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Aquariumbouw
in alle vormen en maten
met of zonder meubel en in vele kleuren
__________________________________________________
Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast
stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren
Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAFinstallatie
Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren –
diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse)
Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel
vrijblijvend

_____________________________________________
Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius
Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak
Tel. 06 51327881
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw.
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Van de voorzitter
De zomer is nu echt voorbij. Wanneer ik dit schrijf op een zonnige
zondagmorgen staat op de thermometer een temperatuur van 4 graden
brrrrrrr.
De kachel heeft het ook erg druk om het in huis behaaglijk te krijgen.
Mooie gelegenheid om het aquarium weer eens te verzorgen. Zeker voor
diegenen die meedoen aan de keuring op 6 november. Voor wie nog niet
precies weet wat dit inhoudt, zal ik het even in het kort uitleggen;
Deze keuring wordt jaarlijks gehouden voor leden van onze vereniging
die wel wat tips en ideeën kunnen gebruiken. Maar ook voor de
doorgewinterde aquarianen die en topbak hebben staan en vinden dat
ze wel wat punten kunnen scoren. De winnaar ontvangt een leuke prijs
en een bondsdiploma. Er komt een landelijk erkende keurmeester van
de NBAT bij je thuis om de bak eens kritisch te bekijken. Dit jaar komt Ab
Ras van wie we vorige maand hebben gehoord waar we allemaal
rekening mee kunnen houden.
Houdt er wel altijd rekening mee dat het om jou bak gaat en als die niet
helemaal strookt met de reglementen, jammer dan. Hoewel je in dat
geval minder of zelfs helemaal geen punten scoort doet het niets af aan
het plezier dat je aan je eigen bak beleeft.. Meedoen om tips te krijgen
en ideeën op te doen is heel leerzaam en leuk.
Op onze eerste verenigingavond dit seizoen hebben we kennis gemaakt
met 3 nieuwe leden: Quinta Duba, Alexander Lubbe en Kees van der
Veen. Welkom bij de club!. Mocht je problemen hebben of ervaringen
willen delen, er is altijd wel iemand die je kan helpen of met wie je de
ervaringen kunt delen.
Even iets anders: ik ben benaderd door mevr. Begheijn, geen liod van
onze vereniging. Haar man heeft een Juwel hoekaquarium met ronde
ruit. Wegens verhuizing en de gezondheidstoestand van haar man
moeten ze stoppen met de hobby. De bak heeft wel wat krasjes in de
voorruit maar verder zien de planten en vissen er prachtig uit. Alles mag
naar de liefhebber en kost niets.
Aquarium op meubel (zwart), vissen, planten, pomp, CO2 installatie,
verlichting, bodemverwarming, regelinstallatie, kortom alles!
Als je interesse hebt neem dan even contact op met Martin Scheepstra
voor de verdere gegevens van de familie Begheijn.
Maandag de 25e houden we weer een algemene “praatavond”, met
vragen, ervaringen delen en discussie. Altijd weer interessant!
Tot dan!
Mario de Jong.
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Van de redactie
Afgelopen verenigingsavond hadden wij Ab Ras te gast die ons
uitgebreid heeft verteld waar een keurmeester zoal op let als hij een bak
beoordeeld. Heel leerzaam en interessant.
Ook deze keer heeft Nico Zonneveld het op zich genomen om een
verslag te maken van wat er zoal op ons afkwam. Hij doet dit altijd op
zijn eigen, kritische, wijze en schuwt niet om hier, als hij dat nodig vindt,
nog wat extra informatie aan toe te voegen. En dat mag ook wel als je
zo’n ervaren aquariaan bent met een jarenlange ervaring en de nodige
kennis. Zijn verslag staat op de volgende pagina’s.
Als redactie zijn wij altijd blij met een inbreng van onze eigen leden. De
Aqua Verniam Post is uiteindelijk een verenigingsblad en het liefst
zouden wij het helemaal willen vullen met de inbreng van onze eigen
leden. Omdat dit meestal niet lukt, zijn wij blij dat er met een flink aantal
andere verenigingen de bladen uitgewisseld worden. Op deze manier
kunnen we toch kennis nemen van de ervaringen van andere, actieve,
aquarianen.
Graag nodigen wij een ieder uit om eens iets op papier te zetten. Of je
nu beginner of gevorderde bent, er valt voor ieder van ons altijd wel iets
van andermans ervaringen te leren.
Gelukkig hebben wij uit eigen kring een paar toezeggingen gekregen,
o.a. van Pieter van IJssendoorn, die nog een aantal interessante
artikelen in de kast heeft liggen. Wij zien zijn bijdrage met belangstelling
tegemoet!
Inmiddels nadert de dag van de huiskeuring met rasse schreden. Mario
schreef hier al over in zijn stukje.
6 November is het zo ver, dan gaat de huiskeuringscommissie de hele
dag op stap met de keurmeester, die dit keer in gezelschap is van een
leerling-keurmeester. In totaal hebben zich acht leden opgegeven die
thuis bezocht gaan worden en hun respectievelijke bakken aan een
kritische blik laten onderwerpen. Aangezien ondergetekende ook lid is
van de huiskeuringscommissie, zal ik zondermeer in het volgende
nummer een impressie geven van hoe deze dag verlopen is.
Martin Scheepstra
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Wat krabbels naar aanleiding van de lezing door
Ab Ras over:
De Huiskeuring
Je houdt het niet voor mogelijk hoe iemand in een relatief kort tijdsbestek
zo veel informatie over de aanwezigen uit kan strooien. In het bijzonder
voor uw scribent was het bepaald geen sinecure.
Toch ga ik proberen zo goed mogelijk een en ander op te halen. Voor
wie? Voor liefhebbers die meer over de aquariumliefhebberij willen
weten. En een keurmeester wordt geacht een bij uitstek deskundig man
te zijn. Ab is nu precies de man die breed geïnformeerd is. Kortom: een
deskundige.
Welke categorieën?
Kortweg: natte en droge vivaria en alles wat daar tussen past! Een
leidraad hiervoor vind je in de keurwijzer van de bond.
We starten met het biologisch gedeelte.
Wat versta je daaronder? Dat is nogal wat. Bijvoorbeeld: in een klein
bakje ga je geen groot wordende soorten huisvesten. Een klassiek
voorbeeld van dierenmishandeling is de goudvissenkom.
FOUT ! ! !
Maar ook maanvissen in een bakje
van 80 x 40 x 40 is een mooi
voorbeeld hoe het niet moet.
Bedenk echter dat sommige
soorten er een hekel aan hebben
elkaar ieder moment van de dag te
zien. Bij soorten zoals Betta’s
luistert dit heel nauw. Anders
levert dit eindeloze jaagpartijen op.
Ruimte dus en de mogelijkheid de
buurman niet ieder moment van de dag te zien.
Ook barbelen, die uitgesproken gezelschapsdieren zijn, zullen, als je een
enkel stelletje houdt, problemen opleveren. Bovendien doet de eigenaar
zichzelf te kort want de beesten zullen nooit mooi uitkleuren. Ook in de
groep moet er voor het individu uitwijk mogelijk zijn. Je houdt dus
rekening met de afmetingen van het aquarium zodat de dieren elkaar
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kunnen ontwijken. Mannetjes van purperkoppen kunnen redelijk heet
gebakerd zijn. En dat resulteert in kapotte vinnen wanneer ze zich niet
terug kunnen trekken. Dus geef ze een redelijk ruime bak!
Gezondheid van dieren
Geen beschadigingen is een vereiste. Dat kan in een groep barbelen
lastig zijn. Na een forse stoeipartij zal je best hier en daar een scheurtje
in de vinnen zien. Dit geneest echter snel mits de dieren goed
gehuisvest zijn. Bij slakken kan misvorming van het huisje optreden als
de hardheid van het water niet aan de eisen voldoet. Er moet in dit geval
voldoende kalk beschikbaar zijn.
Voor labyrinthvissen (zoals bijvoorbeeld de Gourami, zie foto) geldt dat
je ze tenminste in een
trio houdt. Dus op zijn
minst twee wijfjes en
een man. Ook deze
kereltjes kunnen felle
donders zijn. En dan
krijgt een dame wel
erg veel te verduren.
Water verversen is
zeer
belangrijk.
Remstoffen
zullen
zich anders ophopen
en de dieren groeien
niet goed uit. Ab wees
ons
ook op de
mogelijkheid van ingewandswormen. Als je een draadje garen uit de
anus ziet hangen is er iets mis en een ontwormingskuur op zijn plaats.
Een laatste waarschuwing onder dit kopje: koop alleen kwaliteitsdieren.
Een goed middel om dit te herkennen is: de grootte van de ogen moet in
de juiste verhouding tot het lichaam zijn.
Ontwikkeling
Een jeugdkleed kan fors afwijken van het volwassen pakje. Een mooi
voorbeeld is het fel wit gestippelde donkerblauwe visje, waarvan we een
dia te zien kregen. Je zou er zo een aantal willen hebben. Volwassen
hebben ze slechts een witte band. En zijn ze behoorlijk aan de maat. Je
moet ze in een groep houden. Dat vraagt ook weer veel ruimte.
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Heb je niet zoveel ruimte neem
dan
b.v.
Nannostomus
beckfordii. (Zie foto rechts)
Of een slakkenhuis-broeder.
(Zie foto onder) Een juweeltje
dat
zich
onder
goede
omstandigheden
in
de
gezelschaps bak voortplanten.
Een
prachtvis
die
een
afwijkend jeugdkleed heeft is
de honinggurami. Die ga je

echt voor een andere
soort verslijten in zijn
jonge
dagen.
Voor
levend voer zorgen van
een uitstekende kwaliteit
of idem diepvries voer.

Lagere dieren
In eerste instantie denk ik aan slakken en
garnalen. Hierbij vooral zorgen dat ze
genoeg kalk krijgen met het oog op het
verschalen. Let wel op de aantallen.
Vooral garnalen kunnen zich tomeloos
uitbreiden. Maar ze houden je bak
prachtig schoon waar het de draadalgjes
betreft die hun plekje op de bladen van
Crypto’s en Ludwigia gevonden hebben.
Ab waarschuwde terecht dat een goed
bealgd blad niet meer functioneert.
Soortkeuze planten
Teveel soorten in een aquarium stoppen is een manier om het jezelf
moeilijk te maken. Denk er wel aan dat planten ook eisen stellen. En wat
je mooi vind is lang niet altijd gemakkelijk. Er zijn de laatste tijd mooie
soorten bijgekomen die behoorlijke hoge eisen stellen.
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kopieer– en printwerk
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●
●
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groeperen en nieten
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Amsterdamseweg 450
1181 BW Amstelveen
Gratis parkeren

Tel./Fax: 020 – 453 48 76
Info@copycom.nl
www.copycom.nl
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fax: 020-6436781
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info@acsdelange.nl
www.acs-verzekeringen.nl
info@acs-verzekeringen.nl
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Een wet van Meden en Perzen is: een plant die het niet doet gaat er
onherroepelijk uit. Of je zorgt voor een beter milieu. Wat je prima kan
combineren hoort in een ander verhaal thuis.
Wat je niet uit het oog mag verliezen: er behoren 1 of 2 soorten echte
zuurstofgevers bij. Ik vindt een forse bos hoornblad ideaal. Niet kapot te
krijgen. Ook Vallisneria
asiatica (zie foto links) is
prachtig maar een stuk
minder gemakkelijk te
houden dan Hoornblad.
Starters doe daar je
voordeel mee.
In beide gevallen komt
het kalkgehalte om de
hoek
kijken.
En
Hoornblad
is
een
fantastische
fosfaatopruimer.
Dan
moet je echter wel
zorgen voor een goede
verlichting.
Ondanks al je goede zorgen kan het voorkomen dat een groep planten
de pijp aan Maarten geeft. Dan is het tijd om a: de wortels te inspecteren
en b: de bodem na te kijken. Het advies van de spreker: hevel de oude
troep weg en doe er schoon materiaal in. Ik hoorde als advies voor
plantenvoeding de naam franse klei vallen. Dat gaat prima maar laat het
dan eerst het goed indrogen. Op de plaats van de verwijderde grond
gaat dan schoon zand waar we wat brokjes klei indrukken.
Kwaliteit van de planten
Het voornaamste is dat de planten goed ontwikkeld zijn. Gebruik ook niet
te veel verzopen moerasplanten. Helaas bestaat het aanbod in de
speciaalzaken voornamelijk uit dit genre. Deze soorten zijn gemakkelijk
in grote hoeveelheden te kweken hetgeen het rendement voor de
kweker gunstig beïnvloed.
Ook bealgde bladeren geven puntenvermindering. Dat is logisch want
zulke bladeren functioneren nauwelijks meer.
Zeer belangrijk is een regelmatig onderhoud. Als je dat nalaat is het
vragen om ellende. Zeer belangrijk: de laag filtermateriaal mag niet
dikker zijn dan 15 cm. Wel goed verdelen natuurlijk, anders vormen zich
kanalen en is het filter weinig effectief.
Nico Zonneveld
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AQUARIUMPLANTEN
Waarom leven sommige planten zo kort?
Ehhh….zou het kunnen zijn dat u de verkeerde planten
in uw aquarium hebt?

Bij het door de voorruit kijken in diverse aquaria, vraag je jezelf af wat de
visie is van de huidige aquariumhouders. In veel aquaria zie je een keur
van vissen, waar ik alleszins bewondering voor kan hebben. Laten we
echter onze blik laten afdwalen naar het plantenbestand, dan rijzen de
haren je vaak te berge. Waarom, zult u zich wellicht afvragen. Wel, in
vele aquaria zien we dan planten staan die de naam aquariumplant niet
mogen dragen. Dan kan je jezelf de vraag stellen: hoe komen de
aquariumhouders er bij om planten aan te schaffen waarvan ze met
redelijke zekerheid kunnen zeggen dat ze binnen de kortste keren dood
gaan? Dit is tevens kostenverhogend en het maakt het aquarium niet
mooier.
Laat ik primair beginnen met een aantal vermoedelijke motieven op te
noemen die er waarschijnlijk de oorzaak van zijn dat deze wanordelijke
situatie geleidelijk aan meer en meer de kop opsteekt:
-

Het niet genoeg bekend zijn met het scala van planten die wel
bereid zijn te groeien in het aquarium;
De niet altijd juiste voorlichting die men nog te vaak ontvangt in de
aquariumhandel;
Het gebrek aan beter plantenmateriaal bij de aquariumhandel;
Het verlangen van de aquariumhouder naar wat anders om mooie
contrasten in het aquarium te verwezenlijken voor wat betreft de
vorm en kleur in het plantenbestand.
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Ja, ik ben mezelf bewust dat wanneer ik uitsluitend waterplanten in het
aquarium ga houden, de keus wel erg klein wordt. We hebben echter te
maken met moedertje natuur met al haar toegeeflijkheden. Dat betekent
dat we ook nog planten kunnen houden die niet volledig het predikaat
waterplant hebben. Deze planten zijn vaak planten die in de natuur te
maken hebben met natte en droge seizoenen (droge en natte moesons).
Wanneer we nu planten aanschaffen, hetzij bij de handel of bij de
vereniging, laten we er dan voor waken dat we planten kopen die nog
iets met het water te maken hebben.
Een zéér slecht voorbeeld is o.a. de Althernanthera variegata. Deze
plant heeft niets meer met water van doen. Nee, deze plant groeit in
Singapore rond de tuintjes precies eender als hier de Liguster. Deze
plant heeft dan ook maar drie mogelijkheden in het aquarium: doodgaan,
geconsumeerd worden door de Kongo- of Diamantzalm of opgevreten
worden door de slakken.
Een ander voorbeeld is o.a. de
Spatthyphylum wallissii. Hij houdt het
weliswaar langer uit in het aquarium,
maar na verloop van tijd gaan de
toppen van de bladeren krullen en
dan is ook hij op weg naar de
vuilnisbak. Het enige wat ons dan
rest is om de plant uit het aquarium
te halen en in een pot in de
vensterbank te plaatsen, zodat we er
nog een tijdje plezier van hebben in
de huiskamer.
Zo zijn er dus veel planten die in het
aquarium staan en die er functioneel
Spatthyphylum walllissii
eigenlijk geen waarde hebben. De enige waarde die men dan nog aan
de plant toe kan dichten is de visuele waarde. (Op de vensterbank?)
Nu eerst even wat anders. We komen straks op de planten terug. Wat is
nu eigenlijk het nut van al die groene " troep" in het aquarium. Wel, zoals
we wellicht weten zijn er hoegenaamd geen wezens die het zonder
ademhalen kunnen stellen. Bij dieren noemen wij dit ademhalen, maar
bij planten noemen wij het assimileren. Dit is dan de allerbelangrijkste
functie van de plant in het aquarium naast het decoratieve gedeelte. Ook
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Alles in eigen hand!
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde
timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors.
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.
Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers.
Nieuwbouw en renovaties
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.
Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen
i.v.m. aanvragen gemeente.
Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen?
Kijk op onze website.
Gedempt Hamerkanaal 38, 1021 KM Amsterdam
Telefoon: 020 – 614 14 17
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vissen moeten adem halen. Gelukkig ademen ze beiden een andere
materie in en uit.
Laten we eerst eens naar de plant kijken. Het inademen van de plant is
een complex gebeuren, waarbij naast een reeks van chemische
gebeurtenissen ook CO² wordt opgenomen. CO² is voor de plant
onontbeerlijk. Gedurende dit chemische proces, komt er zuurstof vrij wat
weer de noodzakelijke ademtocht is voor onze vissen, die bij het
uitademen weer een deel CO² in het water terug brengen, wat de planten
weer broodnoodzakelijk nodig hebben. En zoals u ziet is het kringetje
weer rond. We noemen dit de kringloop. Met nadruk wil ik even zeggen
dat dit in zeer grove trekken is weergegeven wat er in uw aquarium
gebeurt en wat de planten en vissen daar voor een rol bij spelen.
Er is echter nog een manier van het verstrekken van zuurstof aan het
water. Er zijn in de natuur tal van wateren die bijna geen planten hebben
en toch een keur van vissen. Hier wordt in de zuurstof voorzien door de
oppervlakte beweging. Ook daar kunt u aan meewerken met een
correcte uitstroming van het door u filter gefilterde water. Ook een
luchtbelpomp laat de oppervlakte bewegen, maar die is uit de tijd in een
tropisch zoetwater aquarium.
Een ander alternatief is bijvoorbeeld om een goed plantenbestand in uw
aquarium aan te planten, die dan het hierboven beschreven proces tot
stand kunnen brengen. Het zal de lezer van dit artikel dan ook we
duidelijk zijn dat dit planten moeten zijn die gewend zijn om in of onder
het water te staan, omdat de planten anders niet weten wat ze anders in
dat water moeten doen dan verdrinken.
De aangeplante plant zal een normaal leven moeten kunnen leiden voor
zover als dat mogelijk is. Om te kunnen ademhalen (assimileren) is
energie nodig. De vis ontleend dat aan zijn voeding, vandaar dat het
noodzakelijk is om de vis gevarieerd te voeden. De plant echter ontleent
de energie aan het licht. Het licht (lichtenergie) wordt omgezet in
chemische energie. Men noemt dit proces fotosynthese. Hieruit wordt
duidelijk dat men dus planten moet hebben die in staat zijn om dit proces
volledig te volgen. Men noemt dit functionele planten. Men kan en mag
niet verwachten dat planten die altijd boven water (emers) hebben
gestaan nu ineens weten wat ze onder water (submers) moeten doen.
Emerse en submerse planten kunnen op de zelfde plaats niet dezelfde
functie vervullen.
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Wanneer de planten het niet doen, dan wil men nogal eens roepen:
meneer, u moet ze meer licht geven.
Helpt niets, want tulpen groeien ook
niet onder water, zelfs al staat de zon
er recht boven.
Als planten die voor het aquarium
geschikt zijn komen verschillende
soorten in aanmerking. Verschillende
Lagarosyphon soorten en Vallisneria
soorten staan daarbij wel op de bovenste trede van de ladder.
Lagarosyphon cordofanus
Toch zijn er verschillende andere soorten die het ook erg positief doen,
zoals Vesicularia dubiana, Nitella en zelfs draadalgen kunnen een zeer
positieve functie binnen het aquarium vervullen. Ik wens u echter geen
aquarium toe waarin de algen hoogtij vieren.
Nu terug komen op het betoog. Aquariumplanten die niet permanent in
een aquarium horen. Dat zijn er erg veel en zelfs de meest decoratieve.
We praten hier over vele soorten Cryptocorynen en Echinodorus. Deze
planten kunnen het aquarium niet voor 100% biologisch bedienen. Deze
planten dienen eerder de visuele en sfeervolle kant dan de functionele
kant van het aquarium. Toch worden deze planten veel gekocht en in het
aquarium geplant, waarbij ze het geheel bijzonder verfraaien.

Vesiculariasoort

Wanneer er nu een grove schatting gedaan
moet worden naar de soorten planten die in
het aquarium staan, dan is er misschien
maar 15% geschikt als echte waterplant.
Deze soorten zijn dan bijvoorbeeld
Cabomba, Vallisneria, Nymphea soorten,
Vesicularia
soorten, Nitella en Utricularia
soorten.

Daarnaast komt een grote groep die we "geschikt tot matig geschikt"
mogen noemen. Deze groep is wel 62 % van het plantenbestand. Hierbij
zijn vele bekende en decoratieve soorten zoals: Cryptocorynen (niet
alle), Echinodorus soorten, Althernanthera en Thelanthera soorten,
Eichornia soorten, Ludwigia en Bacopa soorten, waarnaast ook nog
verschillende Hygrophyla's niet hun normale leeftijd onder water
bereiken.
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Eichorniasoort
Resterend blijft er dan 23% over. Deze
hoeveelheid houdt het slechts een korte tijd
uit en is gedoemd te sterven in het aquarium.
Deze groep maakt ook het aquarium houden
een stuk duurder. Ook wil ik dan nog even
wijzen op het navolgende: voor deze groep
geldt dat wat je er ook in gooit aan groei/ of
stimuleringsmiddelen ……., ze gaan dood.
Het maakt de hobby alleen nog duurder.
Laten we a.u.b. ophouden met die chemische
rotzooi. Het is onomstotelijk bewezen dat het aquarium beter groeit en
functioneert met aandacht dan met chemie.
Dan zijn er nog diverse planten te noemen die het wel doen in een
moerascultuur en een redelijk lang leven beschoren zijn. Ik weet dat
alles aanvechtbaar is, maar bijvoorbeeld Althernanthera variegata, Bont
pijlblad, Biesvaren, Samolus floribundus, Saururus cernuus,
Spathyphylum wallissii, Acorus soorten, Lysemachia nummularia en
Sandriana soorten, waarbij ook America soorten het aardig houden in
een moerascultuur of in een vochtige bloempot.
Dit alles is slechts een greep van wat er op de markt wordt gebracht. We
moeten als aquariumhouders niet met het vingertje naar de handelaar
wijzen, maar naar onszelf. Want zolang wij er bij de handelaar naar
vragen, zal hij ze inkopen. Handel is handel…..
Door Albert Sanderse
Voor u gelezen in Ciliata Nieuws
Bewerkt door Wil Hille

Maandag 25 oktober 20.00 uur

Praatavond
Oftewel: “gooi het in de groep”.
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Drinken vissen eigenlijk?
Om onze natuurkunde- en physicalessen weer wat op te frissen,
hier een interessante toelichting over
waarom zoetwatervissen niet in de zee kunnen leven
en zoutwatervissen niet in zoetwater.
Drinken vissen eigenlijk? Zo op het oog lijkt deze vraag paradoxaal.
Natuurlijk, denken we, tenslotte zwemmen ze in het water. Toch is het
helemaal niet vanzelfsprekend dat vissen drinken en bij een iets
nauwkeuriger onderzoek blijkt dan dat het, of ze wel of niet drinken,
afhankelijk is van het zoutgehalte van het water waarin ze zwemmen.
Daarom kunnen zeevissen niet in zoet water leven en zoetwatervissen
niet in zee. En hoewel er wel degelijk levende wezens bestaan (ook
sommige vissen) die zowel in zoet als in zout water kunnen leven, zijn
dat er toch maar zeer weinig.
Op onze planeet
kunnen we twee
grote verschillende
waterleefgebieden
onderscheiden. De
wereldzeeën,
die
tweederde van het
wereldoppervlak
beslaan en de zoete
binnenwateren,
waartoe alle beken,
rivieren,
meren,
kanalen, vijvers en
sloten behoren. In
beide gevallen gaat
het
om
een
waterleefgebied,
maar toch hebben beide leefgebieden een totaal andere
levensgemeenschap. Dat komt niet, omdat ze zo enorm in grootte
verschillen - tenslotte bestaan er ook reusachtige binnenmeren - maar
omdat deze wateren een totaal ander zoutgehalte hebben. We weten
allemaal, dat zeewater een beetje zout smaakt. Maar hoe komt het nu,
dat het in het zeewater opgeloste zout een zo grote invloed heeft op de
levensgemeenschap?
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Voor we deze vraag beantwoorden moeten we eerst weten, hoe de
verschillende zoutgehalten ontstaan. Want niettegenstaande de
geografische scheiding tussen het zee- en zoete water bestaan er ook
overeenkomsten. Onder invloed van de zonnewarmte verdampt het
water aan het zeeoppervlak en worden wolken gevormd. Het zout blijft
daarbij achter in de zee, want anders zou de regen, die tenslotte uit de
wolken valt, een beetje zout zijn. De wolken transporteren het verdampte
water naar het land, waar het als regen, sneeuw of hagel naar beneden
komt. Dit regen-, sneeuw- of hagelwater verzamelt zich soms onder het
aardoppervlak in beken en stroompjes, die tenslotte als grote, diepe
rivieren terugstromen naar zee. Tijdens dit proces worden in het water
kleine, nauwelijks meetbare hoeveelheden zouten uit het land opgelost
en naar zee getransporteerd. Als gevolg daarvan komt er in een
onafgebroken stroom zout in zee, dat oneindig langzaam en in miljoenen
jaren tot een enorme hoeveelheid is uitgegroeid. De conclusie die hieruit
kan worden getrokken is dat in de oertijd en bij het ontstaan van de
wereld de wereldzeeën met zoet water waren gevuld.
Het gebied waar de rivieren in zee stromen en het zoete water zich met
het zoute water vermengt, noemen we de brakwaterzone. Het
zoutgehalte van het water verschilt er sterk en loopt van zeer gering tot
zeer hoog, tot dat van zuiver zeewater toe. Zulke gebieden kunnen soms
enorm uitgebreid zijn. Het beste voorbeeld daarvan is de Oostzee,
waarin het zoutgehalte bij Finland twee tot vijf promille is en vijfendertig
in het Kattegat en Skaggerrak, wat overeenkomt met het gemiddelde
zoutgehalte van de wereldzeeën.

19

Water doorlatende huid
Waarom kunnen zeevissen niet in zoet water en zoetwatervissen niet in
zeewater leven? De mens kan toch immers wel in beide soorten
zwemmen en zelfs een paar vissoorten, zoals paling en zalm, lijkt het
ook geen moeite te kosten om van het zoete water naar de zee te
trekken en omgekeerd. Om het maar simpel te zeggen: de reden dat
zoetwatervissen niet in zee en zeevissen niet in zoet water kunnen leven
is het gevolg van de constructie van de huid. De huid van
waterbewoners is, in tegenstelling tot die van landbewoners, min of meer
water doorlatend. Dat is tevens de reden waarom waterbewoners op
land uitdrogen.
Om te kunnen begrijpen wat het zoutgehalte van het water met de hele
zaak te maken heeft, moeten we een klein beetje fysica behandelen. U
weet allemaal, dat zout in water oplost en dan onzichtbaar voor ons is
geworden. We noemen dat zoute water een zoutoplossing en wel van
ca. 3,5%. Dat betekent dus, dat in een liter water (1000 gram) 35 gram
zout is opgelost.
Omdat van het land onafgebroken grote
hoeveelheden zoet water in zee
stromen, is het zoutgehalte in de
nabijheid van de kust vaak lager. In de
tropen daarentegen bevat het zeewater
vooral aan het oppervlak vaak meer
zout, daar grote hoeveelheden water
door de intensieve zonnewarmte
verdampen. Dat de wereldzeeën
gemiddeld toch hetzelfde zoutgehalte
bezitten, is het gevolg van een
natuurkundige wet.
Als we in een emmer water heel voorzichtig zout water en zoet water
gieten, zodat het zich niet (of nauwelijks) met elkaar vermengt en we
laten het dan geruime tijd staan, dan zullen we merken dat beide soorten
water zich toch, zonder dat we geroerd hebben, helemaal met elkaar
hebben vermengd. Door het zoete of het zoute water te kleuren (bijv.
met inkt) kan men dit verschijnsel goed zichtbaar maken. Dit proces
wordt ‘diffusie’ genoemd en treedt op als water met verschillende
zoutgehalten bij elkaar komt. Er zal dan een vermenging plaatsvinden,
die net zo lang doorgaat tot de gehele watermassa hetzelfde zoutgehalte
heeft gekregen.
Dit proces verloopt echter zeer langzaam in vergelijking tot de
vermenging die plaatsvindt onder invloed van wind, golven en
stromingen. Als we nu het zoute water en het zoete water van elkaar
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scheiden door een poreuze wand (permeabel vlies noemt men dat in de
natuurkunde), die alleen watermoleculen doorlaat maar niet het
opgeloste zout, dan vindt de zogenaamde ‘osmose’ plaats.
Om dit verschijnsel te begrijpen moeten we de poreuze scheidingswand
zien als een superfijn filter, dat alleen de waterdeeltjes doorlaat en de
zoutdeeltjes tegenhoudt, omdat deze groter zijn dan de waterdeeltjes.
Als we nu zout water en zoet water van elkaar gescheiden hebben door
die poreuze wand, blijkt er ook in dit geval een proces te ontstaan dat er
naar streeft de zoutconcentratie in zout en zoet water gelijk te maken.
Het gevolg is, dat het zoete water door de wand naar het zoute water
trekt en dit verdunt, terwijl de omgekeerde weg (zout naar zoet) niet
mogelijk is. Er vindt dus wel een vermenging plaats, maar slechts in één
richting. Daarom stijgt het water in het zoute gedeelte en wel zo ver tot
het gewicht van het hoger staande water even groot is als de kracht die
deze vermenging tot stand brengt. Deze kracht (osmotische druk) is
afhankelijk van het zoutgehalte van het water en wordt door verdunning
natuurlijk steeds kleiner.

21

Als we bij ons experiment het vat met zout water hermetisch zouden
hebben afgesloten, zodat de waterspiegel niet had kunnen stijgen, dan
zou de poreuze wand als gevolg van de toenemende druk waarschijnlijk
zijn geploft.
En daarmee zijn we weer bij onze in zee levende dieren, want de huid
van alle in zee levende dieren (en planten) is zo’n poreuze wand. En
omdat alle lichaamsvochten zoals bloed, lymfevocht enzovoort
zoutoplossingen zijn, vindt aldoor, als het omringende water niet precies
hetzelfde zoutgehalte heeft als het lichaamsvocht, osmose plaats.
Is het zoutgehalte in het lichaam lager dan van het water, zoals bij
zeedieren vaak het geval is, dan gaat het water vanuit het lichaam naar
de hogere zoutconcentratie in het omringende water en het dier verliest
dus vocht. In het zoete water daarentegen, waar het zoutgehalte in het
lichaam altijd hoger is dan van het omringende water, dringt het water
het lichaam door de huid naar binnen en het dier zou tenslotte uit elkaar
ploffen als het geen inrichting had die dat verhinderde. Die inrichting
bestaat uit een goed functionerend niersysteem dat het
binnengedrongen water weer naar buiten werkt. Of met andere woorden:
zoetwatervissen urineren.
Maar nu de zeevissen, hoe kunnen die zich beschermen tegen een
volledig uitdrogen? Dat is heel eenvoudig, ze doen dat precies als de
mens, door water te drinken en omdat de nieren van vissen anders
geconstrueerd zijn dan van mensen, kunnen ze zout water drinken, wat
ons niet zo goed bekomt. Die nieren hebben ook nog een andere taak:
het zoutgehalte van het lichaam regelen en om ze in goede conditie te
houden drinken vissen zoveel dat de nieren niet alleen het door osmose
verloren vocht aanvullen, maar ook nog urine produceren.
Nu kunt u zelf al de vraag beantwoorden wat er gebeurt als men een
zeevis in een zoetwateraquarium zet. Omdat hij op water drinken is
ingesteld, blijft het beest drinken. Bovendien dringt ook nog water zijn
lichaam binnen tengevolge van osmose, omdat zijn lichaamsvocht zouter
is dan het water waarin hij zwemt. Tegen zulke watermassa’s kunnen de
nieren van zeevissen, die op een kleine urineproductie zijn ingesteld, niet
op. Hoewel ze nu niet meteen uit elkaar zullen ploffen, sterven de vissen
toch snel als gevolg van het verminderde zoutgehalte van de
lichaamsvochten.
Minder stevige zeebeesten zoals kwallen ploffen inderdaad uit elkaar als
je ze in zoet water zet. Bij een zeepier kan men heel goed waarnemen,
hoe sterk hij opzwelt als men hem in zoet water legt.
Hoe zou het nu een zoetwatervis vergaan als je hem in zout water zet?
Wel, die zou helemaal uitdrogen, omdat hij niet gewend is water te
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drinken, maar zelfs al zou hij dat doen, het zoute water zou hij net zo min
verdragen als wij. Door het ontwijken van water door de huid vermindert
de hoeveelheid lichaamsvocht snel, waardoor de nieren al meteen niet
meer kunnen functioneren.

Bovendien krijgt dit vocht een veel te hoog zoutgehalte, omdat alleen
zuiver water, als gevolg van osmose door de huid, naar buiten trekt en
het zout achterblijft. Vanzelfsprekend vinden daarbij in het lichaam van
een vis verschillende en ingewikkelde processen plaats.
De regeling van het zoutgehalte en de samenstelling van het
lichaamsvocht hebben in hoge mate te maken met de ‘waterhuishouding’
van het dier en zelfs al zou het tekort aan water kunnen worden
aangevuld of een te grote hoeveelheid water kunnen worden
weggewerkt, dan nog zou de veel ingewikkelder zoutverdeling totaal in
de war raken en tot een snelle dood van het dier leiden.
Zoals reeds gezegd laat de huid uitsluitend water door. Daarom moeten
alle in het water levende organismen er tegen vechten om niet op te
zwellen of in elkaar te schrompelen. Omdat hierbij natuurlijk erg veel
energie wordt gebruikt, hebben veel dieren beschermingen ontwikkeld
om de wateruitwisseling over het gehele lichaamsoppervlak te
voorkomen.
Zo bieden bij vissen de schubben, samen met de dikke slijmlaag, een
uitstekende bescherming. Hoe belangrijk juist die bescherming is kan
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men bijzonder goed aantonen bij onze aal, die tenslotte zowel in zee als
in zoet water kan leven, en die is dan ook uitgerust met een bijzonder
dikke en taaie slijmlaag. Verwijdert men die slijmlaag, dan blijkt de vis in
zoet water snel zwaarder te worden als gevolg van het opgenomen
water, terwijl als men deze vis zonder slijmlaag in zeewater plaatst, het
zoutgehalte in het bloed van de aal snel stijgt tengevolge van
vochtverlies. Dit experiment toont ons eens te meer aan, hoe belangrijk
het is een vis zo te behandelen, dat de slijmlaag, die bovendien nog een
bescherming vormt tegen ziekteverwekkers, niet wordt beschadigd.
Ook snotolven (zie foto
rechts) en zeegrondels
hebben
een
dikke
slijmlaag. Men vindt ze
daarom in zeer zoute
golven, langs gewone
kusten en in brak en
zoet water. Bij vissen
en kreeften, als ook bij
de meeste andere
dieren
die
een
beschermende
huid
bezitten,
vindt
de
waterafgifte
of
opname hoofdzakelijk
plaats door het zachte
weefsel van kieuwen,
bek en keel. Andere
zeebewoners, die geen
beschermende
huid
bezitten, zoals vele
eencellige diertjes en
kwallen, hebben een ander trucje ontwikkeld. Hun lichaamsvochten
hebben precies hetzelfde zoutgehalte als het hun omringende water,
waardoor helemaal geen wateruitwisseling (verlies of opname)
plaatsvindt. Wordt een kwal echter door een stroming meegevoerd tot in
het mondingsgebied van een rivier, dan zwelt hij op en ploft uit elkaar.
Onbeschermde zoetwaterdieren moeten daarentegen al het
binnengedrongen zoete water weer naar buiten zien te werken, omdat zij
hun zoutgehalte natuurlijk niet aan kunnen passen aan het geringe
zoutwatergehalte van het water waarin zij leven. Een zoetwatermossel
(zie volgende foto) neemt per dag het zesvoudige van zijn
lichaamsgewicht aan water op, een door een pantser beschermde
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rivierkreeft slechts 3,8% van zijn eigen gewicht. Karpers, kroeskarpers,
aal en zalm nemen per dag en
per kg lichaamsgewicht 60-106 gram water per dag op.
Het verschil tussen de zee en het zoete water wordt duidelijk, als we de
kraakbeenvissen eens onder de loep nemen. Zo produceert een
zoetwaterzaagvis (Prittis microdon) 50-100 maal zo veel urine als zijn
neef in zee. Zee- en zoetwaterdieren passen zich dus op verschillende
manieren aan het milieu aan. Iedere verandering in het milieu leidt tot
storingen in het lichaam van het dier. Slechts een paar soorten zijn in
staat een of meer malen in hun leven van zee naar het zoete water te
trekken of van het zoete naar het zeewater. De bekendste onder hen zijn
de wolhandkrab, de spiering, de zeeprik, de aal, de zeeforel, de zalm en
het stekelbaarsje. Deze dieren hebben de mogelijkheid zich langzaam
aan te passen aan verschillende zoutconcentraties. Als ze vanuit de zee
het zoete water intrekken, stellen de nieren zich in op het vasthouden
van zout en een hogere productie van urine. Bij de trek naar zee
daarentegen ontwikkelen de nieren het vermogen het overtollige, met het
zeewater opgenomen zout weg te werken.
Tijdens de paartijd verliezen de dieren meestal de mogelijkheid zich aan
het andere milieu aan te passen en moeten daarom naar hun eigen
‘tehuis’ terugkeren. Zo zoeken de wolhandkrab en de aal weer het zoute
water op, terwijl de zeeforel, de zalm, de spiering, de zeeprik en het
stekelbaarsje weer naar het zoete water terugkeren. Dieren die in beide
gebieden echt thuis zijn en zich zowel in zee- als in zoet water
voortplanten, zijn niet bekend.
G. Otte. Uit: Xiphophorus Kampen.
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Wetenswaardigheden

Reuzenhaai zwemt ook in warmer water
MARTHA'S VINEYARD - Eeuwenlang namen natuurdeskundigen aan dat
reuzenhaaien alleen in koude en gematigde wateren rondzwemmen. Nieuw
onderzoek, waarbij 25 reuzenhaaien werden voorzien van satellietzenders,
wijst uit dat deze aanname onjuist is.
Dat meldt Discovery News op de eigen website. Het
onderzoek werd uitgevoerd door een instituut op het
Amerikaanse eiland Martha's Vineyard.
De zenders, die voor perioden variërend van 12 dagen
tot een jaar werden bevestigd, leverden opmerkelijke
data op. Reuzenhaaien, die doorgaans een lengte bereiken van zes tot
acht meter, zwemmen langzaam, maar leggen wel lange afstanden af.

Amazone-rivier
Een exemplaar bleek zelfs naar de monding van de Amazone-rivier,
nabij de evenaar bij Brazilië, te zijn getrokken. Andere dieren gingen
naar tropische wateren bij Guyana en Puerto Rico.
Mogelijk gaan ze naar warme wateren om te paren, maar deze theorie is
nog hypothetisch en verdient volgens de wetenschappers nader
onderzoek.
Vijf reuzenhaaien legden meer dan 2400 kilometer af. Ze zwemmen
normaal gesproken tussen 200 en 1000 meter diepte.
De reuzenhaai is de op één-na-grootste haaiensoort op aarde. Alleen de
walvishaai is nog langer. De reuzenhaai voedt zich voornamelijk met
plankton en is voor de mens ongevaarlijk.
Voor u gelezen door Ernst Zittema. © ANP
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Ruimte voor adverteerders
Wist u dat:
onze digitale versie van de 'Aqua Verniam Post'
verstuurd wordt aan meer dan dertig collegaaquariumverenigingen
en relevante instanties, verspreid over heel
Nederland?
wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken van
uw advertentie?
uw logo met eventueel internetadres, indien gewenst, vermeld
wordt op onze Web- en Hyvessite?
Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan contact op met
redactie@aquaverniam.nl
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