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Editorial02

Beste dierenvrienden,

Aquascaping is een wij ze van aquariumvormgeving, waarbij  de harmonische opbouw van 
een aantrekkelij k landschap vanuit esthetisch oogpunt op de voorgrond staat. Zelfs in 
heel kleine en de kleinste aquariums is een geslaagde compositie, die harmonie en ele-
gantie uitstraalt, mogelij k. Met de juiste handelwij ze en een passende verzorging is het 
inrichten van een langdurig fraaie en biologisch gezonde aquascape helemaal niet 
moeilij k! Kij kt u zelf maar eens – vanaf pagina 16!

De Tsjechische Republiek is al jarenlang een centrum van de Europese aquaristiek. sera 
VIVO biedt u een exclusief inzicht in het werk van een professionele kweker, die onder 
andere Oost-Afrikaanse cichliden, roggen en zeepaardjes te bieden heeft.

Het er gericht uitkweken van bepaalde kenmerken kent niet alleen in de aquaristiek een 
lange traditie. Het veredelen van kleine garnalensoorten biedt het voordeel, dat het 
probleemloos in kleine aquariums mogelij k is en dus niet veel plaats nodig heeft. Deze 
uitgave van sera VIVO maakt dit interessante thema voor u toegankelij k.

Al deze zaken en nog veel meer vindt u in deze uitgave.

Ik wens u veel plezier bij  het lezen van sera VIVO.

Josef Ravnak
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Praag

Čáslav

Titelthema04

Čáslav, een idyllische en rustige stad in de buurt van Praag, is een 
echt aquaristisch exotisch kleinood: Hier bevindt zich met het HD 
cichliden- en zeewatercentrum van Hynek Dařbujan, een groot-
handel met gevarieerd assortiment buiten de hoofdstroom om, 
waarin menigeen al een schat gevonden heeft.

Een exotische 
schat in het hart 
van Europa

De kweker mijn zijn favorieten –

kweekpaar Potamotrygon leopoldi

“Black Diamond“
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Titelthema 05

Hynek, hoe bent u met de aquaristiek begonnen? 
Zoals bij  de meesten begon mij n passie voor vissen al 
vroeg. Ik begon als kind met levendbarenden en breidde 
de hobby langzaam uit tot andere soorten. Vissen vormen 
nu al heel lang een deel van mij n leven. 
Op mij n 18e begonnen Afrikaanse cichliden me te 
interesseren. Ik kocht de eerste dieren en verzamelde alle 
denkbare informatie. Voor mij  was het dus ook gewoon 
logisch, om na het behalen van mij n duikopleiding de 
dieren in de natuur in het Tanganyika- en het Malawimeer 
te gaan bekij ken. Daardoor kreeg ik een veel beter 
begrip voor de natuurlij ke eisen die de vissen stellen.

Maar uw fascinatie heeft zich kennelij k niet tot 
zoet water beperkt …
Klopt, in 1990 begon ik ook met zeevissen te werken. Ik 
had gepland zeewateraquariums te installeren. De 
beperkte beschikbaarheid van zeevissen en koralen in de 
Tsjechische Republiek dwong mij  om veel dieren zelf te 
importeren. 

In hoeverre deelt u uw ervaring met anderen, 
om de aquaristiek te bevorderen?
Ik werk actief samen met enkele zoos en botanische 
tuinen, heb verschillende boeken over zeewateraquaris-
tiek gepubliceerd en geef af en toe een aquaristieksemi-
nar. Omdat aquaristiek voor mij  niet alleen mij n beroep, 
maar ook mij n hobby is, probeer ik alles, zodat meer en 
meer jonge, enthousiaste mensen een eerste juiste indruk 
van de onderwaterwereld krij gen.  

Waar haalt u uw ongewone soorten vandaan?
Mij n primaire bronnen bevinden zich in Duitsland en 
Nederland, waar ik enkele goede vrienden heb. De 
overige vissen kweek ik zelf. Ik hecht veel waarde aan een 
zeer goede kwaliteit bij  de kweekomstandigheden en de 
dieren.
Met meer dan 150 beschikbare soorten en geografi sche 
varianten behoort mij n aanbod aan Oost-Afrikaanse 
cichliden tot de beste in Europa.

Zoetwaterroggen
Zoetwaterroggen van het geslacht Potamotrygon zijn 
afkomstig uit het Amazonebekken. Deze kraakbeenvissen 
vereisen grote aquariums en temperaturen van ca. 28 °C.
Gemiddelde lichaamgedeelte van pas geboren jongen 
ca. 10 cm, diameter van de ouders ca. 50 – 60 cm. 

03  Potamotrygon leopoldi “Black Diamond“

04  Zeer zeldzaam wit exemplaar van Potamotrygon sp. “Pearl”

03

04

01  sera fl ora is de ideale voeding voor cichliden 

van het geslacht Tropheus

02  De aquariumrekken zijn vrijdragend en 

compleet van glas
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Titelthema06

Het kweken van zeepaardjes gaat moeilijk 
en moeizaam: de beste waterkwaliteit en 
fi jn levend voeder (b.v. Artemia francisca-
na) zijn noodzakelijk.
Een hier drie dagen oude Hippocampus 
villosus, 8 mm
 

Hoe groot is de totale capaciteit van uw kweekbakken?
Het totale volume is ca. 90.000 liter water, mij n grootste 
enkele bak bevat 3.000 liter. Een van mij n specialiteiten 
zij n de compleet van glas gemaakte aquariumwanden 
zonder voor corrosie gevoelige metalen dragers. De 
fi lters die ik gebruik, zij n bovendien zelfreinigend 
ont worpen, wat uren moeizaam reinigen uitspaart.  

Waar zij n uw vissen verkrij gbaar?
Een deel van mij n bestand wordt naar Duitsland geëxpor-
teerd, een ander deel via exporteurs naar alle delen van 
de wereld en nog een deel wordt hier op de Tsjechische 
markt verkocht. U weet vast wel, dat Tsjecho-Slowakij e en 
tegenwoordig de Tsjechische Republiek al lange tij d als 
land van traditionele exporteurs en kwekers van hoog-
waardige aquariumvissen beschouwd wordt.

Welke ongewone vissen heeft u ook nog?
Enkele jaren geleden ben ik begonnen, de steeds 
populairder wordende zoetwaterroggen te kweken. Ik 
heb drie verschillende soorten in de aanbieding:
- Potamotrygon sp. “Pearl”, inclusief een fraaie witte rog. 
- Potamotrygon sp. Itaituba
- Potamotrygon leopoldi

… en dan zie ik hier ook nog zeepaardjes …
… ja, mij n laatste onderneming is het kweken van 
zeepaardjes van het soort Hippocampus villosus. 
Daarmee ben ik de enige leverancier in de Tsjechische 
Republiek en een van de weinige kwekers in Europa. 

Wij  werken al ettelij ke jaren samen.
Welke producten van sera zij n voor u erg belangrij k?
Bij  het droogvoeder vertrouw ik absoluut op producten 
van sera. Per week gebruik ik ongeveer twee emmers 
sera fl ora, san en vipan. De waterkwaliteit is bij  het 
kweken bepalend en een goed voeder belast het water 
gewoon minder. Bij  het fi lteren loont vooral sera siporax 
Professional de moeite. Voor de waterbehandeling 
gebruik ik sera aquatan en toxivec evenals andere 
middelen naar behoefte.

Hoe ziet u de toekomst van de aquaristiek in de 
Tsjechische Republiek?
Nanoaquariums zij n momenteel een trend op moderne 
kantoren en in moderne huishoudens, wat eventueel met 
de ontwikkeling tot miniaturisatie op allerlei gebied 
samenhangt. Het verheugt me, dat er steeds meer jonge 
aquarianen zij n, die in de schatten van de onderwaterwe-
reld geïnteresseerd zij n. Des te belangrij ker is het, om ze 
van goede tips en informatie te voorzien, waardoor een 
passende verzorging van de soorten mogelij k is. 

Kunt u iets over uw toekomstplannen verklappen?
Op het moment werk ik samen met de ZOO Zlín/Lešná 
aan een project met zeeroggen. Daarbij  krij gen de 
bezoekers van de zoo, met name kinderen, de unieke 
mogelij kheid om zelf roggen te voeren.

Hartelij k dank voor een zeer spannend bezoek aan uw 
tropische eiland in het hart van Europa!

Zeepaardjes

Aulonocara stuartgranti Usisya, westoever Malawimeer

Ophthalmotilapia nasuta Gold,  

Cape Kachese/Tanganyikameer

Bewoners uit de diepte van het 

Tanganyikameer: Cyphotilapia gibberosa 

“Blue Zaire Moba”
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sera’s wereld 07

Sponsoring van het aquarium in de dierentuin van Keulen

sera ondersteunt het 
behouden van soorten

In het aquarium van de dierentuin in Keulen leven vissen, amfi bieën en 
reptielen uit de hele wereld – veel van hen worden met uitsterven bedreigd 
en er wordt mee gekweekt om de soort te behouden. sera ondersteunt de 
zoo sinds 2007 en draagt zo bij aan het behoud van bedreigde soorten.

Met bakken met een inhoud van 
max. 77.000 liter imponeert het in 
1971 geopende aquarium van de 

dierentuin in Keulen elk jaar meer dan 1,5 
miljoen bezoekers. De moderne, naar 
thema‘s ingedeelde aquariums laten frag-
menten van verschillende wateren en hun 
bewoners zien; van het verloop van de Rijn 
tot en met het koraalrif in de Indische Oce-
aan. Overeenkomstig breed is het soorten-
spectrum, dat ter plekke bewonderd kan 
worden. Daartoe behoren cichliden en 
kleine karperzalmen, maar ook reptielen 
en amfi bieën evenals echte rariteiten zoals 
Australische longvissen of een van de 
grootste zoetwatervissen, de arapaima. 
Met de natuurlijk gevormde aquariums en 
terrariums maakt de dierentuin van Keulen 

een uitstapje naar de wereld van de dieren 
mogelijk. Naast de ontspanning is ook het 
verschaffen van informatie aan de bezoe-
kers over de status van bedreiging, be-
schermingsmaatregelen etc. belangrijk. 
Dat wordt via een nieuw bewegwijzerings-
systeem bereikt. 

Als sinds 2007 steunt sera de “Köl-
ner Zoo” met voedermiddelen en techniek 
voor de complexe bakken en installaties in 
de aquaristiek en terraristiek. Naast de sa-
menwerking ter plekke ondersteunt sera 
ook projecten van de dierentuin om in an-
dere landen soorten te behouden. Zo werd 
in Vietnam een amfi bieënstation voor het 
verzorgen en kweken ingericht.

Quittenvaraan (Varanus melinus) 
van de Molukken/Indonesië
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Koralen 08

Koralen en 
hun pigmenten

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): naast elkaar voorkomende 
verschillende kleurschakeringen tussen het zeewier. Mansuar-archipel, 
Raja Ampat, Indonesië. 

 04  Verschillend gekleurde kolonies Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) 
op het rifdak bij eb. Eiland Sera, Molukken, Indonesië.

.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) op een rifdak bij de 
Sera-eilanden, Molukken, Indonesië.
De pigmenten concentreren zich in de punten van de koraaltakken. 
Daar vindt een bijzonder intensieve groei plaats.

04030201
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Koralen 09

Door Johannes Dürbaum

Steenkoralen zij n onder andere door hun kleuring erg populair. Duiken er 
“nieuwe kleuren” van een soort op in de handel, dan blij kt dat die erg gewild 
zij n en daarom vaak een veelvoud van de reeds bekende kleurvorm van een 
koraal kunnen kosten. Dat is een reden voor de vegetatieve vermeerdering 
door middel van brokstukken (“fragging”).

Waar komt de kleur van steenkoralen eigen-
lij k vandaan? Kleuren ontstaan door ver-
schillende absorptie en refl ectie van licht. 

Als je goed kij kt, hebben niet alleen de koraaldieren 
zelf – de zogeheten poliepen – dergelij ke pigmenten 
in hun weefsel, maar ook de in het koraalweefsel le-
vende eencellige endosymbiontische zoöxanthellen 
met hun merkwaardige dieren-/planten-karakter. 
Zoöxanthellen behoren overwegend tot de dinofl a-
gellaten, die noch in de plantencategorie noch in de 
dierencategorie ondergebracht kunnen worden. 
Naar buiten toe dragen ze zweepharen voor de 
voortbeweging en zij n dus dierlij k, maar binnenin 
herbergen ze chloroplasten, waarin je chlorofyl en 
andere in de stofwisseling productieve pigmenten 
zoals in een fotosynthetisch actieve plantencel vin-
den kunt.

De lichtintensiteit is bepalend voor de produc-
tiviteit van de zoöxanthellen en als gevolg daarvan 
voor de groei van de koralen. Net als bij  fotosynthe-
tisch actieve planten is er een optimum in het foto-
synthesevermogen. Maar wanneer je de bestraling 
tot boven dat optimum verhoogt, stort de productie 
van glucose door afremming van de fotosynthesti-
sche processen in elkaar – en dat moet omwille van 
de dieren juist worden voorkomen. Koraalkolonies 
van dezelfde soorten leven vaak op verschillende 
dieptes en daarmee onder heel verschillende verlich-
tingsscenario’s. Blij kbaar hebben bepaalde soorten 
ondanks hun grote afhankelij kheid van licht wegen 
gevonden om duurzaam met zulke verschillende 
leefomstandigheden om te gaan. Daar begint nu de 
verdeling van de pigmenten een rol te spelen.

De zoöxanthellen zij n als energiefi xerende or-
ganismen in het koraalweefsel niet toevallig ver-
deeld. Is er erg veel licht – zoals aan het oppervlak in 
zee – voorhanden, dan trekken ze zich dieper in het 
koraalweefsel terug, de pigmentlaag ligt bovenop 
en werkt als fi lter. Licht, dat op de pigmenten stuit, 
wordt als gekleurd licht gerefl ecteerd. Het gevolg: 
slechts een deel van de straling stuit op de zoöxan-
thellen. Daardoor zij n ze tegen overbelichting en 
afremming beschermd.

Maar bij  de diepwatervormen liggen de zoö-
xanthellen in de bovenste lagen van het weefsel. De 
zoöxanthellen verlangen haast naar minder licht. Het 
licht, dat ze niet op kunnen vangen, valt op de 
dieper gelegen pigmenten, die het weer naar voren 

refl ecteren en tegen de achterzij de van de zoöxan-
thellen werpen. Deze constructie lij kt op een lichtval. 

Toch zie je in de natuur koralen van dezelfde 
soort in verschillende kleuren direct naast elkaar. Ko-
lonies Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) of Mon-
tipora digitata (Acroporidae) zij n daar voorbeelden 
van. Bruine en kleurige variëteiten groeien direct 
naast elkaar. Dat maakt dan weer aannemelij k, dat 
het om genetisch bepaalde voorwaarden gaat, die 
echter niet voor een belangrij k voordeel voor de 
symbiose zorgen, anders zou een kleur minstens 
 duidelij k domineren. 

Wil je dus bij zonder kleurige koralen, heb je in 
de eerste plaats de ideale lichtintensiteit nodig, om 
de pigmenten in het weefsel naar voren te brengen. 
Maar ook het juiste licht! De talrij ke bij  de fotosyn-
these betrokken pigmenten in de zoöxanthellen heb-
ben bepaalde lichtgolfl engtes nodig. Hiertoe beho-
ren o.a. ook geringe hoeveelheden UV-A- en 
UV-B-licht, waaraan de dieren in de natuur ten slotte 
ook blootgesteld staan. De in het weefsel voorko-
mende fl uorescerende pigmenten nemen de UV-A- 
en UV-B-straling op en “remmen” die tot lagere fre-
quenties af, die de straling voor de fotosynthese van 
de zoöxanthellen bruikbaar maakt. 

Het is onloochenbaar dat bepaalde mineralen 
de totale indruk van de kleuring van de steenkoraal-
kolonies en hun pigmenten versterken, zonder dat je 
die later op grond van maar de geringste concentra-
ties in pigmenten kunt volgen. Bied je deze sporen-
elementen in het aquarium aan, dan intensiveren de 
kleuren zich binnen enkele weken. Daarvoor moeten 
de waterwaarden van nitraat en fosfaat wel net als in 
de natuur zo dicht mogelij k bij  de nulgrens liggen.

Diep water:
weinig licht
Pigmenten achter 
de chloroplasten 
refl ecteren licht op 
chloroplasten.

Vlak, ondiep 
water:
veel licht
Pigmenten 
refl ecteren en 
beschermen 
chloroplasten tegen
te sterk licht.

LICHT 

LICHT 

chloroplast 
pigment

sera marin COMPONENT 3 en 4 
bevatten de voor de groei en 
kleurversterking op natuurlijke 
wijze belangrijke sporenele-
menten.



Kweken met garnalen 10

Door Peter Maletschek en Dieter Untergasser

Door hun relatief eenvoudige houding, hun interessante gedrag en 
kleurenpracht hebben veel soorten en kweekvormen van garnalen hun 
vaste plaats in de aquaristiek veroverd.

Bij het kweken van hoogwaardige garnalen gaat 
het niet gewoon alleen maar om het vermeerde-
ren van aangeschafte dieren, maar om het stre-

ven naar de “perfecte” garnaal. Het doel van het kwe-
ken is het intensiveren van de kleuren door het 
selecteren van bijzonder fraaie dieren of het ontwikke-
len van nieuwe kleurvarianten door kruising.

Wie zich met het kweken van hoogwaardige gar-
nalen bezig wil houden, moet zich ervan bewust zijn, 
dat dit alleen met verschillende aquariums mogelijk is. 
Het best geschikt zijn aquariums met een inhoud van 
ca. 60 liter, omdat het immers niet om massaproductie 
gaat.

De inrichting van de aquariums is gericht op de 
soort, die je wilt kweken. Bij de in deze bijdrage ge-
toonde dieren gaat het om dieren van de soortgroep 
Caridina cf. cantonensis. De groep bijen- en tijgergar-
nalen stelt ten aanzien van de waterwaarden dezelfde 
eisen. Deze dieren geven de voorkeur aan een pH-
waarde tussen 6,5 en 7,0 en aan een temperatuur van 
20 – 24 °C. In de kwekerij wordt de pH-waarde door 
een pH-verlagende bodemgrond gewaarborgd. De 
bodemgrond dient zo vlak mogelijk opgebouwd te 
worden om het wegzakken van voederresten in de 
bodem tegen te gaan. De decoratie moet bestaan uit 
hout en mossen, die ook tijdens het verschalen van de 
jonge dieren schuilmogelijkheden bieden.

De filtering kan biologisch efficiënt en voordelig 
door middel van door lucht aangedreven schuimpa-
troon-filters gerealiseerd worden. In tegenstelling tot 
binnenfilters met behuizing en buitenfilters, worden bij 
de schuimstoffilters de jonge dieren niet aangezogen. 
Op de sponzen nestelen zich bacteriën en micro-orga-
nismen, die de jonge dieren als voedsel dienen. Ook 
de volwassen garnalen zoeken de oppervlakken van de 
sponzen graag af naar voedsel (zie afb. 1 en 2).

Wanneer je slechts enkele aquariums hebt, kun-
nen ook motorisch aangedreven binnenfilters zonder 
behuizing gebruikt worden, zoals b.v. de sera F 400. 
Ideaal als kweekaquarium is de Biotop Nano LED Cube 
60 met geïntegreerd bio-binnenfilter. Van een vissen-
bestand moet worden afgezien omdat de vissen de 
jonge garnalen op kunnen eten. Maar tegen het gezel-
schap van kleine slakken is geen enkel bezwaar. Post-
hoornslakken zijn beproefde gebruikers van voederres-
ten en geweislakken (6 – 10 stuks per 50 liter water) 
houden de aquariumruiten schoon.

Wanneer de aquariums biologisch gewend zijn, 
kan het beginnen. Bedenk bij het aanschaffen van de 
eerste dieren wel het volgende: hoe hoger de kwaliteit 
van de eerste dieren, des te sneller bereikt u uw doel. 
De selectie van de garnalen vindt in verschillende fases 
plaats.

Het kweken 
van hoogwaardige garnalen

Red crystal met een  

gering witgedeelte

Al bijna een red bee garnaalBij de nakomelingen van de red crystal; 

sporadisch komen dieren met een betere 

tekening voor, die dan gekozen worden 

om verder mee te kweken

De overstap naar red bee is  

gelukt, kwaliteit graad S  

(tijgertandpatroon)

Voorbeeld van de rode en zwarte bijengarnalen,  
waarbij het kweekdoel het intensiveren van het witgedeelte is.

01

02
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Bij  de vorming van de kleuren komt het niet al-
leen op het genetische potentieel van de garnalen aan. 
Even belangrij k zij n mineralen en sporenelementen in 
het water evenals een uitgebalanceerde en hoogwaar-
dige voeding. Het gehalte mineralen en sporenelemen-
ten verhoog je telkens na het verversen van water en de 
eerste keer dat het aquarium gevuld wordt met sera 
mineral salt. Een hoge geleidbaarheid en totale hard-
heid vormen er geen garantie voor, dat alle belangrij ke 
mineralen en sporenelementen voorhanden zij n. Het 
verversen van water en de eerste keer vullen van het 
aquarium moeten met geschikte waterzuiveringsmid-
delen als sera aquatan of blackwater aquatan worden 
uitgevoerd, omdat alleen op die manier gewaarborgd 
wordt, dat de garnalen het water verdragen.

Wij  raden sera shrimps natural en Plankton Tabs 
aan voor de dagelij kse voeding van de garnalen. Het 
hoge gehalte spirulina stimuleert de inten-
sivering van de kleuren en het verwerkte 
shrimpsmeel zorgt ervoor, dat de garnalen 
niet wegens gebrek aan dierlij ke proteïne 
op hun pas verschaalde soortgenoten aan-
vallen.

Wat te doen, wanneer het met de vermeerdering 
niet lukt?

Schadelijke stoffen in het leidingwater kunnen een succesvolle ver-
meerdering onmogelijk maken. Sommige van deze stoffen kunnen 
met waterzuiveringsmiddelen niet geneutraliseerd worden. Ze 
worden pas door het gebruik van actieve kool uit het water ge-
haald, doordat je gewoon een netje met actieve kool in het aqua-
rium hangt. 

Soms bevinden er zich ook drachtige garnalen in het aquarium, 
maar komen er geen nakomelingen. Dat gebeurt vaak in pas inge-
richte bakken. In die aquariums ontbreekt het nog aan bacteriële 
groei en micro-organismen, waardoor de jonge dieren verhon-
geren. In dat geval wordt het microstofvoer sera micron dagelijks 
in kleine porties gevoerd. De kleine garnalen accepteren het graag 
als vervangend voeder.

Wij wensen alle aquarianen, die zich met het kweken van garnalen 
bezig willen houden, veel succes.

Oorspronkelijke bijengarnaalHier hebben we de volgende 

kwaliteit graad SS gehaald 

(dubbel Hinomaru), het dekwit 

is al erg uitgesproken

Verdere ontwikkeling tot 

black bee, graad S

Het einddoel is bijna bereikt, 

kwaliteit graad SS met uitstekend 

dekkend wit van de kop tot en 

met de staartvlakken

De oorsprong, 

de gewone bijengarnaal

Het zwartgehalte is er al 

zeer goed uitgekweekt

Wanneer de nakomelingen geheel en al 

zwart zijn en oranje ogen hebben, is het 

doel bereikt

Een kruising tussen zwarte tijgergarnalen en 

tijgergarnalen met oranje ogen

Tijgergarnalen met 

oranje ogen

Een ander voorbeeld is de tijgergarnaal, 
waarbij het kweekdoel de zwarte of don-
kerblauwe vlakken en de oranje ogen 
zijn.
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Organische belastingen van het water vormen vaak een factor voor 
de waterkwaliteit die over het hoofd gezien en onderschat wordt. 
Uiteindelijk vormen ze toch de bron voor een aanzienlijk deel van 
de anorganische belastingen, zoals b.v. nitriet, nitraat of fosfaat. 
De gevolgen kunnen ernstig zijn en zich onder andere uiten in 
een te sterk zuurstofverbruik en een verhoogd risico op ziekte.

Organische 
belastingen

Deel6
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Door Dr. Bodo Schnell

De bronnen voor organische stoffen in het vijver-
water zijn veelsoortig. Een groot deel is direct 
(wanneer het niet volledig opgegeten en ver-

werkt wordt) of indirect (door de spijsvertering van de 
vissen) afkomstig uit het voeder. Daar komen de in de 
vijver gevallen bladeren en vruchten van planten nog 
bij, evenals vogelpoep of een onopgemerkt in de vijver 
liggend dood dier. Maar in tegenstelling tot veel an-
dere waterparameters is een directe meting met vijver- 
of aquaristiektests niet mogelijk.

Betekenis en herkenning   

Een groot gedeelte van de organische waterbe-
lastingen wordt oxidatief door bacteriën en andere 
micro-organismen afgebroken. Hierbij wordt veel zuur-
stof verbruikt (zie sera VIVO 1/2013, pagina 10), die 
dan op een ander punt, zoals voor het ademen van de 
vissen, ontbreekt. Grote hoeveelheden organische 
stoffen in het water leiden tot een massale vermeerde-
ring van de micro-organismen. Dat verhoogt het risico 
op het uitbreken van ziektes op tweevoudige wijze: 
enerzijds door verzwakking van het immuunsysteem 
van de vissen, anderzijds – in elk geval bij de vermeer-
dering van facultatief ziekteverwekkende organismen 
– ook direct door verhoogde kiemdruk.

In extreme gevallen kan door het intensieve 
zuurstofverbruik in het vijverwater de zuurstof vrijwel 
volledig ontbreken. Maar zelfs dan vinden andere af-
braakprocessen plaats. Voor deze toestand – inclusief 
het afsterven van alle hogere levens evenals een inten-
sieve, onaangename geur – is de uitdrukking “om-
slaan“ gebruikelijk geworden.

Voordat het zover komt, zijn er echter voldoende 
waarschuwingssignalen. Een onaangename geur is, op 
zijn minst evenredig, haast altijd aan vluchtige stikstof 
of zwavelverbindingen te wijten. Het duidt er in elk 
geval op, dat er anaerobe – resp. correcter anoxische 
– processen gaande zijn. Het dreigende gevaar is dan 
enerzijds het eraan ten grondslag liggende zuurstofte-
kort, anderzijds is minstens een deel van de onaange-
naam ruikende stoffen ook giftig. 

Schuimvorming aan het oppervlak is een ander 
waarschuwingssignaal. Hier worden organische stoffen 
– o.a. proteïnes – in het grensvlak tussen lucht en water 
afgescheiden die het schuim stabiliseren. Dit effect 
wordt bijvoorbeeld bij eiwitafschuimers in zeewater-
aquariums gebruikt, maar ook de schuimkraag op het 
bier berust daarop.
Een andere aanwijzing voor de organische belasting is 
de versterkte vorming van slijmerig werkzame organi-
sche molm. In tegenstelling tot vlokvormige anorgani-
sche molm (deze mag onaanzienlijk lijken, maar levert 
waardevolle bijdragen aan de biologische filtering) is 
organische molm een indicatie voor een te hoge belas-
ting door organische voedingsstoffen.

Uiteindelijk kan een verhoogde organische  
belasting ook door een regelmatige wateranalyse  
herkend worden. De zekerste aanwijzing is een aan-
houdend lage zuurstofwaarde, die het resultaat van  
de hierboven genoemde oorzaken is. Regelmatige me-
tingen met de sera zuurstof-Test zijn daarom een  
belangrijke preventiemaatregel.

Maatregelen 

De belangrijkste preventiemaatregelen tegen de 
concentratie van organische belastingen zijn een 
goede vijverhygiëne en een efficiënte filtering over 
sera siporax pond. Dit betekent een beheerst visbe-
stand evenals voorzorgsmaatregelen tegen in de vijver 
vallende bladeren etc. Ook een uitklimmogelijkheid 
voor in de vijver gevallen dieren (b.v. muizen) moet ab-
soluut aanwezig zijn.

In de herfst, evt. ook meerdere keren in andere 
seizoenen, moet de op de bodem afgezette modder 
weggezogen worden. Bovendien moet sera pond filter 
biostart gebruikt worden, om de afbraak van het orga-
nische molm te versnellen.

Een krachtige aan de vijvergrootte en het visbe-
stand aangepaste filterinstallatie is absoluut noodzake-
lijk. Deze zorgt voor de biologische afbraak van de or-
ganische afvalstoffen, zorgt voor circulatie van het 
water en verrijkt dat direct of indirect met zuurstof 
door een verbeterde beweging van het oppervlak. In 
acute gevallen wordt sera O2 plus als directe maatregel 
ingezet.

©
 J

ud
y 

B
en

 J
o

ud
; M

en
no

 S
ch

ae
fe

r; 
D

en
ni

s 
A

lb
er

t R
ic

ha
rd

so
n 

– 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

o
m

 

De vijver als leefruimte



Gedragsonderzoek14

Holenzalmen met secundair geatrofi eerde 
ogen – ze zijn in de donkere leefruimte 
overbodig.

Het knorren waaraan hij zijn naam te danken 
heeft, produceert de knorhaan (poon) met 
behulp van zijn zwemblaas.

De ogen van de aan het wateroppervlak 
levende vierogenvis zijn gedeeld, om hem 
zowel informatie uit de lucht als uit het water 
te verschaffen.

“Spreken”
De “stomme vis” is haast spreekwoor-
delij k. In tegenstelling tot deze gang-
bare, wij d en zij d verbreide mening is 
er onder water sprake van druk akoes-
tisch verkeer. 

Door trillingen van de zwemblaas of 
door het uiteenduwen van skeletde-
len kunnen vissen gericht geluiden 
produceren. Naast het afschrikken van 
vij anden en het zoeken van een part-
ner kunnen ze voor communicatie bin-
nen de soort gebruikt worden. Zo 
moet de akoestische belasting van 
wateren volgens deze nieuwe inzich-
ten gecontroleerd en zoveel mogelij k 
verminderd worden. Voor vissen in 
een aquarium geldt daarom o.a.: Niet 
op de ruit kloppen!

Zien
De gezichtsafstand in het water is 
door de met de waterdiepte snel af-
nemende lichtintensiteit duidelij k ge-
ringer dan aan land. Daar komen evt. 
vertroebelingen nog bij . Daarom is 
een bepaalde bij ziendheid voor vissen 
zinvol. Hun starre lens maakt scherp 
zien doorgaans mogelij k binnen een 
bereik van ca. een meter. Veel vissoor-
ten kunnen kleuren zien (sommige 
zelfs UV-licht). 

Bij  de meeste vissen bevinden de 
ogen zich aan de zij kant van hun kop. 
Het ontstaande rondomzicht is onder 
water, waar vij anden uit alle richtingen 
kunnen komen, zeer gunstig, met 
name omdat de halsloze kop niet on-
afhankelij k van het lichaam gedraaid 
kan worden. 

Overigens: 
Ook wanneer vissen geen oogleden 
hebben, kunnen ze toch heel gewoon 
slapen (voor een gedeelte zwevend in 
het water).

Haringen zijn in staat ultrasoon geluid waar 
te nemen. Een belangrijke gave als bescher-
ming tegen vijanden, de met ultrageluid 
jagende dolfi jnen. 

Horen
Vissen hebben weliswaar geen zicht-
bare oren aan de buitenkant, maar zij n 
geenszins – zoals lang werd gedacht 
– doof. Hun gehoororganen bestaan 
uit gesloten, met vloeistof gevulde 
blazen met trillende gehoorsteentjes 
(doet tevens dienst als evenwichtsor-
gaan). Ze lij ken op de binnenkant van 
het menselij k oor. Bij  sommige vissen 
fungeert de zwemblaas als versterker. 
In het dichtere medium water wordt 
het geluid beter en sneller geleid dan 
in de lucht. 

Terwij l wij  als gewervelde landdieren 
geluiden in het water slechts dof en 
vervormd waarnemen, zij n de oren 
van vissen uitstekend aan de omstan-
digheden in het water aangepast.

Door Elena Rathgeber

Deel2Stom, doof en  
 simpel? 

Vissen zij n gevoelige levende wezens die voor indrukken vatbaar zij n en waarvan de 
ervaringswereld – alleen al door hun volledig andere leefruimte – sterk van die van 
ons afwij kt (zie deel1, sera VIVO 1/2013). Ook vissen nemen prikkels uit hun omge-

ving waar, bij voorbeeld om zich tegen vij anden te beschermen, geschikte leefomstandig-
heden te kiezen of om voeding of een partner te vinden. Zoals wij  weten, zij n hun zintuigen 
perfect aan het leven in het water aangepast en leveren ze verbazingwekkende prestaties.
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De olifantsvis kan zijn omgeving met een 
actief elektrisch plaatsbepalingssysteem 
waarnemen en er bovendien met zijn 
soortgenoten mee communiceren.

Meerval met baarden om voedsel op te 
sporen

Het zijlijnorgaan ligt in een enkele of ge-
deelde, meestal goed zichtbare lijn in het 
midden aan beide kanten van de vis. Veel 
met kleine zintuigcellen uitgeruste holtes 
registreren de fi jnste stroomveranderingen.

Paringsgezinde zalmen trekken vanuit zee 
duizenden kilometers terug naar de rivier 
waar ze uit het ei kwamen. De fi jnste geur- en 
smaaksignalen evenals het magnetische veld 
rond de aarde wijzen hen daarbij de weg.

Een forel kan een miljoen keer fi jner geuren 
en smaken waarnemen dan een mens.

Voelen en 
“voelen op 
afstand” – 

het zij lij norgaan

Mechanische prikkels worden door 
vissen via de gebruikelij ke receptoren 
in de huid waargenomen. Speciale 
tastorganen, zoals de baarden van 
meervallen en karpers, helpen vooral 
bij  het zoeken naar voedsel.

Bovendien beschikken vissen over 
nog een ander zeer speciaal, ideaal 
aan de omstandigheden onder water 
aangepast zintuig – het zij lij norgaan. 
Dit gevoelige zintuig om op afstand te 
voelen peilt drukveranderingen (stro-
mingen of trillingen) in de omgeving. 
Zo ontstaat door registratie van 
grootte, plaats en afstand van een 
hindernis een driedimensionaal beeld 
van de omgeving. De vissen kunnen 
hindernissen ontwij ken, in een school 
afstanden houden, prooi of vij anden 
waarnemen en nog veel meer.

Reuk en 
smaak
In het water verspreiden geur- en 
smaakstoffen zich erg goed. Anders 
dan aan land kunnen de twee zintui-
gen samengevoegd worden, omdat 
de prikkelopwekkende stoffen altij d in 
het water opgelost zij n – dus per defi -
nitie geproefd worden. 
De neus is erg eenvoudig van bouw 
(alleen holtes), maar verbazingwek-
kend effectief. De smaakreceptoren 
kunnen zich bij  de vis niet alleen in de 
mondholte, maar ook verdeeld over 
het hele lichaamsoppervlak bevinden 
(talrij k bij  kop en baarden). 

Het reuk- en smaakorgaan worden 
door de vis voornamelij k voor het op-
sporen van voeding en voor de oriën-
tatie gebruikt. Vissen, die in de loop 
van hun leven tochten over grote af-
standen afl eggen, zoals zalmen en 
palingen vinden hun weg via onvoor-
stelbaar fij ne geursporen. Hun zintuig-
lijk vermogen steekt met kop en 
schouders uit boven dat van de gewer-
velde landdieren, b.v. van een hond. 
Het reukcentrum neemt een groot 
deel van het vissenbrein in beslag.

Magnetisch 
zintuig en elek-
trisch orgaan
Naast deze op zich al opmerkelij ke 
zintuiglijke vermogens beschikken 
sommige vissoorten bovendien nog 
over een magnetisch zintuig, waar-
mee de oriëntatie met behulp van het 
magnetische veld rond de aarde mo-
gelij k is. Bij  andere vissen hebben 
spiercellen zich tot een elektrisch or-
gaan ontwikkeld. Ze kunnen – afhan-
kelij k van de ontwikkeling – er prooi 
mee vangen, vij anden mee afweren of 
zich mee oriënteren en communiceren 
in modderige wateren. 

De zintuiglijke waarne-
ming van de vissen mag 
dan sterk van die van ons 
afwijken – volgens alles 
wat wij tegenwoordig 
weten, schijnt deze 
echter niet minder gedif-
ferentieerd en verbazing-
wekkend te zijn dan die 
van de mens.
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Aquascaping 
de geheime (onderwater)-tuin

Om te beginnen valt op, dat er veel decoratieve 
elementen, de zogeheten “hardscapes”, ge-
bruikt worden en dat planten een centrale rol 

in de bak spelen. Het dierenbestand – als dat al niet 
volledig ontbreekt – is normaal gesproken niet het 
doel waar het om draait, maar dient als ondersteuning 
en completering van de harmonische, algehele indruk 
van de aquascape. Naast deze ongewone afwegingen 
is een ander fundamenteel verschil ten opzichte van de 
conventionele aquaristiek het streven naar weergave 
van een natuurimpressie. Dat kan weer worden afge-
bakend van de formele tuinen, van de zogeheten 
Hollandse bakken.

Het intensief bezig zij n met bepaalde details van 
een landschapstafereel opent geheel nieuwe perspec-
tieven en scherpt de waarneming. Dagelij kse indruk-
ken – een paar met mos begroeide bomen tij dens een 
wandeling door het bos, varens op rotsen bij  de beek 
of een ongenaakbaar duinlandschap met een zwerm 
vogels – worden een inspiratiebron voor fascinerende 
onderwaterkunstwerken vol spanning en tegelij kertij d 
harmonie. Daarbij  mag het veel zorg eisende “natuur-
aquarium”, echter niet met een onderhoudsarm 
“natuurlij k aquarium” verwisseld worden. Om een 
natuurimpressie effectief te arrangeren, is gewoonlij k 
een echt hightech aquarium nodig, waarin o.a. inten-
sieve verlichting, een CO2-voorziening en een gerichte 
voedingsstoffenvoorziening gewaarborgd zij n.

De basis 

Aquascapes verlangen ongetwij feld een bepaal-
de mate van engagement en uitrusting. Maar geen 
zorg, het is niet nodig je in de occulte wetenschap uit 
het Verre Oosten te verdiepen of kapitalen voor acces-
soires uit te geven, om een imposante aquascape in te 
richten. Laat je niet ontmoedigen, wanneer je eerste 
pogingen niet volledig aan de verwachtingen voldoen. 
Van je fouten leer je.

Voor beginners is het raadzaam, eerst relatief 
eenvoudige plannen te realiseren. Enkele simpele 

schetsen kunnen daarbij  nuttig 
zij n. Vergeet niet, de groei 
van de planten in te plannen. 
De basisvoorwaarden moeten 
kloppen, om de uiteindelij ke 
vormgeving succesvol te laten 
zij n. Let op een krachtige, be-
trouwbare techniek en verzor-
ging uit één hand. Bij  sera vindt 
u alles wat u voor een succes-
volle aquascape nodig heeft.

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Aquascapes zijn kunstig inge-
richte kleine onderwaterrijken, die 
een rustpunt, een plaats van opge-
ruimde kalmte en harmonie in de 
woonruimtes brengen.

De onderwater- (“aqua”) land-
schapskwekerij (“landscaping”) 
krijgt, sinds Takashi Amano in de 
jaren 80 er de basis voor gelegd 
heeft, steeds meer aanhangers. 
Maar hoe onderscheiden deze 
esthetische kunstwerken zich nu 
eigenlijk van heel gewone 
aquariums?

Aquascaping 
de geheime (onderwater)-tuin

Let er bij  de hardscapes (wortels en stenen) 
evenals bij  de decoratieve bodemgrond (zand en 
grind) op, of ze geschikt zij n (geen uitstoot van onge-
wenste substanties, geen rottend hout). Kies om mee 
te beginnen onderhoudsarmere planten en beperk je 
bij  het dierenbestand. Plaats van meet af aan een vol-
doende aantal snel groeiende planten, dan groeien 
algen niet uit tot een probleem.

sera fl ore CO2 
bemestingssysteem 
voor een veilige en 
intensieve 
CO2-voorziening

sera fl oredepot – 
de functionele 
bodemgrond voor een 
gezonde plantengroei

sera Professional 
fl oreground – 
voor een duurzame 
bodemgrond

Verder laat u zich bij  de keuze door uw esthe-
tisch gevoel leiden. Speel met de verschillende struc-
turen en kleuren van de planten en de hardscapes. 
Breng accenten aan, b.v. door kleine scholenvisjes of 
garnalen.
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De inrichting 

Voor de eigenlij ke compositie van de aqua-
scapes zij n er verschillende mogelij kheden. Wat ze ge-
meen hebben, is dat de focus niet in het midden, maar 
wat meer naar de zij kant toe moet liggen. Op die ma-
nier wordt de indruk harmonisch en aangenaam. Als 
focuspunt, dat de aandacht trekt, kunnen kleurige ele-
menten of opvallende structuren dienen (b.v. een gro-
tere steen, een rode plant, een wortel met vertakking). 
In kleinere bakken moet je je tot een blikvanger beper-
ken. Anders wordt de indruk te onrustig. 

Een andere fundamentele inrichtingsrichtlij n is 
het optisch creëren van diepte. Deze ruimtelij ke illusie 
bereik je o.a. door een getrapte beplanting (klein blij -
vende, volledig dekkende planten op de voorgrond, 
grote solitaire planten meer naar achter). Terwij l don-
kere, grootbladige planten eerder aan de buitenkant 
geplant moeten worden, worden lichtere, fij ngebouw-
de planten voornamelij k in het midden gezet. Zo ver-
sterk je de indruk van diepte en bereik je door het spel 
met contrasten balans en spanning.

Een ander belangrij k stij lelement zij n de vrĳ e 
ruimtes. De bak moet niet met decoratieve elementen 
en planten overladen worden. De ongebruikte delen 
scheppen rust, diepte en wij dte. Bovendien zij n ze be-
langrij k voor het natuurlij ke zwemgedrag van vissen. 

Vermij d een statische, rechtlij nige of streng 
symmetrische opbouw. Dat werkt onnatuurlij k en niet 
uitgebalanceerd. Stenen en wortels moeten met plan-
ten bezet worden, zodat er een natuurlij ke indruk ont-
staat. 

De verzorging

Na het inrichten is de regelmatige en zorgvuldi-
ge verzorging van de bak – het tuinieren – de sleutel 
tot een geslaagde en duurzame aquascape. Juist de 
veelzij dige stengelplanten moeten vaak gesnoeid wor-
den (het beste voordat een deel van het water ververst 
wordt). 

Voor prachtige, intensief gekleurde planten met 
een uitgebalanceerde en krachtige groei moet op pas-
sende wij ze in de basisbehoeften van de planten zij n 
voorzien. De behoefte aan voedingsstoffen van aqua-
riums kan erg uiteenlopen. Ze wordt o.a. beïnvloed 
door het soort en het aantal planten, de lichtsterkte en 
verlichtingsduur, de temperatuur en het kooldioxide-
gehalte. Optimale groei is alleen mogelij k, wanneer 
alle noodzakelij ke voedingsstoffen in voldoende mate 
voorhanden zij n. Ontbreekt er ook maar een, dan 
groeien ze minder (overeenkomstig de wet van Liebig) 
en algen kunnen zich door de ontbrekende concurren-
tie uitbreiden. De concentratie voedingsstoffen ont-
staat via het voeder, het water bij  het verversen en via 
de desbetreffende bemesting.

Licht is voor alle planten nodig voor de fotosyn-
these (opbouw van organisch materiaal uit anorgani-
sche basisstoffen). Een voldoende verlichtingsintensi-
teit is van cruciaal belang. Waarbij  de lichtkleur – binnen 
bepaalde grenzen – gevarieerd mag zij n, om deze op 
de gewenste indruk van de aquascape af te stemmen. 
Voor de optimale en individueel kiesbare verlichting 
raden wij  de innovatieve, energiebesparende 
LED-techniek aan.

Koolstof vormt de basis voor al het leven op 
aarde. Een tekort aan kooldioxide is een van de meest 
voorkomende redenen voor onvoldoende groei van 
onderwaterplanten. De sera CO2-installaties garande-
ren dat de planten veilig en intensief van deze basis-
voedingsstof worden voorzien. 

Naast koolstof, waterstof en zuurstof hebben 
planten voor hun groei en gezondheid nog een serie 
andere voedingsstoffen nodig. Met het nieuwe en ver-
beterde sera compleetsysteem voor een uitgebalan-
ceerde plantenverzorging kunnen de aquariumplanten 
gericht en op individueel afgestemde wij ze van al die 
stoffen worden voorzien. 

De voldoende mate van beschik-
baarheid van enkele parameters kan 
met watertests gecontroleerd worden 
(b.v. sera Fe-Test). Een tekort aan an-
dere voedingsstoffen is echter alleen 
indirect door schade herkenbaar (b.v. 

Het gebruik van 
geschikte producten 
voorkomt onnodige 

beschadigingen 
van de planten
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kalium – o.a. necrosen, kleine zwarte stippen). De 
meest voorkomende deficiëntieverschijnselen ont-
staan door een tekort aan koolstof, nitraat, fosfaat, ka-
lium, ijzer en magnesium. Zieke, bleke of slecht groei-
ende planten kunnen echter ook een teken van 
ongeschikte omstandigheden zijn (b.v. verkeerde tem-
peratuur of pH-waarde, onvoldoende verlichting) of 
van ziekten (b.v. schimmels en virussen).

Het sera basisplantenverzorgingsmiddel sera 
florena (bij overheersende aantasting van het blad) 
evenals sera florenette (bij overheersende aantasting 
van de wortel) zorgen – bij een passende dosering – 
ervoor, dat uw waterplanten van alle belangrijke voe-
dingsstoffen voorzien worden. Bovendien moeten de 
verlichting en fundamentele waterwaarden v.w.b. hun 
geschiktheid gecontroleerd worden en moet een vol-
doende kooldioxidevoorziening gegarandeerd zijn. 

De sera systeemplantenverzorgingsmiddelen 
vullen bepaalde verzorgingstekorten aan. Zo kunt u uw 
planten in plaats van met een CO2-voedingsstofinstal-
latie ook met sera flore 1 carbo als alternatieve kool-
stofbron verzorgen. Een gecombineerd gebruik met 
een installatie is eveneens zinvol. sera flore 2 ferro 
helpt, om in een grotere ijzerbehoefte – b.v. bij de at-
tractieve rode planten – te voorzien. Zeldzame spo-
renelementen en nodige vitamines uit sera flore 3 vital 
zorgen voor een verhoogd weerstandsvermogen, met 
name bij veeleisende planten. 

Bij een gering of ontbrekend dierenbestand, 
maar ook bij een intensieve plantengroei (veel licht en 
CO2) ontstaat vaak een tekort aan de belangrijkste 
voedingsstoffen nitraat, fosfaat en kalium. Hier biedt 
sera flore 4 plant uitkomst. 

Alle sera plantenverzorgingsmiddelen zijn uitste-
kend te verdragen voor wervelloze dieren. Bovendien 
zijn ze (natuurlijk afgezien van sera flore 4 plant) fos-
faat- en nitraatvrij. De in sera florena en sera flore 2 
ferro gebruikte nieuwe ijzercomplexsamenstelling is 
zeer stabiel, zelfs onder invloed van krachtig UV-licht.

De combinatie van bezinkselwerking en dagbe-
mesting met flexibele doseermogelijkheden maakt 
een individuele aanpassing aan de behoeften van het 
aquarium mogelijk en bevordert zo de optimale plan-
tengroei en de gezondheid van de planten. Door de 
effectieve groeiconcurrentie kunnen de algen zich niet 
uitbreiden.

Alle beschreven inrichtingsstrategieën en ver-
zorgingsadviezen gelden natuurlijk ook voor conventi-
onele aquariums. Waarom zou je een traditionele  
gezelschapsbak niet op kunnen waarderen met de  
esthetische basisideeën van aquascapings?

©
 B

o
s1

1 
– 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
o

m
 



De zee  
in huis halen
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Veel aquaristiekbeginners zij n over het onderwerp “zeewateraquarium” altij d nog sceptisch. Hier 
circuleren vooroordelen, dat zeewateraquaristiek gepaard gaat met veel werk, hoge kosten en een 
gecompliceerde verzorging. Dat dat tegenwoordig niet meer zo hoeft te zij n en dat er ook voor 

beginners betaalbare en eenvoudig te hanteren complete systemen zij n, licht sera specialist Kurt Landen 
uit Mönchengladbach/Duitsland toe in een interview met hem. Bovendien laat hij  in de fotostory het 
ontstaansproces van een zeewaterbak zien, van het inrichten tot en met de gewenningsfase.

sera specialist 

Kurt Landen uit 

Mönchengladbach

Welke wensen hebben uw klanten?
Veel aquarianen, met name beginners, dromen van 
onderwaterwerelden die ze van hun zomervakantie 
kennen, bij voorbeeld met koralen, anemoonvissen of 
kardinaalbaarzen. Ze zij n gefascineerd door de kleuren-
pracht en zouden die graag met een zeewateraquarium 
naar hun woonkamer of kantoor halen.

Welke beginnersdrempels waren er vroeger?
Wie vroeger met zeewateraquaristiek wilde beginnen, 
had een grote bak nodig, die duur in aanschaf en on-
derhoud was. Daar kwam nog veel tij d en geld voor de 
inrichting en verzorging bij . Aan die eisen konden be-
ginners vaak niet voldoen. Alleen overstappers uit de 

zoetwatersector hadden daar de nodige aquaristieker-
varing voor.

In hoeverre is dat beeld intussen veranderd? 
Hoe gaat u bij  het voorlichten op die proble-
matiek in?
Op de eerste plaats probeer ik bij  de klanten de angst 
voor de eisen, die aan een zeewateraquarium gesteld 
worden, weg te nemen. Ik verwij s dan naar hoogwaardi-
ge producten, zoals die van sera. Met name het com-
plete systeem sera marin Biotop LED Cube 130 kan ik 
van harte aanbevelen. Daarmee kunnen ook nieuwelin-
gen in de zeewateraquaristiek beginnen – zonder hoge 
kosten of moeite. 

01  De sera marin Biotop LED Cube 130 als complete 
set om direct met zeewateraquaristiek te starten.

07 + 08  De koralen worden voorzichtig met de hand op een aan de licht- en stromingseisen 
aangepaste plek geplaatst. 

02  Eerst wordt van koraalgesteente het toekomstige 
kleine rif gebouwd.

03  Met fi jn zand wordt de bodem bedekt.

09  Direct na het plaatsen van de eerste koralen 
begint de eiwitafschuimer met zijn werk 
en fi ltert proteïnes en zwevende deeltjes 
uit het water.

Het ontstaan van een 

zeewateraquarium

01 02 03

07 08 09
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Waarom is het complete systeem met name voor 
beginners geschikt? Wat zijn de voordelen?
De bak is echt eenvoudig in gebruik en bevat alles, wat er voor de 
start nodig is: een groot binnenfilter met 4 kamers met het krachti-
ge filtermedium sera siporax Professional, een afschuimer, een ver-
warmer, een UV-C-filter en een transportpomp. Dankzij deze com-
plete plug-inuitrusting kan het aquarium direct in gebruik genomen 
worden. De componenten zijn daarbij optimaal op elkaar afge-
stemd, zodat de verzorgingskosten en -moeite gering blijven. De 
wekelijkse reiniging en het verversen van water duren in de regel 
niet langer dan 30 minuten.

Is het ook mogelijk om niet alleen de verzorging,  
maar ook de kosten te reduceren?
Hier is het gebruik van LED-chips in de verlichtingseenheid zinvol. 
Ze besparen veel energie en kunnen daarom met name voor de 
zeewateraquaristiek aanbevolen worden, omdat de stroomkosten 
vaak wat hoger zijn dan in de zoetwateraquaristiek. Bovendien ko-
men door de combinatie van beweging van het oppervlak en 
LED-verlichting de lichtomstandigheden erg dicht in de buurt van 
die in zee. 

Hoe gaat het met het inrichten van het aquarium?
In principe is het inrichten van een zeewaterbak veel eenvoudiger 
dan velen vermoeden. Als leidraad kan ik de sera infobrochure 
“Zeewateraquariums” alleen maar aanbevelen. Als je je aan de te 
nemen stappen houdt, is het inrichten uiterst eenvoudig. Aan de 
klanten die hun bak toch niet zelf in willen richten, bieden we dat als 
extra service aan. Daarbij kunnen we individueel op de behoeften 
van de klant ingaan en bakken met alleen levend steen, met kora-
len of zelfs compleet ingericht met een (vis)bestand aanbieden. 

Vanaf wanneer kunnen de eerste vissen erin gedaan 
worden?
Ongeveer drie weken na de eerste koralen kunnen er slakken, here-
mietkreeften en garnalen in gedaan worden. Deze dieren eten aan-
wezige algen en belasten zo het water niet gedurende de gewen-
ningsfase. Op zijn vroegst na vier weken kunnen stap voor stap de 
eerste vissen in het aquarium gedaan worden. Daar zijn met name 
klein blijvende soorten, zoals b.v. kleine rifbaarzen, clownvissen of 
grondels geschikt voor.

In een van de volgende uitgaven verneemt u hoe het 
aquarium zich verder ontwikkeld heeft en hoe het er in 
volle pracht uit kan zien. De sera infobrochure “Zeewa-
teraquariums” is verkrijgbaar bij uw gespecialiseerde 
handel of op internet op www.sera.de. 

04  In een grote bak wordt osmosewater met sera 
marin salt tot zeewater vermengd hetgeen later 
voor het vullen van de bak gebruikt wordt. 

10 + 11   Door het toedienen van sera marin bio reefclear worden biologische processen in het water  
ondersteund en zodoende wordt het wennen van de koralen vergemakkelijkt. Het vloeibare  
biofiltermedium veroorzaakt een melkachtige wolk, die na een paar uur bezonken is.

05  Het kant en klaar gemengde zoute water kan 
direct gebruikt worden om het rif voorzichtig te 
vullen.

06  Na 3 – 4 dagen zijn alle zwevende deeltjes eruit 
gefilterd en kunnen de eerste koralen geplaatst 
worden.

12  De bak aan het begin van de gewenningsfase.

Fragment van een Acropora sp., dat in de bak geplaatst wordt.

04 05 06

10 11 12
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sera 
Biotop Nano 
LED Cube 16

1. prijs
Plantenverzorgingspakket
2. prijs

sera siporax Professional (1 liter) 
en sera fi lter biostart (50 ml) 
Krachtig fi ltermedium en fi lterstarter 
voor kristalhelder water

Compleet 
aquarium met 
LED-verlichting 
en fi ltering

bestaande uit
sera fl orena (250 ml),
sera fl orenette (24 tabl.),
evenals telkens 50 ml
sera fl ore 1 carbo,
sera fl ore 2 ferro,
sera fl ore 3 vital en 
sera fl ore 4 plant
Plantenverzorgingssysteem 
voor alle eisen

3. prijs

Wij hebben de loep ingezet en een foto uit deze 
uitgave extreem vergroot. Kunt u het fragment 
van de originele foto terugvinden?

De originele foto bevindt zich op bladzijde: 

Schrijf gewoon het nummer van de betreffende bladzijde 
in de gestippelde cirkel en stuur uw oplossing naar 
Redaktion “sera VIVO”, codewoord “2.2013”, Postfach 
1466, 52518 Heinsberg, Duitsland of per e-mail naar 
2.2013@sera.biz, betreft: Redaktion sera VIVO. 
Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedoen, met 
uitzondering van medewerkers van sera GmbH en hun 
familieleden. Sluiting van de inzendtermijn is 30.04.2014. 
Vergeet uw naam, adres en het codewoord “2.2013” niet. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1. prijs



K ri gen p id a na
Hallo kinderen,
Door het grote aantal mooie voorstellingen was 
de keuze erg moeilijk voor ons. 
Niet verdrietig zijn, als je werk er niet bij is – 
misschien is het er de volgende keer wel bij!

VIVO

1.

3.

2.
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1e PRIJS
Een winkeltegoedbon van € 100,-
Matúš G. uit Bratislava, Slowakije, 
12 jaar

DE WINNAARS

2e PRIJS
Een winkeltegoedbon van € 25,-
Daniel B. uit Wuppertal, Duitsland, 
11 jaar

3e PRIJS
Een winkeltegoedbon van € 25,-
Alex V. uit Novelda, Spanje, 7 jaar

Stuur je mooiste werk naar:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Duitsland

Wij verheugen ons op jullie inzendingen.

Zet je leeftijd en adres op de achterkant 

van je werk. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd.



Uw gespecialiseerde handel

43
/0

9N
L

Voor natuurgetrouwe aquariums www.sera.de

Prachtig gekleurde 

zeewater-
aquariums

Succesvol inrichten 
en verzorgen met het  
7 marin compactprogramma


