
42 DE LEVENDE NATUUR. 

voerig besproken. Ten slotte werd nog medegedeeld, dat omstreeks Paschen een der leden 
naar Hamburg gaat en bereid is importvisschcn van daar voor ons mede te brengen. 

V R A G E N B U S 
L*. v. R. te W. Uw vragen deel ik ten gerieve der lezers in twee categorieën in, en zal 

achter elkander bespreken de oorzaken van hel troebel worden van het water en de beste 
manier van verwarming. Voor dit maal het troebel worden van het a<iuariumwater. Dit kan 
veroorzaakt worden door de inwendige bekleeding van het aquarium en door stoffen, die wij 
er inbrengen, in de eerste plaats door het voer. Hel meeste kunstyoer begint na korten tijd te 
beschimmelen, vooral in verwarmd water. Geschrapt vleesch, overigens een goed voer, 
verspreidt als 't ware witte wolkjes om zich heen en scliimmell eveneens. Fijngeslagen 
hondenkaak, voor karperachtige visschen, minstens evengoed en zeker tienmaal goedkooper 
dan kunstvoer, mag ook al niet te lang op den bodem blijven liggen, kortom, alle voer moet 
in kleine hoeveelheden gegeven worden (liefst in een voederraampje, anders verspreidt het 
zich over de geheele oppervlakte) en hetgeen blijft liggen bijv. na een halven dag uitgeheveld 
worden. Alle genoemde bezwaren verdwijnen bij hel toedienen van het ideale, natuurlijke 
voeder. Ideaal voor de consumenten en ideaal voor de echte liefhebljers. Niet maar even 
gauw de meid om een busje dit of een doosje dat gestuurd, maar zelf met transporlflesch 
en vangnetje langs den slootkant, daar goed uitgekeken en geschept. Haast alles, wal men 
daar vindt, is te gebruiken, üaphnia's, cyclops, muggenlarven (zwart, wil en rood), tubifex, 
waterpissebedden, ziedaar een klein rijtje namen van dieren, die gedurende het zomerhalfjaar 
haast overal te vangen zijn. Alleen de roode muggenlarven niet, die vormen ons nooit volprezen 
wintervoer. Wie zulk voer in het glas brengt, die behandelt zijn diertjes eerst volgens hun 
natuur en hij leert tegelijk zelf kennen, wat voor wonderbaars er zooal in sloot en plas 
aanwezig is. En dat juist is de mooie zijde van onze liefhebberij. Wie dezen kant verwaar
loost, is geen liefhebber, al kent en teelt hij ook visschen met ellenlange latijnsche namen. 

Heeft men nu zijn vangst veilig thuisgebrachl, dan nog niet dadelijk voeren. Alle water 
wemelt van parasieten, dus heblien we licht wal van die ongewenschte gasten mee opgeschept. 
En al doch ze in de natuur in den regel niet zooveel schade, in het aquarium kunnen ze do 
vreeselijkste verwoestingen aanrichten. Want in ons «stukje natuur» is het met het biologisch 
evenwicht treurig gesteld. Dus voorzichtig! Liefst in een slootje vangen, waar weinig visch 
zit, thuis na voorloopig sorteeren alles verscheidene malen door een linnen doekje ziften en 
daarna nog oen dag laten staan. Polypen hebl)en zich dan aan de lichtzijde vastgehecht en 
kunnen verwijderd worden en als men nog de bloedzuigers, waterwantsen en grootere kever-
larven er uil haalt, kan men beginnen te voeren. 

Onder natuurlijk voer versta ik ook nog gedroogde en fijngewreven waterplanten, voor 
planlenelers onder de visschen een uitstekend kostje en voor de jongen van alle soorten 
bepaald onmisbaar. Wie zoo voert, zal ten minste daardoor geen troeliel water hebben. 
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