
Visbijsluiter

Slak & Mossel X
           Met de populariteit van de kleinere aquaria , de zgn. nano aquaria, en het aquascapen is er ook meer vraag
           en aanbod gekomen van andere aquatische dieren dan vissen alleen. Slakken en mosselen uit tropische landen
           zijn daar een voorbeeld van.
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Algemeen
           Slakken en Mosselen zijn om 2 redenen populair geworden in de aquaristiek. Ze zien er
           aantrekkelijk uit en ze eten wat afval wat de vissen laten liggen en pakken ook algen mee van
           stenen en ramen. Er zijn ook soorten die van de planten zelf eten dit is vaak minder gewenst,
           tenzij men bezig is met een bepaald biotoopje.

Varianten
           Slakken en mosselen komen uit diverse tropische landen zoals Indonesië, India, Afrika en van
           verschillende families zoals neritina, septaria, tylomelania.

Van Nature
           Van nature komen slakken en mosselen uit verschillende wateren. Zowel van Indonsesië , India,maar
           ook uit de Europese wateren. Deze worden dan vaak buiten in onze vijvers gehouden.

Huisvesting
           Slakken en Mosselen zijn goed te verzorgen in een aquarium mits men met een aantal dingen rekening
           houdt. Slakken en mosselen zijn zeer gevoelig voor vervuiling in het water. Helder zuurstofrijk
           water is een voorwaarde om deze dieren langere tijd goed te verzorgen. Ook zal men ervoor moeten
           zorgen dat er genoeg te eten overblijft voor ze. Als opruimers zijn ze als laatste aan de beurt in
           het aquarium met eten. Beter is het om gericht te voeren. Bij medicijn gebruik kan men het beste
           deze dieren even onderbrengen in een ander onderkomen. Slakken en Mossels kunnen niet tegen
           medicijn behandelingen of metalen in het water, verwijder daarom ook altijd de loodstripjes van de
           waterplanten als men nieuwe planten in het aquarium zet. Houdt ook altijd de nitraat en nitriet
           waardes in de gaten, maar dat geldt ook voor vissen.

Verzorging en Hanteren
           Dagelijks moet u de dieren even bekijken om te zien of ze gezond zijn, een dode slak of mossel
           stinkt niet alleen heel erg maar verontreinigd ook het water. Een waterwissel bij de vondst van
           een dood schaaldier is dan ook aan te raden. In een aquarium met schoon helder zuurstofrijk water
           zullen de slakken en mosselen snel hun weg vinden.

Voeding
           Slakken eten voornamelijk plantaardig. Het beste kan bijgevoerd worden met spirulina, komkommer,
           courgette en dergelijke. Ook zullen ze de restjes opruimen die de vissen laten liggen. Het is wel
           belangrijk om in de gaten te houden dat ze aan hun trekken komen anders gaan ze aan de zachtbladige
           planten beginnen of ze sterven. De Cleja (anentoma) helena eet ook dierlijk voer en wordt vaak
           ingezet als slakken verdelger. Alleen kunnen deze zich ook stevig voortplanten. 
           Mosselen filteren het water en halen hier het fijnste voedsel uit. Echt bijvoeren in een gewoon
           bevolkt aquarium, waar goed gevoerd wordt, is vaak niet nodig maar als men toch wat wil voeren is
           diepvries plankton water een optie.
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Voortplanting
           Veel van onze sierslakken ,zoals de neritina soorten, leggen wel eitjes in ons aquarium maar deze
           komen niet uit. Hier is brak water voor nodig net als in de natuur. Er zijn ook levendbarende
           soorten zoals de Cleja helena en dit gaat een stuk beter. Van de mosselen zijn nog geen gevallen
           bekend van voortplanting in het aquarium.

Ziekte aan Aandoeningen
           Echt slakken ziektes zijn niet bekend in de aquarium hobby. Vaak is er een externe oorzaak voor
           sterfte onder slakken en mosselen zoals medicijn gebruik, het inbrengen van nieuwe planten waar nog
           resten insectbestrijder op zitten enz. Ook een aquarium wat nog niet zo lang draait of slecht
           onderhouden wordt en onderhevig is aan nitraat en nitriet pieken is geen goede leefomgeving voor
           schaaldieren. Planaria zijn ook nog wel eens een oorzaak van slakkensterfte. Hier is een middel
           voor in de handel wat geen schade zou aanrichten aan slakken en garnalen.

Benodigde Ervaring
           Veel ervaring is er niet nodig voor het houden van Slakken en Mossels. Het is wel aan te bevelen
           om enige informatie in te winnen voordat men tot de aanschaf overgaat van deze dieren. Dit om te
           kijken of ze wel geschikt zijn voor de omstandigheden waar ze in terecht komen.

Aanschaf en Kosten
           Slakken en Mosselen  kunt u kopen bij de beter gesorteerde aquariumspeciaalzaak. Let er bij het
           kopen van  dat ze uit schone bakken met gezonde dieren komen en er niet meerdere lege huisjes in
           het aquarium liggen.


