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rubriek: Terrarium/Paludarium

Wat is een Riparium?
Een riparium is een nagebootste oever, daarom ook de
naam ripa-rium, want ripa betekend oever.
Van voren heb je gewoon hetzelfde als bij een aquarium,
maar achter in de bak wordt de oever nagebootst. In een
riparium wordt geen zand of ander ''spul'' gebruikt om een
echt landschap in de bak te maken, maar het wordt alleen zo opgebouwd dat het líjkt alsof je tegen de oever
aankijkt.
De planten staan dus niet in een zandbodem, of iets dergelijks, maar worden opgehangen in een soort plantenbak.

Hoe moet de bak eruit zien?

zijn te gebruiken. Alleen moet je een extra pomp gebruiken
als je een waterval in je riparium wilt. Verder is het riparium
niet veel anders qua techniek dan een gewoon aquarium.

Bewoners van het riparium
In een riparium kunnen alle soorten vissen worden gehouden, dus ook kogelvissen. Meestal leven er in het stukje
''landschap'' geen dieren, maar zit dit er gewoon voor de
mooi. Uiteraard kun je wel krabbetjes of kikkers op het
droge houden. Je verliest doordat de planten boven water
staan geen liters. Je moet wel zorgen voor planten onder
water, maar dat is ook geen probleem omdat je gewoon
even veel ruimte over hebt
als in een aquarium. De
bak is dus gewoon in te
richten naar wens van de
soort die je erin houdt, en
hoe je hem zelf wilt.

Onderhoud
Voor een riparium moet je
niet alleen weten hoe je jou
onderwaterwereldje levend
houdt, maar ook nog eens
groene vingers hebben!
Een paar keer per dag met
de plantenspuit aan het
werk, planten bemesten,
en zo nog meer taken die
een tuin/kamerplant ook
van je vragen.
Sterft een cactus al als je
ernaar wijst? Dan zal een
riparium een flinke klus
voor je worden.
Je hebt geen speciale bak nodig, maar een bak met
afdekruiten is niet handig.
Het liefst een open bak, zodat de planten goed omhoog
kunnen groeien, aangezien je de planten aan het wateroppervlakte hebt. Je hebt dus ook hangende verlichting nodig, die kan aan het plafond hangen, of bevestigd worden
aan de muur. Verder kun je kiezen voor een bak helemaal
van glas, of van hout. Met hout maak je de zijwanden en
de achterwand, en de voorruit doe je met glas. Handig is
het om de houten platen een flink stuk hoger te maken dan
de voorruit, zodat je niet door de ruit hoeft te kijken voor
het bovenwatergedeelte. Pas wel op dat je het glas sterk
genoeg hebt!

Maar lukt het om zowel
onder water als daarboven levend en gezond te houden?
Dan zal het een echte eye catcher zijn!

Verschil riparium en paludarium
Een landschap in je ''aquarium''..
dat heet toch gewoon paludarium? Nee, een riparium is
heel anders dan een paludarium.

Wat voor een pompen en verwarming heb je nodig?

Een paludarium heb je waarneer je echt zand gebruikt
voor een heuvel waarop de planten staan, en het dus niet
alleen zo lijkt. Maar een riparium heeft eigenlijk helemaal
geen landschap! Door de manier van planten ophangen
lijkt het alsof je achterin een oever hebt, en dus zand. Maar
eigenlijk zit daar helemaal niks, en wordt je gewoon voor
de gek gehouden.

Voor een riparium heb je geen speciale techniek nodig,
dus een normale eheim pomp en een verwarmingsbuisje

Dat is dus het verschil tussen een riparium en een paludarium.

