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Slakken in het aquarium

Gewone appels lak
Foto 1. De Pomacea bridgesii of appelslak kom je veel 
tegen in aquaria. Het is een slak die in veel aantrekkelijke 
kleuren verkrijgbaar is en erg groot wordt. Deze slak wil 
nogal eens de zachtere planten opeten.

http://aquaria.plazilla.com/page/4295019822/slakken-in-het-aquarium-welke-soorten-zijn-er-en-wat-is-het-nut-er-van

Grote posthoornslak
Foto 2. De Marisa cornuarietis die ook wel wordt 
aangeboden als gestreepte sierslak is een slak die 
gemakkelijk vijf  centimeter groot kan worden.
De Posthoornslak is een echte veelvraat.
Er bestaat ook een aantrekkelijke rode variant.

Roofslak
Foto 3. De Anentome helena is een tot drie centimeter 
grote slakkenetende slak. Dit is een mooie geel-donker 
gestreepte slak die wordt ingezet om een slakkenplaag 
binnen de perken te houden. De roofslakken eten alle 
andere slakken, maar ook soortgenoten.  Plant zich 
gemakkelijk voort.

Slakken horen eigenlijk gewoon bij een aquarium. Het zijn de afvalverwerkers van de natuur. 
Niet alleen eten ze algen, ze ruimen ook de uitwerpselen van vissen op. Je kunt slakken kopen, 
maar je kunt ze ook via het web bestellen of in aquariumzaken kopen. Als je aquariumplanten 
koopt dan komen slakken vaak als eitjes mee en ontdek plotseling je dat je kleine slakjes hebt.

Puntnapslak of  Rode Parels lak
Foto 4. De Vittina semiconica is een van de mooiste 
slakken die verkrijgbaar is voor het tropisch aquarium. 
Het is een uitstekende algenbestrijder die nooit voor een 
overbevolking zal zorgen. De larven van deze slak maken 
namelijk een fase van hun ontwikkeling in de zee door.

Soorten slakken voor het aquarium:
Er zijn veel soorten slakken geschikt voor het aquarium. 
Wij laten je er hier een aantal zien.
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Geweislak of  stekels lak
Foto 5. De Clithon sp. is weer een prachtige grote slak, 
die zich evenals de rode parelslak, helaas niet kan 
voortplanten in het aquarium.

De zebrarenslak of  Zebranapslak
Foto 6. De Vittina coromandeliana, de zebrarenslak is niet 
alleen geweldig mooi maar ook een goede algenbestrijder. 
Ook deze soort plant zicht niet voort in het aquarium.

Torenslak
Foto 7. De Melanoides tuberculata is een zeer aantrekkelijke 
aquariumslak die vooral in de bodem leeft en zich niet zo 
vaak (meestal alleen in het donker) laat zien.
De torentjesslak ruimt allerlei resten op. Het is dus een 
zeer nuttige slak.

Slakkenplaag in het aquarium

in een gezond aquarium is er natuurlijk evenwicht, maar 
soms ontstaat er een ware slakkenplaag. De slakken 
gaan dan de duur gekochte aquariumplanten opeten en 
daar zit niemand op te wachten. De plaag kan worden 
tegengegaan door roofslakken in te zetten. Als je ‘s nachts 
een paar schijfjes komkommer in het aquarium legt, zullen 

Gooi de slakken nooit zomaar in het aquarium. Net als 
vissen zijn ze gevoelig voor verandering van waterkwaliteit. 
Laat ze met het transportwater in een jampotje in het 
aquarium drijven zodat de temperatuur gelijk wordt aan dat 
van het aquarium. Vervang dan elke 5 minuten 10% van 
het water uit het jampotje met water uit het aquarium. Na 
een uurtje kan je in het aquarium gieten.
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de slakken daar op afkomen. Verwijder de schijfjes en je 
verwijdert daarmee een groot aantal slakken.

Ik hoop dat ik je heb laten zien dat er zeer aantrekkelijke 
slakkensoorten in de handel verkrijgbaar zijn. Heeft jouw 
lokale winkel ze niet, dan kun je ook gewoon via het internet 
bestellen. Binnen enkele dagen ontvang je de slakken.


