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EDITORI AAL
Dr. Tony Swinnen: ik hou mijn hart vast voor
de komende generaties.

Als het vroeger een slechte zomer was,

dan hoorde je iedereen klagen omdat ze

niet naar buiten konden.

Nu komen veel mensen, maar vooraljonge-

ren, haast niet meer buiten, zelfs niet als het

mooi weer is.

We hebben ontzettend veel contacten met anderen, maar die verlopen via de tele-

foon, via internet, via sms. We zijn be-

reikbaar maar niet meer beschikbaar.

We leven heel sterk op ons eentje. En intussen worden we ouder. De verzor-

ging is goed uitgebouwd, maar op het vlak van de sociale contacten voorzien
geriaters ontzettende problemen.

Veel mensen komen ooit in een bejaardenhuis terecht, maar sociale contacten
hebbenwe nietmeerleren leggen. We zijn danmisschienwelgezond, maarwe
zullen ons ongelukkig voelen.

Voor die mensen geldt de uitdrukking: ze zijn gedoemd om tachtig jaar te
worden.

Sociale contacten worden gelegd en onderhouden in verenigingen, op maan-

delijkse bijeenkomsten. Maar daarvoor moeten we naar buiten komen, daar-

voor moeten we onze levensstijl veranderen.

We moeten dit niet doen voor de anderen, maar in de eerste plaats voor onszelf.

We mogen niet wegkwijnen voor de buis.
ErikVansteenkiste,

Voorzitter.
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M
IJN C. A. (CURRICULUMAQUARISTICAE)
Aaron Plovie, Aquatropica Kortrijk

Als kleuterzatikalgefascineerdte kijken naarde

mooie "Gramma Geelstaart", zo noemde ik de
Gramma loreto
uit het zee-aquarium van mijn

vader, en ik wachtte ongeduldig tot de verlichting
uit zou gaan, om dan nog eens de prachtige rif-

wachter, met zijn honderden pareltjes op het li-

chaam, uit de rostwand te zien verschijnen.

Dan kwam het mooiste verjaardagscadeau van heel mijn leven.

Voor mijn tiende verjaardag zou ik een 100-literbakje op mijn kamer krijgen.

Toen ik alle boeken over de aquaristiek die we in huis hadden, uitgelezen had,

trok ik naar de boekhandel om er nog eentje te kopen.

Op aanraden van mijn vader ging het een Zuid-Amerikaans biotoopaquari-

umpje worden. Met zalmpjes, dwergcichliden en meervallen, die ik in de
boeken had gezien. Dan werd een onderstel voor het bakje in elkaar getim-

merd, eenfilteren alle anderetechnische apparaten aangeschaft. In dewinkels

had ik al met grote ogen staan staren naar de vele soorten schitterende visjes.

En zo werd het bakje uiteindelijk ingericht met wat kienhout en stenen die ik
zelfverzameld had in de Ardennen. Natuurlijk kwamen er ook planten in het

bakje. Dan kwam een moeilijke tijd, namelijk deze van afwachten. Terwijl ik
toen nog niet goed wist wat een nitrietsprong was. Dat maakte alles weer een
stuk moeilijker.

Maar na drie weken wachten gingen we

naarMoeskroen, datwas zowathetparadijs voor mij. Al die visjes, en daar

moest ik dan uiteindelijk uit kiezen.
Het werd een schooltje fantoom-

zalmpjes en een koppeltje

Apisto's.
gramma
Iedere keer als ik thuis kwam van school,

liep ik recht naar boven om naar de visjes te
-4-

Jaargang 17

mijn c.a. (curriculum aquaristicae)
gaan kijken. En na een week zag ik al eitjes van de dwergcichliden hangen in
het kokosnootschaaltje. En trots dat ik was. Alleen jammer dat 's nacht de
meervallen de eitjes opaten. Nooit heb ik eenjong gezien.

Na tweejaar was ik dat beu. Ik richtte het aquarium opnieuw in en ik zou alleen nog één koppeltje dwergcichliden houden om te kweken Dat dacht ik,

wanttoen devissen na een paarmaanden nog geen eitjes hadden afgelegd, be-

sloot ik om er toch nog enkele andere dieren bij te steken. Dus, van kweken

kwam weer niets in huis.

Dan heb ik ook een tweede aquarium op mijn
kamer geplaatst. Een klein kweekaquariumpje. Daarin heb ik het prachtige af-

zetgedrag van spatzalmen mogen aan-

schouwen. De visjes die hun eitjes

aan een blad boven water hangen. In
dat bakje kweekte ik ook met para-

dijsvissen, die dan later in de vijver

werden ondergebracht.

Maar dat bakje werd ook al snel te

klein voor de vissen die ik erin wilde

houden. Dus een derde aquarium

werd in mijn kamertje gezet. Het

werd weer een Zuid-Amerikaans gezelschapsbakje waarin ik weer enkele
kweekervaringen rijker werd.

Maar ondertussen las iknog veel, ikleerde de Tanganjikacichliden kennen. Ik

was zeker dat het volgende bakje een Tanganjika-aquarium zou zijn.

Dus werd het oudste en grootste aquarium opnieuw ingericht met een rots-

wand en lege slakkenhuisjes, daarin leggen sommige cichliden hun eitjes. Ik
zag na enkele weken al een hoop jongen in het bakje zwemmen. Het andere

aquarium op mijn kamerwerdingericht als kinderdagverblijfen daarbrachtik
een deel van dejongen in over.

Dan kwam de tijd dat het grote 500-literaquarium die bij ons beneden stond,

aan een herinrichtingtoewas. Dat aquariumwasvan mijnvader, maarnaveel

aandringen mocht ik ook daar Tanganjikacichliden houden. Het koppel
Neodiemet een anderkoppelinhetbakjebovenzat, werdnaar
lamprologus hecqui
beneden verhuisd. Dat had ik beter niet gedaan. Want die grote veelvraten
aten geregeld een pas aangekochtvisje op. Veelvissen zijn daardoorgestorven

enikkon de oorzaakmaarnietvinden. Aanhetwaterkon hetnietliggenwant
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mijn c.a. (curriculum aquaristicae)
de grotere vissen in dit aquarium kweekten allen goed.

Tot op een dag dat ikmeneer
met een
Hecqui
Paracyvanvijfcentimeterin zijn muil zag zwemprichromis
men. Eén ding was zeker: die dieren moesten uit
de bak. Een hele dag heb ik met een schepnet

bovenhet aquariumgehangen. Devrouwtjes kon
ik gemakkelijk vangen. Maar het mannetje van
de

's bleef vastberaden onder zijn rots.
hecqui
Totikbesloothet eensteproberenmet een klein

vishaakje. Het klinkt misschien niet zo diervriendelijk,

maarikkonhem daarmeevangen enhij heeft erniets aan
overgehouden. Om eerlijk te zijn: ik had er geen mede-

lijden mee. Hij en zijn twee vrouwtjes werden naar het
opkweekbakje gebracht en daar zwemmen nu al veel

kleine hecquitjes in rond.

Het koppel
, die dan alleen in
Neolamprologus splendens
het oudste aquarium op mijn kamer zat, leefdevredig al-

leen verder. Tot het potfiltertje van dit bakje stuk ging.

Er zat niets anders op dan de visjes naar het grote

Tanganjika-aquarium beneden over te brengen.

Maarnu stondikdaarmet eenleegbakje

op mijn kamer. Datkoniktochnietlaten

gebeuren. Het enige probleem was dat er
geen filter meer in zat. Toen heb ik nog
een oude droom van mij verwezenlijkt:

het paludarium. Een mooie orchidee

siertnuhetbakje, diejeveel doet denken

aan eenplaatjeuithet oerwoud. Laterwil

ikinhetwatergedeeltevan dit oeverterra-

rium killies houden. Er is dus nog werk
aan de winkel.

En ondertussen ben ik al vijftienjaar en heb ik al zeer veel genoten van deze

boeiende hobby!
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SCHORPI OENEN
De schorpioen behoort tot de stam der geleedpotigen. Deze
stam (arthropoda) is van alle stammen van het dieren-

rijkhetrijkst aan soorten: ze omvat 75% van alle bekende
diersoorten.

Degeleedpotigen onderscheidenzichvan de overige

stammen dergelede dieren doorhetbezitvange-

lede lichaamsaanhangsels, waarvan de leden

door middel van gewrichten beweeglijk met elkaar en
methetlichaamverbonden zijn. Devormingvan diege-

wrichten is mogelijk geworden door een tweede bijzonderheid van de geleed-

potigen: de cuticula. De cuticulais een door de epidermis afgescheiden levens-

loze buitenlaag, die hetuitwendige skeletvormt. Behalve eiwitmoleculen bevat
het ookhet koolhydraat chitine. Het chitine is nauwverwant aan cellulose, de
stofwaaruit de celwanden van de planten zijn opgebouwd. Skeleteiwit en chi-

tine hebben een moleculaire bouw die zo bij elkaar past, dat beide bestand-

delen samen eenhechtgeheelvormen. Op dieplaatsen echterwaarde cuticula

een extragrote stevigheid dienttehebben, is het eiwitcomponentverhard door

fenolen, waardoor het zgn. sclerotine ontstaat. De harde onderdelen van het

uitwendige skelet (sclerieten) onderscheiden zich van de zachtere gewrichts-

vliezen dus niet door hun chitinecomponent maar door hun sclerodine.

Niet slechts de leden van de poten, ook de lichaamssegmenten zijn door
middel van gewrichtsvliezen ten opzichte van elkaar beweeglijk. Deze ge-

wrichtsvliezen zijn zacht en uiterst kwetsbaar en liggen daarom maar zelden

onbeschermd. Meestalzijn zenaarbinnengevouwen enworden zebeschermd
door de harde delen van het pantser sclerieten) die ze onderling verbinden.

Doordat de geleedpotigen door een pantser zijn omsloten kunnen ze slechts

op zeer beperkte schaal groeien. Van tijd tot tijd ontdoen ze zich daarom van

hun pantser, nadat zich daaronder eerst een nieuwe, nog zachte en meege-

vende bekleding heeft gevormd. Daarna "pompt" het dier de nieuwe buitenlaag op door lucht op te nemen en laat vervolgens het pantser hard worden.

Tot devolgendevervelling heefthetnu de gelegenheidbinnen zijn nieuwe, ruiAPRIL 2002
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mere pantser te groeien. Vele geleedpotigen krijgen hun leven lang periodiek
een nieuwe cuticula. Bij andere daarentegen houdt na het bereiken van de ge-

slachtsrijpheid de groei op zodat ze niet meer moeten vervellen. Doordat het

huidpantser bepalend is voor de vorm van de geleedpotigen, maakt zijn perio-

dieke vernieuwing tijdens de groeiperiode van deze dieren een vormverande-

ring mogelijk zoals bij geen andere stam voorkomt.

De door regelmatige vervellingen mogelijk gemaakte vormverandering, de bij-

zondergrotebeweeglijkheid, hetlichaam en deledematen, ennietin delaatste

plaats de hoge ontwikkelingvan de zintuigen, hebben de geleedpotigen niet alleen tot de soortenrijkste, maar ook tot de meest succesvolle dierstam gemaakt.

De stam van de geleedpotigen wordt in vier onderstammen verdeeld:
n tribolieten (trilobita)
n kreeftachtigen (diantennanta)
n tracheedieren (tracheata)
n chelicerendragers ofgifkaakdragers (chelicerata)

Tot deze laatste behoren de schorpioenen. In vele opzichten, maar in het bij-

zonder door de geleding van het lichaam, blijken de schorpioenen tot de rela-

tiefprimitieve spinachtigen te behoren.

Echte landbewonende schorpioenen zijn reeds uit het Carboon (350-270 mil-

joenjaargeleden) bekend. Hetvoorlijf(prosoma) van de schorpioen is bedekt
met een ongeleed rugpantser. Het erop aansluitend achterlijf (opisthosoma)

bestaat uit vrije segmenten, waarvan de laatste vijftot een "staart" versmald
Bovenaanzicht Heterometrus laoticus
Pedipalp

Chela

Chelicerae

Laterale ogen

Mediane ogen
Prosoma

staart, met een blaasvormig, in een

gifstekel uitlopend aanhangsel (telson). Voorste extremiteiten zijn (che-

licereb) driedelig geleed, maar kort,

pepidalpen goed ontwikkeld en voorzien van grijpscharen.

De looppoten vertonen geen bijzon-

Mesosoma

dere kenmerken. Ledematen van het

Metasoma
Telson
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zijn. Het lichaam eindigt in een pijl-

negende achterlijfsegment als gepaard kamvormig aanhangsel (pecti-

nes) gevormd, en voorzien van talrijke

zintuigcellen

die
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mechanische prikkels reageren. De viervolgende segmenten met ademspleten

geven toegang tot de boeklongen.

Op hetrugschildvan de prosomabevinden zichgepaarde mediane ogen en op

de overgang van voor- en zijrand enkele zijogen. Zoals hun platte lichaams-

vorm al doetvermoeden, bewonen de schorpioenen allerlei spleten. Hunprooi
bestaat uit kevers, kakkerlakken en andere geleedpotigen, die van dichtbij met
de scharen worden gevangen en vaak onmiddellijk naar de chiliceren worden

gebracht. De gifstekelwordtgebruikt als het slachtoffertamelijkgrootis ente-

genspartelt. De schorpioen kromt zijn "staart" dan helemaal over het lichaam
naar voren en steekt de gifstekel één ofmeerdere keren in het lichaam van de

prooi. Vervolgens wordt de prooi met de cheliceren in stukken gescheurd en
naar de mond gebracht. Natuurlijk dient de gifstekel ook ter verdediging,

hoewel de schorpioenvannatureniet agressiefis. Hetgifis nietgevaarlijkvoor

de mens. Het veroorzaakt enkel pijnlijke steken, zwellingen en soms ook

koorts, maar de verschijnselen verdwijnen meestal na enkele dagen. Enkel de

schorpioenen uit droge streken, in het bijzonder die uit de woestijnen van

Noord-Afrika en Amerika zijn giftig.

Het gifvan de Saharaschorpioen (
) is even gevaarlijk als
Androctonus australis
dat van een cobra en kan binnen enkele seconden een hond doden.

De schorpioenen zijn voor een deel levendbarend. De paring begint met een

voorspel; het mannetje grijpt met de pedipalpen van het vrouwtje tegenover

hem en voert het met zich mee. De schorpioenen beginnen te "dansen". Na

bepaalde gedragswijzen zet het mannetje een van een steel voorzien zaadpakketje (spermatofoor) op de grond af. Daarna trekt hij, zelf achteruitlopend,

hetwijfje zover naarvoren tot zij zich met de geslachtsopening boven de sper-

matofoor bevindt en deze opneemt. Na een lange draagtijd van ongeveer één

jaar legt het vrouwtje de eitjes. De eischaal breekt onmiddellijk na de 'ge-

spec.

Letop de goed ontwikkelde rechterschaar.
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boorte' open en komen ervolledig gevormdejongenuit. Hetwijfje draagthaar

jongen enige tijd op de rug mee, die één voor één langs haar scharen omhoog
zijn geklommen. Ze helpt ze een handje door haar scharen zijwaarts te houden. Dicht tegen elkaar gedrukt houdt ze zich met hun klauwtjes stevig vast.

Vreemdejongenworden evengoed opgenomen als de eigenjongen. Van de ongeveer 200 eieren komen er een dertigtaljongen uit.
Schorpioeneninterraria.

spec.

Schorpioenen kunnen in eenvoudige terraria gehouden worden. Omdat de

meeste dierenbodembewoners zijn, moethetterrarium niette hoog zijn. Voor

het gevaar van het ontsnappen moet het terrarium goed afsluitbaar zijn, want
ze kunnen zeer vlug uit de hoek komen. Ze hebben veel schuilplaatsen nodig,

ze zijn namelijknachtactief. Om deze reden mag men de dieren niet in de zon

zetten en ook geen fel licht op het terrarium plaatsen.

Men kan het terrarium verwarmen door een warmtekabel ofwarmtemat on-

derin te plaatsen. Men doet dat het best aan één zijde zodat de andere kant

wat koeler blijft. De temperatuur mag de 27 ˚C niet overschrijden.

De schorpioenen komen eigenlijk uit twee verschillende levensgebieden.

Pan-

:
Het gif van

is sterk genoeg om een volwassen mens

binnen de twee uur te doden. Volgens mijn informatie bestaat er nog geen

antigifserum. In vergelijking met andere schorpioensoorten is

agressief. Deze schorpioen is dus zeerzekergeen diervoor beginners.
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schorpioenen
en
komen uit warme gebieden van Afrika en Azië en
dinus
Hetterometus
moeten een hogere luchtvochtigheid hebben. Ze moeten daarom een luchtige,

vochtige bodembedekking hebben. Turf vermengd met vermiculiet is goed

maar ook speciale orchideeëngrond kan dienen. Men moet wel elke dag met

lauw water sproeien. Ook moet men zorgen voor een goede luchtcirculatie.
Een waterbak, die ze niet kunnen omstoten, mag niet ontbreken.

Dewoestijnschorpioenen, de soorten
Hadogenes, Androctonus, Opisthophthalen
alsook de meeste schorpioenen uit het
mus, Buthus, Parabuthus
Letrus
zuidwesten van Amerika moeten een terrarium met als bodem zand hebben.

De bodem mag meer dan vijftien cm zijn. er moeten wel veel stenen en hout

inzitten zodat de dieren eronder kunnen graven. Een waterbak mag niet ont-

breken, ook al denktmen ze niet drinken. Verdermoetmen het zo simpelmogelijk houden.

De schorpioenen zijn jagers en vangen hun buit liefst zelf. Tot hun prooi be-

horen allerlei insecten en spinnen. In hetterrarium geeft men ze het liefst krekels en sprinkhanen die aan de grootte van der schorpioenen zijn aangepast.

Ze eten ongeveertweetot drie stuksperweek. Jonge dieren etenmaaréén stuk
per week. Babyschorpioenen eten tweemaal per week zeer kleine krekeltjes.

Drachtige wijfjes en schorpioenen die te koud gehouden worden eten niet. Zo

kan men als men op vakantie gaat het terrarium koel zetten zodat de lichaamsfuncties zakken en zo hetvoederen overbodig maakt. Als men terug is

zet men ze warm en geeft ze wat te eten. Meelwormen worden ook geaccep-

teerd en grote dieren kan men zelfs een nestmuisje geven. Bij goed voederen
zijn vitaminen- en calciumpreparaten overbodig.

Schorpioenen zijn geen knuffeldieren, men laat ze het liefst in het terrarium

zitten.

Vertaald door Antoinette Grudzien

Bron: Grzimek en Schorpioenen in het terrarium
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KOISTORY
Deel II

RikValcke, Aquatropica Kortrijk
In de vorige afleveringhebben wegezien datmijn eerste vijvernogalsnelte klein
werd en dat ik op zoek ging naar een andere oplossing.

Deze werd gevonden onder de vorm van een oude

zinken badkuip, die ik gekregen had van een
vriend van mijn vader. Deze had de kuip op de

kop kunnen tikken tijdens de afbraak van een
oud huis. Het gat van de aflaat werd dicht ge-

maakt, waarna de badkuip vooraan in een

bloemborder werd ingegraven. Na het vullen

van de kuip werden de karpertjes en goud-

windes erin uitgezet. Om het uitspringen tegen

te gaan werd er kippengaas over de kuip gespan-

nen. Dit had als bijkomend voordeel dat het de

vissen beschermde tegen poezen, die soms likke-

baardendnaardevijverzatente kijken. Nadatikeens hadgemerkt dat eenvan

die katten met haar poten probeerde het gaas los te maken, heb ik de draad

met haken aan de grond verankerd.

Doorhettotaal ontbrekenvan enige filteringwas hetwater alna eenweekvol-

ledig verkleurd door zweefalgen. De vissen zagen we enkel tijdens het voede-

ren. Toch werd het water om de drie à vier weken volledig ververst. Voor het vullen werd altijd pompwater

gebruikt en dat betekende ongeveer twintig emmers

volpompen.

Bij de eerste vorstvoorspellingen werden de vissen

uit de kuip gehaald. De kleinste werden aanvankelijk
ondergebracht in een plastieken kuip die ik in een
onverwarmd hokhad geplaatst. Toen laterbleek dat

dit hok niet vorstvrij was, werd de kuip verplaatst

naar de kelder. De kleinste karpertjes werden in een

-12-
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aquarium van 80 x 40 x 40cm, die in de

woonkamer bovenop een kast

stond, ondergebracht. Het
water werd aanvankelijk ge-

filterd door middel van een

door

luchtcirculatie

aange-

dreven filtertje. Alras bleek dit sys-

teem onvoldoend capaciteit te hebben

om het water goed te filteren. Er werd dan een kleine Eheim potfilter aange-

kocht. Zelfs deze filter had het nogal moeilijk. Iedere week moest ik de filter

reinigen anders dreigde deze dicht te slibben.

Doordat het aquarium in de woonkamer stond, kreeg ik ruimschoots de tijd
om de karpers te observeren. Ik vond het heel plezierig om de karpertjes zo

bezig te zien in de bodem. En dat het echte gravers zijn, werd daar duidelijk

bewezen. Soms werd het grind op bepaalde plaatsen volledig weggehaald en
kwam deglasplaatblootteliggen. Geenwonder dat de filter steeds dichtslibte.

Let wel, ik spreek hier over relatiefkleine vissen van 8-15 cm. Dit in gedachte

houdendkanje zichwelvoorstellenhoevolwassenkarperstewerkgaanin een
plantenvijver.

In het voorjaar, als de weersomstandigheden het toelieten, werden de vissen

terug buiten in de kuip gezet. Deze werkwijze heb ik zesjaar volgehouden.
In 1989 huwde ik en gingen mijn vrouw en ik op
een appartement wonen. Daar installeerde ik

het aquarium met daarin de kleinste karpers
en enkele goudvissen. Mijn moeder en mijn

zuster hebben dan nog gedurende enkele

jaren de vissen in de ingegraven badkuip ver-

zorgd. Op zekere dag gaven ze me echter te

kennen datze ditgedoemin ofmeerbeuwaren.
Ik heb de vissen dan maar terug uitgezet in
een natuurlijke vijver. De badkuip werduitge-

graven. Deze had toch al haar beste tijd ge-

had. Op sommige plaatsenwas ze reeds bijna

doorgeroest. Met andere woorden: rijp voor het groot huisvuil.

Datiknietweggelegdwasvooreenleven op eenflatwerdmereeds snel duide-

lijk. Ik verveelde me behoorlijk daar tussen die vier muren. Ik had behoefte
aan een tuin. Na éénjaar en vier maanden kwelling was het dan eindelijk zo-

APRIL 2002

-13-

koistory
ver. In augustus van hetjaar 1990, hebben we onze eigen woning
aangekocht. Aan de woning was een tuin van 24,5 m diep
op 9,5 m breed verbonden. Verspreid over gans het gras-

perk stonden negen fruitbomen, met nog eens drie
fruitbomen rond het tuinhuis. Verder stond er
een beukhaag langs de hele lengte van een

houten scheidingswand. Ikwaswelblij dat er een

tuinhuis stond, zo moest ik er geen aankopen.

Na de rijke peren- en appeloogst in de herfst van

1990, werden alle fruitbomen verwijderd. Hoewel we

er heelwat fruitweggaven, hadden we zodanig veel

peren dat ze afvielen en lagen te rotten op het

gras, wat alleen maar wespen aantrok. Doordat de wortels van de fruitbomen
de aarde omhoog duwde lag het gazon erbij als een heuvellandschap. Trou-

wens, het was meer onkruid dan gras. De beukhaag werd ook volledig verwij-

derd. Ik begrijp niet waarom de vorige bewoner langs een houten scheidings-

wand een haag heeft gepland. Zo was er zeker een meter plaats verloren.

In de winter lag de tuin er nogal naaktbij maar ikhadgenoeg tijd om plannen
te smeden wat ik ervan zou maken. Er werden
verschillende tekeningen gemaakt. Mijn buur-

man, toen nog als tekenaaar werkzaam bij de

waterleiding, is een creatieve persoon en
ook hij zette zijn ideeën op papier. Zo ont-

stond, na wat aanpassen en verbeteren, het

grondplan.

Het voorjaar deed zijn intrede. In april werd
hetgras omgespit en allewortelsvan de fruit-

bomen werden verwijderd. Er werden ook

nog van drie bomen de afgezaagde wortels uitgegraven, waarvan er één be-

hoorlijk dikwas. Volgens mijn buurman hadden daar pruimenbomen gestaan.
Een kist met geld ben ik niet tegengekomen, spijtig.

Toen het terrein erweer plat bijlag werd er een tuinman aangesproken om het
gras te komen zaaien. Deze heeft nog eerst de aarde gefreesd, dan het gras ge-

zaaid en de bodem plat gerold. Na enkele weken zag dit er al veel beteruit. Ik

had ook plantenborders uitgetekend en deze werden met eenjarige zomer-

bloemen aangeplant wat voor een mooi zicht zorgde in de zomer.

In die vakantie ('91) heb ik met kasseistenen die afkomstig waren van straa-
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tuitbraak de borders opgebouwd. Er werd een laag in de grond geplaatst en
daarbovenop eentweedegemetseld. Ditzorgdevoor eengoedkope, duurzame

en mooie afwerking. Ik heb toen ook al rond mijn tuinhuis muurtjes gemetst

die later de aarde, afkomstig van de geplande vijver, zouden tegenhouden.

Volgende maand het vervolg.

RikValcke

W
ist u dat
Wist u dat... de totale oppervlakte over de hele wereld wordt geschat op
284.300 vierkante kilometer ofongeveer zevenmaal België.

Wist u dat... een koraalrifgroeit amper tien cm perjaar.
Wist u dat... het grootste koraalrifter wereld is het Barrièrerifin Aus-

tralië. De koralen zijn er twee miljoenjaar oud, sommige zijn nog ouder.

Wist u dat... koraalriffen zijn voor de zee wat het regenwoud voor de
aarde is. Ongeveer één vierde van alle oceaandieren leven op het koraal-

rif. Koralen zitten vol proteïnen en zijn voor miljoenen levende wezens
een belangrijke voedselbron.

Wist u dat... Sea Life in Blankenberge heeft voor het nieuwe seizoen

een kunstmatig koraalrif gebouwd dat een onderdeel is van een groot

aquarium waarin ontelbare kleinere vissen leven. Wellicht een goeie

reden om er ditjaar eens naar toe te gaan met de zeeaquarianen.
(bron "Het Nieuwsblad")

Wist u dat... in 2001 erwereldwijd zo'n 250 miljard sms-berichtjes ver-

stuurdwerden. Tijdens devoorbije oudejaarsnachtwerden in België naar
schatting zo'n 13 miljoen sms'kes verstuurd. Dat is ongeveer twee be-

richten per klant.
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VRAAG &... ANT WOORD GRAAG
Het is de bedoeling van dit (nieuw) rubriekje aan de lezers zee-aquarianen van

ons clubbladde mogelijkheidte bieden vragen testellen. Ookkunnen langs deze

weg moeilijkheden voorgelegd worden aan de lezers die zich geroepen voelen

erop te antwoorden.

Dat hangt uiteraard van enkele "wijzen" af, hierop een bondig antwoord te ge-

ven, dat dan in een volgende editie kan verschijnen. Op die manier geniet iedereen er van.

Om de zaak zo aantrekkelijk mogelijk te maken, (en minst belastend voor de

redactie), stel ik voor dat iedereen die dit wil,zijn "antwoord" mag formuleren

op de gestelde vragen. Uiteraard kan de redactie niet alle antwoorden tegelijk

publiceren. Daarzouze een selectie kunneninmaken, enbvb. hetmeest accurate antwoord eerst publiceren.

Indien er over een bepaald thema zeer veel respons zou bestaan, zou dit
kunnen dienen om eens een avond hierover te beleggen... Het is maar een

voorstel... en het kan onze hobby nog interessanter maken!

Getekend: Hendrik De Muynck
Hendrik gaat meteen van start en werpt een eerste stok in het kippenhok!!
Vraag:

Persoonlijkververs ik op vrij (on)regelmatige tijdstippen (om de twee

maand) een deelvanmijnbodemsubstraat (fijn koraalzand, diameter
drie mm, dikte twee cm). Dit vervang ik door reeds vroeger gebruikt

koraalzand. Meestalververs ikmaximaalvijfkg ineens (op eentotaal

van ongeveer 25 kg bodemsubstraat). Het vuile koraalzand was ik
verschillende keren schoon met gewoon leidingwater.

Uiteraard zijn alle bacteriën die op de korrels aanwezig waren op die
manier dood. Maar eens terug in de bak gebracht, wordt dit koraal-

zand toch vlug geherkoloniseerd door bacteriën en zo is er niets mis

met deze methode, denkik. Oftoch niet? ...Doe eens een schepje ge-

wassen koraalzand in een glas zeewater. Laat dit 24 uur staan en
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meet dan eens nitrietwaarden ...je zal je ogen niet geloven (in 't
rood!)

Is het fijne aragonietzand, dat momenteel in sommige aquarium-

zaken wordt aangeboden en trouwens niet goedkoop is, zoveel beter
dan gewoon (fijn) koraalzand? Waarin zit het verschil?

Is hettoevoegen van een verzadigde "kalkwasser"oplossing + een calciumreactor niet voldoende, m.a.w. zal een "aragoniet"bodem i.p.v.

een "gewone" koraalzandbodem de pH en/of de kH nog belangrijk

beinvloeden?

Er zijn dan nog verschillende soorten bodemsubstraat ...

met bacteriën en zonder bacteriën ...

n.b.: kunnen die "natuurlijke" bacteriënwekentotmaanden overleven
in die plastiekzakken?

Over het kooldioxide/karbonaatsysteem (buffersysteem), schrijft
Adey in "Dynamic Aquaria" ( p.197):

"...in omstandigheden met hoge calcificatievereisten is het gebruik
van aragonietzand, zijnde de minst stabiele vorm van calciumcar-

bonaat, van onschatbare waarde. De brokstukken van sommige
kalkalgen (bvb.
) ofgemalen koraalskeletten kan het aragoHalimeda
niet leveren (als er geen organisch materiaal meer aanhangt).

Ooliet ofbijna zuiver aragonietzand van de Bahama's is op de markt
in de U.S.A. in bulk verkrijgbaar."

Moeten we elke keer "nieuw" koraalzand gebruiken? ...Welke bewer-

kingen heeft het ondergaan om zo verschillend te zijn van het "ge-

woon" koraalzand? Beiden komen toch uit zee! Speelt de korrelgrootte soms een cruciale rol?

Wie geeft me hierop een klaar antwoord?

Hendrik De Muynck

Alle antwoorden worden gepubliceerd in devolgorde

van binnenkomen op de redactie.

Martin Byttebier, Kleine Brandstraat 12, 8540 Deerlijk
e-mail: redactie@aquatropica.be.

Via tam-tam kan ook nog, maar dan liefst na 20u aub.
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DAGBOEK VANEENTOEKOMSTI G
TERRARI UMLIEFHEBBER OF AQUARI AAN?
Maandag 22:

Ben mijn Sinterklaas gaanophalenbij grootmoeder. Alleen
knikersgekregen. Stomspeelgoet. Had nochtans eenaqua−
riumgevraagd. Heb de knikkers op de keldertrap gelegd.
Grootvader naar beneden getuimmeld. E
rnstige verwike−
linggen vastgesteld. E
r waren geen knikers kapot.

T
roef gekregen, mijnbesluit vande dag: Met knikersspelen
mag niet. Een aquariumzou minder gevaarlijk zijn.
Di nsdag 23:

Heletoffe dag, heb nichtje Suzy gezien op begrafenis grootvader. Hele dag doktertje
gespeeld. Heel plesant. Mama kwaad, papa kwaat, tante Angele kwaat, Suzy niet.
Doktertje spelen mag niet.
Mijn besluit van de dag : Zo vroeg een stiel of een hoby aanleren is verboden.
Woensdag 24:

Hier endaarinhuischocoladekoreltjesgelegd. Papais muizenvalengaankopen. Heb
korels opgegeten. Mama viel flauw. Kreeg een flinke rameling .
Mijnbesluit vande dag: Chocoladekorrels etenis niet alleenslecht voor mijntand−
jes.
Donderdag 25:

Heb geruildmet Alled Batharbous. 20knikers vooréénhele mooie wite muis. Ineen
doosje gedaanenschoonverpakt. Zougraagterrariumliefhebber worden. Kadeautje
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voor mama gemaakt. Mama eerst heel blij,
daarnaflauw gevalen. Papa weer heel kwaat.
Heb weer troef gekregen.
Mijn besluit van die dag: Ook eenterrarium
mag ik wel vergeten.
Vrijdag 26:

Papasloot mij opinkelder, Is plezant.. E
rstond daar nog een aquarium. Heb van
patatenvoorraadfrietjesgesnedenom mamate helpen Zwaar werk, zeker10kilo pa−
taten afgewerkt in dat aquarium.
Mijn besluit van de dag: Mama helpen is ook al verboden.
Zaterdag 27:

Papasloot mij op opzolder, ook heel plesant. Viaeenstevig onderstel vaneenoud
aquariumhad ik wel meerzicht. Heb papageholpen en dakgooot proper gemaakt.
Stond veel volk opstraat. Pompierszijn me van dak komen halen. Papakwaat. Nu
echt klop gekregen.
Mijn besluit: Papa helpen is verboden.

Zondag 28:

Papasloot mij opin het tuinhuisje. Had kou en heb vuurtje gestookt. Pompierszijn
weer gekomen. Tofe mensen, spuiten alles nat. W
eer klop gekregen.
Besluit van de dag. Met vuur spelen is verbooden.

Maandag 29:

W
oupompiers nog eensterugzien. Hebzegewoongebeldenzezijnheel snel afgekoo−
men. Mama kwaad en pompiers ook. Heb weer klop gekregen.
Mijn besluit: pompiers graag zien is ook al verboten.
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Di nsdag 30:

Op bezoek bij grootmoeder die nu weduwe is. Toen mij zag kreeg ze het erg kwaat.
Mamasloot mij opin de keuken omergerte voorkoomen. E
r staat bij grootmoeder
een mooie grote bokaal goudvissen. Stoelen van grootmoeder veel te hoog, Heb ze
korter gemaakt met dezaag vangrootvader ombeterte kunnenopserveren. Dat had
hij mij vorigjaar nog geleerd. Nuzijndestoelenjuist goet ophoogte enkondegoud−
vissenevenbetasten. Ze happen naarlucht... W
elicht lastigzwemeninronde bokaal.
Geen klop gekregen.
Woensdag 31:

Met papa naar klieniek gegaan. Grootmoeder en mama gaan bezoeken. E
r is
ietskapot aan hun zenuwen. Waarschijnlijk familieziekte.
Mijn besl uit van de maand:

Wacht maar tot ik "groot ensterk ben". Ik zal met muizen enslangen werken en
terrariumliefhebber worden. Ik zal ook grote aquariums bouwen voor grote vissen,
geengoudvissendie happennaarlucht wel Pieranha's dieecht kunnenbijtenwant het
zal nodig zijn in die "grote mensenwereld"...
Uit de kindermond van een 10jarige
en bewerkt door Donald
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DE ONDERWATERW
ERELDI N
DE GOLF VAN AKABA
verslag vergadering zeewater van 22 februari
Hendrik de Muynck

Op vrijdag 22 februari kregen we een unieke diareportage te zien over de dui-

kervaringen van echte liefhebbers: Freddy en Brigitte van Goethem zijn door-

winterde zeewateraquarianen: de commentaar diewebij iedere dia kregenwas
zeer instructief. Vandaar mijn poging u dit zo volledig mogelijkweer te geven.

Duiksite : Golf van Akaba, in het zuiden van Jordanië, waar een afgedankt
schip met een lengte van 80 meter tot op 30 meter diepte tot zinken werd ge-

bracht, speciaal om de duikers te plezieren !

We doken (in de reportage) progressieftot 30 meter en stegen dan weer gelei-

delijk tot aan de oppervlakte. Achtereenvolgens zagen we op verschillende
diepteniveaus volgende dieren :

Aan de oppervlakte : een tapijt van zee-egels ( = algeneters) op de kiezelbodem ; grondels ; zeebarbelen die sterkvan kleur kunnenveranderenvolgens
hun gemoedstoestand, en die zeer gevoelige en inklapbare baarddraden bezittten om er het zand mee om te woelen

Op 8 meter: grasvelden waarin zeepaardjes. Een zeldzame vondst voor dui-

kers; de mannetjes zijn buidelbroeders; het zijn slechte zwemmers en zuigen

het voorbijkomende voedsel binnen door de negatieve druk in hun muil; de
mangrovekwal (
) bezit zoöxanthellen!
Cassiopea

Op 12 meter: hier begint het echte rif. Een zee-egel ( waarschijnlijk
Astheno), waarvan de stekels met gifklieren bezet zijn, die de hand van
soma varium
een duiker kunnen verlammen gedurende een klein uur. Ze komen frequent
voor in de Rode Zee, bewegen zich bijzonder snel en verorberen alles wat ze

op hun weg tegenkomen, ook ongewervelde. Slechts in specialaquarium te

houden.

APRIL 2002
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verslag bijeenkomst zeewater 22 februari
Verder zagenwe rifbaarsjes in
's, markiezinnetje enAnthiassen. Deze
Acropora
worden allen als vrouwtje geboren en ondergaan later eventueel een geslachtsverandering. Eén mannetje leeft in een harem van een tiental vrouwtjes; ze
zitten dikwijls verborgen tussen
.
Hydrozoa

Op 17 meter: anemoonvissen (
) tussen een tepelaneAmphyprion bicinctus
moon. Bij afsterven van het mannetje, neemt het grootste jong de rol van de

vader over. Anemoonvissen zouden zelfs duikers efkes durven aanvallen.

Papegaaivissen (
), waarbij debekis omgevormdtot eenbeenderige snaScarus
vel: leven vooral van (kalk)algen en zijn de hoofdproducenten van het zeer
fijne koraalzand. Zijn goed houdbaar in een (speciaal)aquarium, mits bij-

voeren met sla en spinazie. Het zijn dagactieve dieren die 40 à 50 cm groot
worden. Ze vormen slijmomhulsels, die afgescheiden worden door klieren gelegen achter hun kieuwdeksel.

Tafelkoraal met een doormeter van 2,5 meter!, waarin gele koraalgrondels

(
)welke zeergoedhoudbare, rustigevisjes zijn. Hetzijntrage
Gobiodon citrinus
eters zodatje moet oppassen voor voedselconcurrentie.
Op 30 meter: Het schip lag op zijn zijkant, bezet met massa's blaasjeskoralen

van wel 80 cm diameter;
's ;
, tot 25 cm hoog.
Acropora
Styloporapistillata
(algeneter) is soms giftig! en wordt tot 35 jaar oud en 20
Ctenochoetus striatus
cm groot.

(keizersvis) is zeer schuchter, ook in de natuur. Leeft
Pomacentrus imperator
van sponzen en algen. Hetzijntrage eters. Agressieft.o.v. andere keizersvissen
: tot één meterlang! Men zag op deuitstekende onderwateropDendronephtia
name duidelijkde kalknaalden. Erzijn wel 50 soorten
's...moeiDendronephtia
lijk te onderscheiden, zelfs voor specialisten.
Rode sponzen : sommigen zijn vrij giftig en worden bezocht door naaktslak-

ken, die op hunbeurthetgifin hun lichaam opslaanterverdediging tegen predatoren. Deze naaktslakken nooit ofte nimmer aanschaffen. Ze gaan een ge-

wisse dood door verhongering tegemoet in uw bak.

(pauwoogkeizersvis): moeilijke klanten. Ze kunnen vrij
Pygoplites diacanthus
agressiefzijn t.o.v. medebewoners
Op 18 meter: kokerwormen. Hun krans is multifunctioneel en op de tentakel-

punten bevinden zich lichtgevoelige cellen, die zich bij de minstewijzigingvan

het milieu intrekken. Ze verdragen géén directe stroming.
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Koraalvlinders:
. Nietgeschiktvoorhet aquarium (echte
Chaetodon trifasciatus
voedselspecialist!), dus niet aanschaffen

(gewone wimpelvis): goed te houden (zelfs in schoolHeniochus acuminatus
verband), echter niet samen met trekkers- ofkogelvissen. Leeft van kokerwormen. Bijvoeren met sla ofspinazie.

Soldatenvis (
): nachtactief.
Myripristes vittata
Koraalduivel: aan te passen in lagere dierenbak; verkiest duistere hoeken.
Op 15 meter: Murenen: voeden zich met kreeftachtigen en inktvissen. Op-

merkelijk is dat dikwijls kappersgarnalen in de buurt van murenen vertoeven,

waar ze als poetsers dienst doen.

Egelvis (
): van hun gedroogde huid maakte men oorlogshelmen
Diodon hystrix
in de Middeleeuwen. Kan in aquaria gehouden worden, maar wordt 50 cm

groot (leeft van ongewervelden en garnalen); als ze zich opblazen (door
stress), kan dat hun dood betekenen.

Poetsvissen (

): worden ook allen als vrouwtje geboren.
Labroides dimidiatus
Geslachtsonderscheid vrij moeilijk. Bij voorkeur slechts één exemplaar in uw
aquarium houden.

: leeft in symbiose met anemoon; hun pantser is imPericlimenes lauricarpus
muun voor het tentakelgif; vóór de vervelling kruipen ze uit de anemone weg
(omdat ze dan vrij gevoelig zijn aan dit gif). Ze zijn goed houdbaar in een ge-

zelschapsaquarium.

...Ondertussen stijgenweterug (want onze zuurstofvoorraadin de fles istot de

helft verminderd) en we ontdekken:

op 10 meter:
(pulse coral): ze pompen 30 x per minuut, bij
Xenia umbellata
voldoende belichting.

Sarcophyton
plankton.

: komt zeer veelvuldig voor in de Rode zee; leeft van licht en

(waarvan de schelpen overgroeidwarenmet
);
Tridacna
Xenia Zebrasomaxan: algeneter; Fluitvissen (
): wordentot 1,5 meterlang! levenvan
thurus
Fistularia
kreeftachtigen en komen voor tot 130 meter diepte. Ze kunnen plots een geweldige kleurverandering ondergaan.

Kogelvissen: niet met lagere dieren te combineren. Anders goed houdbaar.

Pompen zich soms ook op.

APRIL 2002

-23-

verslag bijeenkomst zeewater 22 februari
Koffervissen (
) : jonge dieren vertoeven veelal in grasvelden . Geen
Ostracion
goede zwemmers. Kunnen in een lagere dierenbak soms een zeer sterk gifafscheiden (
), wanneer ze schrikken ofgewond zijn. Dit kan leiden
Ostracitoxin
tot de dood van alle aquariumbewoners!
Deze prachtige diareportage was voor alle aanwezigen opnieuw een stimulans
om onze hobby met nog méér enthousiasme te beoefenen. De onderwaterwe-

reld is nog boeiender en fascinerender dan we ons kunnen voorstellen.

We danken dan ook Freddy en Brigitte voor hun uitstekend werk... en kijken
al uit naar een volgende duik! ...Tot volgende keer.

Verslaggever van dienst:
Hendrik De Muynck

Enkele w
ijsheden van Confucius!

7 Wat? Vierdagenweek? Weer een dag minder om van het weekend te

recupereren!

7 Je mag niet te hard oordelen over mijn secretaressen. Ze zijn lief en

begripsvol als ik van een zware dag thuis op kantoor kom.

7 Elke getrouwde man weet waarom ze orkanen, vrouwennamen geven.
7 Voor je een kunstwerk begint, maakt eerst een klad, daarom heeft

God ook eerst de man geschapen en daarna de vrouw!!!

7 Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken...

Ongelukken op de achterbank veroorzaken kinderen.

7 Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er soorten die je maar

één keer kunt eten.

7 De ideale man rookt niet, drinkt niet, flirt niet, gaat vroeg slapen,

kortom... hij bestaat niet.
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AQUATROPICA GAAT OP STAP
01 juni 2002

Parc Paradisio
De clubreis is in de loop der jaren
stilaan uitgegroeid tot een even-

ement waar veel mensen naar
uitkijken. Niettegenstaande de

malaise die er sedert een paar

jaar heerst in het verenigings-

leven kan onze club niet echt

klagen. Natuurlijk is er een ach-

teruitgangtebespeuren inhet aantalmensen die mee op stap gaan, maar albij

al valt het wel mee. Iedereen die eens een Aquatropica-uitstap heeft meege-

maakt zal het wel volmondig met me eens zijn, de jaarlijkse clubreis is een

ware belevenis waarbij de weergoden ons telkenmale zeer gunstig gezind wa-

ren. Detelbenikonderhandwel kwijt, maar op zijnminstheb ikal eentiental
reizen meegemaakt. Tijdens al deze trips hebben we nog nooit afte rekenen

gehad met slecht weer.

Het bestuur weetjaar na jaar interessante uitstapjes uit hun hoed te toveren.

Denk maar aan de uitstap naar de Artis met bezoek achter de coulissen van

het aquariumgebouw of aan de trip naar Nauticaa (Boulogne-sur-Mer) met
aansluitend een rondreis doorheen Frans-Vlaanderen of frisser in het ge-

heugen de trip naar Burgers Zoo.

Voor ditjaarhebbenzehetiets dichterbij huisgezocht, nl. Parc Paradisio. Het
parksitueertzichinprovincie Henegouwen enmeerbepaaldin Cambron-Cas-

teau langsheen de Rijksweg R36 Bergen-Ath. Dit is zowat op een uurtje rijden

van Kortrijk.

Het "Paradijs in Vogelland" werd eind 1994 opgericht op het eeuwenoude do-

mein van de vroegere cisterciënzerabij van Cambron. Van de eens zo schitte-

rende gebouwen blijven enkel nog enkele monumentale 18 eeuwse gebouwen
de

en ruïnes over, die in 1982 wettelijk beschermd werden. Eén van de overblijf-

sels is hetmooie poortgebouwop het eindevan een doormachtige linden om-

zoomde dreef. Dit poortgebouw stamt reeds uit de beginperiode van de abdij,
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maar werd op 1 juli 1690 volledig verwoest door het leger van Lodewijk xiv.

Dertigjaar later werd de poort terug opgebouwd en het is dit gebouw dat he-

dentendage nog steeds dienst doet als ingang naar het park. Aan weerszijden

van de poort strekt zich een muur uit met een totale lengte van 2,7 km. Naar
het schijnt is deze muur de enige complete middeleeuwse kloostermuur die

nog overblijft in België.

Een ander indrukwekkend gebouw is de abdijtoren. De toren is het enige gedeeltevan de kerk die de tands des tijds min ofmeerheeftwetenteweerstaan.

De ruïnes vormen een uitstekend decor voor de roofvogelshow. Tijdens het

hoogseizoen kan men hier tweemaal daags (11 u 30 en 14 u 30) valken, arenden, buizerds, gieren en uilen hun ding zien doen. Geloof me vrij, hun op-

treden is werkelijk de moeite.

Het begint allemaal met een witte kerkuil die plots vanafde abdijtoren in een
sierlijke vlucht naar beneden komt gevlogen. De valkenier maakt het nog in-

drukwekkender, althans voor de kinderen, door nu en dan de uil op het hoofd

van een toekijkend kindte zetten. Voorwaar eenware belevenis voorhetjonge

volk. Nadat de kerkuil zijn nummertje heeft
opgevoerd is het tijd aan een troep buizerds

om de mensen te vermaken. Deze vogels

vliegen bijwijlen zo rakelings over de hoofden

van de toeschouwers dat deze intuïtief hun
hoofd intrekken. Verder kan men ook de ele-

gante vlucht van de grootste uil van Europa
(mij niet verkeerd begrijpen hé) de oehoe

(Bubo bubo) bewonderen. De valk die met
een duizelingwekkendevaartzijnnummer op-

voert vormt het sluitstuk van de show.

Een ander hoogtepunt is ongetwijfeld de reuzenvolière waarin men vrij kan rondlopen.

Methaar afmetingenvan 100x 30 (3.000 m )
2

is zij de grootste volière in Europa. In deze
reuzenkooi leven allerhande vogels vreed-

zaam naast elkaar. De meest opvallende be-

woner is zonder twijfel de rode ibis (
Eudo). Zijn verenpak is zo helder rood gekleurd datje hem zeker niet
cimus ruber
kan missen. In de vele kleine vijvertjes en waterlopen, dieje in de reuzenkast
kanterugvinden, kanmenvele soorten eenden, zoals dewitwangfluiteend (
De-26-
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), de hottentottaling (
) en de rosse stekeldrocygna viduata
Anas hottentota
staarteend (
) aantreffen.
Oxyurajamaicensis
Eenbeetjeverderkomtmenin dewoestijn/tropische anexorchideeën serrete-

recht. In deze serrewerdgetracht de diverse ecosystemennatebootsen. Naast
de weelderige plantengroei kan men daar ook veel bontgekleurde vogels zien.

De koningsglansspreeuw (
) is daar een prachtig voorbeeld
Cosmopsarus regius
van. De serre herbergt een aantal duivensoorten, waaronder de grootste duif
ter wereld, de Victoria kroonduif(
). Deze duifkan zo'n 80 cm
Goura victoria
groot worden met een gewicht van 2 kg. In het land van oorsprong, NieuwGuinea is deze duifmet uitsterven bedreigd en hij maakt deel uit van het eep-

programma (European Endangered species Programma). Ook hier waren er

talrijke watertjes bevolkt met watervogels van diverse pluimage, zoals bv. de

Afrikaanse dwerggans (
), inhet decorverwerkt. Als mengoed
Nettapus auritus
toekijkt zal men hier en daar een roodwangschildpad (
Trachemys scripta ele) haar kop boven water steken.
gans
In de woestijnserre leven vogels en landschildpadden vreedzaam naast elkaar.
Bij de vogelpopulatie kan men o.a. de renkoe-

koek (
),je weetwel de
Geococcyx californianus
beroemde tekenfilmvogel "roadrunner" met
zijngekend "bipbip' geluid, aantreffen. Inwer-

kelijkheid haalt de renkoekoek niet de fabu-

leuze snelheid die de tekenfilm hem toedicht,

maar een meerbescheidenerloopsnelheidvan
zo'n 35 km/u, wat toch verbazend snel is mijn

gedacht. Ter vergelijking, een doortrainde korte afstandsloper zoals een Carl
Lewis heeft ooit eens een gemiddelde snelheid van 43 km/u gehaald. De ge-

wone mens zou, zelfs met de fiets, het nakijken hebben. De landschildpadden
worden vertegenwoordigd door de sporenschildpad (
).
Geochelone sulcata
Mijn inziens de mooiste serre is Oasis. In deze feeërieke leefwereld van 7.000
m kan men watervallen, eilandjes, exotische planten en dito vogels, aapjes,
2

stokstaartjes en andere dieren tegenkomen. Naast een paar dwergkaaimannen

(
) kan men zich ookvergapen aan de aldabra-reuzenPaleosuchuspalpebrosus
schildpad (
). De exemplaren die in Paradisio vertoeven
Geochelone gigantea
zijn tussen de 40 en 60jaar oud. De zwaartste weegt momenteel ongeveer 80
kg.

Midden de planten vindt men daar ook een zelfbedieningsrestaurant, die

mijns inziens schotels aanbiedt van een voortreffelijke kwaliteit.
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Het park is nog steeds in opbouw. Toen ikvorigjaar Paradisio bezocht waren
erjuist enkele eilanden opgericht. Op het Madidi eiland leven vossestaartaap-

jes, klauwaapjes en doodshoofdaapjes vredig, maar vooral vrij naast elkaar.

Toen ik het eiland bezocht had ik het onnoemelijk geluk datjuist een mede-

werker de doodshoofdaapjes van etenvoorzag. Hij deed dit doormeelwormen

op het hoofd ofschouders te leggen van voorbijgangers. Voor de kleine gasten

is dit natuurlijk een unieke belevenis. Op het andere nieuw eiland, Nosy
Komba lopen verschillende soorten maki's in volle vrijheid rond.

Ook voor ditjaar zijn er talrijke nieuwigheden gepland. Op het moment van
dit schrijven beschikte ik niet over de laatste gegevens, schiet dus niet op mij

als sommige zakens niet kloppen. Ik denk evenwel dat het park nu ook een
aquariumgebouw, genre aquariumgebouw Burgers Zoo, bezit. Maar nogmaals
als dit niet zo blijkt.....

Iniedergevalhetparkis niet alleeninteressantvoorvogelliefhebbers. Planten-

liefhebbers, met inbegrip van vijverliefhebbers zullen hier zeer zeker ook aan

hun trekken komen. In de verschillende serres en langsheen de wandelpaden
-naargelang de route die men kiest respectievelijk 1,5, 2,5 km en 3,5 km lang-

vindt men planten allerhande. Mijn bewondering ging evenwel uit naar de tal-

rijke boomsoorten die het parkrijkis, ikgeloofin totaal zo'n 50 verschillende
soorten. De meesttot deverbeelding sprekendeboomvondik de oosterse pla-

taan. Sommigen zouden al meer dan 300 jaar oud zijn, wat te zien is aan de
omvang. Een van die platanen heeft reeds een diameter van 6,3 m bereikt.

Bij goed weer -en dat het goed weer zal zijn tijdens ons bezoek daar twijfel ik

geen moment aan- is hetwerkelijkzeerheerlijktoeven in dit domein. Daarhet
park nogal afgelegen ligt kan men er nog werkelijk genieten van de heerlijke,
rustgevende natuurgeluiden.

Mijn gedacht een aanrader voor iedereen.

Om te eindigen nog watwetenswaardigheden. Het parkis 55 hagroot en huis-

vest zo'n 3.000 vogels verdeelt over 300 soorten. Perjaarverorberen de dieren
bijna 100 ton voedsel verdeelt over:
à51.000 kg korrels
à14.600 kg groenten en fruit
à14.500 kg vlees
à10.500 kg zaadjes en granen

à9.100 kg vis
à250 kg meelwormen en diverse insecten.

Paradisio neemt actief deel aan het behoud van diverse met uitroeiing be-

-28-

Jaargang 17

aquatropica gaat op stap
dreigde vogelsoorten. Een van die projecten is het European Endangere Spe-

cies program (eep). Vogels die deeluitmakenvan dit project kanje herkennen
doordat de afkorting eep aan hun volière is aangebracht.

Ter bescherming van de vogels worden huisdieren niet toegelaten in het park.

Niettegenstaande het park volledig in het Franstalig landsgedeelte ligt is het
meeste personeel bijna perfect tweetalig.

Debusvertrekt op 01 juni om 09:00uur stipt aan ons clublokaal "De Klokke".

Deelnemers worden verzocht op tijd hun opwachting te maken.

Deprijsvoor dezeuitmuntendetripbedraagtvoorleden€ 20,00. Onderleden

wordt verstaan mensen die lidgeld aan Aquatropica betaald hebben. De echt-

genote of één familielid van een Aquatropicalid betaald eveneens slechts €
20,00. Niet-ledenbetalen€ 25,00. Voorkinderen dientmen eveneens € 25,00

te betalen. Het eventueel prijsverschil zal later op de terugweg verrekend worden.

Je kan inschrijven tot 15 mei ten laatste door de inschrijvingsstrook, welkeje
kan vinden links van pagina 15, volledig ingevuld terug te sturen naar Jan Al-

goed, Sen. Claysstraat 5, 8500 Kortrijk.

Let wel: het geld moet vóór 20 mei op rekeningnummer 001-1057147-20, met

vermelding "clubreis 2002" gestort zijn. Plaatsen worden slechts gereserveerd
na ontvangstvan de inschrijvingsstrook en na betaling! De plaatsen op de bus
zijn beperkt, wacht dus niet tot op het allerlaatste moment omje in te schrij-

ven.
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Bijeenkomst zoetwater:

HUIS-, TUI N- EN KEUKENAQUARISTIEK
Door Free Devos

Vrijdag 26 april

Vele, te koop aangeboden (en meestal te dure) produkten en benodigdheden in de aquariumhandel, kunnen we met een kleine moeite en
wat handigheid zelfin elkaar knutselen.
Daarom wordt het een leerrijke, maar vooral een praktisch gerichte
avond.
Aan de hand van voorbeelden en eigen ideeën kunnen we in onze vereniging heel wat van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.
Daarom wordt het een niet te missen bijeenkomst voor alle zoetwaterfreaks.
Om het tipje van de sluier te lichten, volgende onderwerpen komen
zeker aan bod:
7 Verlijmen en herstellen van aquaria.
7 CO– installaties en CO– bemestingsmethoden.
7
uitbroeden, fruitvliegjes kweken en de voedingswaarde verArtemia
hogen.
We hopen alvast op een talrijke opkomst om er samen een gezellige
avond van te maken.
Waar? In ons clublokaal De Klokke
Wanneer? Vrijdag 26 april om 20.00h
Voor wie? Alle leden van aquatropica zijn uiteraard welkom.

Tekst : Free Devos

Zoetwater coördinator: Plovie Gerrit
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Bijeenkomst zeewater:

"HOUDEN VAN STEENKORALEN"
Vrijdag 1 9 april

Dhr. Hans Nooyen die in Nederland reeds lang zijn strepen ver-

diende, komt voor de derde maal naar Aquatropica Kortrijk en voor
de eerste maal in België met zijn nieuwe voordracht over het

houden en vermeerderen van steenkoralen en dit op twee verschillende manieren.

Zijn kwaliteitsvolle dia's van spectaculaire aquaria zullen ons
zeker weten te bekoren. Het wordt weer eens zo'n gezellige
bijeenkomst met de aquariumvrienden.

U komt toch ook? Nog een goede raad. Breng Uw
vrouw mee, dan komt ge zeker niet te laat thuis!
Aquatropicaanse groeten,

Namens de werkgroep zeewater
Eric Algoet.

APRIL 2002

-31-

AGENDA W
ERKGROEPEN
Huis-, tuin- en keukenaquaristiek
Free Devos

Voor meer info zie pagina 30
Quiz

Houden van steenkoralen
Hans Nooyen

Voor meer info zie pagina 31

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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