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EDITORI AAL
Relatie Water en Natuur
Door invloed van water kan de natuur toch zo

mooi zijn, vergezichten en landschappen die door

combinatie van schaduw en zon ons de mooiste

schilderijen kunnen bezorgen.

Als natuurliefhebberweetje datje hier in onze

streekgeen edelweiss kan vinden, maar een hoekje

dat zeker niet moet onderdoen voor de Zwalm en de Voerstreek, is de streek

rond Frans-Vlaanderen, met de wagen op éénuurtje van Kortrijk. Deze streek
is voor de komende herfstperiode een aanradervoorwie van rust houdt en de

natuur in al zijn kleurenpracht wil zien veranderen.

De keerzijde van de medaille leert onsjammer genoeg dat water ook een ver-

woestende kracht heeft. De natuurramp in Oost-Europa is hiervan een levend
bewijs en ligt ons nog vers in het geheugen.

Voor ons aquarianen of vijverliefhebbers, die dagelijks met waterkwaliteit
bezig zijn, moeten dergelijke situaties toch tot de verbeelding spreken, een
korte bezinning is hier zeker niet misplaatst.

Met de vakantie achter de rug en een batterij die volgeladen is zijnwij met het

bestuur al druk in de weer om de laatste stukjes van de info-weekendpuzzel in

te vullen. Wij zijn ervan overtuigd dat ooku een stukje talentbezit die kan bijdragentot een succesrijk evenement, uwcoördinator zaluwgraag informeren.

Alleen door een collectieve samenwerking blijven wij gespaard van een aquatropica-ramp.

Gilbert Lapere
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ZONNENDE GAMBUSI A
'S
(levendbarenden in de tuinvijver)
Tekst: Kees de Jong

Met dank overgenomen uit "Berichtenblad" Pristella Schoten
Het is de laatste jaren erg in de mode om een tuinvijver aan te schaffen. Het

grote aanbod aanvijvers entoebehoren, zoals datbij de meestetuincentraiste
zien, bevestigt dit. Ookvoor eigenaren van een kleine tuin behoort een water-

partij tegenwoordig tot de mogelijkheden. Nooit te beroerd om welke trend
dan ook te volgen en bovendien ook geïnteresseerd in een dergelijk stukje na-

tuur vlak bij huis, besloot ik tweejaar geleden om ook een vijver in mijn tuin
aan te leggen.

Een gat was redelijk snel gegraven en nadat hierin eerst vijverfolie en vervol-

gens water was gedaan, was ik dan ook de trotse bezitter van

een heuse vijver. De flora gaf geen problemen. Waterpest

werduit de slootgehaald, krabbescheerkreegikvan een col-

lega en eenwaterlelie werdgekocht. Deze plantenwerden
aangevuld met een aantal moerasplanten, zoals de gele

lis, waterdrieblad en de dotter.

Over de fauna dacht ik wat langer na. Naast
een groot aantal lagere dieren, zoals waterElodea densa

Gekrul de waterpest

vlooien en met de uit de sloot gehaalde
waterplanten meegekomen kevertjes en
slakken, besloot ik eerst een

tweetal goudvissen in de vijver te doen. Deze twee

goudvissenbleken hetprimanaar de zinte hebben in
de vijver en deden zich onmiddellijkte goed aan de

aanwezige watervlooien. Regelmatig gooide ik dan
ook verse watervlooien in de vijver.

Als liefhebbervan levendbarende aquariumvissen leek
het mij ook interessant om een aantal soorten uit
het aquarium 's zomers in de vijver los te laten. Uit
eerdere artikelen van de heer Vente in 'Poecilia

Nieuws' was al gebleken dat een aantal soorten,
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zonnende gambusia's

en
het buiten beter doen dan in een
Poecilia sphenops
Ilyodon whitei
aquarium. De grote hoeveelheid algen en het constant aanwezige voer in de

zoals

vormvan kleine insecten, biedtnatuurlijk een gevarieerd menuvoor devissen.
Het afen toe dalen van de temperatuur bleek de dieren niet te schaden.

Nu had ik door de heerVente beschreven soorten niet in mijn bezit. Wel had
ik een aantal exemplarenvan
in een aquarium zwemmen.
Gambusia holbrooki
Deze soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar is over de hele we-

relduitgezet. De ouders van de door mij gehouden vissen waren afkomstig uit

de Camarque in Zuid-Frankrijk. Gezien het grote aanpassingsvermogen dat
deze soort heeft, leek het mij een prima idee om deze soort als eerste in de

vijver te proberen.

Beginjuni 1991 werden devijfdieren dan ookin devijverlosgelaten. De man-

netjes van de door mij gehouden

's hebben niet de voor deze soort
Gambusia
kenmerkende zwarte tekening. Bij
komen zowel zwartgeGambusia holbrooki
vlekte als egaal gekleurde mannetjes voor. Bij de vrouwtjes ontbreekt de tekeningbij 99,9% van de dieren. Hetging meteen primamet devissen. Terwijl de

goudvissen zich meer onder in de vijver ophielden, waren de kleine tandkar-

pertjes telkens aan de oppervlakte te vinden. Vooral hun snelle uitvallen naar
op het water terechtgekomen kleine insecten vielen meteen op.

Naast dit actiefjagen op voedsel, vertoont deze soort nog een ander gedrag

dat in het aquarium niet is waar te nemen. Wanneer de zon vol in de vijver

Gambusia affinis
mannetje

Gambusia affinis
vrouwtje

schijnt, gaan ze naast elkaar in een ondiep stukje water liggen om volop van

het licht te genieten. Hierbij kreeg ik af en toe de indruk dat ze gedeeltelijk

boven water uitkwamen. Het is een leuk gezicht om een aantal vissen vlak
naast elkaarte zien die elkaarverdringen om hetbeste plaatsje te krijgen. Ook

nakweek zag ik al snel in de vijver zwemmen. In het ondiepe gedeelte zag ik

tussen de planten al snel een groep kleine vissen zwemmen.

Inmiddels was het september geworden en begon de temperatuur sterk terug
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zonnende gambusia's

te lopen. Het leek mij dan ook zinvol om een aantal vissen naar binnen te
halen om ze daar te laten overwinteren. Het uitvangen gafechter wel proble-

men. De vissen zijn erg snel en duiken bij de minste waterbeweging tussen de
planten. Alleen door flink met het watervlooiennet te meppen lukte het mij

om een aantaluit devijverte halen. Dezevissenhebben dewinterbinnenshuis
doorgebracht en zijn begin mei van ditjaar weer in de vijver uitgezet.

Eind mei besloot ik ook om mijn exemplaren van
in de
Skif
fia multipunctatus
vijverte doen. Deze soortkomtuithethooggebergtevanMexico, waar detem-

peratuur tijdens de koele periode sterk kan dalen. Voor het op de lange duur
houden enkwekenvan deze soortis eenkoelereperiode dan ookgewenst. Een

tuinvijver is voor deze soort dan ook een prima oplossing. De soort doet het
buiten dan ook prima, zoals ik had verwacht. De vissen zijn enorm gegroeid
enmaken een zeervitale indruk. Eennadeelvan deze soortis datze zichin de
diepere waterlagen ophouden en het is dan ook moeilijk om ze goed te bekij-

ken.

Een zelfde probleem heb ik bij dejongen van
die tijdens de
Ameca splendens
tentoonstelling in Artis waren geboren en die ik ook maar in de vijver los heb

gelaten. De dieren maken het prima
en bij het voeren zie ik ze dan ook re-

gelmatig zwemmen. Meestal houden
ook deze vissen zich, net als

multipunctatus
planten op.

,

tussen

de

Skif
fia
water-

Als laatste soort heb ik tenslotte nog

Ameca splendens vrouwtje

een grote groep wildvormguppen in

de vijver losgelaten. Deze blijven ook

meer aan de oppervlakte enhetis dan

ook eenvoudiger om deze soort te observeren. Hun levendig gedrag met de

immer actieve, baltsende mannetjes, valt meteen op. De kleuren van de man-

netjes zijn bij eenjuiste lichtinval duidelijk zichtbaar. Overigens heb ik de indruk dat de kleurintensiteit door de grote hoeveelheid zonlicht wordt ver-

sterkt. Enkelemannetjes dieikeruitving omze eensbetertebekijken, hadden

in elk geval een intensievere kleurtekening dan ik uit het aquarium ken.

De conclusievan mijnverhaalis dan ook dat eengroot aantallevendbarenden
zonder problemen 's zomers in de tuinvijver kan worden gehouden. Ik heb

zelfs de indruk dat het de dieren ten goede komt. De grotere ruimte en hetge-

varieerdere aanbod aann voer schijnt ze goed te doen. Voor sommige soorten
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's is het misschien de oplossing om deze soorten
Skif
fia
over langere tijd te houden en te kweken zonder dat de vitaliteit terugloopt.

zoals bijvoorbeeld de

Naast de hier door mij genoemde soorten zijn er ongetwijfeld nog vele voor-

beeldentegevenvan andere soorten die 's zomers ookprimabuitentehouden
zijn. Naast een vijver is een ruim aquarium hiervoor ook prima geschikt. Bij

een klein aquarium bestaat hetgevaar dat de watertemperatuurte veel schom-

melt. Mocht iemand hiermee ervaringen hebben, dan lijkt het mij zinvol om
deze aan anderen mee te delen.

Orka's Kwaadmechelen organiseert op zondag 20 oktober
de

2 AQUABEURSOrka's
Ruilen, kopen en verkopen van vissen, planten en aquariummaterialen.

Toegang gratis. Open van 10.00 tot 16.00 uur.

Deelnemers worden vanaf08.30 uur verwacht.

Zaal St. Jan, Genebosstraat (naast de kerk), Genebos (Ham)
(opgelet afrit 25a)

Meer info: Schuer Sven, Genebosstraat 11, 3945 Ham
Tel. 013 67 69 46

gsm 0478 49 52 63

CICHLI DENCONGRES
zaterdag 12 oktober

in zaal Rix, De Gryspeertstraat 86, Deurne-Antwerpen

14.00 uur: dialezing door M. Keijman, „Thorichthys meeki en Co“

16:00 uur: video/dialezing door H. van Heusden „Ghana (West-Afrika)“

18:30 uur: koud buffet in cafetaria van zaal Rix

Reservatie/betaling van € 13/persoon

001-1882767-73 ABCV, Koolmijnlaan 285, 3550 Heusden-Zolder

Info: 03 485 59 69 ofe-mail walter.deproost@pandora.be
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EAU DE TOILET

ofhoe u na het kakken uw vissen verwent...
J.A. Wijnmalen - Badis Badis Amsterdam.

In dit speciale verhaal wordt er beschreven hoe er bij het doortrekken van het

toilet automatisch water wordt ververst in het aquarium. Het dan afgevoerde
aquariumwater gaat weer dienen als stortbakwater voor het toilet. De grijze

massa van sommigen staat werkelijk nooit stil...
Hoe gebeurt het?

Om het water in een aquarium van 200 X 60 X 60 cm met Malawicichliden

gezond te houden, is gebruik gemaakt van een biologische filter. Deze filter
heeft een inhoud van 150 liter en is opgebouwd uit zeven compartimenten,

d.w.z. één vuil watercompartiment, één compartiment met grove plastiekvezel

en met filterwatten, één met keramiekpijpjes, twee met bioballen (diameter

vier cm en een open structuur waardoor de afzetting van bacteriën er goed

wordt bevorderd en de oppervlakte sterk toeneemt), één compartiment met
filterwatten en één schoonwatercompartiment.

Een U-vormige (hevel) pvc-leiding met een diameter van acht cm zorgt voor
een probleemloze snelle aanzuiging vanaf de aquariumbodem naar het filter.

In de schoonwaterkamerbevindenzich deverwarmingselementen en depomp

(1.600 l/min), die een variabele capaciteit heeft en er zorg voor draagt dat de

wateroppervlakte goed blijft circuleren.

Hoewel het systeem niet door mij is ontworpen ben ik de persoon die het idee

heeft ontwikkeld zeer dankbaar. Dankbaar, omdat dit systeem in combinatie

met een biologische filter zeer doeltreffend werkt. Een aquarium met grote

vervuilers heeftzo'n systeem nodig. Ikdenkdatbij eengezelschapsbakmet dit
systeemgeen enkelevormvan onderhoudmeernodig is, metuitzonderingvan

de voorruit natuurlijk.

Veel aquarianenhebbenbij onsthuis metbewondering dewerkingvanhet sys-

teem gadegeslagen. Inderdaad, het is een vernuftig systeem. Helaas is het niet

zomaar aan te leggen. Veel intensieve arbeidsuren zijn hierin gekropen. Het

rendement daarentegen is echter vrij hoog.
-8-
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eau de toilet

De werking

Uzultzichwellicht afvragen, "Wanneerwordthetwaterververst?". Dangeefik

u daarop het simpele antwoord: bij het doortrekkenvan hettoilet! Op het moment dat de stortbakvan het toilet zich vult, vult het zich met aquariumwater.

Gelijktijdig engelijkmatigwordt erverswatervia dewaterleidingin de schoon-

waterkamer van de biologische filter aangevoerd. De toe- en aanvoer zijn re-

gelbaar. Door z'n gelijkmatigheid ontstaan er geen zichtbare schommelingen

van de temperatuur, ook niet als de temperatuur van het vers aangevoerde
water maar een paar graden is.

Regelmatig vraagt men mij: "veel werk zeker, zo'n bak? En vooral met cichli-

den". Meestal ontwijkikhet antwoord. Lang niet iedereen heb ikmijn geheim

over de automatische verversing verteld. Veel mensen hebben zodoende het

toilet doorgetrokken zonder dat ze zich bewust waren dat ze bijdroegen tot
een gezond vissenmilieu. Gemiddeld wordt op die manier 10 % van het aqua-

riumwater per dag ververst. Natuurlijk kan het systeem ookworden uitgescha-

keld, waardoor het om de dag oféén keer per week plaatsvindt. Men kan met
dit systeem vele kanten uit. Trouwens: het geleidelijk verversen van water is

iets dat cichliden héééérlijk vinden.

SEPTEMBER 2002
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HÉT VERHAAL VAN M
IJN HOBBY
Martin Braekevelt (Aquatropica Kortrijk)

In 1981 ben ik gestart in de aquaristiek. Mijn eerste bak was meteen een be-

hoorlijke knaap (150 x 50 x 60cm), want ikhad het nogalbegrepen op de gro-

terejongens, namelijk de cichliden.

Vooraleer ikmijnvissen aanschafte
had ik al verschillende boeken ge-

kocht en wist dus heel goed wat ik

moest doen en laten. Mijn eerste
cichliden

waren

Zuid-Ame-

rikaanse. Deze robuuste vissen bekoorden mij enorm door hun terri-

Aequidensrivulatus

toriumgedrag en broedzorg. Het
duurde dan ook niet lang of de

kweekmicrobe stak de neus op en

de woonkamer werd gedecoreerd met een kweekbakje oftwee. Gezien wij in

die tijd op een appartement woonden, kwam ik nogal vlug in plaatsgebrek en

was moeder devrouwniet echt opgetogenmetlangs alle kantenbakjes metfilterkes en luchtpompen.

Kort daarna, ik denk in '82, ben ik lid geworden van Aquatropica, een zeer

boeiende periode met een groot aantal "actieve leden". Na een tijdwerd erge-

start met verschillende werkgroepen en werd ik coördinator van de cichliden

werkgroep. Maandelijks werd er een bijeenkomst gehouden waarbij alle as-

pecten van de hobby aan bod kwamen. Ik had contacten met verschillende

kwekers enwas ooklidvan de Belgische CichlidenVereniging. Naarmate mijn
kennis over de dieren toenam begon ik ook spreekbeurten te geven.

Gezien de literatuur mij evenzeer boeide als het verzorgen van mijn troeteldieren lag het ookvoor de hand dat ik de bibliotheek onder mijn hoede kreeg.

In '85 verhuisden wij naar onze eigen woning in Zwevegem. Ik had nog steeds

mijn (eerste) cichlidenbak en had mij toen gespecialiseerd in het nakweken

van Malawiwildvangcichliden.
-10-
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het verhaal van mijn hobby

In die tijdwas er ook een zeer enthousiaste groep zeeaquarianen in de club en

mijn interesse begon zichwatteverleggen, mede ook doordatmijn echtgenote

het kotsbeu was om al die verschillende kweekbakken te moeten dulden, de

nachtelijke vangpartijen die dan resulteerden in natte voeten, want ik had dan
ooknog de slechtegewoonte om de stenente laten liggentot devolgende och-

tend, enz. Het kweekbeest in mij moest aan banden gelegd worden.

Het feit dat er toen zeker nog geen sprake was van kweken met zeedieren was

voor mijn echtgenote een hele geruststelling. Een meterbakje met binnenfilter
werd opgestart om mijn levend steen te laten rijpen. Het uiteindelijke aquarium (125 x 80 x 70 cm) werd volledig zelfontworpen en gebouwd met hulp

van enkele vrienden. Onder de bak bevond zich een droog/nat filter met
sproeisysteem, want eiwitafschuimers waren nog niet ingeburgerd.

Mijn zeebak werd geen klassieke lagere dierenbak met veel mooie vissen in.

GeertVerlinden (mijn vriend van het eerste (aquarium) uur) ergerde zich ma-

teloos aan het feit dat er maar geen vissen ofkoralen aangekocht werden om

die bak te vullen. Dat was echter de bedoeling, want ik had inmiddels gezien

dat alsje goede kwaliteitvan levend steen hebt, ervanzelfvan alles en nogwat

uitkomt. Mijn bakwas dus in de eerst plaats een wierenbak, waar menig zeea-

quariaan (o.a. Daan Delbaere) door gefascineerd werd. Elfenbankjes, zakpij-

pen, prachtige rood en bruinwieren, paarse kalkwieren aangevuld met diverse

grote partijen
maakten mijn bak wel uniek. Heel geleidelijk aan
Caulerpa
werden er verschillende koralen bijgeplaatst: hamerkoraal, blaasjeskoraal, le-

dergorgoon, Sarcophytons, enz. Ondertussen hadden een paar poetsgarnalen
al hun onderdak gevonden, want de keuze van de vissen kwam pas het laatst.

Een royal gramma en een borsteltanddoktersvis waren de eerste bewoners,

daarna gevolgd door een wel heel grote schoonheid ... een
.
Zanclus
Eric Algoet had een vijftal dieren die het in zijn (prachtige) bak

nietkonden aarden, erwaren eral eenpaargesneuveld toen hij aanbood om één dier eens

te proberen in mijn wierenbak. Het dier
zat kerngezond, maar had wel zijn

wimpel verloren door gevechten met
zijn kompanen. Door de rust in mijn

aquarium voelde de
zich er
Zanclus
zeer snel thuis en de wimpel groeide terug

aan tot wel bijna twintig cm lang! Het was een
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prachtig gezicht om hem/haar te zien flaneren langs de voorruit met zijn

prachtige wimpel achter zich aan. Het noodlot sloeg echter toe. In het verlof

werd mijn bak verzorgd door mijn goede vriend Geert, die dat voortreffelijk
deed, hem treft zeker geen schuld. Een wierenbak is echter een bakwaar con-

sequent en gericht in gesnoeid moet worden. De
's nemen afvalCaulerpa
stoffen op uit het water en regelmatig moeten de oudere delen ervan uitge-

snoeidworden, Geerthad daargeen ervaring mee enjammergenoeg isjuistin

die periode een deel van de

's doodgebloed in de bak. Het water was
Caulerpa
precies melk geworden en de tere
heeft het niet overleefd. Geert
Zanclus
durfde hethaastnietvertellentoenwij terugthuis kwamen, maarzoalsgezegd,

hij kon er niets aan doen. Wat later kreeg ikterug de gelegenheid om een speciaal dier te verzorgen, namelijk scheermesvisjes. Weer was het Eric die mij

deze dieren aan de handhadgedaan, wanthetmoetgezegd, als eriets moeilijk

te houdenwas, was Eric steeds als eerste om dituitte proberen en daarnanut-

tige info doorgafom het ookte probren. Een schooltje van vijfvissen heeft zo
een paar maanden bij mij rondgezwommen.

Op één van de Aquatropica-shows werd

mijn aquarium verhuisd naar de turnzaal

inhet O.L.V. Bijstandinstituut. Wat erger

was, was het feit dat hij niet meer mocht
terugkomen, er stonden verbouwings-

werken op het programma en er was

geen plaats meervoor een aquarium met
die afmetingen. Dus op de tentoonstel-

ling werd de bak verkocht.

Op die show stonden er ook een paar

mooie terrariums met

Phelsuma maen wateragamen. In die
dagascariensis
periode was de terra werkgroep onder
leiding van Eric Vansteenkiste zeer ac-

tief. Jammer genoeg werd Eric zwaar
ziek en moest door gezondheidspro-

blemen de hobby staken, alle terraria
Phelsuma madagascariensis grandis
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moesten de deur uit en ik kocht een ter-

rarium van 100 x 40 x 70, die toch nog

een plaatsje kreeg in de huiskamer.
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Een nieuwe uitdaging en totaal verschillende hobby boden zich aan. Terug

veel lezen, nieuwe mensen leren kennen, enz.

Het kweekvirus moest noodgedwongen heropgevist worden, want zonder le-

vende voedseldieren kun je geen terrarium houden. Afrikaanse krulvliegen,

buffalowormen, fruitvliegen, wasmotten, enz. ik had ze allemaal. Mijn

's voelden zich prima en na een tijd kreeg ik ook mijn eerste legsel.
Phelsuma
Terug eenbakje erbij natuurlijkwantikwilde diebeestjeswel opkweken. Into-

taal heb ikvijflegsels opgekeekt (negen diertjes). Onder mijn vrienden was er
ook iemand die een kameleonkamer had ingericht met verschillende soorten

kameleons die dus vrij in de kamer rondliepen. Gezien hij de tijd niet had om
zich met voedselkweken bezig te houden voorzag ik hem van voedseldieren.

Doormet de hobbybezig te zijn las ik ookveel overpijlgifkikkers, deze kleine

schoonheden fascineerden mij voornamelijk door hun kleur, maar ook door

hunvoortplantingsgedrag. Ooit zouik die diertjes verzorgen en nakweken, dat
stond vast.

Door allerhande problemen moest ik noodgedwongen de hobby staken, met

pijn in het hart werd alles verkocht en werd de hobbyvoor onbepaalde tijd in

de koelkast gestopt. Hierdoor ben ik ook enkele jaren geen lid meer geweest

van de club. Een paarjaar terug heb ik mij echter terug lid gemaakt omdat ik
toch op de hoogte wou blijven van bepaalde ontwikkelingen binnen de hobby.

Wat moestgebeuren, gebeurde dan ook. Naveelvoorstudie ben ikgestart met
een klein terrarium met uiteraard ... pijlgifkikkers. Gezien de hobby zodanig

geëvalueerd is, vind men alle informatie nuvia het internet. Ikweet het, het is
de sociale dooddoener van alle hobby's omdat de mensen nu geen info ofin-

spiratie gaan zoeken bij mede aqua/terrarium liefhebbers en je ze ook niet

meerwarm kuntmakenvoorinfovergaderingen. Tochis het eengrotehulp om
nuttige informatie overje hobby te verzamelen. Via de verantwoordelijke van
de terrariumwerkgroep, GeertVandromme ben ikin contact gekomen met ie-

mand die wel heel professioneel bezig is met pijlgifkikkers.

Eerst heb ik via e-mail met hem contact gehouden en daarna ben ik bij hem
op bezoekgeweest. In zijn kikkerkamer staan een tiental bakken metverschil-

lende pijlgifkikkersoorten, die hij allemaal nakweekt. Regelmatig gaat hij naar
internationale beurzen om bepaalde nieuwe soorten in zijn bezit te krijgen.

Zover sta iknog niet, en ikben begonnen met een relatiefgemakkelijke soort:

Dendrobates ventrimaculus
SEPTEMBER 2002

, een kikkertje dat ongeveer vijftien mm groot
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het verhaal van mijn hobby

Dendrobates ventri maculatus Shreve, 1 935
Met een maxi mal e l engte van 1 4−1 6 mmi s deze soort een

van de kl ei nste pijl gifki kkersoorten. Het vrouwtje i s voll er en

wordti ets groter. Hun natuurlijkl eefgebi edi s nogal uitgebrei d

en gaat van Frans- Guyana, Col ombi a, Peru, Ecuador tot Bra-

zili ë. Door hun grote versprei di ng i s het ni et te verwonderen
dat er talrijke kl eurvari anten zijn. De kl eur van het bovenli-

chaamkan gaan van geel-zwart tot rood-zwart.

wordt. Het zijn prachtige diertjes: ze hebben een zwarte rug met een
geel/gouden netpatroon en prachtig blauw gemarmerde billen en buik.

Het kleine terrarium (35 x 25 x 50) is ingericht als een mini regenwoud met

een stukkienhoutbeplantmetkleine
-soorten en een (noodzakeCrypthanthus
. De achter- en zijwand zijn vrijwel volledig toegegroeid met
Bromelia
en vooraan is er een klein poeltje met keitjes.
Ficus repens
Ikheb eengroepjevanvijfjonge diertjes eringeplaatst en ze hebbenhetprima
lijke)

naarhunzin. Kikkers zijnnatuurlijkgeen dieren die continuheen enweerhup-

pelen en steeds te zien zijn, zeker niet in een rijkelijk aangeplant terrarium,

maar ze hebben wel periodes waar ze vrij actief zijn. 's Ochtends voor de

lichten aangaan en de bak vrijwel volledig door het condens aangedampt is,

gaan zegraag opwandel op devoorruit. Vrij recentis er ookeenmannetje die,

via zijn lokroep, een wijfje probeert te overtuigen om eitjes afte zetten. Voor-

lopig zijn de dames nog niet bereid, maar dat zal niet lang meer op zich laten

wachten, zodat de (jawel) kweekmicrobe weer op volle kracht de kop zal opsteken. Hierover informeer ikjullie dan wel in een volgend artikel...

Onverwachts, maar dankbaar aanvaard, heb ik ook een aquarium (120 x 40 x
50) met meubel gratis gekregen van een oom die hem niet meer nodig had.

Het is natuurlijk geen aquarium met de ideale afmetingen voor een zeebak,

maarikzaltochproberen erietsmooisvantemaken. Binnenkortwordthetle-

vend steen besteld en kan ik een tweede episode aan mijn zeeaquaristiekavontuur toevoegen.

Nuheb ikde kans om mijnbeide favoriete hobby's tezelfdertijdtebeleven, iets

wat ik nooit meer had verwacht.

Zo zieje maar dat alles zijn ups en downs heeft in het leven. Zolangje maar

vanje hobby blijft houden komt alles wel weer in orde.
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DE GLI M
-I N-HET-DONKER

"FRANKENSTEI N" VIS KOMT ER AAN
Vertaald en bewerkt door Martin Byttebier (Aquatropica Kortrijk)
Door genetische manipulatie (vanafnu gm genoemd) is een Taiwanese firma
erin geslaagd een vis te creëren die in het donker opgloeit. De verwachting is

dat de gemodificeerde vis later dit jaar in Engeland ingevoerd zal worden.

Naar verluidt is dit de eerste siervis die genetisch gewijzigd werd.

Door toevoeging van een kwal gen heeft men verkregen dat de vis geel-groen

oplicht. De gm-Medaka of de rijstvis (
werd door de TaiwaOryzias latipes)
nese firma Taikong Corporation onder de naam tk- 1 ontwikkeld.

Volgens de voorzitter van Taikong, Willis Fang, hebben ze voor de rijstvis ge-

kozen, omdat deze geen uiterlijke patronen vertoont die het glimmend effect
deels zou kunnen verdoezelen. De hele vis is glimmend. Het is dus niet alleen
de buitenkant die glimt, ook de interne organen gloeien met een geel-groen

licht.

Volgens Taikon bestaat er in Engeland, waar de aquaristische industrie zo'n £

300 miljoen/jaar (bijna € 478 miljoen) waard is, een grote interesse naar zo'n

type vissen.

Naar eigen zeggen kunnen ze er
gemakkelijk

voor

zorgen

dat

slechts bepaalde delen van de vis

luminescent zijn. Ze kunnen ook

genen met verschillende kleuren

inplanten, zodat een vis met een

X-aantal kleuren zou glimmen.

Taikong Corporation legt de nadruk op het feit dat hun tk- 1

transgene vis gewoonweg

een

siervis is, enkel bedoeld voor de

aquariaan. Om zeker te zijn dat

het resultaat van hun research het
nodige geld in het laatje brengt,
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Op de fotoi s het natuurlijk moeilijk te zi en, maar

deze toont ons een gm Oryziaslatipes. De vi s i s

compl eet i n een fl uori serend geel groene kl eur
getooi d.

Het di ent gezegd, ten opzi chte van een gewone

rijstvi s oogt een gm- medaka zeer mooi.
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de glim-in-het-donker "frankenstein" vis

hebben ze ervoor gezorgd dat de tk- 1 steriel is. De liefhebber zal er dus niet
mee kunnen kweken. Het steriel maken van de tk- 1 hebben ze niet alleen uit

winstbejag gedaan, maar ook om mogelijk Europese tegenkantingen tegen te

gaan. De Europese wetgeving omtrent import van genetisch gemanipuleerde

dingen zegt namelijk dat deze op geen enkele manier de gezondheid mogen
schaden of een bedreiging vormen voor de leefomgeving. Volgens Taikong

Corporationvoldoen ze aan deze regelgeving. Ze hebbengeen enkele indicatie

dat hun product schadelijk is voor de gemuteerde vis ofvoor een ander dier
dat deze vis als prooi neemt. En aangezien de tk- 1 steriel is, kan deze vis geen
enkele bedreiging vormen voor de inheemse fauna.

Toch makenvele Britse specialisten zich zorgen. Ze vrezen dat de tk- 1 slechts

de voorbode zal zijn van een hele reeks gm-vissen. Ze vrezen het meest voor
gm-vissen die aangepast zijn om te kunnen leven in koudwater. Mochten zo'n

gemanipuleerde vissen, bv. piranha's, ontsnappen en mochten ze per ongeluk

toch fertielblijkente zijn, zou dit een ecologische ramp zonderweergakunnen

betekenen. En dan spreek ik nog niet over het gevaar die bv. een piranha voor
de badende mens kan betekenen.

Vraag dit maar eens aan de Slovenen. Die hebben er momenteel hun buikvan
vol. Een ofmeerdere snoodaards hebben in 's lands populairste rivier, in de
omgeving van Piestany, piranha's losgelaten. Letwel, het gaat hier om niet-ge-

netisch gemanipuleerde vissen. Verschillende vissers hebben al tot hun oppersteverbazing een piranha aan de haakgeslagen. De mensenworden aange-

raden zich uit het water te houden. In normale omstandigheden zouden deze
piranha's de winter niet overleven, maar omdat in de directe omgeving warm-

waterbronnen zijn, vrezen de specialisten ervoor dat de piranha's zich zullen
handhaven en zelfs eventueel tot voorplanting zullen komen, met alle nefaste

gevolgen vandien.

Dit even terzijde. Om nu terug te keren naar het verhaal, Derek Lambert, de

redacteur van Today's Fishkeeper magazine vraagt aan de visimporteurs om
de tk- 1 teboycotten. Ofdit daadwerkelijkzalgebeurenis zeer devraagnatuur-

lijk. Persoonlijkhoop ik dat deze keer de rede het zal halenvan hetgeldgewin.
Bron: Tai wan Headli nes, september 6, 2001
ofi-Journal, I ssue 39, mei 2002
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BLAU WALGEN ALS PAPIERPRODUCENT
Vertaling en bewerking: Martin Byttebier (Aquatropica Kortrijk)

Amerikaanse vorsers hebben voor het eerst een sluitend bewijs gevonden dat

cyanobacteriën in staat zijn cellulose aan te maken. Cellulose is het polymeer

dat verantwoordelijk is voor de stevigheid van de celwand bij planten. Het

maakt het hoofdbestanddeel uit van producten zoals katoen, hout en linnen.

Cyanobacteriën bestaan al zo'n 3,5 miljard jaar en behoren tot de oudste

groep van organismen. Deze organismen, die wegens hun blauwgroene kleur
ookwel blauwalgen worden genoemd, zijn terug te vinden in de meest diverse

leefgebieden. Zokanje zeterugvindenin extreemzoutewaters alsookinwoes-

tijngebieden waar er sinds mensenheugenis geen druppel water is gevallen.

Het ontdekken van cellulose aangemaakt door cyanobacteriën is zeer belang-

rijk ondat vele van deze bacteriën in staat zijn atmosferische stikstof te ge-

bruiken en zodoende geen nitraatbemesting nodig hebben zoals planten.

Komt daarbij dat verschillende van die stikstofbindende cyanobacteriën in
staat zijn te groeien in zeewater, zodat de noodzaak aan zoetwater wegvalt.

Cyanobacteriën vormen dus een attractieve nieuwe bron voor industriële productie van cellulose. Indien deze methode op grote schaal zou gebruikt wor-

den, dan zou dit betekenen dat er een halt geroepen wordt aan grootschalige

ontbossingen. Zoverzijnwe evenwelniet. Erzullen ongetwijfeldnogvelejaren

van research voorbij gaan, vooraleer deze methode op industriële wijze toegepast zal worden.

Bron: BBC News, 2 november 2001
I k wil...

Sli mzijn, l ogi sch kunnen

denken en met de auto

kunnen rijden...

SEPTEMBER 2002
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Tips en trucs voor het bouwen van een vijver
RikValcke (Aquatropica Kortrijk)
In de vorige aflevering konden we zien hoe ik defilterput maakte.

Vandaag zal ik jullie enkele tips en raadgevingen meegeven omtrent het
bouwen van een goede koivijver. Dit is mijn persoonlijke mening. Deze is

zeker niet perfect, maar ik hoop er zoveel mogelijk mensen ermee van dienst

te zijn.

Koiis eenvis diebestingroepwordtgehouden. Zehoudennietvangrotetem-

peratuurschommelingen. Kleine vijvers (geringe watermassa) zijn gevoeliger

voor temperatuurschommelingen dan grote vijvers (grote watermassa).
Daarom geven we ze best geen vijver van minder dan 10.000 l inhoud.

Eenbelangrijke zaakdienietvergetenmagwordenis eenbouwvergunning. Ga
zeker eens navragen bij de technische dienst vanje stad ofgemeente ofje een

vergunning nodig hebt. Hoogst waarschijnlijk zal dat nodig blijken. Begin
nooit zomaar aan de bouw van je vijver zonder vergunning, je zou de eerste
niet zijn die alles weer moet dichtgooien.

Er is een verschil tussen de gemeenten inzake het toestaan van vergunningen.

De ene is al strenger dan de andere, vooral in meer stedelijke gebieden. Ikheb

eriniedergeval één aangevraagd envoor die zes euromoetjehetzekernietla-

ten. Je hebt tenminste een zekerheid op zak en dit kan achterafje van een heleboel ellende vrijwaren.

Een koivijver moet aan bepaalde eisen voldoen. Het is af te raden om een

vijver in folie te maken. In de plooien van de folie zal er altijd wel ergens vuil

blijven steken, die dan begint te rotten wat dan weer een negatieve invloed
heeft op de waterkwaliteit. Zelfs al laatje de folie op maat snijden en lassen,

dannogis hetrisicoveelgroter op lekken door een eventueel doorprikkenmet

een scherp voorwerp. Denk maar aan een steen die per ongeluk in de vijver

valt. Het is ook een moeilijk werk met lijmen om de folie perfect tussen de
ringen van de bodemdrainages waterdicht te krijgen, want zelfs al lijkt alles

goed verbonden met elkaar, bij het vullen van de vijver kan de folie zich nog
-18-
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zetten en iets verschuiven waardoor hij losscheurt uit de ring. Veel beter is

werken met bouwmaterialen en daarna te polyesteren.

Het best opteren we voor een naakte vijver, dus zonder planten. De redenen
daarvoor zijn:

1- bij een ziekte zal men veel gemakkelijker de koi kunnen vangen.

2- een vijver kan dan volledig en degelijk behandeld worden met medicijnen.

3- de vissen kunnen zich niet verbergen zodat we ze altijd zien en ervan
kunnen genieten.

4- plantenmanden zijn broeihaarden van infecties.

Alsje echtnietzonderplanten kunt, hou er danrekeningmee datbij eventuele

problemen ofziektenjevooreen quarantainebakzultmoeten zorgenindienje

de koi degelijk wilt verzorgen, want er zijn veel geneesmiddelen die niet door

plantenwordenverdragen. En dan nog, zelfswanneerje devijvermet een pro-

duct behandeld, blijft de kans bestaan dat er ziektekiemen ofparasieten ach-

terblijven in de plantenbodem.
Constructie.

We gaan ervan uit dat we een echte koivijver gaan maken, dus zonder planten
en daaromzal detekst dievolgt daaropgerichtzijn. Hetbestwordt eenzo een-

voudig mogelijke vorm aangenomen bvb: peervormig, rond ofrechthoekig. Bij

rechthoekigevormen dienen de hoekenwel afgerondte zijn om een goedewa-

tersturing te hebben, anders zal het water tegen de wanden opbotsen en de
rondstroom erg benadelen.

Mijn vijver is rechthoekig en heeft de volgende afmetingen: 4.80 m x 2.85 m.

Het diepste punt is 1.65 m. Aan de heuvelrug in het midden en de zijkanten is

hij 1.20 m diep. De filter envijverhebben samen een inhoudvan 16.000 l. Dit
is noch een grote noch een kleine vijver, maar ik vind het ideaal voor het onderhoud. Hetwas in iedergevalgrootgenoeg om de putmanueeluittegraven.

Jammer genoeg kon ik nergens door met een kleine graafkraan, want anders

zouikerzeker ééngehuurdhebben. Alsje een doorgang hebt, doe ditzeker en

kijk voor één keer niet naar de kosten. Ik kan je verzekeren dat het manueel

uitgravenverdorie hardwerken is en ditvooral omdatwe hetnietgewoon zijn.

Na een week oftwee voelje nog de spierpijnen. Met vier mannen hebben we
de klus in één dag geklaard. Het resultaat was vier volle containers aarde die

weggevoerdwerden. Dat is toch zo'n 24 m aarde. Na hetuitgraven werden de
3

bodemdrainagepotten, waar de afvoerbuizen van 110 mm al in gelijmd waren,

in een gat in de bodem met beton verankerd. Daarna werd een betonnet op

SEPTEMBER 2002
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ong. vijfcm boven de bodem geplaatst om alles nog wat te versterken. Enkele

dagen laterwerd ertwee m beton aangevoerd en gestort in de put. Dit zorgde
3

voor een bodemplaat van vijftien cm dik. De volgende dag werden de stenen,

zand en cement algeleverd. Hetzijnbetonstenenvan 39 x 19 x 9 cmgroot. Bij

grotere vijvers gebruikt men best stenen van vijftien cm dikte. Weer twee

dagen later kwam een vriend-metselaar de muren optrekken. Ik diende hem

door mortel en stenen aan te brengen. Bij zulke werken is een kleine beton-

molen om de mortel aan te maken natuurlijk sterk aan te bevelen. In acht uur

tijdwas de put klaar enwaren de muren al ingestreken met een mortellaag om

alle spleten en gaten op te vullen, om zo een mooi egaal oppervlak te hebben

voor het polyesteren. Tijdens de volgende dagen liet ik alles goeduitdrogen en
maakte ik verbindingen van de pvc buizen met de filter.
Zie tekening van mijn vijver.

L of U-vormige modellen bemoeilijken alleen maar de waterstroming en

zorgen voor dode punten in de waterbeweging.

Ditkan alleen opgelostworden doorverschillendeuitstromente plaatsen. Een

rechthoekigevormis ookveelmakkelijkerin dewinter afte schermenmet een
koepel met daarover een plastiekzeil of een noppenfolie. Een grote vijver is

heelmooi, maarbedenkdathoegroter devijveris, hoegroter de kosten zullen
zijn. Alles hangt natuurlijk afvan de beschikbare plaats en het budget.
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Voorbeeld L-vormigevijver

Voorbeeld U-vormige vijver

Vijver metvijf bodemdrainages, elk met een

eigen afvoerbuis die apart toekomen in de

vortex, wat voor een optimale vuilafvoer
zorgt.

Nadeel: duurder.

Er is toch een diepte nodig van minstens 1,20 meter! Als je de mogelijkheid

hebt datje de put met een graafkraan kunt laten uitgraven, zou ikje zelfs aan-

raden omtottwee meter diep tegaan indienje nietgeplaagdwordtmetgrond-

water. Want pas op voor grondwater ofde kwelm zoals in het Vlaams gezegd

wordt. Hetzouniet de eerste keerzijn datgrondwater devijver, al dan niet een
betonnen, omhoog tilt. Probeer zoveel mogelijk het grondwater weg te pom-

pen, maar vraag zeker raad aan mensen die ermee vertrouwd zijn watje best
doet om ervan afte geraken. Een diepe vijver komt de lichaamsbouw van de

koitengoede door een hogerewaterdruk, en alsje hettoch nietmanueelmoet
doen, waarom niet? We doen het maar één keer en dus doen we het goed.

De wanden worden best recht opgetrokken, dit biedt vuil geen enkele kans te

blijven liggen. Er zullen enkele bodemdrainages geplaatst worden waarlangs

het vuil continu zal afgevoerd worden naar de voorfilter. Het aantal drainages

is afhankelijkvan de bodemoppervlakte. Men rekent één drainagepot pervier
m . De bodem wordtvoorzienvan minstens dertig procent helling naar de bo2

demdrainages toe. Steilere hellingen zijn natuurlijk nog beter om het vuil afte

voeren, maar is niet echt nodig. Dertig procent is een goed gemiddelde. Daardoor zal vuil snel verdwijnen naar de vortex ofbezinkkamer.

En zo zijn we aanbeland bij het filtergebeuren, maar dit is voor de volgende

keer.
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Groetjes, Rik.
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EEN ZEEAQUARI UMBEGI NNEN...
Door Jean Dosse,

deelnemer aan de cursus zeewater, op 16 maart en de proefop 15 juni
Naaraanleidingvan de cursuszeewater, die doorAquatropicaKortrijk ingericht
was en in het lokaal van Betta Buggenhout doorging, heb ik dit artikeltje ge-

schreven. Het is de bedoeling om de zoetwateraquariaan een inzicht te geven in
het houden van een zeewateraquarium.

Voorde meeste (zoetwater)aquarianen is hethouden van een zeeaquarium voor-

behouden voor lottowinnaars en mensen die veel geërfd hebben van een over-

leden suikeroom. Eigenlijk is dit niet helemaal waar!

Voor eenbeginnerin zoetwater, wordt er aangeraden om met een kleinerebak
te beginnen: 75 tot 100 cm lang is dan een veelgehoorde maat. Een beginner
neemt best een standaardaquarium. Die hebben meestal een hoogte en diepte

vanveertig cm. Daarkan dan eventueel eennormaal filtersysteembij (meestal
een potfilter). Voor cichliden is er natuurlijk een uitzondering!

Deredenis dat alsje kleiner start, dewaterkwaliteitteveelin degatenmoetge-

houdenworden en alsje veel grotergaat, het meerwerkmeebrengt. Later kan

je dan een groter aquarium nemen. Ook een ander filtersysteem kan dan genomen worden.

Voor een zeeaquarium beginje direct met een aquarium in de gewenste maat.

De reden is dat de rijping van een zeeaquarium echt een tijd in beslag neemt
en dus niet zomaar overgedaan wordt. Daar hoort dan direct een goed filtersysteem bij. Een zeeaquarium heeft een ook grotere diepte en hoogte nodig.

Daarom ben je verplicht om een aquarium op maat te laten maken en een
duurder filtersysteem te kopen.

Alsje bij een aquariumvereniging bent kanje inlichtingen nemen om zelfeen
aquarium te lijmen (dat is echt niet zo moeilijk!) en zelfs een deel van het fil-

tersysteem te maken.

Een aquarium is niet snel opnieuw in te richten of te verplaatsen, daarom

maakje best een tekening met alles erop en eraan: waar komt de bakte staan?

Waar zijn de aansluitingen van elektriciteit? Waar komen de pompen? Welke

en hoeveel pompen neem ik? Op een blad wat uitgommen is veel sneller en
-22-
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een zeeaquarium beginnen...

goedkoper dan achterafwijzigingen te moeten aanbrengen. De belangrijkste
keuze is echter het filtersysteem!

Om al deze en anderevragengoedtebeantwoorden, zorgjevoorzoveelmoge-

lijk informatie. Je collega's in de club en de boeken van de bibliotheek zijn

hierbij echt nodig. Je kan bijje handelaar ookwel terecht, maar die heeft niet
altijd de nodige tijd om eventjes een paar uur uit te trekken

omje de beginselen uitte leggen. Een cursus zoals die door
Aquatropica ingericht is, is dan een heel goed initiatief.

Voor en door mensen die allemaal met zeewater bezig
zijn (ofwillen beginnen).

Eenbeelduit de oude doos: een zeeaquariumis een

bak met zout water. De achterwand is lichtblauw

geschilderd, er worden dan vissen en een deel gebleekt dood koraal ingezet.

Een potfilter ofeen biologisch filter zorgen voor zuiver water. Een latere evo-

lutie is dan dat er levend steen in de bakgezetwordt en een deel grote wieren.

Je hebt nu een splitsing tussen lagere dieren en vissen in het aquarium. Momenteel zijn ernog echtevisaquaria, maar de meesten houden eenbakmetla-

gere dieren waar enkele visjes dan ook een plaats vinden. De wieren en algen
zijn verdwenen.

Als filter hebje de keuze uit vier systemen: een biologisch filter, het Berlijnse
systeem, het algenfilter en het Jaubertsysteem.

Welk systeemje ookkiest, meestalwordt ergebruikgemaaktvan levend steen.

Dit zijn stukken gecedimenteerde rots die gebaggerd worden uit de brandings-

zone van tropische zeeën. Op deze stenen zitten er allerlei bacteriën die we

nodig hebben. Ook zijn er kleinere sponzen, allerlei wieren en wat krabbetjes
en ander levend spul.

Hetbiologisch filter kenje wel: een grotere bakmet een aantal schotten in. In
elk deel kanje dan een substraat doen om de bacteriën een

plaats te geven. Een voorfilter is nodig om de

grootstevervuilinguithetwatertehalen. Eris een
constante filtering met actieve kool nodig om
de kleurstoffen (humuszuren)uithetwaterte

halen.

Het Berlijnse systeem maakt dan weer ge-

bruik van een eiwitafschuimer. Hierbij

worden de organische stoffen door stro-

ming enluchtuithetwatergehaald entot een schuim omgevormd. Hetlegebi-
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ologisch filter wordt nog steeds gebruikt om meer watervolume te hebben,

maarvooral om hetverdamptewaterbij tevullen. Eventuele toevoegingenvan

kalk e.d. gebeurt ook in deze filter. Het levend steen in het aquarium zorgt

voor eenverdere nitrificatie. (ditis een duurwoordvoor de omzettingvan ammoniak in nitraat).

Enkele dagen per maand is een filtering over actieve kool nodig. Je kan hier-

voor eenpotfilternemen. Een zakjemet actieve koolin een compartimentvan
het filterleggen is niet zo effectief: de kleurstoffenwordenbeterverwijderd als
het water door de actieve kool loopt en niet langs de kool.

Het algenfilter is een bak onder het aquarium waar wieren in groeien. Je hebt
constant één ofmeerlampen nodig om dewieren te laten groeien. Je moet re-

gelmatig snoeien en op deze manier verdwijnen de afvalstoffen uit het aqua-

rium. Om goed te werken moeten de wieren dan nog regelmatig droog komen

enzemoeten dan eigenlijkop eenkipsysteemgroeien: erwordt constantwater

toegevoerd en als het dan vol is slaat het kipsysteem om en daarna terug naar

de ruststand. Dit systeem is duur en moeilijker in het gebruik. Het is dus niet

bruikbaar voor de beginner.

Het Jaubertsysteem. Hier zit het filtersysteem in de bodem: je hebt eerst een

lege ruimte. Hierop komt dan een laag van vijf cm met foraminiferen- ofko-

raalzand. Hiergebeurt dan een anaërobe filtering (nitraatwordt omgezet naar
het onschuldige stikstofgas). Daarop komt dan een gaas om de bewoners die

in de bodem zitten niet in de onderste laag toe te laten. Daarboven komt dan

weer een laag van foraminiferen- of koraalzand. In deze laag wonen de be-

kende aërobe bacteriën. De bovenste laag zorgt voor calcium en een aantal
sporenelementen in het water (het lost stilaan op) en moet afen toe bijgevuld

worden. Er zijn allerlei dieren die in de bodem zitten: de voet van kokerwormen en ook enkele vissoorten leven in de bodem, soms alleen om te slapen. Dit filtersysteem kanje combineren met het Berlijnse.

Meestalwordt ergekozentussen de eerstetwee systemen. Eenbiologischfilter

volstaat wel voor vissen, maar veel lagere dieren hebben toch problemen met
de slechterewaterkwaliteit. Demeestenkiezenvooreen eiwitafschuimer. Hier-

door bekomje heel zuiver water. Een combinatie van een eiwitafschuimer en

een biologisch filter met filtermateriaal werken elkaar tegen: de eiwitafschuimerhaalt stoffenuit hetwater die de bacteriën in de filter nodig hebben.

Je kan wel het Jaubertsysteem combineren met het Berlijnse.

De meeste lagere dieren komen niet uit het oppervlaktewater. Zoals je waar-

schijnlijkweet worden eerst de rode en dan de oranje kleur van het licht door
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hetwatertegengehouden. Op een diepte van enkele tientallen meters is er dan

nog enkel blauw licht over. Licht met een golflengte van 420 nm is het meest

natuurlijke voor onze lagere dieren. Je kan nu kiezen voor enkel tl-lampen of
hqi-lampen.

Bij alleen tl-lampen, voorzieje elke tien cm een tl-lamp. Een gewone witte

tl-lamp wordt afgewisseld met een blauwe. Al deze lampen moeten niet
samen branden. Je begint met één oftwee en later schakelje er meer in. In de

namiddag gaan de tl's weer stilaan uit waardoor je een redelijk natuurlijke
dagindeling voor de dieren bekomt.

Alsje kiestvoor hqi, moetje goed kiezenvoorhetjuiste type: de reflectorkan
hetlichtmeer ofminderbundelen. Je moet dus goed in de brochurevan de fa-

brikant zien hoe hoog je de lampen boven het wateroppervlak moet hangen.

hqi's worden meestal aangevuld met enkele blauwe tl's. Ook hier kan je de

tl's eerst laten aangaan om een dagritme te krijgen. Bij hqi heb je dus een

open aquarium en je hebt dus ook meer verdamping. Dekruiten worden niet

gebruikt in een zeeaquarium!

Voorwaterhebje keuzeuitnatuurlijkzeewater enwerken metzeezout. Beiden
hebben hun voor- en nadelen.

Natuurlijkwatermoetje zelfuit de zee halen,je hebt dus een aanhanger aanje

auto nodig. Ook is het tijdstip waaropje het haalt van belang: in het voorjaar

kan je een waterbloei krijgen. Dit is niet zo schadelijk, maar het heeft geen

mooi gezicht.

Alsje met zeezoutwerktmoetje zorgenvoor eengoede kwaliteitleidingwater:

in sommige streken bevat het leidingwater teveel nitraat en fosfaat, vooral la-

gere dieren kunnen hierlastvan hebben. Je laat ditwater eerst op temperatuur
komen en lost dan het zout op. Ik wist het ook niet, maar als je het zout in
koudwater doet, lossen niet alle elementen dadelijk op en zakken dan naar de

bodem. Ook later kanje deze stoffen niet meer oplossen. Als het leidingwater

niet de gewenste kwaliteit heeft (lees: teveel nitraat bevat), kan je gebruik

maken van osmosewater.

Je hebt nu een aquarium geplaatst, een filtersysteem gekozen, alles opgesteld

en het aquarium gevuld met zeewater. Hetgeen je nu nog nodig hebt is heel

veel geduld! Een zeeaquarium opstarten is moeilijker dan een zoetwateraquarium en het duurt iets langer.

De kwaliteit van levend steen is tegenwoordig zeker verbeterd tegenover tien

jaar geleden. Toch heeft het nog wat voorbereiding nodig. Ook is het best dat

je het levend steen in vier keer in het aquarium brengt. Er is op het levend
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steen toch telkens weer iets dat afsterft en telkens de ammoniak- en nitriet-

sprong van de vorige keervoorbij zijn, brengje een nieuwe lading levend steen

aan.

Elke opstartvan een zeeaquarium is tochweeriets anders, maar eris toch een

lijn in te trekken.

In het begin hebje geen licht, dan stilaan wat blauw licht. Als alles goed gaat
dan komt er stilaan het wit licht bij. Er zijn nu groene wieren die groeien,

daarna kanje stilaan de bevolking in het aquarium brengen. Eerst komen de

herbivoren, dan de detrituseters (hetgaatiets te lang duren om hier alles haarfijn uit te leggen).

Je hoort/leestbijna overal datje als eerste eenjuffertje in debakmoetbrengen
om alles te testen. Als hetjuffertjeblijftleven, weetje eigenlijknog niets: hetis

immers een sterke vis en zit je al dadelijk met een probleem. Het juffertje is
een vrij dominante vis die de volgende bewoners het leven lastig kan maken.

Eenjuffertje kan dus best als laatste ingebracht worden.

Je moet steeds zorgen voor een voldoende onderhoud. Dagelijks een controle
van de dieren (tijdens het voeren?). Het schuim van een afschuimer moet je
toch twee keer per week verwijderen.

Devoeding moet steeds aangepastzijn aan debewoners en ermoetregelmatig

gevoederd worden (elke zaterdag is NIET regelmatig).

Ook is een gedeelte van de cursus voorbehouden voor de scheikunde: som-

mige puntjes zijn toch weer anders dan in een zoetwateraquarium. Door de
hogere pH heb je meer ammoniak en minder ammonium. De koralen ge-

bruiken calcium (en andere sporenelementen) uit het water om te groeien en
dus moet dit weer aangevuld worden. Om een hogere pH te bekomen heb je

best niet teveel CO2.

Een belangrijk deel in een lagere dierenaquarium is hoeje het calcium op peil

houdt. Daar zijn verschillende manieren voor en die zijn allemaal behandeld

met hun voor- en nadelen.

Een week later ging de cursus deel II door op een vrijdagavond: nog een

reeks geschikte lagere dieren en vissen voor een rifaquarium, getoond door
Daan Delbare

Omje bevolking te kiezen moetje toch wel oppassen: er zijn moeilijke en ge-

makkelijke dieren. Vooral felgekleurde zeekomkommers zijn een tijdbom (ze
kunnen een gif afscheiden). Sommige vissen eten lagere dieren en koralen.

Een olifantsoor produceert een slijm en lokt daar vissen mee aan. Vissen die
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uit andere gebieden komen kennen dit niet, worden gelokt en daarna opgege-

ten. De gemakkelijk houdbare bloemdieren bevatten Zoöxanthellen (dat zijn

ééncellige algen die stoffen opnemen en voedingsstoffen produceren) en

hoeven dus voldoende licht te krijgen.

Dit artikel is een soort samenvatting met hier en daar wat eigen tekst in, voor
de volledige inhoud van de cursus had je eigenlijk aanwezig moeten zijn. De

lesgevers waren allen ervaren leden van Aquatropica Korrtijk. Achter een pc

en in een powerpoint presentatie deden Leo Silvrants, Eric Algoet, Donald
Samyn en Daan Delbare elk hun best om een paar hoofdstukken duidelijk te

maken aan beginnende aquarianen.
Het examen.

Er was ook een toets voorzien.

Hiervoorwaren er zestien ingeschreven, waarvan er dertien deelgenomen heb-

ben. We kregen veertig meerkeuzevragen waarvan er minstens achtentwintig

juist moesten zijn! Ook nog twee open vragen. We waren allen geslaagd. Al
kregen enkelen toch de raad om toch nog eens wat na te zien.

Je doet die toets voorjezelfmaar ookvoor de wetgeving die in eg-verband ge-

maaktwordt! In detoekomst zullen ertoch regels komenvoorhethoudenvan
een zeeaquarium.

De deelnemers kregen na de afloop een certificaatvan de nbbz (Nederlandse

en Belgische Bondvan Zeeaquariumverenigingen). Hiervoorwas devoorzitter

Leo Biermans speciaal uit Nederland gekomen.
Toekomst?

Misschien is erwel in de toekomst meer nood aan samenwerking tussen clubs
onderling en ooktussen bonden onderling! Aquatropica Kortrijk + Betta Bug-

genhout + Zilverhaai Beringenvonden elkaarin elkgevalin het clublokaalvan
Betta Buggenhout. Kruisbestuiving noemen ze dat in de plantenwereld!

Deze cursus zal in de toekomst nog gegeven worden (volgendjaar in de buurt

van Aalst?).

Ik hoop dat er meer mensen deze cursus met succes volgen. Ook zou ikgraag

navolging willen zien in andere delenvan onze hobby: zoetwater, terrarium, ...

We kunnen onze kop niet in het zand blijven steken: er komt een wetgeving
aan!

Jean Dosse

Zilverhaai Beringen

SEPTEMBER 2002

-27-

ZOEKERTJES
Teruilen:

Voor inteeltvrije kweek wens ik mijn mannelijke
Pelvicachromis
"Nigeria Red" te ruilentegen een soortgelijkmannetje.
taeniatus

Te koop gezocht:

7 mannelijke
"Nange"
Pelvicachromis taeniatus
7 mannelijke
Epipedobatespictus
7 vrouwelijke
Epipedobates tricolor

Dieter Anseeuw 0495 86 58 27

Diddeka@advalvas.be; Diddeka@hotmail.com
Te koop:

Aquariummeubel in zwarte lak 1.6/0.8/0.6
Ontvochtiger Ebac, Homedry 880

Prijs overeen te komen.

R. Goossens, Bevrijdingslaan 4 bus 9, 8000 Brugge

Tel. 050 31 16 49

Gezocht:

Jan Algoed zoekt zuurstofplanten voor zijn vijverke met nogal
wat draadalgen. Vrienden die er tè veel hebben en kunnen uitdunnen, graag een seintje op:

tel. 056 21 90 74

email: j.algoed@worldonline.be
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Bijeenkomst zoetwater:
AQUASYMBI OSE
Sanderse

Vrijdag 27september
Beste aquariaan,
Voor zijn werk heeft hij vaak gereisd, veel gezien en veel mensen leren
kennen die zijn veelzijdige kennis aanvulden.

Hij weet waarover hij praat: over vijvers in eigen land, tropische zoet- of

zeewatervissen alsook over allerhande terrariumdieren, insecten en plan-

ten. Veelvan dezetropische dieren enplantenheefthij inhunnatuurlijke
omgeving geobserveerd en gefotografeerd.

Ook over hoe de natuur in elkaar zit. Van cellen, chemie en structuren
die deze met elkaar verbinden is hij op de hoogte. En bovendien is de

heer Sanderse een zeer goed fotograaf.

Aqua Symbiose
Alswewillen praten over debiologie in het aquarium, dan is dit deuitgesproken lezing. Het gehele aquarium wordt in behandeling genomen,

zoals zieke engezonde celstructurenvan planten. Ookkijkenwe naargedragspatronen van vissen en belichten we het hoe en waarom.

De lezing is doorspekt met mooie natuuropnamen, welke steeds worden

vergeleken met de omstandigheden in het aquarium.

We kijken naarvleesetende planten en het nutvan hun bestaan. Ookhet
nut van gekleurde planten wordt uit de doeken gedaan. Al met al een lezing die een groot deel van onze hobby belicht.

Na deze diareeks kan er nog nagekletst worden met een fris pintje van
Frank.

Plovie Gerrit, coödinator zoetwater
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De werkgroep Zeewater
nodigtiedereen uit op

vrijdag 1 3september om20.00 uurin de"De Klokke"

voor een zeer informatieve vergadering voor alle zeeaquarianen. De
slogan die bij een zwavelfilter wordt gebruikt is krachtig, vleiend,

ambitieus en nog veel meer dan dat :

Nooit meer nitraatproblemen...

Geen osmosewater meer nodig...
Geen kalkreactor meer nodig...

met:

DE ZWAVELFILTER

Het is altijd de bedoeling bij Aquatropica omjullie goed te informeren

vooral bij nieuwe stromingen binnen de zeeaquaristiek. Weinigen
hebben reeds ervaring met een zwavelfilter entochwordt erintijdschriften en op forums op internet behoorlijk over geroddeld.

Wij hebbenWillyBellenuitgenodigd, de drijvende krachtbij zeeaquari-

umvereniging SabellauitHasselt. Hij zal ons op eenvoudigwijze duidelijkmaken waarom en voorwie een zwavelfilter een aanwinst kan zijn,

hoe het werkt en gebruikt moet worden.

Een zwavelfilter is geen zoveelste bouwsel van een firma die duur op

de markt gebracht wordt. Het is een principe die aljaren oud is en nu

tot zijn recht komt.

Graag allen aanwezig voor informatie die je nergens elders kan uitge-

legd vinden: Bij Aquatropica kijken we altijd richting toekomst!
Een organisatie van de werkgroep zeewater
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hetis zover!!

Op maandagavond 30 september om 20 u is er een speciale bestuurs-

vergadering ingericht doorAquatropica. Hierop benjij ookuitgenodigd
indienje op de één ofanderemanierje steentjewilbijdragen op ons komend INFOWEEKEND!

We weten wel het is nog veraf... ofniet soms? Zaterdag 2 en zondag 3
november in het Groeningheheem... en dan is het zover.

Wat bespreken we?

Gilbert Lapere heeft reeds behoorlijk wat plannen ter beschikking en

zelfs de Stad Kortrijk op kosten gejaagd om de turnzaal van het Groe-

ningheheem om te toveren tot minitentoonstelling + informatiebalie +

praatcafé + projectieruimte...en dan vergeet ik nog de plannen van de

werkgroep vijvers, om een echte vijver aan te leggen!!

Er zijn reeds afspraken gemaakt en nu moeten we de puzzel in elkaar

passen. Plaatsen van de onderstellen, verduisteren van de ruimte, schil-

deren, affiches verspreiden, openingsreceptie, genodigden, stand met

informatie bemannen of bevrouwen... en alles nadien afbreken! We

moeten vele kleine zaken afspreken.

Samen maken we er iets moois van... elke vijfjaar zijn we dat verschul-

digd aan de bevolking, aan de aquaristiek en aan onze liefhebberij!!

Geefuw werkgroep een nieuwe impuls!

Je bent van harte welkom op maandagavond 30 september, in het
Groeningheheem aan de bar en dat om 20 u stipt!

Secretaris Aquatropica
Donald Samyn
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Aqua symbiose. Meer info op p.29
Speciale bestuursvergadering. Meer info op p.31

De zwavelfilter. Meer info op p.30
Speciale bestuursvergadering. Meer info op p.31
Discussieavond voor alle zeeaquarianen
Nieuwe diareeks door Daan Delbare

Speciale bestuursvergadering. Open voor ie-

dereen die wil meewerken aan ons Infoweekend.

Meer info op p.31

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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