COLOFON
Martin Byttebier
056 77 59 27
redactie@aquatropica.be
Donald Samyn
056 21 09 06
donald.samyn@kulak.ac.be
Jan Algoed
056 21 90 74
jan.algoed@skynet.be

http://www.aquatropica.be/
info@aquatropica.be
ErikVansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
056 35 08 48
vansteenkisteerik@vt4.net
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 21 09 06
donald.samyn@kulak.ac.be
Jan Algoed
Sen. Claysstraat 5, 8500 Kortrijk
056 21 90 74
jan.algoed@skynet.be
001-1057147-20
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 21 79 90
de.klokke.athene@pandora.be
http://www.deklokkeathene.be

JUNI 2003

Zoetwater
Gerrit Plovie 056 40 24 56
gerrit.plovie@pi.be
Zeewater
Krist Hugelier 056 72 97 81
krist.hugelier@tiscali.be
Vijver
Gilbert Lapere 056 35 84 19
gilbertlapere@tiscalinet.be
Terrarium
Geert Vandromme 056 71 82 07
turtleboy@tiscalinet.be

Kees Snoeren 051 30 47 01
kees.snoeren@pandora.be

Lidgeld:

€ 20,-

Lidgeld + Aquariumwereld:

€ 28,-

Lidgeld + Het Zeeaquarium: € 45,Lidgeld + AW + HZA:

€ 59,-

Martin Byttebier 056 77 59 27
De uitgever is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties

-1-

Index

AQUATROPICA
' SI NFOBLAD
Jaargang 18 -Juni 2003

DE KORTRIJKSE AQUARIUM- EN

TERRARIUMVERENIGING

Colofon ............................................................................................................. 1

Editoriaal ..........................................................................................................3

Over bultkoppen gesproken ...........................................................................4

Cyphotilapiafrontosa

Groefkopadders ...............................................................................................8

Addendum groefkopadders ......................................................................... 12
Verklaring moeilijk woorden enzo...
Voedseldieren ................................................................................................. 16
2003, jaar van de reuzen ..............................................................................20
Diergaarde Blijdorp, Aquatropica's clubreis
Aquatropica's barbecue ................................................................................22
Uitnodiging Aquatropica's eetfestijn, 5 juli
Een cursus zeewater volgen? ........................................................................24

In en rond het paludarium ...........................................................................25
Verslag bijeenkomst werkgroep zoetwater 25 april

Lim eurs 2003 ..............................................................................................29
B

Uitnodiging bijeenkomst werkgroep vijvers 20juni ..................................30
Aquatropica's vijverbabbel, vragen staat vrij
Uitnodiging bijeenkomst werkgroep zoetwater 27 juni ........................... 31
Agenda werkgroepen ....................................................................................32
-2-

Jaargang 18

EDITORI AAL
Als ik zo eens terugblader in ons clubboekje door dejaren

heen, zie ik dat we al die tijd steeds beroep kunnen doen

op bepaalde mensen (ook wel "ouwe rotten in het

vak " genoemd) die ons, als minder ervaren

aquarianen, altijd met raad en daad bijstaan. We

mogen

ze

constant lastig vallen met

onze

problemen, toch hebben die mensen plezier als ze

ons in de goeie baan kunnen leiden. We kunnenblijven
rekenen op een vast bestuur.

Toch is het niet evident en vanzelfsprekend om te

kunnen rekenen op een goede opvolging, want ook die ervaren raadgevers

komen engaan. Daaromblijvenwe steeds op zoeknaarmensen diebereidzijn

zich bij de kern toe te voegen. Geïnteresseerden kunnen altijd contact
opnemen methetbestuur. Ze zullen zondertwijfelmet open armen ontvangen

worden. Laat dit toch een duidelijke oproep zijn.

Maar toch, de zomer komt eraan, de langste dagen, de zwoelste nachten. De

zonnige dagen in de lente hebben er voor gezorgd dat de tuinvijvers ons weer
zullen verrassen (ofreeds verrast hebben) met een rijke groei en bloei. Terwijl

we het aquarium in huis terug rijkelijk kunnen voorzien met massa's levend

voer. De grote zwermen watervlooien waren er ook ditjaarweervroeg bij. Dit
kan onsviskes enkelmaartengoede komen en ditwordt ookduidelijkbeloond
als we ze zien pronken in de zonnestraaltjes die het aquarium bereiken.

Onze zomermaanden zijn ookditjaargoedgevuldbij Aquatropica. Zohebben

we ondermeer een voorstelling van een eigen ontwikkeld dimsysteem voor
TL-lampen door Didier Glorieux. De werkgroep vijvers pakt uit met een vrije

vijverbabbel deze maand. Op 5 juli is er Aquatropica's barbeque en natuurlijk
niet te vergeten: Aquatropica'sjaarlijkse clubreis op 6 september naar de Zoo

van Rotterdam. Het is dan ook een mooie dankvoor hetbestuur om zo talrijk
mogelijk aanwezig te zijn op deze activiteiten.

Veel leesplezier
Free Devos.
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OVER BULTKOPPEN GESPROKEN!
Auteur onbekend, Maroni Maaseik
Indien in onze ogen

(syn.
) de monarch is
Vieja synspila
Cichlasoma synspilum
van de Amerikaanse cichliden, dan is
Cyphotide naam “Opperkoning der
lapia frontosa
Afrikaanse cichliden” vast en zekerwaard
want ... hij is majestueus, gedistingeerd en
aanhankelijk.

ligt in
Cyphotilapiafrontosa
het Tanganjikameer, dat vooral beroemd
De wieg van

is door de ontelbare soorten cichliden die

het meer bevolken.

Deze dieren worden tamelijk groot, in het bijzonder
demannelijke dieren die eengroottevan om ennabij

de 30 cm bereiken en soms overschrijden. Hun ta-

melijk hoge lichaam is zijdelings samengedrukt en heeft een witte ondergrond

metblauwachtige schijn, waarop in eenprachtigeverdeling zes ofzevenzwarte
dwarsbanden aftekenen.

Er bestaan inderdaad verschillende variëteiten van de frontosa: deze met

zeven dwarsbanden heeft zijn oorsprong in Tanzania en is de meest langge-

rekte van vorm, deze met slechts zes dwarsbanden bevolken de noordelijke,

westelijke en zuidelijke oevers. De tweede variëteit, het meestverspreid, is ook
de meest gehouden soort. In Zambia, in het zuidelijke deel van het meer, zijn
de frontosa's nog hoger van lichaam en hebben een langgerekte oogstreep.
Sommigen noemen deze soort: "Zambiaanse vijfband". Vijf, zes ofzevenband,

het lijkt allemaal erg ingewikkeld, zeker indien men weet dat ichtyologen de

oogstreep niet meetellen. In het aquarium vindt men de variëteiten van

Zambia enTanzania zeerzelden en de meestvoorkomende is dan ook dievan
Burundi.

Hetbelangrijkste kenmerkvan de frontosais ontegensprekelijk de fantastische

bult die deze dieren gedurende de loop derjaren op het voorhoofd ontwikke-

len. Dit opvallende kenmerk laat een dusdanige indruk na op diegene die het
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Over bultkoppen gesproken
diervoorhet eerst zien, datmen er zekervan kan
zijn datmen dezevisnietvergeet enzeerdik-

wijls een onvoorwaardelijke liefhebber
wordt van deze "buiten-het-gewone" cich-

lide.

De mannelijke dieren hebben zeer puntige

vinnen die eindigen in losse filamenten. Bij beide ge-

slachten zijn de vinnen en het onderste gedeelte van

de kop blauwachtig De vrouwelijke dieren zijn veel

kleiner en kunnen ook het beginsel van een bult krijgen, wat hen een intelli-

gent uiterlijk geeft, een soort overpeinzende rimpel.

Tijdens hunjeugd, voornamelijkin de aquariavan de aquariumhandel, kan de

Neolamprologus tretocepof
, die beiden dezelfde kleur hebben. Niethalus Neolamprologus sexfasciatus
tegenstaande dit, zijn de
langgerekter van vorm en blijven
Neolamprologus
aanzienlijk kleiner. Daarbij valt op dat de oogstreep bij
niet
Neolamprologus
verder loopt onder het oog zoals datbij
hetgeval is. In de natuur
Cyphotilapia
is er ook nog een andere cichlide,
. Om niet opgemerkt te
Plecodus straeleni
worden heeft deze stiekemerd, meester in de camouflagekunst, hetuitzicht en
frontosa zeer gemakkelijk verwisseld worden met

de kleuren aangenomen van
. Hij begeeft zich tussen de scholen
C. frontosa
frontosa's en, gesterkt door het vertrouwen dat hij uitstraalt, profiteert hij op
een laffe manier om zich te voeden met schubben en stukken staartvin. Ge-

lukkig zijn onze frontosa's in het aquarium tenminste beschermd tegen deze
slechterik.

Gast van de diepten

een tamelijke diepe zone, zo tussen
C.frontosa
de 30 en 45 meter diepte. Over het algemeen vindt men ze in grote groepen,

In hun geboortemeer bewoont

zwervend tussen de rotsen en gebruik makend van de zandwegen daartussen.

Al duikendzal de aquariaan, zeker diegene die zich detijdherinneren dat deze
dieren zeer moeilijk te vinden waren, (ongeveer 10 jaar geleden) een hartaanval riskeren bij het bewonderen van zo'n aantal. We raden een trage afda-

ling aan, zeker bij die personen die gevoelig zijn voor kunstwerken. Dit leven
op grote diepte houdt grote moeilijkheden in voor de professionele verzame-

laars bij het duiken en het vangen van deze dieren, Te meer daar de drukver-

schillen niet worden verdragen door de dieren die bijgevolg in verschillende

etappen naar boven gebracht moeten worden. Dit zal tot enkele dagen in be-
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Over bultkoppen gesproken
slag nemen waarbij de dieren in korven vertoeven, waarin ze zich kunnen ver-

wonden. Vandaar dat de eerste C. frontosa die geïmporteerdwerden zeer duur
waren. Nugaathet erheel anders aantoe doordat de dieren zichvrij gemakke-

lijk voortplanten in het aquarium. De grote exemplaren die werden gevangen

zijn verre van goedkoop. Op kleinere diepten, ongeveer 20 meter vindt men
echter halfwas exemplaren, en men besluit daaruit dat de vrouwtjes van deze

muilbroeder naar het oppervlak komen, langs de rotshellingen, om hoger hun

jongen los te laten.

Een groot aquarium

Om op een correcte manier deze grote cichlide te kunnen houden is een aqua-

rium met een minimumlengte van 1,50 m een absoluut minimum. Het kan
zelfs een beetje klein lijken voor een soort van deze afmetingen. Niettemin

passen de dieren zich aan omdat ze niet zo erg beweeglijk zijn. Kleinere

bakken kunnen natuurlijk gebruikt worden voor het opkweken van dejongen
in de verschillende stadia van hun groei.

een alkalisch water, pH
C. frontosa
boven de 7,5. De dieren zijn wel minder gevoelig voor de watersamenstelling
Zoals alle Tanganjikacichliden eist de

dan de meeste andere Tanganjikamuilbroeders (
Tropheus, Petrochromis, Xenoen
). Eengoede filtering en een correcte doorluchting
tilapia
Ophthalmotilapia
zijn onontbeerlijk. Waterverversingen, zeer gemakkelijk uit te voeren want
alkalisch water is het meest voorkomende, zijn zeer bevorderlijk voor de ge-

zondheid en de eetlustvan de dieren. De ideale oplossing is een continu-drup-

pelverversingssysteem. De temperatuur waarop de dieren gehouden kunnen

worden ligt tussen 24 en 28 graden Celsius.

Links:

Boven:
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De inrichtingvan het aquarium dientmet de nodige zorg te gebeuren, want de

dieren houden nietvante grote lichtcontrasten. Grote hoeveelheden op elkaar

gestapelde stenen moeten enkele grotten vormen waarin ze zich kunnen terug

trekken. Deze grotten mogen echter niet te diep zijn, want de volwassen
mannen laten zich anders niet meer zien en nemen een donkere kleur aan.

Zoalsbij elkTanganjika-aquariumishetnodig om aan devoorzijdevan debak
eengrote zandzonetevoorzien zodat de dierenhunvinnen eens kunnen strek-

ken.

Frontosa's eten geen planten. Het kan echter wel eens gebeuren dat er een

plant ontworteld wordt, alleen maar om eens achter of onder de plant te
kunnen kijken, ofbij een andere intelligente activiteit.

De medebewoners van dat aquarium zullen gezocht moeten worden bij de

Lamprologus, Julidoof
. Sachromis, Telmatochromis, Chalinochromis, Cyprichromis
Xenotilapia
menwonen met
of
kan, doordat deze dieren zeer onTropheus
Petrochromis
rustig en levendig zijn, tot een benarde situatie leiden. Deze vissen zijn veel te
kalme soorten uit het meer. Daaronder verstaan we de

. Het gevaar bestaat ook dat ze
C. frontosa
zich onvoldoende kunnen voeden. Indien
klein in aantal zijn, zullen
Tropheus
ermeestalgeenproblemen opduiken, maargezienhetwelzijnvan de
Tropheus
erin bestaat om met een grote groep samen te kunnen zijn, zien we toch maar
actiefvoor het temperament van

van datvoornemen af. In eengrotebak, groter dan 2 m zullenveelvan de pro-

blemen in veel mindere mate voorkomen en in grote openbare aquaria helemaal onbestaande zijn zodatmen daarvrijwel elke Tanganjikasoort kan in onderbrengen.

is voornamelijkvlezigvan aard. Gepelde garnalen,
C.frontosa
hele mosselen en visvlees. Indien de jonge dieren echte slokoppen zijn, die
Devoedingvan

alles eten wat ze voorgeschoteld krijgen, dan worden ze later des te kieskeu-

riger naarmate ze ouderworden. Sommige individuen voeden zich slechts om
de twee à drie dagen en dan nog alleen als het aangeboden voedsel in de on-

middellijke buurtvan hun schuilplaats terecht komt. Er is immers geen sprake

van dat de oudere mannen hun schuilplaats zoudenverlaten, al is het zelfs om

te eten, indien deze schuilplaats interesse zou kunnen wekken bij buurman

frontosa die even koppig envastberaden de schuilplaats zouin gebruiknemen

en niet meer zou verlaten. Indien de jongen gulzig droogvoer eten, komt het

veelvuldig voor dat de dieren, eenmaalvolwassen, weigeren droogvoer te eten.
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GROEFKOPADDERS
Reptielenzoo Serpo

7 Bosmeester,

familie

Lachesis muta
: groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)
Lachesis
: solenoglyf

geslacht

:

tandtype
gif

: haemotoxine

voortplanting

: eierleggend

lengte

: 150 - 400 cm

aantal eieren

: 10 - 12

biotoop

: regenwouden

voedsel

verspreiding

: knaagdieren

: Midden en Zuid-Amerika

Deze slang is de langste (groefkop)addersoort ter wereld. Samen met de ko-

ningscobra en de zwarte mamba behoort zij tot de top drie van de langste gifslangen, zij staat op de derde plaats.

Bosmeesters zijn legendarische dieren waarover veel (sterke) verhalen de

ronde doen. Zo zou de bosmeester kunnen tellen. Volgens de verhalen zou zij,

van een groep mensen die bijvoorbeeld op expeditie zijn in een regenwoud altijd degene bijten die haar als derde voorbijloopt.

Over haar giftigheid en haar temperament doen eveneens de wildste verhalen
de ronde. Het gifvan de bosmeester is niet buitengewoon krachtig. Alleen de

grote hoeveelheidgifdie zij bij een beet kan produceren kan daardoorin som-

mige gevallen dodelijk zijn. In de homeopathie wordt het gif van de bosmeester gebruikt tegen tal van kwa-

len. Heelveel mensen zullen - zonder
dat zij daar erg in hadden - middelen

gebruikt hebben met daarin het zeer,
zeer sterk verdunde bosmeestergif.

, deze
Lachesis
naam is afgeleid van haar Latijnse
Een bekend middel is

naam,
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Groefkopadders
7 Koperkop,
Agkistrodon contortrix
familie
: groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)

geslacht

: mocassinslangen

tandtype

: solenoglyf

gif

: haemotoxine

voortplanting

: eierlevendbarend

voedsel

: knaagdieren

lengte

aantaljongen

biotoop

: 110 - 130 cm.

: 1 - 14

: beboste berghellingen

verspreiding

: Zuidelijk N-Amerika

In sommige streken van Amerika is de koperkop de meest voorko-

mende gifslang. Zij is verantwoordelijk voor de meeste gifslangebeten

in de vs. Haar gifis gelukkig zwak en het aantal ongelukken met dodelijke afloop is dan ook klein. Een lijder aan epilepsie (vallende ziekte)

werd eens door een koperkop gebeten. Na debeettrad
er een verbetering op in het ziektebeeld van de man.

Het zwakke gifwordt tegenwoordig toegepast in de farmaceuti-

sche industrie als basis voor medicijnen tegen epileptische aanvallen.
7 Texaanse ratelslang,

Crotalus atrox
: groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)

familie

geslacht

: ratelslangen

tandtype

: solenoglyf

gif

: haemotoxine

voortplanting

: eierlevendbarend

lengte

aantaljongen

voedsel

biotoop

verspreiding

: 90 - 210 cm.

: 4 - 25

: knaagdieren

: rotsachtige, spaarzaam begroeide gebieden
: Zuiden N-Amerika, Mexico

Deze licht prikkelbare ratelslang moet regelmatig gastrollen vertolken in tal

van westerns, alwaar zij voor de nodige spanning moet zorgen. In de film
wordt degiftigheidvan de slang overhet algemeen schromelijkoverdreven. De
beet zou binnen enkele seconden onherroepelijk de dood ten gevolge hebben.

JUNI 2003

-9-

Groefkopadders
Gelukkig is het in de praktijk anders, minder dan 3 % van de mensen die ge-

betenworden doorratelslangen in de vs komen te overlijden. In de vs worden

jaarlijks ruim duizend mensen door gifslangen gebeten: daarvan sterven er
dertig. Een natuurverschijnsel als onweer, waarmen overhet algemeen niet zo

angstig voor is, maakt in diezelfde periode driemaal zoveel slachtoffers. Om

van de duizenden verkeersslachtoffers maar niet eens te spreken.
7 Witlip bamboeadder,

Trimeresurus albolabris
: groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)

familie

geslacht

: lanspuntslangen

tandtype

: solenoglyf

gif

: haemotoxine

voortplanting

: eierlevendbarend

voedsel

: kikkers, hagedissen, vogels

lengte

aantaljongen

biotoop

verspreiding

: 90 cm

: 5 - 18

: wouden

: Zuid-Oost Azië

De bamboeadders behoren met (o. a.) de ratelslangen tot de groep van de zo-

genaamde groefkopadders. De groefkopadders bezitten onder het oog een
diepe groefwaarin zich een warmtegevoelig orgaan bevindt. Met dit zintuig is

de slang in staat warmbloedige
dieren te lokaliseren. Tempera-

tuurverschillen van 0,003

˚C.

kunnen hiermee waargenomen

worden. Zelfs het moderne leger
maakt van deze wijze van "zien"

dankbaargebruik. Dit metbehulp

van technisch hoog gespeciali-

seerde infrarood apparatuur. Met

deze bamboeaddersoort hebben

De donkere vlek tussen neus en oog is het

warmtegevoelig orgaan.
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7 Lanspuntslang (fer de lance),

/
Bothrops asper atrox
: groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)

familie

geslacht

: Z-Amerikaanse lanspuntslangen

gif

: haemotoxine

voortplanting

: eierlevendbarend

tandtype

: solenoglyf

lengte

aantaljongen

voedsel

biotoop

verspreiding

: 200 - 250 cm.

: 15 - 71

: gewervelde diertjes

: wouden

: Zuiden van Zuid-Amerika

Lanspuntslangen zijn in Zuid-Amerika beruchte dieren. Haar felle tempera-

ment, haar sterke gifen het feit dat zij vrij veel voorkomt zijn er voor verant-

woordelijk dat vrij veel mensen door haar gebeten worden. In sommige
streken heeft de overheid getracht de lanspuntslangen uit te roeien door pre-

mies uit te loven voor (ge)dode exemplaren. Hoewel er massaal dode slangen

ingeleverd werden nam het aantal exemplaren in de natuur niet af. Het bleek
dat het gemiddeld aantal jongen

per worp sterk toenam, zo sterk
zelfs dathet aantal dieren ondanks
de uitroeiingspogingen gelijk bleef.

De oorzaak hiervoor is gelegen in

het feit dat door weg vangen van

veel dieren de overgebleven dieren
een overvloed aan voedsel ter be-

schikking hadden. Normaal wordt

de grootte van een populatie bepaald door o.a. het voedselaanbod, neemt dit
af dan slinkt de populatie, is er voedseloverschot dan groeit de populatie. In

plaats van slangen te verdelgen doet de overheid er beter aan goede voorlich-

ting te geven over deze dieren, zodat door betere kennis het aantal beten en
eventuele gevolgen daarvan minder omvangrijk zullen zijn dan heden.
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ADDENDUMGROEFKOPADDERS
Verkl aring moeilijke woorden enzo.. .

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Degroefkopadders onderscheidenzichvan de an-

dere gifslangen door de opening die tussen
het oog en neusgat zit. Deze groef, ofzoals

de Engelse het zeggen, "pit" vandaar "pitvi-

pers", loopt enkele mm door in de kopholte en bevat ontelbare zenuwuiteinden,

waardoor ze in staat zijn temperatuursverschillen van 0,003 ˚C waar te ne-

men. Hierdoorweetbv. een ratelslang in het duister haar prooi perfectweerte

vinden.

De wereld telt 2940 soorten slangen, waarvan gelukkig
slechts eenderde min of meer giftig is. Het slangengif

heeft eentweetal functies. Aangezien slangengeen poten

hebben en niet in staat zijn hun prooi te verscheuren,
moeten ze wel over een andere methode beschikken om de prooi gemakkelijk te verorbe-

ren. Hun gifdient dan ook niet alleen voor het

doden van de prooi, maar ook als hulp bij het

verteren ervan. Eenmaal het gif toegediend begint
het verteringsproces al. Door het versnellen van
het verteringsproces zijn ze minder kwetsbaar

voor roofdieren. Een wurgslang, zoals een boa,
is in staat immens grote prooien te verslinden.

Tijdens hetverteringsproces, dat een lange tijd
kan duren, zijn ze evenwel min ofmeer onbe-

Koningspython,

hulpzaam, zodat ze vatbaarder zijn voor predatoren. Door de werking van de

enzymes in het gifverandert de stofwisseling van de prooi en ruikt de prooi
anders dan niet gebeten dieren. Door die geurverandering kan de slang de

prooi volgen indien deze niet onmiddellijk door de beet werd gedood. Het gif
dient ook als verdedigingsmiddel tegenover vijanden.
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De slangen bezitten zes rijen tanden, vier in de bovenkaak en twee in de on-

derkaak. Deze rijen kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. Aan de hand

van de betanding kan men de gifslangen ruwweg indelen in drie groepen.
— Slangen met een opistoglyfe gebit

Dit gebit bestaat uit massieve naar achteren gerichte tanden met achterin de

bovenkaak twee gegroefde en ietwat vergrote giftanden. De groeven in de gif-

tanden dienen om het gifnaar de prooi te geleiden. Aangezien de giftanden
achteraan de bovenkaak zitten moet de prooi reeds gedeeltelijk verzwolgen

zijn vooraleer de giftanden in werking kunnen treden. Over het algemeen is
een beet van een slang met dit type gebit voor de mens relatief ongevaarlijk.

Zoals steeds zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. De Zuid-

Afrikaanse boomslang (
) bv. is toch een slang die men met
Dispholidus typus
de nodige omzichtigheid dient te behandelen.
– Slangen met een proteroglyfe gebit

Ook deze slangen hebben massief naar achteren gerichte tanden, maar de

grote, gegroefde giftanden zitten onbeweeglijk vast voorin de bovenkaak. Om

voldoende gifte kunnen inbrengen in het prooidier moet de slang de wonde
vergroten. Hij doet dit door te kauwen. Via een groef aan de zijkant van de

tand stroomt het gif in het lichaam van de prooi. De belangrijkste groepen
slangen met dit soort gebit zijn de zeeslangen, mamba's en cobra's.

– Slangen met een solenoglyfe gebit

Ookde slangenvan dezegroep hebbenmassiefnaar achterengerichtetanden.

De twee scharnierende giftanden zitten voorin de bovenkaak. In rust liggen
deze tanden tegen het gehemelte geklapt. Bij een beet klappen deze dan vlie-

gensvlug naar buiten. Doordat de giftanden in hun bek liggen kunnen ze veel
langer zijn dan bij de andere gifslangen. Bij de Gabonadder (
)
Bitis gabonica
kunnen de giftanden zo'n 5 cm worden. Door die lange tanden kunnen deze
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slangen hun gifveel dieper in het lichaam van hun prooi brengen. Heel bij-

zonder is ook dat deze slangen reservegiftanden bezitten. De voor een deel
ontwikkelde reservetanden groeien in een rij achter de hoofdgiftanden. Ze

blijven daar verborgen zitten achter een soort flexibel omhulsel totdat een
hoofdtand afbreekt. Van zodra dit gebeurt groeit de reservetand verder.
Binnen de 5-6 dagen is de verloren tand vervangen.

Voorbeelden van deze groep slangen zijn ratelslangen, adders en pofadders.
Het gifdat de slangen produceren is onder te verdelen in twee groepen
– Haemotoxine

Zoals de naam het doetvermoeden veroorzaakt ditgifde afbraakvan de rode

bloedcellen en gaat het meestal gepaard met volgende symptomen:

zwellingen, weefselafsterving, daling van de bloeddruk, weefselbloeding en
eventueel hartstilstand.

Dit soort gifkomt meestal voor bij slangen met een solenoglyfe gebit.

Zo ziet de hand eruit na gebeten te
zijn door een volwassen Gabonadder.

Voorwaar een niet zo fraai gezicht.

– Neurotoxine

Dit gifverhindert de goede werking van het zenuwstelsel. De prikkels worden

niet meer doorgegeven met als gevolg verlammingen. Verlamming van de
ademhalingsspieren bv. kan uiteindelijk leiden tot de verstikkingsdood.

Dit soortgifkomtvooralvoorbij slangen met een proteroglyfe gebit, zoals co-

bra's.

Het is wel zo datveel slangen een gifproduceren dat een mengeling bevatvan

verschillende soorten gif. De meest dodeljke slang ter wereld (volgens som-

mige bronnen toch), de Australische inlandse taipan (
Oxyuranus microlepido) bv. produceertzo'ngifbrouwsel. Hethoofdcomponentbestaatuit eenneutus
rotoxine die verlamming teweegbrengt. Het neurotoxine werkt in op de
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neuromasculaire verbinding. Dit is het punt waar de zenuwen zich bij de

spieren aansluiten. Hetgifbindt zichvast aan deuiteindenvan de zenuwen en

blokkeert op die manier de elektrische activiteitenwaardoor de communicatie
tussen de hersenen en de spieren wegvalt.

Alsof dit nog niet erg genoeg is, het neurotoxine is eveneens een myotoxine.
Myotoxine lost letterlijk het spierweefsel op.

Het tweede component is een procoagulant die het bloedstollen verhindert
door het wegnemen van het lichaamseigen bloedstollingsmiddel, fibrinogen.

Dit veroorzaakt niet te stoppen bloedingen op de plaats van de beet en kan
ook soms aanleiding geven tot meer ernstige interne bloedingen.

Zoalsje ziet een beet van de inlandse taipan is zeer zeker geen kattenpis. Ge-

lukkig voor de Australiërs komt deze slang enkel voor in één van de meest
droge en onhergbergzame gebieden ter wereld, de Simpsonwoestijn. Tot op

heden zijn er geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Zijn neefde kusttaipan,
is eveneens een zeer gevaarO. scutellatus scutellatus
lijk beestje, maar toch niet zo gevaarlijk als de inlandse taipan. De kusttaipan

kan men vinden langsheen de noordelijke en noord-oostelijke kustgebieden

van Australië.

Leefgebied van de kusttaipan,

Leefgebied van de inlandse taipan,

Inlandse taipan
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VOEDSELDIEREN

Jean-Pierre Verbesselt, Aquarianen Gent

Vissen voeden is nietmoeilijk:je draaithetdekselvan de doos,je doeteenflinke

greep en laat de vlokken op het oppervlak vallen. Deze handeling enkele malen

perdagherhalen enje bentervan af. Zo eenvoudigis het. Maarhetkan anders
... en gelukkig voor de vissen hebben veel aquarianen het al lang begrepen.

Hetis zekerniet de bedoeling datikhier een klaagzang ga aanheffentegen het

gebruik van droogvoer. Laat ik stellen dat het hedendaags droogvoer niet
slecht is, maar dat er beter voedsel voorhanden is. Het is ook niet zo dat je

daar halsbrekende toeren moetvooruithalen om het te bekomen, ofhet moet

zijn dat het openen van een diepvriezer voorjou enig risico inhoudt.

Je kan het iets gewaagder maken door erop uit te trekken en het voedsel in de
natuur te gaan vangen. Wel is het zo datje moet opletten waarje gaat “scheppen”: in natuurgebieden kan hetje meer kosten dan wat hetje opbrengt.

“Wat kunnen we nu allemaal aan onze vissen geven?“ Dit is een zeer veel ge-

hoordevraag. Om aan dezevraagtegemoette komen, gaanwe hierzoveelmo-

gelijksoortenvoerbespreken. Ofje ervoorkiest omhetlevend ofdiepgevroren

te verstrekken, is geheeljouw beslissing. Maar bedenk dat vissen levend voer
aantrekkelijker vinden. Met diepgevroren voer gaat het wel gemakkelijk: een

blokje uit de vriezer halen, laten ontdooien enje bent klaar om te voeren. Het
ontdooienvind ik een noodzaak, want onze vissen kennenvan nature uitgeen

ijsjes. Bovendien kunnen ze hun lippen verbranden aan het blokje. Onder een
koude waterstraal ontdooit het blokje vrij snel.

7 Rode muggenlarven

Ongetwijfeld de nummer één onder hetvoedsel. De gedachte dat rood (bloed)

voer zeker goed is zal daar wel voor iets tussen zitten. Nochtans zijn ze de

minst voedzame onder de muggenlarven. Het is zo dat sommige vissen er een
), en dat ze voor anCorydoras
dere levensgevaarlijk zijn. Bepaalde Afrikaanse cichliden kriigen er gegaran-

voorkeurvoor hebben (denken we maar aan de

deerd ernstige darmproblemen van ... opletten dus. Fijngehakt vormen ze

prima voer voor jongbroed, zalmpjes en andere kleine vissen. Deze larven
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zakken snelnaar debodem. De mug-

genlarven, behorendtot de dansmuggen, leven voornamelijk in sterk ver-

ontreinigd water. Dit betekent voor

hen die ze zelf wilenl vangen: een

vies werkje. Ik heb er mij welgeteld
eenmaal aan gewaagd, maar mijn

maag bleek er niet tegen bestand.

Sindsdien ga ik naar de hengelwin-

kel. Na enig spoelen gaan de mug-

genlarven in een schaal water en ver-

toeven ze enkele dagen in het

groentenvak van de ijskast. Zo nu en dan gaan er enkele druppels multi-vitaminen bij om de muggenlarven, die snel stoffen uit hetwater opnemen, te ver-

rijken. Opgelet, je kan ze maximaal tien dagen houden in de koelkast.
7 Zwarte muggenlarven

Ze zijn in de natuurvoorveelvissen het hoofdvoedsel. De guppywerd zelfs in

enkele landen uitgezet om de larven van de malariamug uit te roeien. Voor

vissen die er in het aquarium voor het eerst kennis mee maken kan het een
tijdje duren alvorens ze toehappen. Levendworden ze veel vlottergenomen ...

maar niet opgegeten larven veranderen in hetwarme aquariumwater zeer snel

tot muggen. Zwarte muggenlarven hangen steeds aan de waterspiegel en zijn
dus ideaalvoedselvoorvissen die gemakkelijk aan hetwateroppervlakkomen.

Diepgevroren zweven ze geruime tijd doorheen alle lagen van het aquarium.

De larven komen van de steekmuggen en dat er daar genoeg van zijn onder-

vinden we maar al te vaak. Om larven te bekomen vul je
een emmer met water en leg je er enkele brokken houts-

kool in. Dit stelje op in de tuin ofop het terras. Daar de

muggen een voorkeur hebben voor zuiver water, zalje niet
alte lang moetenwachten. Je merkt de larvennet onder de

waterspiegel op. Bij de minste beweging kronkelen ze weg
naar de bodem. Alsje geen larven in de emmer meer aan-

treft, wordt het tijd om het water en de houtskool te ver-

vangen. Bij warmweerworden
de larven zeer snel muggen,
dus regelmatig kijken.
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7 Witte muggenlarven

Ook deze larven komen in de natuur

vrij veelvoor, zij het daninbehoorlijk
proper water. Ze zijn zeer goede

zwemmers en dus een extrauitdaging

voor devissen. Eveneensgeldthier dat devissen eengewenningsperiode nodig
hebben. Maar eens die voorbij is, krijgen ze er maar niet genoeg van. Ze zijn,

in levende toestand, minder geschikt voor kleinere vissen en helemaal niet geschikt voorjongbroed. De kans is groot dat zij dejonge visjes gaan aanvallen.

Levende exemplaren houden zich op in de bovenste waterlagen, liefst tussen
de planten, dode (diepgevroren dus) drijven meestal aan het oppervlak.
Schuwe vissen weigeren soms ze daar te komen halen.

De witte muggenlarven komen van de pluimmuggen en stellen hoge eisen aan
dewaterkwaliteit. Zodoende heb ikze nog nooitin eenbeekaangetroffen. Wel

heb ik er al enkele keren gevonden in plassen in een weide. Overdag is het een
hele klus om ze te verschalken, beter gaat het tijdens de schemering. Daar de

buit doorgaans niet alte grootwas, kan ikmaarweinigvertellen over de houdbaarheid.

7 Watervlooien

Qua populariteit moeten ze het maar nipt afleggen tegen de muggenlarven.

Waarschijnlijkheeft ditte maken met het feit dat grote vissen er nauwelijks in-

teressevoorhebben, zeker als zeuit de diepvries komen. Levend zijn ze echter

voorbijna allevissen aantrekkelijkvoedsel. Helemaal onmisbaar zijn ze bij het
opkweken van jongbroed. Komt daar nog bij dat het pantser bestaat uit chi-

tine, een ballaststofdie de darmwerking bevordert.

Watervlooien behoren tot de groep crustacea (schaaldieren) en komen

vanaf mei tot september massaal voor. De enige vereiste is warm en vooral
zonnig weer. Op een regendag moet je heel veel geluk hebben om er (voldoende) te vinden.

Wat hebje nog nodig? Een fijn net (nylonkous gaat prima), een ruime emmer
en natuurlijk een vindplaats. Om levende watervlooien tot thuis te houden

moetjeveelwater enweinigvlooienin de emmer doen. Watervlooien zijn zeer
zuurstofbehoevend en stervenbij gebrekaanzuurstofzeer snel. Thuis kanje ze

best in vers water doen (eventueel meegebrachtwatervan de vindplaats) en in

de schaduw en/ofkoelte plaatsen. Om ze langere tijd in leven te houden is er

wel een grotere watermassa gewenst. Bij mij deden ze het heel goed in het
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Boven:

Rechts:

zwembadvan de kinderen. Als voedsel gafik ze plantenresten, algtabletten en
Liquifry (voedselvoorvislarven). Totlaatin de herfsthadikzo steeds levende

watervlooien ter beschikking. Natuurlijk kan je een eventueel overschot ook
invriezen. Rest mij nog te vermelden dat er in Europa drie soorten voorkomen:

Daphnia magma, Daphniapulex

en
.
Daphnia cucullata

TE KOOP

Ik heb heel wat grote en kleine "vinger-lederkoralen" ter

beschikking voor leden van onze club. Meestal
sp. en
Sinularia
altijd op een steentje vast gegroeid. Je kan er eentje komen
halen, maar graag iets mee brengen om te ruilen. Dat mag om
het even wat zijn, mag klein zijn en liefst ook op een steentje.

Voorafeven afspreken:

Intercoiffeur nico 056 21 36 89

Gentse Steenweg Kortrijk, zie ook sponsorbladzijden.
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2003, JAAR VAN DE REUZEN
Olifant geborenin blij dorp

Nieuwsdienst Diergaarde Blijdorp, Rotterdam
Ook de olifanten in Diergaarde Blijdorp hebben een bijdrage geleverd aan het
'Jaar van de reuzen' met de geboorte van een olifantje. De neushoorns

gingen hen al voor met de geboorte van neushoornbaby Hugo.

Het olifantje is geboren op 13 mei om 11 u
30, midden in de olifantengroep. Het is

eenkleinmaardappermeisje. Binnen drie

minuten stond zij al overeind: voor Blijdorp

is dit een recordtijd. Ze heeft ook al gedronken.

De verzorgers noemen haar Trong Nhi naar een

beroemde vrouwelijke leidster in de geschiedenis van
Vietnam. Het is bekend dat zij, gezeten op de rug van
een olifant, haar rijk inspecteerde. De moeder van de
kleine is Douanita, die hiermee voor het eerst een le-

vendjong heeft gebaard. Injanuari 2000 beviel zij van een levenloosjong dat
zijzelf door middel van mond-op-slurfbeademing tevergeefs heeft geprobeerd

leveninteblazen. Detweedebevallingverliep gelukkigvrij voorspoedig omdat
de dierenarts relatiefsnel heeft ingegrepen. Afgelopen zondag bleekuit bloed-

onderzoek dat het progesterongehalte was gedaald en dat een bevalling niet

lang op zich zoulatenwachten. Gistermorgenbleekuit een anderbloedonderzoek dat het calciumgehalte in haar bloed te laag was. Na een calciuminfuus,

eenhormooninjectie enmassagevan debekkenbodem, werdhetjonggeboren.

Er ontstond een opgewonden kakofonie van geluiden: alle olifanten, inclusief

vaderAlexander, begonnente tetteren en zelfs de gibbons in hetzelfde gebouw
lieten luidkeels van zich horen.

Douanita heeft een bewogen leven achter de rug en daarom is deze geslaagde

bevalling extra feestelijk. Zij kwam in 1988 in de Diergaarde terecht nadat ze

in de Rotterdamse haven in beslag was genomen door de Algemene Inspectie

Dienst. Zij was in hetwild (Vietnam) gevangen en onderweg naarTsjechië. Al
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2003, jaar van de reuzen
snel heeft ze haar eigen plekje kunnen veroveren in de olifantenfamilie van

Blijdorp en bleek zij een zeer zorgzame tante voor eerder geborenjongen. De

geboorte is belangrijk voor het fokprogramma van de Aziatische olifant, dat
doorBlijdorpwordtgecoördineerd. Douanitais onverwant aan alle andere oli-

fanten in Europese dierentuinen. Voor Blijdorp is dit de tiende olifantenge-

boorte. Tweejongen werden dood geboren. Overigens zijn er nog twee andere

olifanten drachtig. Hun jongen worden in de loop van de komende twaalf

maanden verwacht.

AQUATROPICA
' S CLUBREIS

Trong Nhi en nog veel meer - Blijdorp kent een zeer mooie afdeling vissen,

reptielen en amfibieën - kanjemetje eigen ogenwaarnemen alsje op 6 sep-

tember meegaat met Aquatropica naar Diergaarde Blijdorp.
Praktische informatie:

We vertrekken aan ons lokaal om 6 uur stipt. Tijdens de heenreis is er een
stop voorzien.

Je kanjeboterhammenmeebrengen, maarevengoedvan de kaart eten. Het
restaurantvan Blijdorp isweliswaargeenviersterrengeval, de keuken is toch

wel best te pruimen.

Er is een avondstop gepland in een wegrestaurant voor wie warm wil eten.

Thuiskomst is voorzien omstreeks 22 uur.

Hethelegezin kan als lidvan de club mee en iedereengenietvan eengunst-

tariefvan € 25,00/persoon (busreis en inkom zoo) gesponsord doorAqua-

tropica! Kinderenbetalenwelhetvollepond, maar erkomttijdens deterug-

reis een afrekening op de bus waarbij de vermindering voor kinderen in de
Zoo contantterugbetaaldwordt. Voor de dames (ofheren) dieniet echtgeïnteresseerd zijn in het dierkijken en enkel Rotterdam willen zien is de prijs

vastgesteld op € 13,00.

De plaatsen op de bus - inderdaad met de bus en niet met de trein zoals

eerder verkeerdelijkvermeld - zijn beperkt. Aarzel dus niet te lang omje in

te schrijven. Let wel, de plaatsen worden enkel gereserveerd nadat je het

juiste bedrag hebt overgemaakt op de rekening van Aquatropica met vermelding "Reis Aquatropica" + aantal personen.

JUNI 2003
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LAATSTE KANS
BETAAL NUVI ABIJGEVOEGD
OVERSCHRIJVINGSFORMULIER

AQUATROPICA
' S BARBECUE
Zaterdag 5juli 2003

Het moet ongeveer 15 jaar geleden zijn dat we nog

eens een barbecue georganiseerd hebben met de
club. Hetwas toen op de kinderboerderij van Mar-

ke... hetwas dusmeer dantijd omterug eens den
ouden Belg uit te hangen!

Dat doen we niet zomaar! Gilbert zorgde voor
de meest geschikte plaats van heel Kortrijk: het
oc de vonke in Heule, op het Lagaeplein 24,

tel. 056 24 06 20. Er wordt beroep gedaan op traiteur Chris Verhaeghe uit Rumbeke.

Vijverliefhebbers, zeeaquarianen, zoetwateraquarianen en terrariumliefhebbers, iedereen is welkom op zaterdag 5 juli.

Omstreeks 16 uur begint de leute en het plezier met een zelfge-

maakte aperitiefen vanaf 18 uur delen ze de vorken en de messen

uit! Vanaf20uur dienen zichtweevrijwilligers aan om de dans inte
zetten en om bier bij te halen?
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Aquatropica's barbecue

Het wordt een gezellige boel in eigen beheer,
van en voor alle leden, echtgenoten, kinderen.

Ook kleinkinderen, schoonmoeders en andere
versieringen zijn welkom.

Om het enigszins onder de lakens te

houdenvragenwe omvooraf(vóór 27juni) € 10,00 pervolwassen

persoon over te schrijven. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen

€ 8,00. Na 27 juni betalen kan ook nog, maar dan is het wel
€ 15,00 per persoon = voor iedereen.

Goede afspraken zorgen voor een vlotte
organisatie, vandaar dat we vragen enkel

via het overschrijven op onze rekening
001-1057147-20 uw deelname te bevesti-

gen. Wij zullen zorgen dat er van alles genoeg zal zijn!!
Het bestuur
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EEN CURSUS ZEE WATER VOLGEN?
Krist Hugelier, Aquatropica Kortrijk

Bij Aquatropica staat informatie geven hoog in het vaandel geschreven. Dat zeggen we

niet alleen, maar dat doen we ook! Ditjaar wordt voor de 9de keer een cursus gegeven.

Onze eigen cursus (samengesteld door ervaren mensen!) staat op het menu en dit voor

zowel beginners als begonners!
r Deelnemingsvoorwaarden?

In principe kan iedereen deelnemen, voorwaarde is echter datje lidbentvanAquatropica
ofdit wil worden gedurende 1 jaar!

q Wanneer?

Deel 1: vrijdag 12 december 2003 van 19 h 00 tot +/- 23 h 00

Deel 2: zaterdag 13 december 2003 van 10 h 00 tot +/- 13 h 30
q Belangrijk

De cursus gaat enkel door als ertenminste negen kandidaten zijn. De prijs voor de cursus

is bepaald op € 20,00 (indienje lid bent van Aquatropica). Inschrijvingen zijn pas geldig

als het bedrag is overgemaakt op rekening Aquatropica 001-1057147-20. Eveneens dient

U uw naam op te geven bij Krist Hugelier, coördinator van de zeewaterwerkgroep.
De uiterste inschrijvingsdatum is vastgelegd op 1 september 2003!

Indien de cursus niet doorgaatbij gebrekaan kandidaten, wordthetreeds betaaldebedrag

U integraal teruggestort!

q Is er ook een proefvoorzien?

Ja, traditioneel elkjaar in de maandjuni op een nog te bepalen tijdstip zal een toets voorzien worden. Wie slaagt, krijgt van de nbbz een certificaat van bekwaamheid!

q Waarom geven we een cursus?

Niet om een certificaat te kunnen uitdelen, maarwel om zo goed mogelijk en op een ver-

antwoorde manier van start te kunnen gaan met deze hobby. Voor het welzijn van onze

dieren is het onze plicht ons bestte doen en de omstandighedenwaarin onze dieren leven

zo optimaal mogelijk te houden.
q Vragen?

Krist Hugelier Treurnietstraat 3, 8531 Bavikhove
0473 27 66 05 e-mail: krist.hugelier@tiscali.be
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I NEN ROND HET PALUDARI UM
Versl ag bijeenkomst werkgroep zoet water, 25 april

KristofMignauw
Gastspreker, Ludwig Verdonck, van de aquariumclub Oostende, bezorgde ons

metzijn uiteenzetting over hetpaludarium een boeiende avond.

Kort stelde Ludwig zichzelfen zijn grote passies in enkele dia's voor. Van me-

canicien bij De Lijn en Tanganjikaciclidenliefhebber, tot het thema van de
avond ... paludariumliefhebber.

Ludwig hadtwee paludariums meegebracht: ééntjevan eigen makelij en ééntje

dat welwillend door een Blankenbergse dierenzaak ter beschikking was ge-

steld. Prijs van het paludarium: € 315. Al bij al een redelijke prijs, rekening

houdend dat dit voor de dierenzaak een broodwinning is. De “paludari-

um”-hobby ligt dus binnen ieders bereik.

Wathoudt eenpaludarium in? In feite zouje het een combinatievan een aqua-

rium, een terrarium en een tropische plantenkast
kunnen noemen. Zo is het bv. mogelijk 10 cm
water in het paludarium te hebben, juist ge-

past voor killivissen.

Het paludarium van Ludwig is ingericht voor

blauw-zwart uitziende pijlgifkikkers uit Frans-

Guyana.
Noord-Brazilë,

komt voor in

Suriname,

Frans-

Guyana en Guyana. Hij kent zeer veel

kleurvarianten. Met zijn 5 cm is hij de

grootst wordende pijlgifkikker.

Alle pijlgifkikkers staan op de CITES
Appendix II lijst.

Doordat de indianen van het regenwoud

hun speer-/pijlpunten insmeerden methet

gifvan deze kikkers, kregen deze kikkers

(en gelijk ook de rest van de familie) de
algemene Nederlandse benaming pijlgif-

kikker. Pijlgifkikkers zouden tot 12 jaar
oud kunnen worden.

In het paludarium van 70 x 60 x 40

huizen een drietal kikkertjes van enkele centimeters groot (twee mannetjes

zorgen voor wat rivaliteit). (Meer info over pijlgifkikkertjes – zie ook clubbad
april).
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-25-

In en rond het palludarium
Inrichting en constructie

Dergelijke paludariums kunnen beplant worden met
, klimop,javamos,
, Spaans mos,
Anubias
Bromelia
orchideeën, ... Vrouwentongen zijn echter te
groot. Krokodillentranen zijn ookheel populair.

De kikkertjes kruipen vaak op deze planten om
een overzicht over de bakte krijgen. Be-

langrijk is dat de planten niet be-

spoten zijn met herbiciden. Bromelia's

dienen af en toe vervangen te worden,

want meestal doen ze het niet zo goed.

Niettegenstaande ditworden ze heelvaak

gebruikt als blikvanger. Ook de kikkertjes

appreciëren deze planten om hun eitjes af

te zetten. Onderaan liggen verdroogde beu-

kenblaadjes (beschimmelen niet).

Met wat handigheid, tijd en info vooraf, is het

ookmogelijk zelfeen paludarium samen te stel-

len. Het paludarium van Ludwig Verdonck is opVrouwentong

De Engelsen noemen deze plant Mother-

in-law's tongue (schoonmoederstong)

kwamen terug naar boven.

gebouwd uit betonplexplaten. Krist
Hugelier had ons op de uiteenzetting
op 28 februari dus geen blaasjes wijs-

gemaakt, want een heleboel zaken

Enkele tips:

-Betonplex zagen: oppassen dat zaagblad mooi op 90˚ staat. Het is aan te
raden eens op een gewoon stuk hout uit te proberen.
-Betonplex afschuren waar gelijmd dient te worden
-Lijmen met bv. Tec7

In het paludarium zat een schuine voorruit, die eenvoudig uit te nemen was.

Onderaan het paludarium zat een verluchtingsroostertje, dat heel fijn dient te

zijn, om te voorkomen dat het levend voedsel, dat deze pijlgifkikkertjes toege-

dientkrijgt, ontsnapt en detrotse paludariumbezitterlastkrijgtmetmoeder de

vrouw. De ballasten liggen onder dit roostertje om de ruit dampvrij te houden.

Nadeel: het roostertje warmt op. De kikkertjes wagen er zich dan ookniet op.

Aan de onderkantvan de bak, zit een in- en afvoervan water. Hetwater loopt
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In en rond het palludarium
gezapig over het mos van de ene hoek naar de andere. De zij- en achterwand

van de bak zijn bekleed met een aquariumstruktuurwand (gelijkaardig aan het
type Juwel). Niveaus werden in het paludarium gecreëerd d.m.v. isolatieplaten
(pu-bouwplaten). Bovenop deze isolatieplaten ligt een vijverbeschermings-

doek. In de isolatieplaten, zit acht meter verwarmingslint (50 Watt) ingewerkt
(kostprijs +/- € 38). De tl-lamp met 2 % uvb-opbrengst, bovenaan, geeft na-

melijk niet genoeg warmte af om het paludarium op een constante tempera-

tuur van 25-26 ˚C te houden. Verder behoren ook een thermostaat, thermo-

meter en een luchtvochtigheidsmeter tot de basisuitrusting. Bloempotjes en

een filmroldoosje (in dit paludarium, verstopt in een exotische noot), worden
door de pijlgifkikkertjes gebruikt om eitjes afte zetten. Ook de onderkantvan
een pet-fles kanvoor dit doeleinde gebruiktworden. Ludwig had onlangs nog

twee legsels weggenomen. Belangrijk is de eitjes schimmelvrij te houden. Het
idee werd geopperd om waterpissebedden bij de eitjes te stoppen, omdat deze
de eitjes zouden reinigen en de schimmels zouden wegeten.
Kweek

Men kan de kikkertjes tot paren aanzetten, door het regenseizoen na te bootsen. Normaal wordt het paludarium twee- tot driemaal perweekbeneveld. Bij

het nabootsenvan het regenseizoen, tweemaal per dag. De nakweekheeft niet
altijd dezelfde kleur als de ouders (hoewel dit verwacht zou worden). De

kweek met verwanten zou, naar verluidt, niet zo erg zijn, aangezien dit in de

natuur ook zou voorkomen. Kruisen tussen verschillende geslachten moet
men echter voorkomen.
Voeding

Fruitvliegjes, krekeltjes en springstaartjes kunnen zelf gekweekt worden. Bij

fruitvliegjes moet men oppassen voor mijt. Dit kan men zoveel mogelijk indijken door een goede hygiëne en het afen toe veranderen van kweeklokaal.

Springstaartjes eten paddestoel en komkommer. Het rommelen in het com-

postvat is ook heel nuttig en bespaart heel wat kweekwerk.
Soorten

In een diavoorstelling passeerden nog heel wat pijlgifkikkers de revue. Be-

paalde gifkikkertjes hadden zelfs namen met een heleboel medeklinkers,

zodat hun naam nauwelijks uitspreekbaar was (zouden bepaalde politici, die
onlangs onze Vlaamse wegen sierden, hun inspiratie bij deze pijlgifkikkertjes
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In en rond het palludarium
gehaald hebben?). Soms vergt het heel wat ervaring om de verschillende geo-

grafische varianten van elkaar te onderscheiden. Sommige kikkertjes zouden
ook een fluitgeluid produceren en een goed alternatiefzijn voor de kanarie.

Waar op te letten bij de aanschafvan pijlgifkikkertjes:
-liefst geen nachtactieve diertjes kiezen

-ofkikkers die hun soortgenoten als eten aanzien (bv. hoornkikker)
-ofdieren die zich verschuilen

-ofdieren met irriterend huidslijm (gebruik van handschoenen)
Ludwig en zijnpijlgifkikkertjes lieten zich alleszins van hun beste kantzien.

Veel interesse van zoetwater- en zeewateraquarianen ... spijtig genoeg wachtten

vele “kikkerliefhebbers” waarschijnlijk op het regenseizoen om naar buiten te
komen.

Namens het bestuur

GEFELICITEERD!

vanliefde en minnekozen

en het kind dat voor je staat

je ziet 'l a vie en rose'

'n echte parel aanjullie kroon

komt soms zichtbaar resultaat

profici at met dielieve zoon

Nog liever dan we al dachten,
is onze zoon

Hannes

27 mei 2003

Jouw kleine handje grijpt
mijn grote vinger vast,

mooi toch dat mijn vinger
zo injouw handje past.

KRI STOF &TI NE MI GNAU W
-PAU WELS
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LI M EURS "2003"
Defederati e van aquari u m- enterrari u mkl ubs uit Li mburg( bbat- limburg) organi seert op zondag 6juli

e. k. de veerti ende al omgekende en druk bezochte Li m eurs. Deze Li m(burgse-ruil- en vak) Beurs gaat

door i n het Don Bosco i nstituut,

Don Boscostraat te Houthal en- Hel chteren. Li m eurs i s een

topgebeurteni s waar li efhebbers en handel aars al jaren met argusogen naar uitkijken.

Sterke aantrekki ngspunten zijn de pl anten en vi ssen waaronder heel wat ci chli den en andere soorten.

Het aanbodi s echter ni et beperkt tot vi ssen en pl anten. I ntegendeel, all e materi al en di e eni gszi ns met

de hobby ver want zijn worden er verhandel d. Ook op gebi ed van terrari u mi s er een rui me keuze van
materi al en en di eren, en dezei s nog een groep di e el kjaar groeit..

Het vijvergebeureni s del aatstejaren ook op de Li m eurs enor mtoegenomen. Daarnaast zijn er nog

talrijke stands vanli efhebbers, kwekers, handel aars en fabri kanten.

I edereen wordt op deze grootsteruil beurs van de benel ux vri endelijk uitgenodi gdtussen 1 0 en 1 6 uur
omte kopen, te verkopen, te ruil en of omi n de gezelli ge cafétari a( waar ook snackste verkrijgen zijn)
een hobbypraatjete sl aan. Ter pl aatsei s er rui me grati s parkeergel egenhei d.
Detoegangsprijs voor vol wassene bedraagt €1. Ki nderen tot 1 4jaar grati s.

Dus zorg dat je er bij bent op deze manifestati e.

Li m eursi s een begri p gewordeni n de hobbymi ddens!
De Li mburgse vereni gi ngen hebben zi ch er steeds aan gehouden omzeer nauwsamente werken met

de vakhandel en li efhebber. Geen enkel e van de organi serende vereni gi ngen houdt zi ch echter bezi g

met handel sacti viteiten, maar doen wel buitengewone i nspanni ngen om de li efhebberij bekend te

makeni n het al gemeen. De organi satoren van de Li m eurs nodi gen ook U uit om meete werken aan

deze acti viteit. Mi sschi en was u vori gjaar al een succesvoll e standhouder, dan i s verdere uitl eg zeker
overbodi g.

All e handel aars/li efhebbers di e oude - of ni euw aquari u mmateri aal wensen van de hand te doen zijn

uiteraard wel kom. De Li m eursi s bovendi en de markt bij uitstek voor all es wat met pl anten en vi ssen

te maken heeft, we denken hi er vooral aan kwekers. Ook ni ette vergeteni s deterrari u mhobby, maar de
"conventi e van Washi ngton" zal moeten nagel eefd worden. Een natuurli efhebber i s di kwijl s de bezitter
van een tui nvijver. De Li m eurs staat ook open voor all es wat hi er meete maken heeft.

Met onderstaande antwoordstrook kan je de rui mte di e je nodi g wil hebben reserveren Een kl ei ne

bijdrage van €5. 00 per tafel (1. 8 x 0. 6) wordt aangerekend, reserveren i s verpli cht en i nschrijven kan

tot 25juni 2003

Prakti schei nfor mati e LI M EURS 2003

I nstituut Don Bosco
Don Boscostraat 6

Houthal en- Hel chteren ( Bel gi ë)

Zondag 6juli, doorl opend open tussen 1 0. 00 uur en 1 6. 00 uur.
Opbouw: zondagmorgen vanaf 8 uur.

Voor i nfor mati e:

Tel.: 0032(0)11 27 1 0 80, fax: 0032(0)27 00 47 44

Voor reservati e: e- mail: li mbeurs @
li mburgse-federati e. be of vi a onze website:

http://www
.li mburgse-federati e. be/LI MBEURS/li mb. ht m

of vi afax: 0032(0)27 00 47 44 of vi atel efoon 0032(0)11 27 1 0 80
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Bijeenkomst werkgroep vijvers

AQUATROPICAS VIJVERBABBEL
VRAGEN STAAT VRIJ
20juni 2003

Juni, juli en augustus, de ideale periode voor de vijverfanaten. De vijver
staat op zijn mooist met weelderige plantengroei, rondzwemmende en

zichtbaar gezonde vissen, geen vervelende algen. Kortom alles volgens

planning en maar genieten.

Maar het kan ook anders zijn, de plannen die u smeedde tijdens de win-

termaanden, uw uitvoeringen in het voorjaar zijn niet uitgekomen.

Handen in het haar en slapeloze nachten van miserie is het resultaat,
alles is letterlijk in het water gevallen.

Geen paniek, dit is een moment in de aquaristiek die iedereen wel eens

meemaakt. De oorzaken van sommige mislukkingen gaat men soms veel

te ver gaan zoeken en oplossingen zijn er zeker. Contact zoeken met an-

dere ervaren liefhebbers ofeventueel diezelfde mensen bij u uitnodigen

en hetprobleem bespreken kan invele gevallen al heelwat oplossen enu

verse moed geven.

Maarhet kan ooknog anders. Uit ervaringwetenwe datbij vragen-staat-

vrij-bijeenkomsten al heel wat liefhebbers nuttige tips hebben meegekre-

gen. Vandaar dat wij de maandjuni uitkiezen om te proberen eventuele
problemen ofvragen (voor een stuk) op te lossen.

Hebt u een plan klaarliggen om tijdens de zomer aan de slag te gaan,

hebtuproblemen overfiltering, plantengroei, visbestand, randafwerking,

waterkwaliteit, elektriciteit in en rond uw vijver, enz., kom dit gerust op

tafel gooien. Het hoofddoel van deze avond is oplossingen zoeken door

van gedachten te wisselen en van elkaar iets bij te leren.
Wanneer? Op vrijdag 20juni stipt om 20 u

Waar? In ons clublokaal natuurlijk, de klokke
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Bijeenkomst werkgroep zoet water

VOORSTELLI NG AQUACONTROLLER
DISCUSSIEAVOND
Vrij dag 27juni

Na veel slapeloze nachten en liters koffie, stelt Didier Glorieux, lid

van Aquatropica, ons zijn “Aqua controller” voor. Het toestel dient

niet alleen om de vissen en planten te vertroetelen, maar ook om het

typische kabel- en stekkersspinnenweb te vermijden.

De “Aqua controller” dient eerst en vooral om het licht aan en uit te

laten gaan door middelvan dimmers die tot op de seconde te regelen
zijn. Indiennodigvooriedere dag een andereinstelling ofvoorhetna-

bootsenvan een onweer die de zonverduistert. Zo blijft ook de schri-

kreactie van de vissen achterwege bij het aangaan van de lichten. Het

systeem bestuurt meerdere TL'D-lampen en een temperatuurregelaar

zorgt ervoor dat onze vissen het niet te warm ofte koud hebben. De

ingestelde temperatuur is afte lezen op een LCD module. In de toe-

komst komt er nog een pH- en een koelregelaar bij. Door gebruik te

maken van dit toestel komt de aquariumhobby weer een beetje
dichter bij de natuur te staan.

Zoals gewoonlijk op een discussieavond kunnen er vragen gesteld

worden, wieweetkan ditleidentot anderevraagstukkenwaarvoorDidier een oplossing moet zoeken.

Iedereen is welkom, ook voor de zeeaquarianen kan dit een zeer

waardevol toestel zijn.
Na de vergadering volgt er nog een tombola met nuttige,

aquaristische prijzen. Voor de vijverliefhebbers zullen er

ook verschillendezakken hoornbladin detombolasteken.

Wanneer? Op vrijdag 27 juni stipt om 20 u

Waar? In ons clublokaal natuurlijk, de klokke
Gerrit Plovie en Free Devos coördinatie zoetwater
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Voorstelling van DiGiT - Aqua Controller, een
dimsysteem voor tl-lampen.

Didier Glorieux. Meer info op p.31
Aquatropica's barbecue
Meer info op p. 22

Voorstelling van DiGiT - Aqua Controller, een
dimsysteem voor tl-lampen.

Didier Glorieux. Meer info op p.31
Aquatropica's barbecue. Meer info op p. 22
Een zee aan informatie: Jansen en Meulblok

Vrije babbel. Meer info op p.30
Aquatropica's barbecue. Meer info op p. 22

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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