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Redactioneel

Geert Vandro mme, contactpersoonterrarium
Het is zover, de lente begint zijn eerste warmte
afte geven. Terwijl  ik  dit  editoriaal  aan  het
schrijven ben, schijnt een schuchtere zon. Ze
geeft  een  beetje  warmte  waardoor  we  waarschijnlijk vandaag 10 graden zullen halen.
Door deze extra energie komt de tuin tot leven. De krokussen staan reeds klaar om volledig open te gaan en ook de paaslelies staan
al enkele cm boven de grond. Ook de vijver
komt terug tot leven. Het fonteinkruid is nu
reeds volop aan het groeien en de moerasdotterbloem is bloemknoppen aan het
vormen. O ok het dierenleven b egint op gang te komen. D e eerste padden en salamanders zijn tijdens de avonduren rond de vijver gezien. Maar ook de eerste
vijverproblemen  steken  de kop  op. De  algengroei is volop bezig. Draadalgen
hebben aan het wateroppervlakte net voldoende temperatuur om te beginnen
groeien. Voor zweefalgen is het nog een klein b eetje te vroeg.
Maar  dit  probleem  zou  misschien  binnenkort  verleden  tijd  kunnen  zijn.  De
mensen van Philips zijn druk in de weer om een nieuw filtersysteem uit te proberen op vijvers. Als alles goed mee zit zal dit toestel volgend j aar op de markt
komen.  Het  systeem is momenteel nieuw in het  aquariumgebeuren  door het
aquarium te zuiveren met ozon. Via een luchtpomp wordt de lucht  over een
ozonvormer gestuurd waardoor een b epaalde hoeveelheid ozon wordt gevormd.
Via een roterend verdeelsysteem in het aquarium worden kleine b ellen gevormd,
hierdoor is de opname in het water verbeterd. Het ‘i fel goood' toestel is momenteel te koop voor aquariums van 100 tot 3 50 liter, maar binnen enkele maanden
komt ook hier een toestel op de markt voor kleinere aquariums en eentje voor
grote aquariums. De verkoopprijs zal rond de  150 euro liggen (afhankelijk van
het type). Volgens Philips zou waterverversing beperkt worden tot tweemaal per
– 2 –
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jaar en zijn alle andere filtertoestanden overbodig. Ook zou het aquariumwater
nog nooit zo helder zijn geweest en worden er verschillende visziektes onderdrukt doordat de ozon b epaalde virussen zou doden. 
Dus onze hobby ziet er in de toekomst hoopgevend uit. Gedaan met wekelijks
water  verversen,  potfilters  uit  te  kuisen,  osmosewater  aan  te  kopen  en  ook
minder energieverbruik (het toestel verbruikt slechts 2 watt).
Het is misschien omdat we hierdoor meer vrije tijd gaan krijgen dat het b estuur
beslist heeft om de vergadering van maart eens een andere wending te geven.
Daar vriendschap iets is wat we binnen het b estuur hoog in het vaandel dragen,
is een activiteit als ‘teambuilding' zeker eens op zijn plaats. Het is hier vooral de
bedoeling om elkaar op een leuke manier beter te leren kennen en toch iets op te
steken. Nu zal ikzelfhet hebben over bier en in het najaar zal het over wijn gaan.

maart 201 0

– 3 –

CARI NOTETRAODON TRAVANCORICUS
Erik Lievens, Aquarianen Gent

Het  zijn  kleine  visjes  die  een
heel m
 ooie k leur h ebben e n z ijn
uitstekend geschikt om in kleinere aquaria onder te brengen.
Wat willen wij nog meer? Zijn
wij in s taat om dit interessante
kogelvisje onder  te brengen in
een ingericht aquarium m et enkele schuilplaatsen en een f link p lantenbestand, dan gaan wij veel p lezier beleven m et deze vissoort.
Over het algemeen is men de mening toegedaan dat kogelvissen enkel voorkomen  in  zout-  en/of brakwater.  Meestal  worden  zij  samengehouden  met
brakwatervissen  zoals  Scatophagus-soorten  en  zilverbladvissen  (fam.  monodactylidae). D
 e kleine  Carinotetraodon travancoricus is echter een z oetwatervisje dat afkomstig is van I ndia.

Velen onder u weten dat kogelvissen  de  eigenschap  hebben
zich op te blazen in de vorm
van  een  kogel,  vandaar  hun
naam. Dit opblazen verwezenlijkt  hij  door  grote  hoeveelheden  water  tot  zich  te  nemen. D oor zijn elastische huid
kan hij deze hoeveelheid water
opslagen  en  krijgt  hij  een
dubbel lichaamsvolume. Deze
eigenschap gebruikt hij om tegenstanders te imponeren.  Scatophagus argus
– 4 –
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In aquariumomstandigheden gaan
wij  hem  dit  zelden  of nooit  zien
doen,  gezien  er  in  het  speciaalaquarium  geen  tegenstanders  zijn.
Het is ook b ekend dat kogelvissen
giftig kunnen zijn. Ook dit is een
manier om predatoren afte schrikken.  Het  gif dat  ze  afscheiden
noemt  men  tetrodotoxine.  Wees
gerust,  onze  Carinotetraodon  travancoricus is niet giftig. Wij hoeven
dus geen  schrik te hebben als we
met onze handen in het aquarium
zitten te wroeten. Wel moeten wij
erop attent zijn dat we wel degelijk
met  deze  soort te maken hebben
(sommige p addenstoelen kan men
ook maar eenmaal eten).
Gr oen e k n ol a mani et ( Amanit a ph all oi des)  i s één van de gi fti gst e p ad denst oel en t er wer el d.
Men vi n dt de gr oen e k n ol a mani et meest al i nl oof b oss en en d an voor al  on der ei k en,  beu k en,  h azel a ar s en k ast anj eb o men.  De p ad denst oel  k o mt voor n a mel ij k voor van j ul i  t ot okt ober.
E en kl ei n e h oeveel h ei d – 3 0- 50 gr a m – van deze paddenst oel  k an dodel ij k zij n door ver gifti gi n g van
del ever.  De Amanit a ph all oi desi s ver ant woor del ij k voor h et mer en deel  van de dodel ij k e on geval l en.

Dit visje houden wij het liefst in een speciaalaquarium. Dit heeft een bijzondere reden: deze visjes hebben de negatieve eigenschap om in de vinnen van
andere vissoorten te bijten. Deze kogelvisjes gaan nooit Olympisch goud in
het zwemmen halen. Het zijn heel trage zwemmers en hebben hierdoor ook
weinig ruimte nodig. Een aquarium met een inhoud van 50 liter kan men bevolken met een zes- à achttal exemplaren. Het zijn territoriumvormende vissen
die wel elkaar gaan intimideren maar zeer zelden agressiefzijn.
Als wij ze gaan aankopen bij de handelaar worden ze over het algemeen vrij
jong aangeboden waardoor het heel moeilijk wordt om hun geslacht te determineren. Zoals dit bij de meeste vissoorten het geval is, is een verhouding van één
mannetje met drie vrouwtjes een uitstekende combinatie. Het aquarium moet
maart 201 0
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zodanig ingericht zijn dat elk individu zich kan verstoppen. Zo zijn de zwakste
onder hen in staat om zich te beschermen tegenover de sterkere exemplaren. 
Als ze rondzwemmen, lijken ze als het ware op helikopters. Door hun ronddraaiende vinnenbewegingen zijn ze in staat om rond hun as te draaien om plots naar
de bodem te duiken op j acht naar een prooi, bij voorkeur uit slakken. Het zijn
visjes die heel nieuwsgierig zijn en graag weten wat er in hun omgeving gebeurt.

Ze zijn ook in staat om hun ogen onafhankelijk van elkaar volledig te doen
ronddraaien zoals kameleons dit kunnen doen. Zij weten na enkele tijd ook de
plaats te ontdekken waar hun voedsel aangeboden wordt. 
Hun hoofdvoedsel bestaat uit slakken. Valt deze eigenschap voor ons, aquariumliefhebbers, niet mee? Wij willen toch van onze slakken vanaf? Is het niet
beter om op deze biologische manier ons te ontdoen van deze lastdieren, dan
gebruik  te  maken  van  allerhande  chemicaliën?  Naast  slakken  zijn  ze  ook
verzot  op  muggenlarven  en  watervlooien. Waar  ze  zeker  niet  moeten van
hebben is allerhande droogvoer. Van vlokkenvoer tot p astillen hebben ze een
duidelijke afkeer.

Het woord tetraoden komt van het Grieks en b etekent: ‘Vier dents', duidend
op hun tanden. Opdat hun tanden niet te groot zouden worden moeten wij
hen de voor hen bestemde slakken aanbieden met hun huisjes. D oordat ze het
slakkenhuis met hun tanden verpulveren, slijten deze afen blijven ze klein.
Het is heel mooi om te zien hoe deze kogelvisjes met hun opengesperde muil
door het water zweven. Het lijken wel clowns. Als ze zich volgepropt hebben
met eten vertonen ze een b olronde buik (niet omdat ze water tot zich hebben
genomen). Ze lijken dan als aquarianen die pas terugkomen van hun mosselsouper. Ook moeten wij er zorg voor dragen dat wij ze niet gaan overvoederen. 
Hebben ze pas gegeten en komen wij terug voor het aquarium te staan, dan
zijn ze daar terug. Hier niet aan toegeven, anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat hun buik ontploft.
Deze Carinotetraodon

travancoricus voelt zich niet thuis in een aquarium met
grotere vissoorten. Is dit wel het geval dan zullen wij helaas niet veel merken
van onze kogelvissen gezien ze zich bestendig zullen verstoppen achter ons
kienhout ofplantenbestand. Over het algemeen laten ze het plantenbestand
– 6 –
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met rust. Dit kan wel aangeroerd worden als ze op zoek gaan naar een slak of
slakken. Afhankelijk van de lichtinval kunnen hun ogen van groen naar blauw
uitkleuren. Als ze van hun welverdiende nachtrust genieten vertoeven ze op de
bodem. D e ideale watertemperatuur ligt tussen de 24  ˚ C en de 26  ˚ C.

Opletten!  Als  we  bepaalde  literatuur
raadplegen  dan  bestaan  er  eigenlijk
twee  soorten.  Beiden  komen  voor  in
het  zuidoosten  van  India,  meer  bepaald in de streek van Kerala en b eiden
gelijken heel goed op elkaar. Bekijken
wij ze echter van dichtbij, dan stellen we
vast dat het kogelvisje hier beschreven
een gemarmerde structuur heeft op zijn
vissenlichaam in aanwezigheid van enkele  lijnen,  terwijl  de  Carinotetraodon
imitator kleine zwarte vlekken heeft verspreid  over  heel  zijn  vissen  lichaam.
Beide kogelvissoorten zijn echter op dezelfde manier te houden. 
Ker al a

Probeer h et eens u it! Het is koddig om
deze visjes te zien rondfladderen in h et
aquarium. 
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DE VE RZORGI NG VAN
AQUARI U MPL ANTE N


Het i nkorten van de wort el s en het pl ant en


Ruud van der Horst, Kempvis Turnhout

Afhankelijk van de plantensoort zijn het afsnijden van de wortels en het inplanten verschillend. Met betrekking tot het leven van de wortels gelden bij
aquariumplanten andere regels dan bij landplanten. Het heeft geen zin om de
punten afte snijden, opdat de wortels zich beter zouden vertakken. Aquariumplanten kunnen dat niet, omdat ze na verplaatsen de aanwezige wortels afstoten. Iedere aquariumplant die uit de b odem gehaald wordt, moet na het opnieuw inplanten nieuwe wortels vormen. Hieruit komen ook de groeimoeilijkheden  voort  bij  planten  die  meermalen  kort  na  elkaar
verplant  worden.  In  principe  kunnen  alle  wortels,
zonder  nadeel  voor  de  plant,  afgesneden  worden.
Natuurlijk moeten we bij bepaalde planten verschillend handelen.
Alle stengelplanten worden als stekken zonder
wortel  ingeplant  en  daarom wordt  het  onderste  gedeelte van het gewas boven de laatste wortels afgesneden.  Aan  de  nieuw  ingeplante  stengel  in  de  bodem
groeien meer en krachtigere wortels. Het onderste bladpaar wordt verwijderd en de stengel wordt 3-5 cm diep
en recht de bodem ingestoken. In geen geval wordt de
stengel zonder voorbereiding in het harde zand gestoken. 
De meeste aquariumplanten hebben een stengel met tamelijk  grote  poriën  en  zijn  daardoor  gevoelig.  Bij  het  in  de
bodem drukken wordt de zachte stam beschadigd en rot later
B ac opa c ar oli ni an a
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weg.  Iedere  stek  wordt  afzonderlijk  ingebracht.  In  een  groep  worden  de
planten op een afstand van minstens de bladomvang gehouden. Staan ze te
dicht op elkaar dan krijgen de bladeren onvoldoende licht en sterven af. 

Echi n odor us l atif oli us

Bij alle  stengelplanten moet een belangrijke regel in acht genomen worden. Hun hart mag niet te diep in de bodem raken,
anders ontstaat er geen groei en zal de plant verkommeren.
Na het inzetten mogen alleen de wortels en de wortelhals met zand bedekt zijn. 
De wortels van de kleinere soorten, vooral als ze
maar weinig ofdunne wortels hebben, worden niet
of nauwelijks  afgesneden,  zodat  deze  wortels
kunnen dienen als houvast voor de plant, totdat ze
nieuwe wortels heeft gevormd. Tot  deze planten behoren de vallisneria's,  sagittaria's en de dwergamazonezwaardplanten.

Van een plant met een krachtige wortelstok worden de wortels tot op 2 tot 3
cm  afgesneden.  Dan  kan  men  de  plant  gemakkelijker  inplanten.  De  stam
wordt loodrecht op de bodem gehouden en door voorzichtig heen en weer te
bewegen in de b odem gedrukt.

Als een grotere plant door haar bladeren weer
gaat drijven en niet in de b odem blijft, wordt ze
in  geen  geval  dieper  ingeplant.  Ze  krijgt wat
meer houvast als de wortelstok wat scheefen
dieper wordt ingebracht. Is dit niet voldoende
dan wordt het rhizoom, tot dat het wortel geschoten
heeft, met een steentje verzwaard ofmet een plantenklem vastgezet.

Valli s n eri a s pi r ali s
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Zieke en zwakke planten groeien zelden goed verder.
Bij het kopen van nieuwe  aquariumplanten letten we
daarom goed op dat de planten gezonde hartbladeren  hebben,  bij  stengelplanten  op  voldoende
lengte en dat ze tot onderaan toe gezonde bladeren
– 9 –

hebben. Een rozetplant moet minstens 5 à 6 gezonde bladeren bezitten. Het is
zondermeer zo, dat een gezonde, krachtige, j onge plant in het aquarium beter
verder groeit dan een overmatig grote plant met veel blad. 
Geduld is een schone zaak 
Hebben we nu ons aquarium ingeplant volgens de normen, dan kunnen we nu
alleen  maar  een  beetje  geduld  uitoefenen  alvorens  de  eerste  planten  gaan
groeien. Aanvankelijk zullen we het maar een kale boel vinden en hebben we
de neiging om nog meer planten bij te voegen maar dit is verkeerd. Hou het bij
enkele mooie plantengroepen en het is zoals in een tuin. In een nieuw aangelegde tuin moet j e het pas geplante b oompje ook zoeken, maar na tien j aar is
dit “boomke” misschien al te groot voor de tuin. 
Zorg er ook voor dat zweefvuil en losgeraakte planten en blaadjes verwijderd
worden. Reinheid is het b este wapen tegen algen. 
Water verversen 

Wil j e een gezonde plantenbak dan is het zeer b elangrijk om regelmatig 10 à
20 % van de waterinhoud te verversen. Op deze manier komen op natuurlijke
wijze vanzelf sporenelementen bij. De beste preparaten  en meststoffen bevatten nooit alle stoffen die we in natuurlijk water vinden. D aarom volg de natuur en ververs op tijd en stond water. Regelmatig dan nog wat ijzer toevoegen
en succes is verzekerd. 
Nog een goede tip voor de liefhebbers onder ons die een lotusplant in hun
aquarium hebben. Geregeld drijfbladeren snoeien ofpas als j e oppervlakte
bijna is dichtgegroeid, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Doch als de bladeren dun worden, en scheuren en gaten gaan vertonen is het een teken dat er
voedseltekort ontstaat voor onze plant. 
Een opmerkelijke remedie voor het voedseltekort is een fikse wandeling in het
bos, en oude verdroogde konijnenkeutels verzamelen. Thuis gekomen blazen
we even uit en doen het volgende: naast de plant steken we een stuk oftien konijnenkeutels bij de wortels. 
Verder moeten w
 e ook bij iedere w
 aterverversing een beetje ijzerbemesting toevoegen. De bladeren knappen nu zienderogen op, ze worden veel steviger en dikker.
Succes verzekerd.
– 1 0 –
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EE N AMFI BI EE¨ NPOEL I N JE TUI N
Departement leefmilieu, Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen
http://www.provant.be/publicaties/leefomgeving/milieu/publicatie_een_amfibie_npoel_i.j sp

Amfibieënpoel?
Een vijver in de tuin. D e meeste mensen vinden het wel een aantrekkelijk idee.
Een kleine waterpartij voegt net dat ietsje extra toe dat j e tuin echt bijzonder
maakt. En een vijver is niet alleen mooi om te zien, een goed ontworpen vijver
kan ook dienst doen als voortplantingspoel voor tal van amfibieën: kikkers,
padden en salamanders. Met zo een amfibieënpoel kan iedere tuinliefhebber
meteen ook zijn steentje bijdragen aan het behoud van deze bijzondere diersoorten in Vlaanderen. 
Waarom zijn vijvers zo belangrijk voor amfibieën? 
Amfibieën zijn dieren die hun leven deels in het water en deels op het land
doorbrengen. Veel amfibieën brengen het grootste deel van het j aar op het
land door. Maar om zich voort te planten hebben ze steeds een waterpartij nodig. Dit is nog het best te illustreren aan de hand van een b ekend voorbeeld, de
gewone pad.
Het leven van een gewone pad
De p ad is een amfibie die iedereen wel kent. Ze
heeft een wrattige huid en verplaatst zich gewoonlijk kruipend over land, wat ze onderscheidt van een kikker die een gladde huid
heeft  en  zich  met  sprongen  voortbeweegt.
Op haar menu staan allerhande kleine diertjes. D at kan eens een mug ofeen ander inGe won e p ad
sect zijn, maar  ook  een regenworm  of een Buf
o buf o
maart 201 0
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slak wordt gesmaakt. Haar prooi vangt ze met de tong. Pas bij de avondschemering wordt de pad actiefen verlaat ze haar ondergrondse schuilplaats om
op zoek te gaan naar voedsel. 
In de nazomer verlaten de padden hun zomerbiotoop en gaan op zoek naar
een overwinteringsplaats. Die plaats kiezen ze zo dat ze al wat dichter bij de
voortplantingsplaats ligt, want na de winter trekken de volwassen padden daar
massaal naartoe. 
Gewoonlijk is die voortplantingsplaats de waterpartij waarin ze zelfgeboren
zijn. Wanneer drukke wegen hun leefgebied doorsnijden vallen er helaas veel
verkeersslachtoffers  tijdens  die  zogenaamde  paddentrek.  Daar  trachten
geëngageerde natuurliefhebbers iets aan te verhelpen door j aarlijkse p addenoverzetacties te organiseren ofdoor de aanleg van speciale amfibieëntunnels
onder de gevaarlijkste wegen. 
Eens de p adden in het vroege voorjaar  nabij  de  voortplantingsplaats
gekomen  zijn,  kruipen  de mannetjes  vaak  al  op  de  rug  van  een
vrouwtje en blijven ze zo zitten tot
ze  in  het water  aangekomen  zijn.
Daar  legt  het  vrouwtje  3.000  tot
8.000 eitjes afin dubbele snoeren
die tot 4 meter lang kunnen zijn. 
Het  mannetje  bevrucht  de  eitjes
zodra  ze  afgelegd  worden.  De
eisnoeren worden vastgemaakt aan rechtopstaande plantenstengels. De larven, de dikkopjes, komen al na 7 tot 10 dagen uit en voeden zich aanvankelijk
met algen. Eens de achterpoten doorbreken, leven ze solitair. Eind juni b egin
juli ondergaan ze een gedaanteverwisseling, ze zijn dan 10 mm groot. Op enkele dagen verlaten ze massaal de voortplantingsplaats. Drie j aar later komen
ze terug om zelfvoor nageslacht te zorgen.
Dit verhaal illustreert hoe b elangrijk het water is voor de gewone pad. Voor de
andere amfibieën is dat net eender. Door de dichte b ebouwing en het uitgebreide wegennet in Vlaanderen hebben amfibieën het net als veel andere soor– 1 2 –
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tengroepen het erg moeilijk tegenwoordig. De padden worden door drukke
wegen  van  de  voortplantingsplaatsen  gescheiden  en  sommige  geschikte
plaatsen verdwijnen gewoonweg. Nieuwe voortplantingsplaatsen creëren is dus
erg belangrijk. Niet alleen poelen in landbouw- en natuurgebied, maar ook
tuinvijvers kunnen hier een b elangrijke rol spelen. Maar hoe pak j e zoiets aan? 
K iezen van een geschikte plaats voor een vijver 
Je b egint met het kiezen van een geschikte locatie in de tuin. Het b este is een
zonnige  plaats,  want  amfibieën  houden  van  warmte  en  de  waterplanten
hebben heel wat licht nodig. Indien mogelijk kies j e een plaats die gemakkelijk
vanuit j e woonruimte ofvan op het terras te zien is, zo heb j e het meeste genot
van j e amfibieënpoel. B omen en struiken langs de oever van de vijver zorgen
al snel voor te veel bladafval in het water, en dat is slecht voor de waterkwaliteit. Plant j e vijver dus zo in dat bomen en struiken er niet vlakbij staan. 
Afmetingen en vorm 
Hoe groot j e de vijver maakt hangt eerst en vooral afvan de grootte
van j e
2
tuin. Algemeen wordt gesteld dat een grootte tussen de 2 5 en 100 m ideaal is
voor amfibieën, maar kleiner kan ook zeer goede resultaten geven. 

Door s n ede van een g oede p oel  ( n a ar:  Van B er k el  & St ei n h au er,  1 98 8) 
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Zoals  reeds  gezegd  houden  amfibieën van warmte.  Daarom  is  het  aan  te
raden om de meest zonnige oever, meestal de noordelijke, een erg lichte helling te geven. D aardoor krijg j e ondiep water dat snel door de zon opgewarmd
wordt. De andere oevers kunnen eventueel met iets steilere hellingen aangelegd worden. D oor verschillende hellingshoeken te gebruiken maak j e een gevarieerde  leefomgeving  waarin  elke  poelbewoner  wel  iets  naar  zijn  gading
vindt. Maak de oeverranden zacht glooiend, zodat de amfibieën makkelijk de
vijver in en uit kunnen. D e grootste diepte moet zich in het midden bevinden.
Een diepte van minstens tachtig centimeter – anderhalve meter is nog b eter –
tot aan de bodemlaag, is nodig om er voor te zorgen dat bruine kikkers, die
onderin de modder overwinteren, en overwinterende larven niet bevriezen. 
De vorm kan j e vrij kiezen. Onregelmatige vormen zijn erg interessant voor de
poelbewoners, maar houd er rekening mee dat de aanleg van een grillige poel
ook moeilijker is. Een schotelvorm, zoals een soepbord, is erg natuurlijk, oogt
mooi en is vrij eenvoudig aan te leggen. Je kan eventueel ook een ondiepe
moeraszone voorzien. 
In de meeste gevallen heb j e geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor
de aanleg van een vijver. Meer info daarover vind j e op het internetadres op
het einde van dit artikel. 
Materialen
In natuurgebieden worden poelen  aangelegd  door  simpelweg te graven tot
onder de watertafel ofdoor in een ondoorlatende bodem een depressie te
maken waarin het regen- en oppervlaktewater blijft staan. In een tuin is het
meestal niet mogelijk om zo te werk te gaan. 
De beste manier om een vijver in een tuin aan te leggen is met gebruik van vijverfolie. Deze folies zijn in de vakhandel verkrijgbaar. Kies voor een stevige folie
van minstens 1 mm dik met een garantie van meer dan tien j aar. Om beschadiging van de folie te voorkomen kan het nuttig zijn een beschermende laag aan te
brengen vooraleer de folie te leggen, zeker wanneer de grond erg stenig is. Die
laag kan bijvoorbeeld uit zand bestaan. Voor advies ga j e best eens ten rade bij
een gespecialiseerde verkoper van vijvermaterialen. Om de vereiste lengte folie
te bepalen tel j e de lengte van de vijver en tweemaal de diepte op, daar tel j e nog
eens ongeveer 60 cm bij voor afwerking van de randen. Voor de breedte idem. 
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Om de vijver te vullen kan j e leiding-, regen- ofputwater gebruiken. Leidingwater kan bij grote vijvers duur uitvallen, regenwater is nogal zuur. Putwater
kan  dan  weer  te  veel  voedingsstoffen  en  verontreinigingen  bevatten.  Welk
soort water j e ook kiest, de vijver zal door zijn zelfreinigend vermogen uiteindelijk wel tot een ecologisch evenwicht komen. 
Als vijvergrond tenslotte, moet j e arme grond gebruiken met weinig organische stof, een mengsel van zand en klei bijvoorbeeld, zeker geen compost. 
Aanleg 
Eens j e een geschikte plaats gevonden hebt kan j e aan
de slag. Je b egint met het uitgraven van een put met
de afmetingen van de vijver. Hou er rekening mee
dat er in de vijver zelfook nog een laagje grond gebracht wordt, en dat er zich spontaan een sliblaagje opbouwt waardoor de vijver iets minder diep wordt. Wanneer
je een beschermende laag voor de folie aanbrengt moet j e de
dikte van deze laag ook nog eens extra uitgraven. Denk er aan
dat het de b edoeling is zacht glooiende oeverwanden te verkrijgen. 
Verwijder daarna alle scherpe voorwerpen en maak de put mooi glad. Breng
dan eventueel de b eschermende laag aan. Tracht de rand zo goed mogelijk waterpas te maken en zorg ervoor dat het laagste punt zich b evindt op de plaats
waar de vijver eventueel mag overlopen. 
Het plaatsen van de folie is een karwei die j e b est met twee uitvoert. Let goed
op  dat je  de folie niet beschadigt. Je kan reeds geplaatste  stukken  op hun
plaats houden met gewichten (zonder scherpe kanten). Wanneer j e meerdere
stukken folie gebruikt moet j e die aan elkaar lassen. 
Eens de folie er ligt kan j e de vijvergrond aanbrengen. Een laagje van 10 tot 2 0
centimeter volstaat. Een stevige laag vijvergrond b eschermt de folie tijdens het
ruimen (zie verder). Het vullen met water doe j e b est met een tuinslang. Leg
de sproeikop in het midden van de vijver en laat zachtjes lopen. Wanneer j e de
vijver te hevig vult zal de vijvergrond opdwarrelen en wordt het water troebel. 
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Leven in de brouwerij

Wanneer alle constructiewerk achter de rug is zorg j e zo snel mogelijk voor
een beetje leven in j e vijver, zo voorkom j e dat één bepaalde soort snel de
overhand krijgt. 
Een gevarieerde begroeiing maakt j e vijver extra aantrekkelijk voor de toekomstige b ewoners. Vooral planten die b oven het water uitsteken en planten met
ondergedoken bladeren zijn interessant. Zorg zeker voor een aantal inheemse
zuurstofplanten. Deze ondergedoken planten voorzien het water van de levensnoodzakelijke zuurstofmet behulp van zonlicht. Planten met drijvende
bladeren zoals de waterlelie zorgen voor wat schaduw in het water. 
Laat ze zeker niet meer dan een derde van de vijver bedekken, want teveel
schaduw hindert onder andere de zuurstofplanten. 

– 1 6 –

L u d wi gi a gr an difl or a ( wat ert eu ni s bl oe m)

Myri ophyll u m aqu ati cu m ( p ar el veder kr ui d)

Voor inheemse oever- en waterplanten (zie onderstaande lijst) kan j e in de
handel terecht en uiteraard niet in de natuur. Inheemse planten trekken in tegenstelling tot uitheemse allerhande kleine diertjes aan die er zich mee voeden
en  die trekken  op hun beurt hongerige  amfibieën  aan.  Een  aantal niet-inheemse water- en moerasplanten zijn ten zeerste afte raden: grote waternavel,
waterteunisbloem,  parelvederkruid,  watercrassula  en  reuzenbalsemien.  Die
staan b ekend als erg groeikrachtige planten en hebben de neiging te woekeren
en  zo  binnen  de  kortste  keren  alle  andere  plantensoorten  te  verdringen.
Samen met de oorspronkelijke plantensoorten verdwijnen dan ook alle dieren
die er van afhangen en ontstaat er als het ware een groene woestijn. 
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Om snel een gezonde vijverflora en –fauna te krijgen bestaat er een éénvoudige oplossing. Je neemt gewoon wat water uit een ecologisch evenwichtige
vijver en voegt dat aan j e nieuwe vijver toe. Let wel op dat j e geen amfibieën of
visjes meeneemt. De amfibieën zijn namelijk wettelijk beschermd en mogen
niet gevangen ofverkocht worden. D e vissen op hun beurt zouden de eitjes en
larven van zich spontaan vestigende amfibieën kunnen opvreten, en dat is uiteraard niet  de bedoeling in  een  amfibieënpoel!  Om  dezelfde reden horen
trouwens ook watervogels niet thuis in de poel. 
Als j e geen amfibieën mag vangen en ze ook niet kunt kopen, hoe geraak j e er dan eigenlijk aan?

Dat is makkelijker dan j e denkt. Ze komen namelijk vanzelf! D e eerste amfibieën die een p oel koloniseren zijn gewoonlijk de kleine watersalamander en
de alpenwatersalamander. Dit kan al in de eerste voortplantingstijd gebeuren.
De  groene  kikker  is  meestal
ook  al  aanwezig  na  een jaar.
De  gewone  pad  gebruikt
poelen  als  er  elders geen grotere en diepere waters met mogelijkheden  voor  het  verankeren  van  de  eisnoeren  te
vinden zijn. Ga zeker geen amfibieën in  de  dierenwinkel kopen. De uitheemse soorten die
 Li ss otrit on vul gari s vul gari s ( s yn.  Trit ur us vul gari s vul gari s)
daar  soms  verkocht  worden,
bijvoorbeeld de brul- ofstierkikker, schrikken er vaak niet voor terug om de
inheemse als prooi te verorberen. Eens ze in de vrije
natuur terecht komen vormen ze een bijkomende bedreiging voor onze inheemse amfibieën. 
Om de eerste pad, salamander ofkikker te zien moet j e
misschien wel  een beetje geduld  oefenen, maar geen
nood. Al in het eerste j aar zal j e tal van prachtige diertjes kunnen observeren in en rond j e vijver. Libellen,
waterjuffers,  watertorren  en  waterwantsen  zijn  vliema cyat hi ger u m
gende insecten en weten in geen tijd j e vijver te vinden.  En all ag
( wat er s n uff el )
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Onderhoud van de vijver 

Het meest voorkomende probleem in nieuwe vijvers is algenbloei. Een massale
groei van algen is meestal te wijten aan een teveel aan voedingsstoffen in het
water. Laat j e echter niet verleiden tot het toevoegen van allerhande chemische producten, die zijn vaak duur en niet b epaald milieu- en diervriendelijk.
Door regelmatig de algen te verwijderen wordt het water steeds voedselarmer
en dring j e verdere algengroei terug. 

Bladeren schep j e best zo snel mogelijk uit de vijver. Je kan j e trouwens veel
werk besparen door in de herfst een net over de vijver te spannen, zodat de
bladeren niet in het water terecht komen. 
Wanneer de vijver dichtgroeit, ofwanneer er zich te veel dode planten en bladeren in het water opstapelen wordt het tijd om de vijver te ruimen, want rottend organisch materiaal is slecht voor de waterkwaliteit. Ruimen houdt in dat
je overtollige slibafzetting en plantenmateriaal verwijdert. Deze klus voer j e
best uit van halfseptember tot eind oktober, bij zonnig weer. D e meeste dieren
hebben dan het water verlaten en zijn dan nog b eweeglijk genoeg om te vluchten. Het geruimde materiaal laat j e dan nog een drietal dagen op de oever
liggen om de dieren erin de kans te geven om te ontsnappen. Let wel goed op
dat j e bij het ruimen de vijverfolie niet beschadigt. 
Veel onderhoudswerkzaamheden behoeft een vijver verder niet. Afgestorven
plantenstengels die b oven het water uitsteken mag j e gerust laten staan. Heel
wat insecten en  spinnen wonen ofoverwinteren in dode holle  stengels. Libellen en waterjuffers gebruiken ze trouwens ook graag als uitkijkpost. 
 J e tuin amfibievriendelijk inrichten
Aangezien  amfibieën  een  groot  deel  van  hun
leven buiten het water doorbrengen kan j e ook de
rest  van je  tuin  een  stuk  aantrekkelijker  maken
voor hen. 
Houtstapels,  steenhopen,  composthopen,  hagen
en  een  dicht  plantendek  bieden  beschutting  en
vormen  een  gevarieerd jachtterrein  voor  de  samaart 201 0
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lamanders, padden en kikkers. Een ‘natuurrijke' tuin kan dus niet alleen een
voortplantingsplaats,  maar  ook  een  zomerbiotoop  en  zelfs  een  overwinteringsplaats voor de amfibieën zijn. Met een b eetje moeite heb j e dus het hele
jaar door amfibieën in de tuin. 
Veel s ucces, en vooral veel p lezier m et je
 n ieuwe tuingasten! 
Lit er at uur
Ber kel  C. J. M.  ( van) & St ei nh au er I . A.  1 98 8 Dri n k p oel en en sl ot en i n h et b oer enl an d,  L. O. N. L. ,
Utr echt

B oer K.  & Schil s C. M. G. J.  1 993 E c ol ogi s ch gr oen beh eeri n de pr aktij k.  I P C Gr oen e r ui mt e,  Ar n h e m
Hel l e mans B.  & Wil l ockx R.  2002 Amfi bi eën,  wer k en voor meer du ur za a mh ei d.  Hyl a a mfi bi eën en
r epti el en wer k gr oep

Wul l aert J.  1 992 De wil de t ui n.  Sch u yt & Co,  Haarl e m;  Sti chti n g l eef mil i eu – Kr edi et ban k,  Ant werpen;  Mar c Van de Wiel e,  Br u g ge

I nt er n et
Hyl a a mfi bi eën en r epti el en wer kgr oep htt p: //www. h yl a wer k gr oep. be
Sti chti n g r epti el en-, a mfi bi eën- en vi ss en on der zoek Nederl an d
htt p: //www.r avon. nl /t ui n vij ver. ht ml 

I nf o over ver gu nni n gen
htt p: //www2. vl a an der en. be /n ed /si t es /r ui mt el ij k /ver gu n ni n gen /si er vij ver. ht m




© Depart e ment L eef mil i eu

Pr ovi n ci aal  I nsti t u ut voor Hygi ën e
Kr on en bur gstr a at 45   2 000 Ant wer pen



T 03 2 5 9 1 2 00   F 03 2 5 9 1 2 01   



E- mail :  i nf o @pi h. pr ovant. be

 
Pel ophyl ax kl .  es cul ent us
De b ast a ar dki k k er i s een kr ui si n g t uss en de
poel ki kk er ( Pel ophyl ax l ess on ae)  en de meer ki k k er ( Pel ophyl ax ri di bu n dus) .  De gr oen e ki k k er s
beh oor den voor h een t ot h et gesl acht R an a. 
Het Pr ovi n ci aal  I nsti t u ut voor Hygi ën e ( PI H) i s eeni nst el l i n g di e zi cht oel e gt op pr obl e meni . v. m.
pr eventi eve gezon dh ei ds zor g,  mil i eu en n at u ur i n de pr ovi n ci e Ant wer pen.
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ONZE SP ONS ORS I N 201 0
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Nu ons clubblad in kleur is, h eb je wellicht opgemerkt dat o ok onze p ubliciteit
beter opvalt. De prijs van het clubblad is behoorlijk gestegen maar ook de
waarde en de u itstraling h eeft er bij g ewonnen.
Niet i edereen k ent a lle s ponsors, v andaar d at w e z e t och e ven v oorstellen. E
 r k an
er a ltijd eentje bij, m aar dat g aat n iet z omaar! 

Je zal twee dingen opmerken :

ì Vele
  sponsors  zijn  aquarium-  ofvijverliefhebber  net  zoals  u  lezer,  zie
symbool (**)
ì De sponsors in een kader geplaatst, horen er nu ook reeds 25 jaar bij! 





Als dat geen betrouwbare sponsors zijn!!

DE KL OKKE
Onze lokaalhouder Frank is wel de b ekendste van allemaal. Je kan er
altijd terecht voor een babbel en een pint maar, ook voor een afzakkertje met de vrienden want de Klokke is een warme plaats waar iedereen mag komen!
' T VI S KE ( * * )
Hans van 't Viske is vooral bij de vijverliefhebbers en door de koiliefhebbers  goed  bekend.  Op  enkele  tientallen  meters  van  de
markt  in  Diksmuide,  is  het  zeker  de  moeite  om  er  eens  een
klapke te doen want Hans heeft tijd voor iedereen. Altijd
een koi van de maand!
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MARE N OSTRU M( * * )
Weinigen kennen dat kleine winkeltje achter de kerk in D eerlijk. Enkel op vrijdagavond en gans de zaterdag is het open. Je kan er gerust eens binnenlopen
voor een keurig aanbod van gespecialiseerde zeewater-technieken, maar ook
voor vissen en lagere dieren.
N OAC H
Een dierenspeciaalzaak voor uw huisvrienden, gelegen langs de Kortrijkstraat
en met een ruime parking in Wevelgem. 
K. O. M( * * )
Staat voor Keukens Op Maat. D e zaakvoerder Krist Hugelier, die de meesten
nog wel kennen als ex-coördinator van het zeewater is er de zaakvoerder en
zeker uw vertrouwen waard.
AQUA@H O ME ( * * )
Deze  originele naam moet je  zeker  eens gaan bezoeken, gelegen langs  de
Kortrijksesteenweg, richting Harelbeke. Ook open op zondagvoormiddag.
T ON NY DI E RI C K ( * * )
Hij is ook een ex-coördinator van de toenmalige werkgroep ‘ Cichliden' en was
later in het zeewater actief. Hij kent zowat alles van rolluiken en met een blind
vertrouwen kan j e op hem b eroep doen.
ACL P OLYE STE R
Wie zelfeen vijver b ouwt kan er alle producten b estellen, maar ook laten uitvoeren. Voorzien van heel veel informatie kan j e deze zomer gerust uw vijver
bouwen!

C OI FFE UR NI C O ( * * )
Wie eens “geknipt” wil worden voor een zeeaquarium van 2 0 00 liter
moet naar de Gentse Steenweg! Je zal er beslist plezier aan b eleven!
D O MI NI QUE C ALLE NS
Bouwen ofrenoveren? D ominique mag j e zeker niet vergeten bij j e zoektocht
naar een goed en degelijk bedrijf.
– 22 –
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HANS & SANDRA L OUF ( * * )
Een slagerij uitgebaat door een aquariaan. Met liefde voor het vak en als familiebedrijfgelegen in de Kortrijkstraat richting Wevelgem. Je moet er beslist
eens de bloedworsten proeven!!

T ONY DE CLE RC K ( * * )
Alle evenementen die wij als Aquatropica organiseren worden door
onze  huisverzekeraar  behartigd.  Reeds  meer  dan  40 jaar  ons  vertrouwen waard.
DAN NY' S KOI C AFÉ
Bij D anny in Brugge kan j e beroep doen op zijn  15 j aar koi-ervaring, een gedreven koi-liefhebber met een passie.

OPTI E K PI ETE RS
Een  opticien  gelegen  langs  de  K.  Elisabethlaan  met  een  veelzijdig
aanbod van brillen en optisch materiaal. Bij een gediplomeerd opticien ben j e meestal b eter geïnformeerd dan in een winkelketen!
C ORAL WORL D ( * * )
Lede is niet bij de deur gelegen, maar wie in de buurt is ofwie er een uitstapje
van wil maken met de vrienden, zal niet ontgoocheld zijn. Bij Freddy vind j e
altijd speciale zeeaquaristiek aan een zacht prijsje.

P OI SS ON D' OR ( * * )
Langzaam maar zeker uitgegroeid
tot de grootste aquariumzaak van
2
België! Meer dan 4 0 00 m bezoek j e niet als een “tussendoortje”. Je
krijgt er wel onder één dak alles te zien wat er heden ten dage in de
aquaristiek bestaat zowel voor techniek als wat vissen planten en lagere dieren b etreft!

MARI O WOLLE GHE M( * * )
Mario is en blijft een rasaquariaan, kweken is zijn hobby geweest en later heeft
hij zijn beroep gemaakt van één van zijn hobby's. Vijvers bouwen in uw tuin,
de randafwerking van de tuin, afsluitingen en carports, alles kan!
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AQUARI U M CE NTE R ( * * )
Johan runt er de enige en grootste aquariumzaak van Kortrijk. Waar
de liefhebberij op het b ovenste schap staat! 


Tot slot 
De redactie wenst alle sponsors in 2010 een goede gezondheid en een echte
professionele heropleving. Aquatropica heeft geen winkel ofdoet op geen enkele  wijze  aan  “kopen  en  verkopen”. We  beperken  ons  tot  informeren  en
kiezen onze sponsors in vertrouwen, want: 

AAlle
 aankopen die wij doen voor de club gebeuren indien beschikbaar bij

de sponsors. Zo is de hoofdprijs van onze j aarlijkse tombola een cheque
van € 100.00 die door de winnaar enkel kan omgezet worden in aankopen
bij één ofmeerdere sponsors van ons clubblad.

AAquatropica is reeds meer dan 44 jaar een aanspreekpunt voor liefheb-

bers die hun hobby uitbouwen met liefde voor de natuur. Objectieve informatie overbrengen zowel in de vijverwereld als in de aquaristiek is onze
taak. Dat kan best in goede verstandhouding met onze sponsors die we
dan ook koesteren.

AAlle sponsers staan ook nog eens vermeld op onze site, zie www.aquatropica.be met een link naar hun webstek.
AAls een sponsor een opendeurdag organiseert dan hebben ze ook recht



op een gratis aankondiging in ons clubblad!

Wij koesteren jullie

a ls s ponsors reeds 25 jaar

en h open dat n og 25 jaar
 te kunnen doen!

Het b estuur 
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ME A MAXI MA CULPA
Rec ht zetti n g hul di gi n g ver di enst el ij k l i d

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie werden drie leden extra verwend. Kees Snoeren
heeft j aren lang de verzending van dit clubblad gedaan en Gilbert Lapere en Lucien Depaemelare zijn 20 j aar trouw lid bij Aquatropica. Spijtig genoeg is dat
beeldmateriaal van Lucien verloren geraakt. Maar dat maken we goed met onderstaand plaatje dat Donald vorig j aar genomen heeft bij Lucien thuis.
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Nu we het toch over foto's hebben: In j uni zullen Gilbert en D onald proberen
alle leden die een vijver hebben te b ezoeken. D at was reeds voorzien in 2 009,
maar is door omstandigheden niet kunnen doorgaan. 
Het is ook de b edoeling om zoetwater ofzeeaquarianen te b ezoeken in 2 010.
Hier is de datum minder specifiek vooropgesteld. Is j e aquarium in zijn beste
dagen en zou j e het op prijs stellen dat we er een kleine fotoreeks van maken?
Dan vragen wij niet liever: laat het ons weten a.u.b.!
De redactie
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" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
                         i s geen kl assi eke wi nkel.  We zi j n er voor u na afs praak.
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DE VL OE DB OSSE N VAN DE AMAZONE


Met dank overgenomen uit brochure van “Artis Aquarium Amsterdam”
Ooit lag de oorsprong van de Amazone in de Afrikaanse Sahara en mondde hij
uit in de Stille Oceaan. Dat was zo'n  150 miljoen j aar geleden, toen de Nieuwe
Wereld (Noord- en Zuid-Amerika) nog vastzat aan de Oude Wereld (Eurazië en
Afrika) en toen de Amazone dus nog van oost naar west stroomde. Met het op
drift raken van de continenten en het ontstaan van de Atlantische O ceaan – die
trouwens nog elk j aar enkele centimeters breder wordt – werden b elangrijke veranderingen op gang gebracht. Zo ontstond eerst een Amazone die in de b ergen
van Oost-Brazilië ontsprong en nog steeds in de Stille O ceaan uitmondde. 
Minder dan 20 miljoen j aar geleden werd door het ontstaan van het Andesgebergte de rivier gedwongen de andere kant op te stromen. En uiteindelijk ‘vond'
de rivier een aantal nieuwe bronnen hoog in de Andes om – naar het oosten wegstromend en veel bruin sediment met zich meesleurend – via een enorme delta in
de Atlantische Oceaan uit te monden. 
Al die processen hebben aan het stroomgebied van de Amazone een volstrekt
eigen karakter gegeven. Zij hebben ervoor gezorgd dat de stroomgeul een diepe
voor in het continent heeft gegroefd en dat zich langs de rivier een relatieflaaggelegen boszone heeft gevormd. Pas op grotere afstand van de Amazone trefj e
het hoger gelegen ‘terra firma' aan.

In en na de regentijd, als enorme hoeveelheden water moeten worden afgevoerd,
kunnen de Amazone en alle zijstromen het niet meer aan. Zij treden buiten hun
oevers en zetten het laaggelegen regenwoud, de ‘varzea', meters onder water. Nu
is dat buiten de oevers treden van de Amazone geen ramp. Sterker nog, alle biologische processen in het bos zijn juist sterk afhankelijk van deze elk j aar weer
optredende perioden van hoog water. Voor veel bomen  en  struiken is het de
prikkel om tot bloei en vruchtzetting te komen, ontelbare vissoorten trekken het
bos in om er te paaien en zelfs de grote rovers van de rivier, zoals de verschillende soorten kaaimannen en de roze dolfijn, gaan tot diep in het b os hun prooi
achterna. Een aantal spectaculaire bewoners van de vloedbossen vindt de Artisbezoeker terug in het enorme Amazoneaquarium, waarin het vloedbos wordt namaart 201 0
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gebootst.  Compleet  met  (namaak-)  woudreuzen  in  drie
meter  diephelder  Amazonewater. Onder andere de pacu kom
je  er  tegen.  Een  grote,  tot  een
meter lange verwant van de beruchte  piranha,  die  echter  anders dan zijn neefeen planteneter is. Hij is gek op harde noten
en komt afop elke verleidelijke
plons in het water. D e ‘caboclo'
–  zoals  de  mens  van  het
R oze of Ori n oc odol fij n ( I ni a ge offr ensi s)  Zoo Dui s bur g
vloedbos wordt genoemd – weet
dat precies en bootst die plons met zijn vislijntje na. Zo komt ook de mens er
aan voedsel.

Vlak  onder het wateroppervlak in
het vloedbos zwemmen arowana en
arapaima. De laatste is de grootste
zoetwatervis  in  het  Amazonegebied.  De  arowana  wordt  ook  wel
‘springaap' genoemd.  Hij  loert  op
insecten en spinnen, die soms wel
een meter b oven water zitten. Heeft
hij  eenmaal  een  prooi  gelokaliseerd,  dan  springt  hij  met  een
machtige  zwiep  van  zijn  staart
boven  het  water  uit  om  met  zijn
bek feilloos zijn nietsvermoedende
prooi te vangen. In de vloedbossen
Ar apai ma gi gas
van de Amazone komen ook zeer
geduchte rovers voor. Zoals de j aguar, de grootste katachtige van de Nieuwe Wereld, die maar wat graag zijn prooi langs de waterkant zoekt en zelfs de kaaiman
te lijfgaat. En met de kaaiman, ofliever gezegd met de kaaimannen - de grootste
soort wordt zo'n vier meter lang - is een andere gevreesde predator genoemd.
Verder leven er zoogdieren die j e met recht ‘aquatisch' kunt noemen. De reuzenotter brengt het grootste deel van de dag in en onder water door en is een
– 28 –
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echte viseter.  De twee  soorten
zoetwaterdolfijnen  van  het
Amazonegebied 
brengen,
evenals  de  Zuid-Amerikaanse
zeekoe,  hun  hele  leven  in  het
water  door.  De  zeekoe  is  een
planteneter  en  wordt  momenteel  sterk  in  zijn  bestaan  bedreigd. Beide soorten dolfijnen
– de roze dolfijn ofboto en de
grijze tucuxi die er als een miniflipper uitziet  –  zijn viseters.
Amazon el a mantij n ( Tri ch echusi n un gui s) ,  ook wel  Amazon eAlleen de roze dolfijn duikt het
zeek oe  of Zui d- Ameri k a ans e l a mantij n gen oe md.
vloedbos  in;  de tucuxi blijft  in
de hoofdstroom van de Amazone. B eide soorten dolfijnen zijn in het b ezit van
een goed werkend sonarsysteem. Niet alleen weten ze in het koffie-met-melkbruine water van de Amazone hun prooi te vinden, maar met hun sonar zijn ze
zelfs in staat om hun favoriete vissoorten te selecteren.

In de Amazone leeft ook een aantal voor de mens bijzonder gevaarlijke dieren.
Zo zijn er zoetwaterpijlstaartroggen, die met de giftige stekel op hun lange staart
levensgevaarlijke verwondingen kunnen aanbrengen. Voor de rog is dat trouwens
een zeer efficiënte manier om zich tegen predatoren te verdedigen. Ook de sidderaal kun j e beter niet tegenkomen en in ieder geval moet j e hem niet aanraken.
Zijn elektrische schokken, maximaal 6 00 volt bij 2 ampère, zijn in staat om grote
dieren zodanig te verdoven, dat verdrinking niet denkbeeldig is. En dan zijn er de
zeer kleine, parasitaire meervalletjes (Vandellia cirrhosa , candiru)  die lichaamsopeningen  binnenzwemmen  en  zich  daar  met  hun  weerhaken  vastzetten.  Ze
schijnen vooral op de geur van urine afte komen. 
Helaas wordt ook het Amazonegebied  sterk bedreigd. De enorme arealen regenbos worden niet alleen gekapt voor de houtopbrengst, maar ook om plaats te
maken voor weidegebieden met koeien voor onder andere de productie van hamburgers. Bovendien is Brazilië bezig om in een groot aantal zijrivieren van de
Amazone dammen ten b ehoeve van de productie van elektriciteit aan te leggen.
Wellicht een zegen voor de mens, maar in ieder geval een ramp voor ontelbare
soorten planten en dieren.
maart 201 0
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Ik kan me voorstellen dat de titel j e afschrikt. Meer nog, j e denkt in een
verkeerde vereniging terecht te zijn gekomen? 
En toch zit j e bij Aquatropica. Wist j e dat de waterkwaliteit om bier te
brouwen dezelfde moet zijn als om een aquarium te vullen? En dat een
regelmatige bierdrinker (met mate) gemiddeld twee j aar langer leeft? Logisch gevolg is dat mensen die langer leven ook langer naar de vereniging
kunnen komen. Zo hebben ze ook twee j aar langer tijd om hun ervaring
te delen.
Zytholoog en bestuurslid Geert Vandromme zal gedurende een tweetal uur
uitleg geven over bier en tevens de mogelijkheid geven om op een ontspannende manier bier te leren proeven. We zorgen ervoor dat de gepresenteerde bieren geen aanleiding geven tot een te hoog alcoholgehalte in het
bloed. Want de meesten onder ons moeten nog naar huis. Minderjarigen
kunnen (veilig) meeproeven indien begeleid van een volwassen persoon. 
Zoetwaterliefhebbers,  zeeaquarianen  en vijverfanaten,  het  zal voor  iedereen een leuke avond worden waar we voldoende tijd hebben om er
eens goed van te klappen hé.
Wanneer? Vrijdag 26 maart om 20 uur stipt
Waar? In ons lokaal de Klokke
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