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Redacti oneel

Redactioneel
Filip Willen, penningmeester

Begint het ook reeds te kriebelen?
De  nieuwjaarsfeesten  zijn  nu  volledig  verteerd,  onze
eerste maandelijkse bijeenkomst zit er al op. De dagen
worden langer en men kan stilaan aan de winteropkuis
beginnen in en rond de vijver. Afgestorven planten en
bladeren  worden  best  nu  verwijderd.  Het  water  even
controleren ofeen grondige analyse laten uitvoeren bij
een goed vijvercentrum ofbeter nog bij een handelaar
die sponsor is van Aquatropica. Dan kunnen we binnen
enkele weken volop zonder zorgen genieten van de ontluikende waterpartij.

Voor  de  mensen  die  enkel  een  binnenwaterpartij  ofwel  aquarium  hebben
moeten er niet speciaal werken uitgevoerd worden. Misschien is nu het ideale
moment om eens een kweekje op te starten. Zet het kweekbakje op een plaats
waar de vissen kunnen genieten van de opkomende zon en j e zult zien dat de
vissen direct in stemming zijn. Tegen de tijd dat er j ongbroed is kun j e erop uittrekken op zoek naar slootinfuus ofander levend voer. Ideaal voor j ong en oud. 
De voldoening die j e krijgt door het zien opgroeien van de visjes is ongelooflijk. Is j e visbestand ruim voldoende dan zul j e zeker in één van onze volgende
bijeenkomsten op de laatste vrijdag van de maand kunnen delen met een collega-liefhebber. Een visje dat j e zo op de kop kunt tikken heeft veel meer te
bieden dan de massaproducten in de handel. 
Vergeet niet van j e experiment een klein verslag te schrijven en te laten publiceren in ons maandelijks clubblad. De redactie ( onze Martin) zal het met open
armen ontvangen. Het zijn niet altijd de zeer lijvig geschreven teksten die ons
boeien. Het gaat er vooral om onze eigen mensen eens aan het woord te laten.
Tot op één van onze volgende vergaderingen.
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Zee water

Een opvallende verschijning
Wendy Kennedy, D e Natuur in Huis (NL)

Hij verstopt zich vaak tussen de stenen, maar valt daarom niet minder op.
Knal paars is hij met een felgeel achterlijfje en een zwarte stip op de rugvin.
De royal gramma (Gramma loreto ) is een populair visje dat vaak wordt gehouden in een zeeaquarium. Hij is lekker makkelijk: eet van alles en is over
het algemeen niet agressieftegen het andere leven in de b ak.
De oorsprong van het visje ligt in het Caribische gebied. Op de Antillen, de
Bahamas en langs de kust van Venezuela kom j e de royal gramma tegen, in
zowel diep als ondiep water. Hij houdt zich schuil in holen, grotten en randen
van rotspartijen. De vis zwemt niet door open water, maar beweegt zich zoveel mogelijk voort langs de rotsen. D aarom is de royal gramma erg geschikt
voor een rifaquarium.
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Ook al komen ze in de natuur in groepjes voor, in een niet al te groot aquarium is het niet verstandig een groep gramma's te houden. Ze hebben een redelijk sterke territoriumdrang. Een aquarium is niet groot genoeg om voor iedere vis een territorium te bieden. Uiteindelijk geldt het recht van de sterkste.
De royal gramma kan trouwens wel goed samenleven met andere vissoorten
en ze zouden nog wel gehouden kunnen worden als koppeltje.
Het mannetje houdt er een opvallend paringsritueel op na. Hij bouwt een nest
van algen in een rotsspleet en nodigt dan een vrouwtje uit om daar haar eitjes af
te zetten. Het mannetje kruipt vervolgens door het nest om de eitjes te bevruchten. Als zijn doel is bereikt, j aagt hij het vrouwtje weg en bewaakt het nest met
zijn leven totdat de eitjes uitkomen. Als dat is gebeurd, zweven de larven in
planktonalgen en ontwikkelen zich daar. Tot echte visjes komt het in aquaria
vaak niet. Wel worden ze in sommige landen op commerciële basis gekweekt.
Er is overigens niet een overduidelijk verschil in uiterlijk tussen een mannetje en
vrouwtje. Het verschil zit hem in de dunne paarse streep aan de onderkant van
de aarsvin van het mannetje. Een vrouwtje heeft dat niet. Er werd lange tijd gedacht dat ze behoren tot de protogyne geslachtswisselaars. Dat zijn vissoorten
met alleen een vrouwelijk geslacht.  Sommige van deze vissen veranderen na
een tijdje in een mannetje, als het nodig is. Dat gaat niet op voor  de royal
gramma. Zowel het mannetje als vrouwtje wordt acht tot tien centimeter lang.
Op zich is de royal gramma niet kieskeurig wat hij te eten krijgt, maar wel op
de manier waarop. Zo eet hij geen voedsel van de grond. Het voedsel moet b ewegen, met de stroming meegaan. Ze kunnen het b est worden gevoerd met levend- ofdiepvriesvoer zoals bijvoorbeeld cyclops en mysis, maar ook droogvoer word goed gegeten.
Er zijn verschillende soorten gramma's, ook
die  qua  uiterlijk  op  de  royal  gramma
(Gramma  loreto )  lijken.  Bijvoorbeeld  de
Braziliaanse feeënbaars (Gramma brasiliensis ). Het enige verschil met de loreto is dat
de Braziliaanse soort geen zwarte streep bij
de ogen heeft. Ook de dwergzeebaars (Pictichromis paccagnellae )  is  paars  met  een
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geel achterlijfje. Dit type kan, in tegenstelling tot de loreto, agressiefzijn tegen
ander leven in de bak. Deze komt voor in het westelijke deel van de Stille
Oceaan en in het Great B arrier Reefbij Australië.
De zwartkopgramma (Gramma m elacara ) is helemaal paars en komt net als
de Gramma

loreto uit het C aribische gebied. D e vis lijkt qua gedrag erg op de
Gramma loreto .
De Gramma

loreto is een mooi kleurrijk visje, dat ook geschikt is voor b eginners. Wel is het oppassen geblazen dat ze niet uit de b ak springen, want die
neiging hebben ze weleens. Mooi om te zien is hoe deze kleurrijke verschijning vaak op verticale wijze zwemt.
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Planten voor opde
achterwanden ofhout
P. Bus, A.V. D e Pronkjuweel

Welke plantjes kunnen er overleven op de achterwand ofeen stuk hout? Het
internet staat vol met artikelen dus google kan ons veel informatie opleveren
maar de vraag is ofalles wel even nuttig is.
Al vrij snel kwam ik op de website van Dierenspeciaalzaak Heems, gevestigd
aan de kanaalstraat 7 in Heemstede. Heems is geen onbekende in onze aquaristiek, wie is er eigenlijk nog nooit geweest?
Bolbitis heudelotii
Bolbitis h eudelotii ofwel glasvaren is een echte varen. Vanwege de glasachtige

bladeren  wordt  hij  waterglasvaren  genoemd.  De  waterglasvaren  stelt  geen
hoge eisen aan de verlichting en de waterwaarden, wel houdt hij van een stevige stroming in het aquariumwater.
De  waterglasvaren  is  afkomstig  uit
Afrika, hij wordt ongeveer 35 cm lang
en de groeisnelheid is matig. 
De waterglasvaren  stelt geen  speciale
eisen aan de verlichting, veel ofweinig
maakt niet veel uit. 
Hij  houdt  van  zacht  tot  middelhard
water met een pH-waarde van 5 tot 7 en
een temperatuur tussen de 20 en 2 8 ˚ C.
Ook qua verzorging is het een makkelijke plant. Hij hecht zich op hout of
op steen en kan ook op de achterwand
geplaatst  worden.  De  waterglasvaren
groeit door middel van een kruipende
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wortelstok. Deze wortelstok lijkt veel op de worteltjes van de klimop die bij
ons in de tuin groeit; heel veel kleine worteltjes waarmee hij zich vastzet op de
ondergrond. Als we  de waterglasvaren willen vermeerderen kunnen we  de
wortelstok doorsnijden en op een ander stuk hout ofsteen plaatsen. Het stuk
dat we er hebben afgesneden kunnen we b eter eerst even vastzetten met nylon
visdraad zodat het goed vastzit. De rest doet de plant zelf. Als deze plant
boven water groeit, vermeerdert hij zich door middel van sporen die onder
aan de bladeren zitten. Als we de waterglasvaren in het aquarium plaatsen is
het wel b elangrijk dat het water niet al te alkalisch is (pH onder de 7 houden
dus), want in alkalisch water kunnen de bladeren zwarte plekken gaan vertonen. D e waterglasvaren is grote fan van CO 2-bemesting.
 Vesicularia dubyana
 (javamos)*
Javamos is een mooie maar ook een nuttige aquariumplant. Eigenlijk kunnen
we niet praten over een plant, want het is een watermos. Javamos is nuttig
omdat vissen daar hun eitjes in kunnen afzetten en het is zeker een ideale
plaats voor de j onge vissen om zich in te verschuilen.
Javamos  is,  als  je  het  koopt,
vaak een rommelig ogend stukje
mos in een kuipje ofop een stuk
hout ofsteen. Als u het mos los
koopt, kunt u het, het beste op
hout  of steen  vastbinden  met
heel dun nylon visdraad. Wat u
ook kunt doen, is het mos op de
achterwand  vastzetten  met
spelden  of houten  prikkertjes,
zodat het hierop verder groeit.
nvdr Aqu atr opi c a:  Ni ett e genst a an de de echt e i denti t ei t van j ava mos al  s edert 1 98 2 gek en d i s,
wor dt i n vel e h eden d aa gs e pu bl i c ati es j ava mos n og st eeds ver mel d al s " Vesi cul ari a du byan a" .
Vesi cul ari a du byan a i s echt er een an der s s oort mos,  n a mel ij k h et si n g a por e mos.
De wet ens ch a ppel ij k n a a m voor h et j ava mos di e on der di e n a a m i n de a qu ari u m wi n k el s
a an geb oden wor dt i s Taxi phyll u m bar bi eri .
I n di t ver b an d zi e ook arti k el  i n Aqu ari u m wer el d 07/2 01 0,  p.  1 97- 2 04
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Javamos is een lust voor het oog. In de natuur groeit j avamos ook boven water
in waterloopjes en op verticale natte wanden van natuursteen. Het j avamos
wat boven water groeit, is diepgroen van kleur. Onder water kan het in diverse
groene kleurschakeringen voorkomen. Zeker is het dat het een mossoort is
die niet veeleisend is. Javamos groeit het beste bij een pH-waarde tussen de
6,5 en de 7,8 en een KH-waarde tussen 4 en 8 . D e hoeveelheid licht is niet zo
belangrijk; het groeit bij een heel krachtige b elichting, maar ook in een aquarium dat alleen verlicht wordt door daglicht. Javamos heeft het liefst een tempratuur tussen de 18 en 28 graden.
Het onderhoud van j avamos is heel belangrijk, het houdt namelijk heel veel
zweefvuil vast. Dus regelmatig (bijvoorbeeld eens per maand) met de hevelslang goed ontdoen van het zweefvuil. Bij sterke uitgroei van j avamos is het
belangrijk dat we de dikke moslaag knippen, anders verstikt het en kan zich
niet goed meer verjongen. Javamos is dus voor een aquariumliefhebber een
mossoort die zeker niet in het aquarium mag ontbreken.
Anubias barteri var. nana

is afkomstig uit Afrika, waar het een moerasplant is
Anubias b arteri var. nana

die regelmatig onder water staat. D e nana, de naam zegt het al, is de kleinste
in de Anubias

-familie en wordt dan ook maar 15 cm hoog.
De blaadjes zijn donkergroen en geven een mooi contrast met lichtgroene
planten ofstenen.
De anubias stelt niet veel eisen aan het aquariumwater, hij groeit bijna overal
in.  Hard  of zacht  water,  een
lage  of hoge  pH-waarde,  het
maakt hem niet veel uit. D e verlichting voor deze anubias kan
matig tot weinig zijn. Het is een
plant die ook op hout en steen
groeit als de stenen maar niet al
te glad zijn, want daar groeien
de wortels niet  op vast. Het is
dus beter om hem op een steen
te zetten met een poreus oppervlak. Daar kunnen zijn wortels
maart 201 1

– 8 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Pl anten

goed op vastgroeien. Op hout heeft de anubias geen problemen om zich vast
te zetten. We kunnen de Anubias

barteri var. nana , als we hem op hout of
steen willen vastzetten, het b est even helpen met een stukje nylondraad tot de
wortels zich goed hebben vastgezet. O ok komt het regelmatig voor dat er een
bloem in komt, ondanks dat hij onderwater staat. Dit bloemetje is aronskelkachtig en wit van kleur. Het blad van deze anubias is erg hard en hij kan
daarom ook wel in een aquarium geplaatst worden waar vissen in zwemmen
die wel eens aan de planten knagen. D e anubias is een plant die dus wel een
stootje kan hebben. Het is zeker geen snelle groeier, hij groeit zelfs langzaam.
Het stekken gaat eigenlijk heel eenvoudig. Als we de wortelstok van de anubias doorknippen, hebben we hem al gestekt en kunnen we de stekken bijvoorbeeld op de achterwand plaatsen met houten prikkers. Maar we kunnen
deze stekjes ook in de b odem zetten. Als we de wortelstok maar niet helemaal
in de bodem plaatsen, want daar kunnen ze niet goed tegen.
Microsoru m pteropus *
Bij vele aquaria valt het mij vaak op dat een wandbegroeiing in de meeste gevallen ontbreekt, terwijl ook dit eigenlijk een deel van het aquarium is wat ook
voor b eplanting in aanmerking komt. Een bijzonder geschikte plant hiervoor
is Microsorum

p teropus , waarvan
de  Nederlandse  benaming javavaren is. Uit de naam blijkt al dat
deze  plant  op  Java  gevonden
wordt, maar hij komt ook voor in
Zuid-China en Zuid- en AchterIndia. De j avavaren is een plant,
die het in liefhebberskringen uitstekend  doet.  Met  zijn  hard
groene  kleur  komt hij bijzonder
goed uit als we hem plaatsen op
een  stuk  kienhout.  Ook  kunnen
we deze plant met een speld aan
een  kurkschorswand  bevestigen,
waardoor  een  bijzonder  mooie
begroeiïng kan ontstaan.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De bladeren kunnen een lengte bereiken van 5 tot 2 0 cm. D e breedte zal dan
variëren tussen de 2 en 5 cm. Ze zijn aan de randen zeer licht gegolfd en vertonen een scherp afgetekende nervatuur. Soms komen er donker afgetekende
plekken in het blad; dat is meestal de start van een nieuwe plant. De j onge
planten blijven aan het moederblad vastzitten tot ze groot genoeg zijn om
zelfstandig verder te kunnen leven. D an laten ze los en zinken – dit in tegenstelling tot andere planten – naar de bodem en hechten zich dan vast. Dit
vasthechten kunnen we bevorderen door middel van enkele spelden. D e j avavaren heeft een fraaie, kruipende wortel, die zich overal tussen wringt. Het
wortelbestel moet grotendeels zichtbaar blijven. Als we de j avavaren met alle
wortels in de b odem planten, dan zal hij na drie à vier weken dood blijken te
zijn.  Als  we  het  goed  doen,  dan  kunnen  we  bovendien  genieten  van  het
schouwspel dat, tussen de zware wortels door, de visjes spelen dat het een
lieve lust is. Al met al is de j avavaren dus een plant om, indien j e hem nog niet
heeft, eens aan te schaffen. 
nvdr Aqu atr opi c a:  I n veel  l i t er at u ur wor dt de wet ens ch a p pel ij k e n a a m van dej avavar en ver k eerdel ij k al s Micr os ori u m ver mel d.  De j ui st n a a m i s Micr os or u m,  dus zon der " i " .
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Infusoriënkweek op
grootvaders wijze
Jaak Koopmans, D e Siervis Leuven

Infusoriën!? Nooit van gehoord? Natuurlijk wel, maar toch, wat is het nu
weer? 't Ligt op 't puntje van de tong, maar 't wil er niet uitkomen.
Infusoriën zijn gewoon in het water levende ééncellige microscopische diertjes, die als voedsel kunnen gebruikt worden tijdens de eerste levensdagen van
de kleinste vislarven. D ergelijke ééncelligen komen in de natuurlijke wateren
voor, maar ze zijn voor onze doeleinden niet in voldoende concentratie te vinden. Gelukkig is het eenvoudiger ze zelfte kweken op het ogenblik dat j e
denkt er nodig te hebben.
Vooreerst dient verduidelijkt te worden dat alleen aan de zeer kleine vislarven
van sommige soorten (labyrintvissen, ...) infusoriën moeten toegediend worden. Het j ongbroed van het merendeel van de eierleggers ( en zeker van de eilevendbarenden) kan direct pas uitgekomen Artemia

aan, wat de opfok heel
wat vergemakkelijkt.
Hoe wordt nu een klassieke infusoriënkweek opgezet?
Neem een bokaal van ± twee liter inhoud en vul hem met oud aquariumwater.
Hierin gooi j e:
een drietal stukken gedroogde b anaanschil van ± 4 cm op 1 cm;
een flinke snuifgedroogde waterplanten;
een teerlingblokje rauwe aardappel;
enkele korrels ongekookte rijst;
een halve theelepel melk.

ä
ä
ä
ä
ä

De melk is hoofdzakelijk bedoeld om de minder aangename geur die soms
kan ontstaan, te bestrijden. B anaanschil en overtollige waterplanten heb j e uiteraard vooraflaten drogen op de radiator. De rest bewaar j e best voor een
Aquatr opi c a Kortrij k
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volgend gebruik in een luchtdicht gesloten bokaal.  Omdat het  altijd kan
gebeuren  dat  een  geplande  infusiekweek mislukt, zet j e gelijktijdig een
identieke  infusiekweek  op  in  een
tweede b okaal. Zijn b eide kweken gelukt,  dan kun je  afwisselend van  de
ene en de andere voederen.
  Coli s a l ali a ( d wer g g oer a mi )
Nog even vermelden dat j e in de infusiebokaal een grote concentratie van afvalstoffen b eslist moet vermijden, wil j e niet na een paar dagen op een stinkende b okaal water stoten, waarin geen infusie te b espeuren valt.
Je plaatst de bokalen op een lichte, doch niet te warme plaats, dus zeker niet
in de zon. Een temperatuur van 20  ˚ C is ideaal.
Na enkele dagen moet j e controleren ofer in de potten werkelijk infusoriën
zitten. Alhoewel de infusie microscopisch klein is, kan je ze toch met het
blote oog waarnemen. Plaats de bokaal even in het zonlicht en de infuus zal
zich in een dichte, witte wolk concentreren in de lichtzijde.
Wil j e de infusoriën als individutjes zien rondkringelen, leg dan, in de zon, op
een zwarte ondergrond, een stuk glas en deponeer hierop een druppel van j e
infusie-kweek. Met een vergrootglas dat zevenmaal versterkt zal j e de ééncellige dingetjes dynamisch zien evolueren. Bij gebrek aan zon gebruik j e uiteraard een flinke zaklamp.

  B or ar as macul at us
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Ik geefme er rekenschap van dat dit
allemaal  oubollig  kan  overkomen  en
sterk  zal  doen  denken  aan  “Jongens
en Wetenschap”. En feitelijk komt het
daar op neer. Je kunt j e inderdaad niet
voorstellen hoe gelukkig ik was, lang,
lang geleden, als ik op die manier mijn
eerste  infusoriën  in  levende  lijve  als
het ware, kon aanschouwen.
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Heel wat liefhebbers b eschikken nu over een microscoop, wat de observatie
een stuk eenvoudiger maakt. Met dat instrument kun j e heel duidelijk pantoffeldiertjes, trompet- en klokdiertjes, raderdiertjes (die geen ééncelligen zijn),
enz. onderscheiden en b estuderen. Een onvermoede en boeiende wereld zal
voor j e oog openbloeien. Maar dat is dan weer een ander verhaal.
Vlug nog een woordje over het toedienen van de infusie aan j e j ongbroed.
Afhankelijk van de geschatte grootte van het nest j ongen in de kweekbak ( 50
liter inhoud), dien j e tweemaal per dag, een kwart tot een halfcolaglas op
temperatuur gebracht infusiewater toe. Je vult de b okaal terug bij met water
uit de kweekbak.
Als de infusiekweek onverwacht mocht tegenslagen, kun j e j e altijd verder behelpen met p oedermelk, fijngewreven hardgekookte eierdooier, infusie in tabletvorm  of aangepaste  diepvriesproducten.  Heb  je  toevallig  een  vaas
bloemen staan, dan heb j e ook hier een mooi middel bij de hand. D e kans is
inderdaad heel groot, dat j e in het bloemenwater een mooie reserve aan infusoriën zitten hebt.
Denk  eraan  om,  tijdens  het  voederen  met  potinfusie,  het  water  in  de
kweekbak dagelijks met één derde te verversen.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Populaire naam: dwerg-auratus
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Onderorde:

percoidei (baarsvissen)

Familie:

cichlidae

Onderfamilie:

pseudocrenilabrinae
Voorkomen: Komt uitsluitend voor in de omgeving van Masinje Rocks, ten
noorden van Makanjila, Malawi.
1

Grootte: D e maximale standaardlengte is circa 8 cm.
Geslachtsonderscheid:  De  mannetjes  zijn  opvallend  kleurrijker  dan  de
vrouwtjes. Hun kleur gaat van donkergrijs-zwart tot donkerblauw (zwarte variant) en felblauw (blauwe variant). D e wijfjes daarentegen zijn grijs tot geelachtig gekleurd.
Gedrag: Zoals vele Mbuna's gedragen ze zich tegenover soortgenoten zeer
agressief. Tegenover andere vissen zijn ze meestal vredelievend. 
De  dwerg-auratus  is  echter  veel  minder  agressief dan M. auratus .  Waterplanten worden met rust gelaten.
Bakinrichting: Als bodemgrond kan men fijne tot grove kiezel gebruiken.
De b ak moet voorzien worden van schuilplaatsen onder de vorm van rotsformaties  (wel tegen instorten verzekeren). Is het  aquarium voldoende groot,
dan kan men barrières inbouwen om te b eletten dat de dominante mannetjes
hun territorium in één blik kunnen overschouwen.
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Voedsel: In de natuur eten ze plankton en aufwuchs . In het aquarium ontpoppen ze zich tot alleseters gaande van vlokken-, granulaat- tot diepvriesvoer. Nu en dan een vastendag inlassen is een goed idee, omdat anders te dik
dreigen te worden.
Kweken: Is niet moeilijk, het lukt zelfs in een gezelschapsaquarium. Het afleggen gebeurt op de typische Mbuna-manier. D e wijfjes nemen direct na het
paaien de eitjes in hun b ek. Na het uitkippen blijven de j ongen in de bek van
de  moeder  totdat  de  dooierzak
opgebruikt  is.  Daarna  verlaten
ze  nu  en  dan  de  bek voor  een
bliksembezoek  aan  de vrije wereld.  Bij gevaar  keren  ze  stante
pede terug naar de veiligheid van
moeders  bek. Na  ongeveer  een
week  verliezen  de  vrouwtjes
gaandeweg hun broedzorg.
Opmerkingen:  Daar  er verschillende  kleurvarianten van  de  dwerg-auratus
bestaan, is het b eter dat men zich houdt aan één kleurvariant p er b ak om zo
ongewenste kruisingen te voorkomen.

Omdat M.
 dialeptos maar een beperkt leefgebied heeft, wordt deze vis in de
IUCN Red List ofThreatened Species gecatalogeerd als kwetsbaar.
1 )  St an da ar dl en gt e of SL i s de l en gt e van de vi s ge met en van de t op van de n eus t ot a an de st a artwort el .
2)  Auf wu chs:  Met auf wu chs wor dt de l aa g al gen bedoel d di e on der wat er op st en en en h out gr oei t.
Tuss en deze al gen l even kl ei n e kr eeftj es en mi cr os c opi s ch kl ei n e di ertj es.
E en a ant al  vi ss oort en h eeft zi ch ges peci al i s eer d i n h et ui t k a m men van de al gen waar bij  ze n at u url ij k
de al gen et en,  maar hi er bij  ook de kl ei n e kr eeftj es en an der e di ertj es bi n n en krij gen. 
Gezi en de gr ot e h oeveel h ei d l i cht di e de al gen n odi g h eb ben o m t e ku n n en gr oei en,  vi n dt men aufwu chs voor n a mel ij k t ot een di ept e van 1 0 met er.  Na 1 0 met er di ept e n ee mt h et s edi ment t uss en de
al gen h eel  s n el  t oe.
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Lisdodde als oeverplant

Met dank overgenomen uit Aqua Noord Limburg
Auteur: onbekend

Lisdodde kan j e gemakkelijk herkennen aan de typische rietsigaren: verdikkingen op de uiteinden van de stengels. Samen met riet vormt lisdodde een
natuurlijke oeververdediging bij meren en plassen. 
Wil j e hem in j e vijver aanplanten, dan kies j e b est dwerglisdodde.
Zuiverende oeverplant

Lisdodde is een oeverplant met kruipende wortelstokken en lange bladeren.
De plant biedt heel wat voordelen:
Lisdodde zuivert het water.
Hij vervoert zuurstofnaar de wortels. In het aeroob ofzuurstofrijk water
rond de wortels, nemen heel wat bacteriën een vaste plaats in. 
Ze breken fosfaten, nitraten en nitrieten afin het water.
Veel slootdieren zoeken een veilige schuilplaats tussen de wortels van lisdodde.
Heel wat insecten en spinnen overwinteren in de holle stengels van lisdodde.

F
F
F
F
F

Bloei van lisdodde

De verschillende soorten lisdodde
bloeien  van  mei  tot  september.
Aan de kolfverschijnen dan zowel
mannelijke als vrouwelijke bloempjes.  De  mannelijke  aar  zit  bovenaan en de vrouwelijke aar onderaan, al dan niet met een spatie,
afhankelijk van de variant.
Je  kunt  deze  bloeiwijze  op  aren
vergelijken  met  die  van  maïs: je
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ziet een vlezige hoofdas met daarrond zittende, ongesteelde bloemen. In het
begin  zijn  de  bloemen  van  de  lisdodde  lichtbruin  van  kleur.  Vervolgens
komen er bruine, chocoladekleurige zaadhoofden aan: de rietsigaren.
Soorten lisdodde

Lisdodde bestaat in een vijftiental soorten zonder erg grote verschillen. Wij
werpen een blik op de meest voorkomende soorten:
Grote lisdodde (Typha latifolia )
Deze lisdodde groeit van nature langs oevers in ondiep water. Je herkent hem
aan de bruine rietsigaren waarop de mannelijke en vrouwelijke bloemen zich
gescheiden bevinden zonder tussenruimte. Verder heeft deze variant brede
bladeren: tot zo'n vier centimeter. Qua hoogte bereikt de plant gemakkelijk
2,5 meter.
Kleine lisdodde (Typha angustifolia )
Deze kleine variant leeft bij voorkeur in dieper water. Andere verschillen ten
opzichte van grote lisdodde, zijn de slanke bladeren die slechts halfzo breed
zijn en de ietwat groenachtige rietsigaren. Tussen de mannelijke en vrouwelijke bloempjes op de kolfzit er een spatie van een twee- tot een vijftal centimeter. Klein kun j e hem niet echt noemen, want uiteindelijk groeit hij nog altijd uit tot 2 meter.

ì
ì

  Kl ei n e l i s d odde

  D wer gl i s dod de 
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ìDwerglisdodde (Typha mini ma )

Wel heel wat kleiner is de dwerglisdodde met een maximum hoogte van een
halve meter. De grasachtige bladeren zijn heel erg smal en de sigaren zijn
kleiner en ronder dan die van de b ovenstaande soorten.
Opgelet: woekerende plant

Lisdodden zijn agressieve groeiers, althans de grote en de kleine lisdodde. Ze
zaaien zich sterk uit en woekeren. Met hun wortels groeien ze al snel door vijverfolie heen, met alle gevolgen vandien. D aarom is het aangeraden om enkel
de dwerglisdodde in een tuinvijver met folie aan te planten. Zelfs in kleine vijvers zal deze de folie niet b eschadigen. Kleine lisdodde kun j e eventueel ook
in middelgrote ofgrote vijvers met een kunstmatige bodem planten, maar dan
heb j e wel speciale bakken nodig.
Plant grote lisdodde enkel aan in vijvers met een natuurlijke bodem die voldoende diep en groot is. Zo niet, dan kunnen ze zonder al te veel moeite het
hele wateroppervlak innemen, waardoor er amper nog water zichtbaar is.
Lisdodde aanplanten

Lisdodde plant j e als oeverplant vanzelfsprekend in een nat milieu, dat zuur
oflichtzuur is. De plant doet het goed in zon ofhalfschaduw. Maak j e geen
zorgen over de koude wintermaanden, want de soorten die we hierboven b esproken hebben, zijn winterhard.
Zowel grote lisdodde als dwerglisdodde moet j e aanplanten op een diepte van
5 à 30 centimeter. Kleine lisdodde mag dieper aangeplant worden, tot op 50
centimeter onder het wateroppervlak.
Vermeerdering van lisdodde

Lisdodde plant zich in de vrije natuur voort via wortelstokken ofvia pollen.
Zelfkan j e lisdodde vermeerderen uit zaad ofvia deling:
Scheuren - Scheur de planten in april ofmei en p oot de delen op in een
grondmengsel dat b estaat uit gelijke delen zand, klein en laagveen.
Zaaien - Je kunt zelfde zaden van lisdodde oogsten en deze uitzaaien.
Die  ontwikkelen  zich  uit  de  bloemen  aan  de  sigaren.  De  zaadpluizen

A
A
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worden normaal gezien meegevoerd door de wind. In gunstige omstandigheden zal het zaad goed kiemen. Kies een ondiepe oeverrand uit, rijk aan
slik, voor een goede voedingsbodem.
Wil j e ook binnenshuis genieten van lisdodde? Eens de eerste nachtvorst optreedt, kun j e de rietsigaren afknippen en drogen. Je kunt ze dan verwerken in
een droogboeket ofin een bloemstuk.
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Verzorgingvan
moerasschildpadden
Dieter Everaert, D e Siervis Leuven

Moerasschildpadden worden z eer v aak g ehouden in g evangenschap. E
 r worden
echter veel fouten gemaakt in de verzorging van deze dieren. We kennen a llemaal w
 el h et b eeld v an e en w aterschildpadje d at v erkocht w ordt o p d e m
 arkt i n
een k lein b akje m
 et e en palmboompje. D
 it i s e chter h elemaal n iet z oals h et z ou
moeten zijn om deze dieren gezond te h ouden. In dit artikel wordt beschreven
hoe we z e wel m oeten verzorgen. 

Er zijn verschillende soorten moerasschildpadden die vaak gehouden worden in België.  De meest gekende is  ongetwijfeld  de
roodwangsierschildpad (Trachemys scripta
elegans ). Deze komt voornamelijk voor in
het zuidelijke deel van de Verenigde Staten,
meer bepaald in de Mississippi en in stilstaande, sterk begroeide meren. Aangezien
er al enkele j aren een importverbod is op
deze soort, komt deze de laatste j aren veel
minder voor. D e import van de roodwangsierschildpad is echter vervangen door import  van  geelwangsierschildpad  (Trachemys  scripta  troostii )  en  geelbuiksierschildpad  (Trachemys  scripta  scripta ).
Daarnaast worden er in dierenwinkels ook
veel  Mississippi-landkaartschildpadden
(Graptemys pseudogeographica kohnii ) te
koop aangeboden. 
B oven:  r ood wan gs chil d pa d
R echts:  geel wan gs chil d pa d
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Al  deze moerasschildpadden komen voor in het zuiden van  de Verenigde
Staten in meren en rivieren met sterke b egroeiing. Normaal is de geelwangschildpad te herkennen door twee horizontale strepen op het hoofd en een
buik met stippen. De geelbuik door een  S-vormige streep op het hoofd en
buik zonder stippen. Maar aangezien er heel vaak gekruist wordt tussen deze
twee  soorten  zijn  er  veel  mengvormen  ontstaan.  De  Mississippi-landkaartschildpad ofzaagrug is te herkennen door zijn gekarteld schild en een gele rand
om de pupillen. De vrouwelijke schildpadden worden tot 30 cm groot en de
mannetjes iets kleiner. Mannetjes zijn te herkennen door hun langere nagels.

Mi ssi ssi p pi-l an dk aarts chi dp ad

Het is b elangrijk dat we niet vergeten dat onze kleine schildpad die we op de
markt kopen, zal uitgroeien tot een exemplaar van 30 cm grootte en dat zo'n
schildpad al gauw een waterbak van 120 - 150 cm lengte, 6 0 cm breedte en 50
cm diepte nodig heeft. Een volwassen p aartje heeft minstens  100 liter water
nodig en voldoende ruimte om te kunnen zwemmen.

Aangezien al deze schildpadden in een subtropisch klimaat leven, is het belangrijk om dat in ons terrarium zo goed mogelijk na te b ootsen. Het is dan
ook belangrijk  om  hen  een warmtelamp te geven boven  een  landgedeelte
waaronder ze kunnen zonnen. De temperatuur onder de lamp mag oplopen
tot 35-40  ˚ C. Het water moet minstens 20  ˚ C warm zijn overdag en slechts
enkele graden koeler 's nachts. Voor de zaagrug moet de watertemperatuur
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nog enkele graden warmer zijn. Lampen laten we in de zomer gedurende  12
tot 14 uur branden, in de winter verminderen we dat tot 6 uren. In de winter is
het  belangrijk  om  hen  een  winterrust  te  geven  van  een  achttal  weken  bij
10-15  ˚ C ofvoor de roodwang mag dit een echte winterslaap zijn bij 3-5  ˚ C.
Naast een warmtelamp is het ook belangrijk dat onze schildpadden uv-licht
krijgen. We kunnen dit doen door een uv-lamp boven het landgedeelte te zetten
ofdoor een combinatielamp te gebruiken die zowel warmte als uv-licht geeft.

Moerasschildpadden zijn echte alleseters. Ze eten allerlei dierlijk voedsel zoals
visjes, weekdieren, regenwormen, slakken, vliegen maar ook plantaardig voedsel
zoals  alle  mogelijke  moerasplanten  en  zelfs  paardenbloemen.  Daarnaast
moeten we ze ook een multivitaminenmengeling en sepiaschelpen geven omwille van hun behoeft aan calcium. Jonge dieren hebben meer nood aan dierlijke eiwitten. We kunnen ze ook voederen met een commercieel voeder zolang
we er op letten dat het een volledige mengeling is en niet enkel garnaaltjes. Volwassen dieren voederen we twee tot drie keer per week, j onge dieren dagelijks.

Na een winterrust kan een vrouwtje in maart tot tien eieren leggen. Deze eieren
kunnen we uitbroeden op ongeveer 28 -31  ˚ C gedurende een zestigtal dagen
voor roodwang, geelwang en geelbuik; voor de zaagrug is dit tot tachtig dagen.

Moerasschildpadden zijn heel leuke dieren om te houden en al bij al zeker
niet zo moeilijk om te verzorgen. Als we ze goed verzorgen kunnen ze tot 35
jaar oud worden. 

In dit artikel h eb ik geprobeerd om wat m eer informatie te geven over h oe j e
deze d ieren m
 oet v erzorgen. I k w il toekomstige e igenaars z eker n iet a fraden o m
schildpadjes te k open, z olang z e m
 aar w eten w aaraan z e b eginnen e n d e d ieren
een g oed onderkomen g even.
Verder m
 oetje
 e r b ij a ankoop a an d enken d at d it e en d ier i s d atje
 v oor e en h ele
tijd hebt. Er zijn al teveel schildpadden die zomaar in rivieren ofmeren in
België g edumpt werden m et m eestal een dodelijke afloop.

maart 201 1

– 22 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Aquari us vert elt ...

Aquarius vertelt...

Allee, voor zij die me nog niet kennen, ik ben geen aquariaan en van padden
en kikkers heb ik ook geen kaas gegeten. Dus, dat moet j e niet verwachten
van mij hé! Ze hebben me ooit eens gevraagd schone mopjes te vertellen (ik
zou goed betaald worden?) en omdat het zo'n schoon boekje is, wil ik mijn
moppen vertellen aan de redactie. Ik vertel ze in mijn naam en stel maar één
voorwaarde: Je mag ze alleen verder vertellen ... meer niet!
In november had ik jullie verteld dat ik naar  Spanje zou gaan, maar mijn
vrouw is dat daar al moe gezien. Altijd die flauwe sangria b egint tegen te steken. Wij dus in december naar Marokko, een winterverblijfzoals de andere.
De egels kruipen wel in de grond! Ja, hier de sneeuwschop in het tuinhuis zetten, de chauffage op 5  ˚ C en wegwezen.

Via het internet hebben we in de buurt van Safi een bed & breakfast gevonden. Voor een appel en een ei! Het enige wat we daar niet vonden waren appels en eieren, maar in de plaats daarvan hadden ze daar “sardientjes”. Ge
kunt dat niet geloven. Hoe ze dat daar doen, ik heb het nog altijd niet door.
Overal waar j e kijkt liggen, staan en zwemmen er sardienen. Eén van de drie
grootste sardinevissershavens van Marokko bevindt zich in Safi. Dat zeggen
ze natuurlijk niet op internet hé! Op twee kilometer van S afi zijn een dertigtal
conservenfabrieken. Negentig p ercent van hun productie is b estemd voor de
export. Jaarlijks vangt Marokko zo'n 400.000 ton sardines. En dat zijn van
die kleintjes hé! Die visjes zijn geen 10 cm lang hoor!* 
Allee, j ullie redacteur zal wel de j uiste Latijnse naam kennen, de soort en de ondersoort, familie, grootouders enz. In elk geval heb ik er genoeg van gezien. Sardientjes in de olie, in de yoghurt, in de salade, in de pasta, in de boter, in het
groen, op de ontbijttafel ... gebakken, gestoofd, opgerold, gekookt, gedroogd ...
genoeg voor  de rest van mijn leven. En toen ik thuis kwam begin februari,
waren ze in den Aldi in reclame! Zegt mijn vrouw “nie naar den Aldi gaan he!”
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Neen, als ik thuis kwam had ik 2 dagen nodig om al de post te lezen en afte
voeren. Ja, zelfs jullie clubblad van j anuari 201 1 ! Het scheelde geen haar ofik
deed het niet eens open!  V
 orig j aar zo'n schoon kleurtje, nu groen en dat j anuarinummer deed pijn aan mijn ogen. Het zou den drukker geweest zijn die
zijn machine verkeerd ingesteld had . .. Wat een geluk dat mijn mopjes er niet in
stonden...ofze waren nog meer aangebrand !
Aangebrand? Heb j e dat gelezen? Citaat blz. 25 in dat novembernummer van
2010 staat “2 moppen waren niet van een onberispelijke staat ... predicaat racisme” ... ze werden gecensureerd!
Jullie hoofdredacteur is nogal een strenge hoor! Het enige wat ik gekregen heb
voor al mijn werk verleden j aar is “mijn gratis lidgeld” ... Allee, ik ben blij hoor
want ik krijg ook j ullie gratis nieuwsbriefen één week voor dat papieren geval in
mijn brievenbus ligt kan ik het al lezen en in kleur he! Hij noemt dat een poefke
... zeg maar een pdf-ke, gene rommel hoor!
Enfin, dat van die censuur kan ik begrijpen ... gelezen dat van die keeper van
Club Brugge? Ze verdraaien j e woorden en ge zijt de pineut . .. buiten ligt hij hé!
Wie dacht dat, na Vangeluwe en die opkuis in Egypte, we een b eetje tolerant
zouden worden moet nog een b eetje wachten denk ik! 
Allee, een voorbeeld in Marokko, ik heb hier en daar beetje vragen gesteld
maar ze verstaan mij niet hé. Het ligt niet aan mijn Marokaans Frans hoor, ze
moeten een b eetje naar het bord kijken in de plaats van met hun gat naar omhoog staan. In Marokko was dat daar dagelijkse kost hoor. En schoon tapijtjes dat ze daarvoor gebruiken, neen, ze zitten niet zomaar met hun knieen op
de grond hoor. Alleen de metsers zitten nog op hun blote knieën. 
Hoe ze daar metselen, dat is voor een andere keer, maar het steek daar niet
nauw hoor ... Ik vroeg aan eentje die er een b eetje als “een meestergast” uitzag, waarom dat muurtje niet helemaal recht stond. Weet j e waarom? Wel, het
is daar een gebied waar er regelmatig aardbevingen zijn ... dus waarom moet
dat nu persé schoon recht staan?
Maar als j e denkt dat de vrouwen daar allemaal gesluierd lopen, da's geen
waar hoor. Ik heb dat ook gevraagd en meer dan de helft heeft het daar te
warm zowel in de zomer als in de winter. Allee, op 2 5 december 2 010 was het
23  ˚ C aan het strand van Casablanca. En voor mij moet da niet meer zijn.
Heb een fotootje meegebracht en zie jij daar gesluierde dames op staan? Ik
nie zulle.
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Ze noemen dat ook niet Casablanca, j e ziet er wel veel blanke maar die stad
noemt D ar el- B eïda.
Allee, eentje zal ik vertellen wat ik daar echt
meegemaakt heb. Ja, echt, daar op die foto is
het gebeurd, een beetje tussen die twee rijen
paraplu's onderaan op de foto. Ik liep tussen
die p araplus en voor mij liep een mooie meid,
lange  benen,  kort  rokje,  licht  gebruind  ...
schoon volk! Bij die roze grote paraplu waar
ze ook petjes en hoedjes verkochten, bleefze
plots  staan.   Ze  bukte  voorover  om  een
hoedje te  pakken. Ik  zag  dat  het  rokje  achteraan omhoog kwam en zag hoe haar string
(zo  noemen  ze  dat  daar  ook  hoor)  tussen
haar  schone  billen  zachtjes  verdween. Liefhebber als ik had dat natuurlijk gezien hé. Ik
bleef gewoon  staan  kijken. Ze  bleef maar
voorover bukken, hoedjes pakken en hoedjes
passen. Ja, die hoedjes lagen op de grond in hoopjes volgens de maat hé! Bij
het vijfde hoedje draaide ze zich om en keek mij recht in mijn ogen: Ik dacht,
nu krijgen we het, die is boos, want die heeft gevoeld dat ik naar haar heb
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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.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel. na 1 9. 00 u.: 05 3 80 28 98
www. coral worl d. be www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/

Aquari us vertelt ...

staan kijken. Ze zet haar hoedje b eetje dieper .... kijkt recht in mijn ogen en
zegt met een p erfect Hollands accent “ staat ie”?? Ik was gelukkig niet van slag
en ... ik antwoordde: “Ja hoor... bij het tweede hoedje stond ie al”!
Al bij al, das toch een gezonde reactie hé!

Nu ik hier weer thuis b en, heb ik het helemaal zo warm niet meer. Volgende
maand vertel ik een echt plaatselijk mopje en ik heb het in één keer toch goed
begrepen hoor... tot volgende maand.
nvdr:  Sar di n a pil ch ar dus ( echt e s ar di n e of E ur opes e s ar di n e,  i n de vol ks mon d ook gek en d al s pil ch ar d)  wor dt zo' n 1 5 t ot 2 0 c m gr oot en beh oort t ot de f a mil i e der h ari n gen ( Cl u pei dae) .
L et wel :  de n aa m s ar di n es of pil ch ar d i s ni et pr eci es o ms chr even.  Zo k an vol gens de F ood an d Agricul t ur e Or g ani zati on ( F A O)  een bl i kj e s ar di n es de vol gen de vi ss oort en bevatt en:

Sar di n a pil ch ar dus
Sar di n ops mel an osti ct us, S.  n e opil ch ar dus, S.  ocell at us, S.  s agax, S.  c aer ul eus
Sar di n ell a aurit a, S.  br asili ensi s, S.  mader ensi s, S.  l on gi ce ps, S.  gi bbos a
Cl u pe a h ar en gus ( h ari n g) ,  C.  benti ncki
Spr att us s pr att us ( s pr ot of Noor s e s ar di en)
Hyperl oph us vitt at us
Ne mat al os a vl a mi n ghi
Etr u meus t er es
Et h mi di u m macul at u m
  Sar di n a pil ch ar dus ( E ur opes e s ar di n e)
En gr auli s anch oit a, E.  mor dax, E.  ri n gens
Opi st h on e ma ogli nu m
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Site van de maand

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Het internet is altijd maar b eter en b eter aan het worden. Jan Algoed bracht
ons bij de site van de maand: 
http://www.meerwasser-lexikon.de/

Je b elandt meteen op een rustige site met een klein b eetje publiciteit b ovenaan, maar verder een oase aan foto's en filmfragmenten en dit allemaal in een
overzichtelijke indeling. Zeg maar een heus woordenboek voor de zeeaquaria-1
nen. Ik durfbijna luidop zeggen “Alles staat er in”. Ja, natuurlijk in het Duits ,
maar met de onlinevertaler van Google mag dit geen onoverkomelijk probleem meer zijn.
Ik testte het even uit en waarachtig Google deed zijn best, maar het kan b eter.
Ik klikte aan bij de leukste familie van zeevissen voor ons zeeaquarium: de koraalklimmers. Hier dan een voorbeeld.
De lexikon op www.meerwasser-lexikon.de gafvolgende tekst:
Di e F a mil i e der Büs ch el b ar s ch e ( Ci rr hi ti dae)  wir d hi er zu
L an de au ch Kor al l en wächt er gen an nt.  Si e wer den oft mal s
i m F ach h an del  an geb ot en u n d s ch wi m men i n vi el en Aqu ari en.  Der Na me Kor al l en wächt er k o m mt von der Art der B ewe gu n g des Fi s ch es.  Mei st si t zt er wachs a m acht en d auf
oder vor Kor al l en u n d s pri n gt i m wahr st en Si n n e des
Wort es von ei n er Kor al l e zur n ächst en.  I hr e F är bu n g k an n
r echt st ar k varii er en.  I n der Gest al t si n d al l e gl ei ch,  bi s auf
den bek an nt en s chl an k en u n d l an g gestr eckt en " L an gs ch n au zen Kor al l en wächt er "  ( Oxyci rr hit es t ypus) ,  hi er au ch
bek an nt u nt er Kü ch ent u ch : −)
Si e geh ör en zur Or dn u n g der B ar s ch arti gen u n d u mf asst
et wa 3 5 Art en i n 1 0 Gatt u n gen.
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I nt er net
Bi s auf z wei  Art en aus de m Atl anti k k o m men al l e Büs ch el b ar s ch e aus de m I n d op azi fi k ei ns chl i eßl i ch des R ot en Meer es u n d des Gol f von Kal i f or ni en vor,  i m mer i n aus gepr ä gt en Kor al l enri ff en.
Si e l ai ch en r e gel mässi g,  s of er n man ei n echt es P a ar er wis cht.  Di e Auf zu cht i m Aqu ari u m i st
n ach u ns er e m Wiss enst an d bi s h er n och ni cht gel u n gen.  Z wei  Män n ch en k ön n en si ch al l erdi n gs g ar ni cht ab,  es wir d d an n zu ei n e m Ka mpf k o m men bi s ei n er wei cht.
Syst e mati k
Teil kl ass e:  E cht e Kn och enfi s ch e ( Tel eost ei )
Ü ber or dn u n g:  St ach el fl oss er ( Ac ant h opt er ygii )
Or dn u n g:  B ar s ch arti ge ( Per ci f or mes)
Unt er or dn u n g:  E cht e B ar s ch e ( Per c oi dei )
Ü berf a mil i e:  Büs ch el b ar s ch arti ge ( Ci rr hi t oi dea)
F a mil i e:  Büs ch el bar s ch e
Wiss ens ch aftl i ch er Na me:  Ci rr hi ti d ae

Vertaling van het Duits naar het Nederlands
De f a mil i e van Ha wkfi s h ( Ci rr hi ti d ae)  wor dt hi er gen oe md op h et l an d en Ha wkfi s h.  Ze zij n va ak ver krij g b a ar i n de wi n k el s en z we m men i n vel e a qu ari a.
De n a a m k o mt van Ha wkfi s h de a ar d van de be wegi n g van de vi s.  Hij  zi t meest al
op of vóór wa ak za a m r es pect voor k or a al  en s pr on gen i n de war e zi n van h et
woor d van een k or a al  n a ar de vol gen de.  Hu n kl eur k an vrij  st er k vari ër en.  I n de figu ur al l e ma al  h et zel f de,  beh al ve voor de bek en de sl an k e en l an g wer pi ge " l an ge
s n ui t en Ha wkfi s h ( Oxyci rr hit es t ypus) ,  hi er ook wel  bek en d al s k eu k en p a pi er :-)
Ze beh or ent ot de or de Per cif or mes en bevat on geveer 3 5 s oort eni n 1 0 gesl acht en.
Met uit zon deri n g van t wee s oort en uit de Atl anti s ch e Ocea an al l e Ha wkfi s h
k o men ui t de I n d o- P aci fi c,  met i n be gri p van de R ode Zee en de Gol f van Cal i f orni ë,  meer uit ges pr ok en i n k or a al ri ff en.
Ze r egel mati g p a ai en,  al s j e be grij pt wat een echt e p a ar.  De k week i n h et a qu ari u m i s o m on ze k en ni s,  i s n og ni et gel u kt.  Twee man n etj es ku n n en echt er ni et n a ar
ben eden,  d an zal  h et k o men t ot een gevecht t ot een geeft mani er. 
Het s yst ee m
Su bkl ass e:  Tr u e been vi ss en ( Tel eost ei )
Su per or de:  br as e m ( Ac ant h opt er ygii )
Or de:  b a ar s ( Per ci f or mes)
Su b or de:  R eal  b ass ( Per c oi dei )
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Over F a mil i e:  Br us h b a ar s ( Ci rr hi t oi dea)
F a mil i e:  Ha wkfi s h
Wet ens ch a p pel ij k e n a a m:  Ci rr hiti d ae
2

Geeftoe, er is nogal wat scheefvertaald , maar toch leesbaar en begrijpelijk.
Het Nederlandse woord “koraalklimmer” zat er niet in, maar de rest was toch
te pruimen. Vertalingen van het Engels naar Nederlands zijn meestal beter.
Maar de vertaalrobot van Google kent wel meer dan 2 0 talen. En voor zij die
kritiek hebben op het vertaalwerk: j e krijgt altijd de gelegenheid om betere
vertalingen aan te bieden als j e niet akkoord gaat met hun vertalingen!
Wie nog leuke verrassende sites voor ons kent, die geeft maar een seintje aan
redactie@aquatropica.be.
nvdr:
1 )  De sit e zou meert al i g moet en zij n.  Gans on der a an de p a gi n a' s h ebj e de k eu ze uit 9
t al en.  Het Nederl an ds zi t er s pij ti g gen oe g ni et t uss en.  E en k ort n azi cht t oont echt er a an
d at gr ot e del en ni et vert a al d zij n.  Mij n E n gel s en Fr ansi s ni et g oed gen oe g o m de vert al i n g t e beoor del en,  ma ar i k h eb t och de i n dr u k d at di e vert al i n gen a an de kr o m me k ant
zij n,  ma ar t och mer k el ij k bet er d an wat Googl e er van b akt.
2)  “ Nog al  s ch eef vert a al d” i s op zij n zachtst ui t gedr u kt.  I k zou eer der h et pr edi c a at
a b o mi n a bel  of o m h et met een Nederl an ds woor d uit t e dr u k k en:  er b ar mel ij k,  bel a bber d,  kl ot e,  en z.  . . .  gebr ui k en.
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Uit nodi gi ng

U
itnodiging
Een nano-aquariumbeginnen
Gerrit Plovie en Hans Louf
Tegenwoordig  is  het  hip  om  het  woordje
“nano” te gebruiken. Alles wordt kleiner,  een  nieuwe  tendens  die  grondstoffen en energie uitspaart.
Het betuigt van een zekere soberheid,
milieuvriendelijkheid, maar tegelijkertijd ben j e hoogtechnologisch en hip
als j e met nano b ezig b ent.
De aquaristiek is er ook niet aan ontsnapt.  De  tijd  dat  particulieren  konden
showen met grote aquaria zijn stilaan verleden
tijd en zijn enkel nog voorbehouden voor openbare aquaria.
De markt speelt gretig in op deze nieuwe tendens en
tovert  allerlei  nieuwe  kleine  filters, verwarming,
pompen en verlichting uit haar hoed.
Kleine aquaria zowel in glas als in plexi worden in
een starterpakket aangeboden.
De levende have voor in het aquarium kan zeer
gevarieerd  zijn,  zowel voor  het  nanozeeaquarium als voor het nanozoetwateraquarium.
Wie er meer wil over weten komt op vrijdag 2 5
maart  naar  onze  maandelijkse  vergadering.
Zowel voor zee- als voor zoetwateraquarianen.
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Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2011

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

€ 22,€ 32,-

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
redactie@aquatropica.be

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Terrarium

Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Donald Samyn  0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Mari o Woll eghe m

F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen




Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

