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Redactioneel

Geert Vandromme, contactpersoon terrarium 
September is net als ieder j aar de afsluiter van een veel
te slechte zomer, maar ook het langzame begin van de
koude winter. September is tevens de maand om nog
eens terug te mijmeren over de voorbije vakantie, het
jaarlijkse  bezoek  aan  Zoo  Zajac  en  daarbij  zonder
vignet door Duisburg gereden en dat terwijl de politie
massaal aanwezig was.

September is ook de maand voor kermissen en feestjes, terwijl iedereen nog aan
het bekomen  is van  een vermoeide vakantie.  Het  is immers geweten  dat  de
mensen na hun verlofmeer vermoeid zijn dan voor hun vertrek. D e drie weken
vakantie zit vaak vol met stresserende uitstapjes, oflange en vermoeiende reizen
naar het verre zuiden en dit brengt meer stress met zich mee dan dat we gewoon
zijn op het werk. Voor sommigen was er ook de angst dat bij hun terugkomst
hun vijver misschien wel eens leeg zou kunnen zijn.
Een nieuwe rage om de inhoud van vijvers te stelen begint steeds grotere proporties aan te nemen. Terwijl vroeger enkel de vissen meegenomen werden, dan
nemen ze nu ook al de ganse inhoud mee. Waarschijnlijk zijn die dieven heel
goed op de hoogte over het houden van vissen en de aanleg van een vijver. D e
ganse affaire is zeker iets om over na te denken bij de aanleg van de tuin.
Maar misschien was de vakantie ook de uitgelezen gelegenheid om een nieuw
aquarium, vijver ofnieuwe dieren aan te schaffen ofgrondig te verbouwen en zo
de komende winter er volop van te kunnen genieten. Voor Aquatropica is september traditioneel de maand van de j aarlijkse barbecue. We hopen dat iedereen
er terug kan bij zijn. Tevens is september de grote voorbereiding voor onze tentoonstelling in het  Ring  Shopping  Center, waar we nog  enkele medewerkers
kunnen gebruiken  om  onze  stand  een week  lang te bevolken  of om  mee te
werken bij de opbouw en afbraak van de stand. 
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Aankoopeninrichting
van het Mbuna-biotoopaquarium
ZjefPeeters, http://www.mbuna.be
Smaken en visies kunnen verschillen. Op deze p agina p robeer ik een overzicht
te g even v an a lles wat v an p as k an k omen bij d e inrichting v an e en M
 buna-biotoopaquarium. 

Aankoop van het aquarium

Omdat  Mbuna's  zeer  actieve  cichliden zijn hebben ze een eigen
aquarium nodig. Malawicichliden
van een rustiger type zoals Aulo
nocara , hebben in gezelschap van
Mbuna's  geen  rust  waardoor  ze
niet mooi kleuren, niet normaal
opgroeien  en  daardoor tenslotte
een vroege dood sterven.

Aul on oc ar a s p.  " L wan da"

Meestal wordt een aquarium aangekocht naargelang de plaats die ervoor ter
beschikking staat en het budget dat er voor kan worden vrijgemaakt. Beide
zijn vrijwel altijd te klein met als gevolg dat het  ‘leuke' van de hobby snel
voorbij is.  Cichliden hebben  een territorium nodig, wat ze in  een te klein
aquarium niet kunnen hebben waardoor ze agressiefkunnen worden.

Het is b est om met een zo groot mogelijk aquarium te beginnen, een lengte
van 120 cm met een inhoud van 240 liter is toch wel het minimum voor een
Mbunagezelschapsaquarium.  Hoe  groter  het  aquarium,  hoe  gemakkelijker
echter het onderhoud, grote watermassa's hebben een grotere buffercapaciteit
dan kleine, waardoor schommelingen in de watersamenstelling en de temperatuur bij het water verversen, langzamer verlopen.
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Beginnende liefhebbers hoeven zich van b ovenstaande niet te laten afschrikken. Een aquarium van één meter volstaat om de eerste stappen te zetten in
deze fascinerende hobby. Wie een beetje rondkijkt kan echt wel een mooi
aquarium vinden  met  een  inhoud van  200 liter.  De maten  zouden  dan  1
meter lengte, 40 cm diepte en 50 cm hoogte kunnen zijn. Dit is volgens mij
echt het minimum om te komen tot genoegdoening en succes. Kleiner kan
eventueel ook, maar dan is de bezetting van vissen wel erg beperkt, tot twee:
maximum drie soorten Mbuna kunnen dan gehouden worden.
De diepte is bij de aanschaf
van  het  aquarium  zeer  belangrijk. De  diepte is  de  afstand van de voorruit tot de
achterwand.  Deze  zou  minimum  40  cm  moeten  zijn,
50,  60  en  zelfs  70  cm  zijn
met het oog op de inrichting
nog beter.  De  diepte is van
belang om een ruimtelijk effect  te  kunnen  creëren.  Dit
ontbreekt in zeer veel aquaria. Mbuna's komen bijna uitsluitend voor in een
rotsbiotoop en deze rotsen hebben de vissen ook in het aquarium absoluut nodig. Is de diepte van het aquarium niet voldoende, dan kunnen de stenen niet
hoog genoeg worden opgestapeld, tenzij deze allemaal tegen de achterwand
worden opgestapeld, waardoor een muur ontstaat die niet echt oogstrelend is.
Opstelling in de kamer

Om overvloedige algengroei te voorkomen kun j e er b est voor zorgen dat het
aquarium weinig ofgeen direct zonlicht ontvangt. Op een plekje waar niet te
veel wordt langs gelopen zijn de vissen veel rustiger en worden ze niet te vaak
opgeschrikt. Wij  kunnen  de vissen  door  de ruit  zien, maar  ook  de vissen
kunnen  ons zien. Een volledig ingericht  aquarium kan veel wegen  ( 1 liter
water =  1 kilogram!), zorg dus voor een stevig en stabiel onderstel ofkast
waar het volledige aquarium kan op rusten. Veel vloeren, vooral in oudere woningen zijn niet waterpas, enkele stukjes hout kunnen j e helpen om alles toch
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waterpas te zetten. Heb j e een volglasaquarium, dan geefik j e de raad om
tussen het onderstel/kast en j e glazen aquariumbodem een op maat gesneden
stuk piepschuim te leggen van ongeveer 2 cm dikte. Kleine oneffenheden in
het meubel worden hierdoor opgevangen waardoor er geen spanningen in het
glas ontstaan. Om zoveel mogelijk warmteverlies te voorkomen kan j e tussen
je aquarium en de muur ook piepschuim schuiven.
Inrichting van het aquarium, achterwand

Het belangrijkste bij de inrichting van een aquarium is de achterwand. De
achterruit en eventueel de zijruiten moeten ondoorzichtig worden gemaakt,
het b ehangpapier door j e aquarium zien is alles behalve aantrekkelijk. 
De eenvoudigste en tevens goedkoopste oplossing is zwarte zelfklevende folie
aan de buitenzijde van de ruit(en) kleven. Schilderen kan ook, maar verfis
later moeilijk te verwijderen. Na een j aar ofvijfzijn er onvermijdelijk kleine of
grote krassen  op  de voorruit,  omdraaien van het geheel geeft je weer  een
aantal j aren krasvrij kijkplezier. Een natuurlijk uitziende achterwand aan de
binnenzijde geeft meer mogelijkheden bij de inrichting. Op het internet zijn
genoeg sites te vinden waar j e de nodige zelfbouwinstructies kan vinden voor
het  vervaardigen  van
zo'n  achterwand. Zelf
heb ik hier (nog) geen
ervaringen mee. In de
speciaalzaak  zijn  kant
en klare oplossingen te
vinden.  Dit  kan  gaan
van eenvoudige en relatiefgoedkope structuurplaten tot prachtige, maar ook
prijzige ‘back to nature'–rotsachterwanden. Posters met onderwaterfoto's zijn
misschien mooi voor de goudvissen van j e kinderen, maar zijn volgens mij ongepast voor een biotoopaquarium.
Inrichting van het aquarium, rotsformaties

Mbuna's hebben rotsen  en voldoende  schuilplaatsen nodig.  Het  aquarium
moet dan ook zodanig worden ingericht dat aan deze behoefte wordt voldaan. Leg op de glazen bodem van j e aquarium enkele op maat gesneden
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stukken piepschuim op de plaatsen waar j e later de rotsformatie wil opbouwen. Stenen wegen zwaar, enkele korrels b odemsubstraat onder een rotsformatie  zijn voldoende  om het glas te  doen barsten.  Bouw vervolgens naar
eigen inzicht enkele rotsformaties. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Vele  Mbuna-soorten  zijn
echte  gravers,  bodemzand
wordt in de bek genomen en
naar een andere plaats overgebracht. Het liefst doen ze dat
in  de  nabijheid  van  stenen,
ondergraven van j e bouwwerk
kan tot instorten leiden.  Om
die reden éérst rotsen bouwen
en  pas  daarna  zand  op  de
Metri acli ma gr es h akei ( Mayl an di a gr es h akei)
boden leggen! Stenen voor j e
bouwwerk kun j e in de natuur zoeken, maar leg deze nooit rechtstreeks in j e
aquarium. Parasieten en schadelijke stoffen sluipen zo j e aquarium binnen en
kunnen later veel ellende veroorzaken. Langdurig koken in zuiver water is volgens mij de enige veilige oplossing. In aquarium-, vijver- en tuincenters zijn
vele soorten en verschillende vormen geschikte stenen te koop. O ok hier kun
je van goedkoop naar zeer duur gaan. Wie een echt biotoopaquarium wil voor
zijn rotscichliden gebruikt geen zogenaamde maanstenen. Hier zitten wel veel
gaten in, wat goede schuilmogelijkheden biedt voor j e vissen, maar natuurlijk
overkomen doen ze niet en bovendien zijn ze erg prijzig. Wie de tijd neemt
om onderwaterfoto's te bekijken van het Malawimeer kan zien dat de meeste
biotopen van onze Mbuna's bestaan uit rolstenen.
Keien zijn het goedkoopst in
aanschaf en  benaderen  het
meest het natuurlijk biotoop
van  de  vissen.  Nadeel  is
echter  dat  deze  rolstenen
moeilijk  stabiel  te  stapelen
zijn  en  onvoldoende  schuilmogelijkheden  bieden.  Wie
Ast at otil api a c alli pt er a
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echter  de tijd neemt  om te  experimenteren  en  desnoods herhaaldelijk  opnieuw wil beginnen stapelen kan tot verbluffende resultaten komen. Hier en
daar een beetje siliconenkit kan soms ook een handje helpen. Mbuna's zijn
over het algemeen algeneters en algen zullen mettertijd onvermijdelijk ook in
jouw aquarium groeien. D at is echter geen ramp, zelfs natuurlijk en goed voor
je vissen. Deze  schrapen namelijk  de  algen van  de  stenen.  Gladde  stenen
blijven op die manier gespaard van al te veel algengroei, maar lavasteen en andere  soorten  scherpe  stenen  blijven  meestal  onaangeroerd  of kunnen  de
vissen verwonden. Stenen die worden opgestapeld vanafde voorkant, naar
achter toe steeds hoger, geven een zeer mooi ruimtelijk effect. Let wel op,
stenen die tot tegen de voorruit komen, verhinderen j e om de algen op de ruit
te verwijderen. Enkele centimeters afstand laten bespaart j e weer veel ellende.
Inrichting van het aquarium, bodembedekking

De bodem zou voor de meeste Mbuna's moeten bestaan uit goed gespoeld
fijn aquariumgrind van 2-3 mm. Deze bodembedekking laat j e zachtjes oplopen van voor naar achter zodat het vuil zich niet te veel achteraan het aquarium kan ophopen. Afval zinkt naar het laagst gelegen gedeelte van het aquarium en dus vooraan waar het eenvoudiger is te verwijderen. Mbuna's hebben
echter, zoals vele andere cichliden, de eigenschap om zelfte willen bepalen
hoe  hun  leefwereld
wordt  ingericht.  Uw
zacht  glooiend  landschap kan al na enkele
dagen  een  maanlandschap worden en weg is
deze  theorie!  Grof
zand  als  bodembedekking kan ook, maar dan
Ps eu dotr oph eus s p.  " acei "  man n etj e
zou  het  donker  zand

moeten zijn, Rijnzand is bijvoorbeeld geschikt. Met een lichte ondergrond
voelen Mbuna zich niet lekker en laten dan ook nooit hun mooiste
kleuren
(1)
zien.  Uitzondering  zijn  bijvoorbeeld Metriaclima  livingstonii  en Pseudotropheus sp. “ acei” die in de natuur ook b oven een zandbodem leven. Koraalzand is niet fijn genoeg, is niet natuurlijk en is, net als wit zand, veel te licht
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van kleur waardoor de kleuren van j e cichliden verbleken. Bovendien raken
de kieuwen van j e vissen door koraalzand geïrriteerd. Tenzij j e besluit planten
te zetten in j e aquarium is het niet nodig een voedingsbodem te voorzien.
Planten en kienhout

Hoewel  op  de  rotsachtige  oeverbodem  van  het  Malawimeer,  enkel  algen
groeien  en  er  weinig  of geen  plantengroei  voorkomt,  kan  voor  sommige
mensen een aanvulling met planten in het aquarium een absolute noodzaak
zijn. Vallisneria, A nubias en Microsorium

p teropus zijn harde, sterke planten
en kunnen probleemloos bij Mbuna's worden gehouden.
Vallisneria  natans  (syn.Vallisneria  asiatica (2))
Er zijn verschillende  soorten  Vallisneria verkrijgbaar. Alle  soorten zijn geschikt voor ons Mbuna-aquarium.
Temperatuur van het water: 20–28  ˚ C
Hoogte: 30 tot 50 cm
Belichting: matig tot goede belichting
Een groene plant met  spiraalvormig gedraaide
bladeren. De plant vormt vele uitlopers en moet
daarom nu en dan uitgedund worden om te voorkomen dat de plant zichzelfverstikt. 
Planten kan je best  doen in  een klein potje gevuld
met  het  nodige  voedingssubstraat.  Het  potje  wegwerken met een paar kleine stenen, zodat het niet zichtbaar is en de wortels niet kunnen b eschadigd oflosgemaakt worden door gravende cichliden. Het is een zeer
gemakkelijk te houden waterplant die uitstekend geschikt is om aan de achterkant en zijkanten van ons aquarium aan te brengen.
Anubias  barteri
Ook vanAnubias

zijn vele varianten verkrijgbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar
de A.
 barteri .
Temperatuur van het water: 22–30  ˚ C
Max. hoogte: 30 cm
Belichting: weinig tot matige b elichting
sept e mber 201 1
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Het is een taaie, donkergroene plant
met een taaie kruipende wortelstok.
De bladeren zijn leerachtig.
Deze  plant  stelt  weinig  eisen  en
wordt daarom ook zeer veel aangeboden. Hij vraagt weinig licht en de
waterkwaliteit is niet van groot belang.  Het  is  een  solitair  die  het
mooist  tot  uiting  komt  tussen
planten met een zeer fijn blad, liefst
met  een  andere  kleur.  Omdat  deze  plant  zeer taaie  bladeren  heeft  en  op
rotsen kan groeien is hij uitermate geschikt in een cichlidenaquarium.
Microsoriu m pteropus  (javavaren)
Temperatuur van het water: 22–28  ˚ C
Hardheid van het water: groeit in zacht ofhard water
Max. hoogte: 50 cm
Belichting: matig tot goede belichting
Javavaren  heeft  lancetvormige,  olijftot donkergroene bladeren. D eze zijn
smal,  spits  of afgerond  enkelvoudig
en hebben een korte steel.
Het is een langzaam groeiende plant,
die probleemloos kan worden gehouden.  Hij  is  daarom  zeer  geliefd  als
aquariumplant.  Deze  plant  kan  op
stenen groeien, zet  de plant zo vast
dat de wortels erop vast kunnen groeien. Zo kan j e ook de achterwand en/of
de zijwanden goed decoreren. Omdat Mbuna's graag graven en zo de wortels
kunnen losmaken is in de bodem planten niet aan te b evelen.
Hoewel kienhout zeer aantrekkelijk is in een aquarium is het voor een Mbunaaquarium niet aan te raden. Malawi-cichliden hebben alkalisch water nodig, een
waarde tussen  7,0 en  8,5 is vereist. Kienhout heeft de eigenschap het water
zuurder (lagere pH) te maken en bovendien kleurt het water stilaan geel/bruin.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Tot slot
Kastelen,  schatkisten,  stenen  kruikjes,  muntstukken  en  andere  onzin  horen  in  geen
énkel  (biotoop)aquarium  thuis.
Plastiek plantjes evenmin.
nvdr:
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Hymenocera picta,
een ware voedselspecialist
Maya Joris

De Nederlandse n aam van deze m ooie en bijzondere verschijning luidt ‘h arlekijngarnaal'. B ij v eel a quarianen g aat e r b ij h et l ezen v an d ie n aam w el e en b elletje r inkelen. D
 eze g arnaal v erschilt e chter in e en a antal opzichten v an a ndere
soorten garnalen die vaak in onze aquaria worden gehouden Dit geldt onder
andere voor h et voedsel dat m en deze g arnaal dient aan te b ieden .

Het gebeurt wel eens dat men via het inbrengen van vers levend steen ofeen
nieuw koraaltje ‘ganzenvoetjes' meebrengt in het aquarium. Als na een poosje
bepaalde koraaltjes instaan en/ofverdwijnen, gaat de aquariaan op zoek naar
de oorzaak en in een niet onaanzienlijk aantal gevallen komt deze dan de ganzenvoetjes  (Asterina  sp.)  tegen.
Doordat deze ministerretjes zich
explosief kunnen  vermenigvuldigen (o.a. door deling) kunnen
deze een plaag gaan vormen.
Je kan deze kleine plaagdiertjes
handmatig  proberen  te  vangen,
maar  meestal  is  er  geen  beginnen  aan  en  kiest  met  voor
een  natuurlijke  vijand  om  de
ganzenvoetjes uit te roeien.
De Hymenocera p icta , een wondermooie garnaal, heeft enkel zeesterren op
zijn menu staan. Het nadeel aan het inbrengen van de harlekijngarnaal is dat
je later zelfop j acht moet gaan naar zeesterren. Je kunt deze levend kopen,
maar j e kunt ook bij een zeewaterspeciaalzaak vragen ofhij aan ingevroren
zeesterren kan komen. Soms hebben winkeliers ( ofhun toeleveranciers) zeesterren in hun aanbod en ook hier vallen wel eens slachtoffers onder. Als j e
Aquatr opi c a Kortrij k
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een winkelier vraagt de dode ofafstervende sterren voor j e in te vriezen en te
bewaren is het dus mogelijk om deze in stukjes te voeren aan de harlekijn.
Mocht j e er niet via een zeewaterspeciaalzaak aan kunnen komen, dan kan
het de moeite waard zijn eens een b ezoekje te brengen aan een dorp waar vissersboten afmeren. Zeesterren worden vaak als bijvangst in netten naar b oven
gehaald en j e kunt het geluk hebben een b ehulpzame visser te treffen. Het is
in elk geval raadzaam om vóór de eventuele aanschafvan de harlekijngarnaal
hierover te informeren.
Het mag duidelijk zijn dat indien j e
reeds  andere  zeesterren  in je  aquarium  hebt,  dat  deze  waarschijnlijk
ook als voedsel voor de Hymenocera


z
ullen

g
aan

d
ienen.

sp.,
picta
Linckia
brokkelsterren  (Ophiothrix  sp.)  of
zandsterren  (Astropecten  polyacanthus )  worden  zonder  meer  direct
aangevallen,  waarbij  het  verschil  in
grootte tussen de ster en de garnaal Astr opect en pol yac ant h us
sept e mber 201 1

– 1 2 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zee wat er

niet van belang is. De anders zo schuchtere
harlekijngarnaal is vasthoudend als een pitbull als het om eten gaat! Het heeft er alle
schijn van dat de harlekijngarnaal de aanwezigheid van een zeester ruikt. Als in een
aquarium  waar  al  een  harlekijn  zit,  een
zeester wordt ingebracht, is meteen te zien
dat  deze  actief worden  en  op jacht  gaan
door met hun scherpe pootjes al prikkend
door de zandbodem opzoek te gaan naar de
sterren. Zodra ze een ster gevonden hebben
proberen  ze  met  hun  grote  scharen  één
poot van de ster op te tillen, om vervolgens
de  ster  op  zijn  rug  te  keren.  Zodoende
wordt  de  ster machteloos tegen  de  harle De zeest er l i gt macht el oos op de r u g
kijngarnaal en die aanblik is minder leuk.
Er lijkt bij de ster een soort stress te ontstaan waardoor deze haast roerloos
wordt en het de garnaal hiermee eigenlijk nog gemakkelijker maakt. D e harlekijngarnaal holt dan de ster vanafde onderkant uit door het weefsel weg te
eten. De harde bovenkant welke een aantal zeesterren bezitten wordt door
deze tactiek vermeden.
Bij  de  welbekende  kleine  brokkelsterretjes  worden  de  pootjes  verwijderd,
waarna de garnaal zich tegoed doet aan het weerloze lijfje.
Er  zijn  aanwijzingen  dat  ook  sommige  zee-egels  op  deze manier  aan hun
einde komen door de harlekijngarnaal. Zo zijn er in het verleden zelfs harlekijngarnalen uitgezet langs kusten waar zee-egels een plaag vormen.
Het uiterlijke verschil tussen mannetjes en vrouwtjes kan men eigenlijk alleen
zien aan  de eitjes die het vrouwtje  op het  onderlijfje meedraagt, deze zijn
rood/blauw gekleurd en worden b eschermd door haar scharen. Het vrouwtje
kan wel tweemaal zo groot zijn als het mannetje en ze kan tussen de  100 en
3.000 eitjes produceren. Na ongeveer een dag oftwintig laat ze haar broed
los, dit gebeurt ongeveer één uur nadat het licht uitgaat, verspreid over twee
nachten. Na het loslaten van het broed zal het vrouwtje verschalen. Direct na
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het verschalen blijft het vrouwtje een paar seconden roerloos liggen waar het
mannetje gebruik van maakt om binnen enkele seconden het pakketje sperma
afte geven. Als het mannetje deze kans mist, zal deze moeten wachten tot de
volgende verschaling. Het koppel harlekijngarnalen paart dus ongeveer eens
in de drie weken.
Het b este kan men de Hymenocera

p icta als koppel houden, maar in de praktijk zal dit niet meevallen. Vrouwtjes zijn heel zeldzaam en zullen slechts sporadisch in de handel worden aangeboden en daarom moeilijk te b emachtigen.
Als een mannetje een vrouwtje heeft gevonden blijft deze in haar buurt en
probeert met haar te paren en zal alle andere mannelijke harlekijnen verjagen.
Indien harlekijngarnalen welke als koppel zijn aangeschaft dus niet dicht bij
elkaar leven is de kans groot dat het dus om twee mannetjes gaat. In een voldoende grote b ak zal dit meestal geen probleem geven, maar in een te klein
aquarium zou dit wel eens kunnen leiden tot gevechten.
Hierin verschillen  de harlekijngarnalen  dus wezenlijk van poets-  ofpepermuntgarnalen, welke vaak hermafrodiet zijn en zowel eitjes kunnen dragen en
tegelijk een soortgenoot kunnen b evruchten.
Zoals de meeste garnalen leeft de Hymenocera

p icta in het donker en daarom
zijn veel schuilplaatsen noodzakelijk waarin ze zich overdag kunnen verstoppen.
Harlekijngarnalen hebben – net als andere garnalen – behoefte aan een correct j odiumgehalte in het water om goed te kunnen verschalen.
De harlekijngarnaal is gevoelig voor schommelingen in zoutgehalte en voor
een te hoog nitraatgehalte. Medicijnen op koperbasis zijn direct dodelijk voor
ze. D eze wondermooie garnaal is niet aan te raden voor erg j onge aquaria en
is mijns inziens minder geschikt voor onervaren zeeaquarianen.
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Genieten van waterjuffers enlibellen
Verslagvan de vijververgaderingop24juni
Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Bij het openen van de vergadering verwelkomde Gilbert iedereen en in het bijzonder een nieuw lid, namelijk dhr. D eleu. Hij is vooral een aquariumliefhebber. We hopen dat hij zich in de vereniging goed zal amuseren.
In de loop van oktober staat onze vereniging in het Ring  Shopping Kuurne
onder de noemer AquaTerraDagen. Meer uitleg volgt in het volgend clubblad.
Daarna kondigde hij onze spreker Paul en het onderwerp voor deze avond aan.
Paul stak van wal met een dankwoordje om Jan Algoed te loven voor het
helpen samenstellen van de powerpointpresentatie.

De libellen en waterjuffers b ehoren tot de orde van de o donata wat een heel
oude orde van primitieve insecten is. Er zijn twee grote onderorden: 
zygoptera (gelijkvleugeligen ofwaterjuffers) dit zijn de kleinste.
anisoptera ( ongelijkvleugeligen ofechte libellen) zijn merkelijk groter.

ì
ì

De waterjuffers zijn delicaat en vliegen niet zo goed, terwijl de libellen uitstekende vliegers en geduchte j agers zijn. Er bestaat nog een derde onderorde:
oerlibellen ( anisozygoptera ). D eze b estaat uit één familie met twee levende
en  talrijke  fossiele  soorten  (hoogtepunt in Mesozoïcum, in de tijd van
de  dinosaurussen).  Op  de  volgende
dia zien we een fossiel van zulk een libelle.  Voor  de  grote  catastrofe,  ons
wel gekend als het gebeuren waardoor
alle  dinosaurussen  zouden  uitgestorven zijn, waren er nog meerdere ondersoorten waarvan sommigen een spanAquatr opi c a Kortrij k
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wijdte hadden tot 80 cm. Tijdens die grote catastrofe, de inslag van een meteoriet in de Golfvan Mexico, moet ongeveer 8 0 tot 9 0 p ercent van de fauna en
flora vernietigd geweest zijn. Gelukkig hebben enkele van de libellenfamilies
dit overleefd. We zien op een volgende dia terug een fossiel van zulk een grote
libelle die duidelijk herkenbaar is aan de ongelijke vleugels.
Op de volgende dia zien we de huidige twee soorten. Ze zijn duidelijk te onderscheiden door het verschil in de vleugels en ook de grote. D e libelle heeft
een paar brede en smalle vleugels, terwijl de waterjuffer vier bijna dezelfde
vleugels heeft. Toch hebben ze veel verwantschap in hun levenswijze en voedingsmethode. Als  larve  hebben  ze  echter  een totaal  ander uitzicht,  daar
komen we later op terug. 
Op de volgende dia zien we een detailopname van een vleugel waar duidelijk
de ingewikkelde structuur ervan zichtbaar is. Daardoor zijn ze echt gerichte
snelle vliegers. Ze beschikken over twee paar vleugels die onafhankelijk van
elkaar werken en wat hem ten goede komt tijdens het j agen. Waterjuffers zijn
minder goede vliegers.
Vervolgens zien we een YouTube-filmpje waar we een vertraagde opname van
het vliegen zien. We merken duidelijk op dat de onafhankelijke vleugels elk
hun eigen b ewegingen maken. 
Op de volgende dia's zien we enkele mooie waterjuffers en wat opvalt is dat ze
hun  vleugels  naar  achteren
langs hun lijfleggen. Libellen
kunnen dit niet en hebben altijd gespreide vleugels.
Op de volgende dia zien we
een  macro-opname  van  de
kop. D eze heeft enorme facetogen,  de  ocellen  zijn  drie
kleine oogjes, de antennes en
de  kaken.  De  ocellen  en  de
antennes  zijn vooral  belangrijk tijdens het vliegen. Deze
zorgen  ervoor  dat  ze  hun
evenwicht  vinden.  De  ogen
bestaan  uit  twee  delen.  Het  Det ail opn a me ogen
bovenste  gedeelte  dient  om
sept e mber 201 1
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ver en om bewegingen te zien. De onderkant is om dichtbij en de vorm te
zien. Dit is vooral van belang tijdens de j acht. Die grote ogen dienen uiteraard
om hun voedsel te zoeken. Ze eten zowat alles wat ze tegenkomen. Ze zijn
enorm  vraatzuchtig.  In  sommige  streken  in  Amerika  zijn  ze  een  pest  en
roeien ze soms volledige bijennesten uit. Ze bijten niet zomaar om te bijten en
zullen niet snel een mens bijten. Ze zijn zeer schuw. 
Op een volgende dia zien we duidelijk bij het vrouwtje de legbuis en bij
het mannetje de verdikking aan het
onderlijf. Verder zien we nog enkele
prachtige exemplaren.
Libellen en waterjuffers hebben een
complex  paringsritueel  wat  Paul
ons  met  de  nodige  dia's  en  uitleg
duidelijk maakt. 
Op  de  volgende  dia  zien  we  een
koppel  waarbij  het  mannetje  het
vrouwtje bij de nek heeft en het vrouwtje zit te wriemelen aan het geslachtsorgaan onderaan het eerste segment waar het sperma zal uitkomen. Op deze
wijze kan het vrouwtje bevrucht worden. Daarvoor hebben ze een  schitterende oplossing. 
Op de volgende dia (p.  18) zien we een mooie tekening van de volgorde van
het hele gebeuren. Wat gebeurt er nu precies? 
a: Het mannetje achtervolgt het vrouwtje, dit gebeurt van b ovenaf.
b: Hij neemt het bij haar nek en koppelen
c + d : het vrouwtje brengt haar achterlijfnaar zijn geslachtsorgaan
e: Na het bevruchten vliegen ze samen weg ...
f: ... om de eieren in het water te leggen.
Een volgende dia toont ons het speciaal orgaan van het mannetje. Aan de
hand van dit orgaan worden de verschillende soorten gedetermineerd. Het is
een tangvormig orgaan waarmee hij het vrouwtje bij de nek neemt. 

Sy mpec ma br au eri
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Daarna  volgt  een  complex  gebeuren  waarbij  het  mannetje  zijn
sperma uit zijn genitaliën pompt in
zijn  achterlijf via  het  verdikte  orgaan  op  het  eerste  segment.  Pas
daarna  zal het vrouwtje met haar
achterlijf daaruit  met  een  soort
tweede penis zich bevruchten. Dit
is een ingewikkeld gedoe, onbegrijpelijk, maar toch doen ze het. 
Op de volgende dia zien we de anatomie van het mannelijk geslachtsdeel van het tweede segment. Het
is  een  zeer  ingewikkeld  orgaan.
Ook daaraan kunnen ze gedetermineerd worden. We zien nog enkele
foto's van een bevruchting. De eieren worden zowel in het water als
op het  droge gelegd. Daarna zien
we  een heel mooi filmpje waarop
duidelijk te zien is hoe de bevruchting plaats vindt en hoe de eieren daarna gelegd worden. Ze paren dagelijks
minstens één keer. 
Het  mannetje  heeft  een  probleem.  Hij  wil  absoluut  zijn
genen doorgeven. Met zijn borstels verwijdert hij eerst
eventueel  sperma van  een  ander mannetje uit de vagina van het vrouwtje. Dit
lukt effectief. S ommige vrouwtjes verwijderen zelfhet sperma door een vaginale
douche te nemen, anderen spoelen hun
vagina leeg, j e kunt het j e niet voorstellen
ofze doen het. Nadat de vagina proper
is, is er nog een probleem. Het mannetje
moet daarna voorkomen dat het vrouwtje
alsnog  door  een  ander  mannetje genomen wordt.  Ze bewaken heel goed hun territorium.  An at o mi e man n el ij k geni t al i a van h et 2 de si g ment
sept e mber 201 1
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Na de pauze ging Paul verder over het
leven van  deze  insecten, van  hun geboorte tot larve en daarna tot het verpoppen. Zoals we  al wisten leggen libellen en waterjuffers hun eieren in het
water in ofop planten. Uit die eieren
komt er een pro-larve  die ongeveer  2
mm groot is.  Snel  ontwikkelt  de prolarve zich naar het eerste stadium wat
al  op  een waterjuffer begint te lijken.
De drie aanhangsels achteraan het lijfzullen later voor de ademhaling zorgen.

Waterjufferlarve
De  drie  staartvinnetjes zijn voorzien van heel fijne bloedvaatjes. Daarmee
halen ze zuurstofuit het water. De libelle heeft  een totaal  ander  systeem.
Deze doen het via de darm, het rectum. Ze openen het rectum en
trekken daarmee water binnen en nemen zo
de zuurstofop via hun darm. D aar zijn ook
de  heel  fijne  bloedvaatjes  aanwezig  die
voor de uitwisseling zorgen.
Libellenlarve
De volgende dia's tonen ons al enkele foto's van de beide larven waar Paul
ons nog een gedetailleerde uitleg geeft.
Dan volgt nog een filmpje waar we duidelijk de ademhaling  zien  van  de  libellenlarve.  Als  de  tijd  rijp  is
komen de larven van beide soorten uit het water om te
transformeren.  We  zien  nog  enkele  fossielen  van
beide soorten wat alweer bewijst dat deze insecten
al heel lang op aarde leven. 
Een volgende dia toont ons twee foto's van twee koppen van
een libelle. Ze beschikken over een uitklapbare onderkaak waar
zich twee haken bevinden. D eze haken dienen uitsluitend om de prooi vast te
nemen. Er komen geen sappen uit zoals bij de geelgerande watertorlarve. D e
uitklapbare kaak is een voordeel tijdens de j acht omdat de larve van een verdere afstand kan toeslaan op de prooi. Ze nemen alles wat beweegt, dikkopAquatr opi c a Kortrij k
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jes, kleine visjes, daphnia's soortgenoten,  enz.  ...  het  zijn  echte
veelvraten, doen zelfs aan kannibalisme. D e larven zijn erg goed
onder water We zien twee filmpjes  hoe  ze  dit  toepassen.  Het
gaat echt vliegensvlug. De prooi
heeft geen schijn van kans. Eenmaal tussen de kaken is er geen Kor aal j uff er
ontkomen meer aan en wordt de Ceri agri on t en ell u m
prooi  leven  verorberd.  Daarna
zien we een larve – die klaar is om te transformeren – uit het water omhoog
kruipen om uit zijn cocon te breken. Op dit moment is de insect het meest
kwetsbaar en een geliefde prooi voor vogels. Eenmaal uit de cocon droogt de libelle op en pompt ze haar vleugels op waardoor ze openklappen en begint ze al
met haar vleugels te wapperen. Na enkele minuten wapperen voelt de libelle dat
ze er klaar voor is en vliegt ze meteen weg met als enig doel voedsel zoeken. Dit
hele proces duurt ongeveer een uur. We zien nog enkele prachtexemplaren.
Zoals bij alle leven komt ook bij de
libellen  en  waterjuffers  een  einde
aan hun levensloop. Hun natuurlijke
vij anden zijn vooral vogels, spinnen
en de roofvlieg (Asilidea ). Hun leven
op  het  droge  duurt  meestal  maar
rond de drie maanden. 
Aes h n a mi xt a ( p aar den bij t er)

Daarmee was Paul aan het einde van zijn prachtige voordracht gekomen. Het
mag gezegd zijn dat dit alweer een heel leerzame voordracht was.
Gilbert b edankte Paul voor zijn mooie, toch wat erotisch getinte voorstelling.
We hebben nu alvast een veel betere kijk op de libellen ofwaterjuffers die
rond onze vijvers vliegen.
Paul, bedankt en tot een volgende keer.
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VRisineloricaria
van deeigenmanni
maand(Pellegrin, 1908)
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: siluriformes (meervalachtigen)
Familie:

loricariidae

(harnasmeervallen)

Onderfamilie:

loricariinae (naald- ofzweepstaartmeervallen) 
S ynoniemen: Loricaria


eigenmanni , Hemiloricaria
eigenmanni
(1)

Voorkomen: Venezolaanse Llanos waar ze voorkomen in witwaterrivieren
en witwaterbekkens. Ze zijn meestal te vinden boven zanderige bodems waar
ze zich ophouden tussen bladafval.
(2)

Grootte: Worden zo'n 12 cm ( SL) groot.
Geslachtsonderscheid:  Volwassen  mannetjes  hebben  een  soort  bakkebaarden (odontodes) op de kop en de b orstvinstralen.
Gedrag: Het zijn zeer vreedzame bodemvissen, die zonder problemen met
andere kleine vissen gehouden kunnen worden. Typische medebewoners zijn
bijv. kleine zalmpjes, Apistogramma

- en Corydoras -soorten en andere kleine
harnasmeervallen. Hou ze echter niet samen met sterke ofagressieve vissen;
ze zullen zich te veel verstoppen, waardoor ze het zeer moeilijk zullen hebben
om aan voedsel te komen. Ze zijn buiten het broeden niet territoriaal.
Bakinrichting:  De bodem kan bestaan uit donker fijn zand. Als decoratie
kan men planten en kienhout gebruiken. Ze kunnen perfect gedijen in een
goed beplant aquarium, zolang er maar geen al te felle belichting boven de
bak hangt. In dien optiek zal men dus best gebruik maken van planten die
geen hoge lichtbehoefte hebben, zoals o .m.Anubias


b arteri var. n ana , Microso
(
javavaren),

v
erschillende


e
n

-soorten.
rium p teropus
Cryptocoryne
Vallisneria
Wil men deze meerval in optimale condities houden, dan zal men moeten opAquatr opi c a Kortrij k
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teren  voor  een  biotoopaquarium.  De  biotoopinrichting  is  vrij  simpel  van
opzet: een b odem van fijne
kiezel waar op willekeurige
plaatsen  een  laagje  gedroogde  eiken-  en/of beukenbladeren  gelegd  wordt.
Verder  kan  men  de  bak
voorzien  van  grillig  gevormde  takken  (beukentakken  zijn  uitermate  geschikt voor dit doeleinde) en enkele stenen. Om het plaatje te vervolledigen
kan men met rotsen ofmet hout grotten creëren die dienst kunnen doen als
schuil- ofaflegplaatsen. Hier en daar een dotje planten kan het geheel nog
verder opvrolijken. Maar zoals al eerder gezegd, ze houden niet van al te sterk
licht, de bak mag dus niet al te fel belicht worden.
Aan het water stellen ze geen al te hoge eisen. De hardheid mag variëren van
zacht tot middelhard ( 2-15  ˚ dGH) met een pH die schommelt tussen de 6,0 en
7,4. De watertemperatuur mag niet al te laag zijn, tussen de 24 tot 29 ˚ C is goed.
Hoewel deze meerval geen scholenvis is, is het toch beter verschillende exemplaren samen te houden.
(3)

Voedsel: In de natuur voeden ze zich met aufwuchs en kleine kreeftachtigen. In
het aquarium ontpoppen ze zich tot alleseters en nemen alles soorten voedsel
aan, zoals droogvoer, groenvoer (ook geblancheerde spinazie, courgettes, boerenkool, enz.), levend en diepvriesvoer zoals pekelkreeftjes en muggenlarven.
Kweken:  In  optimale  condities  gehouden  zullen  ze  vrij  gemakkelijk  tot
kweken komen. Het best zet men een biotoopaquarium op, zoals hoger beschreven. Als broedplaatsen kan men pvc-buisjes met een maximale diameter
van 5 cm gebruiken. 
Het is niet altijd gemakkelijk een geschikt kweekstel te vinden. D aarom start
men b est met een groepje van zes (liefst meer) j onge R.
 eigenmanni . Op die
manier heb j e de meeste kans een geschikt broedpaar te vinden. 
Het water moet zacht zijn en een pH hebben die neutraal tot licht zuur is.
sept e mber 201 1
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Wanneer het mannetje in paarstemming is, zal hij een geschikte kweekplaats
uitzoeken en deze grondig reinigen. Een ontvankelijk vrouwtje zal wat later
haar eitjes afzetten in de gepoetste kweekpijp waarna het mannetje deze zal
bevruchten. Hierna is de rol van het vrouwtje uitgespeeld, het neemt immers
geen deel aan de broedzorg. Het mannetje neemt deze taak helemaal voor
zich.  Hij bewaakt  de broedplaats  zeer ijverig tegenover indringers.  Ondertussen voorziet hij de eieren van vers water door constant te wuiven met zijn
vinnen. D e andere vissen kunnen nu het best verwijderd worden.
De groenkleurige  eieren komen na
zo'n vier tot vijfdagen uit. Daarna
duurt  het  twee  à  drie  dagen  vooraleer het j ongbroed vrij zwemt. De
rol van het mannetje is op dat ogenblik ook uitgespeeld en kan dus b est
uit de kweekbak gehaald worden.
Het  jongbroed  kan  direct  gevoed
worden  met  komkommerschijfjes,
spinazie  en  ander  soorten  groenvoer. Microwormpjes enArtenia

-naupliën mogen niet op het menu ontbreken.
Het belangrijkste is nu  dat het jongbroed  constant voedselaanbod moeten
heeft en dat het toegediende groenvoer voldoende zacht is, zodat het j ongbroed het voedsel kan verteren. Het zacht maken van groenvoer kan het b est
gebeuren door bijv. bladeren van boerenkool en spinazie gedurende enkele
dagen te laten weken in water. Het blancheren van bladeren neemt te veel
voedingstoffen weg, vandaar dat het inweken b eter is. Men kan ook met algen
begroeide stenen gebruiken om het j ongbroed te voederen.
Een dagelijkse kleine waterverversing is ook van cruciaal b elang voor het welzijn van het j ongbroed.

Soms gebeurt het dat deze meerval moeilijk tot kweken komt. Een trucje kan
dit  echter verhelpen.  Gezien  deze meerval – net  als vele  andere tropische
vissen trouwens – tijdens het regenseizoen overgaat tot kweken, kan met het
regenseizoen nabootsen door om de p aar dagen een grote hoeveelheid aquariumwater ( 50-70 percent) geleidelijk te vervangen door koeler water. Op die
Aquatr opi c a Kortrij k
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manier simuleert men de natuurlijke instroming van koeler water door het
begin van het regenseizoen. Deze extra prikkel is in vele probleemgevallen
voldoende om R.
 e igenmanni van gedachten te doen veranderen en toch over
te gaan tot voortplanting.
Opmerkingen: Van de vele zweepstaartmeervallen die in de handel te vinden
zijn is R. eigenmanni  een van de meest ingevoerde  soorten. In het aquarium
blinken ze nu niet direct uit door hun beweeglijkheid. Eens ze hun draai gevonden
hebben in de bak en ze gehouden worden in het juiste gezelschap, zijn ze zeker
niet schuwte noemen en zal men ze vrij regelmatig zien rondscharrelen.

Op gebied van naamgeving kende deze meerval al een b ewogen geschiedenis.
In 1908 b eschreefPellegrin deze vis als Loricaria

eigenmanni . B egin de j aren
tachtig werd deze vis in het geslacht Rineloricaria geplaatst. Er werd algemeen aangenomen dat het geslacht Hemiloricaria

een synoniem was van Ri
.

I
n
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b
racht

I
sbrücker
terug
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l
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e
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p
laatste
neloricaria
H
 emiloricaria 
onder andere R.
 eigenmanni in dit geslacht, maar een goed j aar later werd het
geslacht H

 emiloricaria terug beschouwd als een synoniem van Rineloricaria
 en
werden alle Hemiloricaria -soorten weer in het
geslacht Rineloricaria  geplaatst. Alhoewel Hemiloricaria momenteel ongeldig is, wordt in veel
literatuur nog steeds verwezen naar dit geslacht.

Het onderscheid tussen verschillende Rinelori
-soorten

is

niet

altijd

echt

duidelijk
 te
caria
zien, maar R. eigenmanni kan toch gemakkelijk van andere soorten herkent worden door
het karakteristieke kleurpatroon op de vinnen
en op de onderkant van de verlengde  staartwortel. Als j e R. eigenmanni van dichtbij bekijkt,  dan  zal je  merken  dat  de  vinnen  een
zwart  blokkenpatroon  vertonen  en  dat  er
zwarte balken rond  de lange  staartwortel lopen, waardoor er als het ware b anden gevormd
worden.  Geen  enkele  andere  Rineloricaria -soort vertoont dit soort kleurenpatroon.
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Zoet wat er
1 )  L os Ll an os ( vert a al t ui t h et S pa ans bet ek ent di t ‘ vl akt es' )  i s een tr opi s ch e gr asl an dvl akt e gel e gen
t en oost en van de An des ( Col o mbi a en Ven ezu el a) .  De bel an grij kst e ri vi er i n di t gebi ed i s de Orin oc o.  Tij dens h et r egens ei zoentr eden de ri vi er en bui t en h u n oever s en wor den gr ot e del en van de
vl akt e o mget over d i s tij del ij k e moer ass en.                                                                                        
 Het t ot al e opper vl akt e besl a at zo' n 3 8 9. 000 vi er k ant e kil o met er s ( 3 8, 9 mil j oen h ect ar e) .  Di t i s
meer d an ti en ma al  de opper vl akt e van B el gi ë of i ets mi n der dan de t ot al e op per vl akt e van Zi mb ab we ( 3 90. 577 vi er k ant e kil o met er) .
2)  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 .  De t ot al e l en gt e of TL wor dt ge met en van de t op van de n eus t ot a an h et ui t ei n de van de
st aart vi n.  Bij  een gevor kt e st a art wor den de bei de del en s a men gedr u kt.
De t axon o men gebr ui k en SL voor h et a an dui den van de l en gt e bij  Tel eost ei  ( been vi ss en) .  Ze ge-



br ui k en TL voor h et a an dui den van de af meti n gen bij Myxi ni  ( sl ij mpri k k en) ,  Petr o myzonti f or mes
( pri k k en ook l a mpr ei en of n e gen ogen gen oe md)  en bij  El as mobr an chii  ( h a ai en en r og gen) .
3)  Auf wu chs i s een t er m di e sl a at op een ver za mel i n g van pl ant en en kl ei n e di ertj es di e zi ch vasth echt en op r ots en en h out on der wat er.  Het gr oot st e deel  van de auf wu chs best a at ui t gr oen e
al gen en di at o meeën ( ki ezel wi er en) .  Ver der mak en kl ei n e kr eeft achti gen, i ns ect enl ar ven,  beer di ertj es ( Tar di gr ada)  en al l erl ei  an der mi cr os c opi s ch kl ei n gr ut deel  ui t van de auf wu chsf au n a.

Br onn en: 
Covai n, R.  an d S.  Fi sch- Mul l er.  2 007. Th e gen er a of t h e Neotr opi c al  c atfi s h s u bf a mil y L ori c arii n ae
( Sil uri f or mes:  L ori c arii dae) :  a pr acti c al  k ey an d s yn opsi s.  Zoot axa No.  1 462:  1 − 40.

Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R.  ( eds. )  Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 5 May 2 01 1 ) .   
htt p: //r es ear ch. c al ac ade my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p

Evers, H- G an d I .  Sei del .  2 002.  Wel s Atl as B d.  1 :  Sü da meri k ani s ch e Wel s e der F a mil i en L ori c arii d ae,  Cet opsi d ae,  Ne mat ogen yi d ae u n d Tri ch o myct eri dae.  8 60 p.  Mer gus Verl a g Gmb H,  Mel l e

I s br ücker, I .  J.  H. , I .  Sei del , J.  P.  Mi ch el s, E.  Schr a ml  an d A.  Wer n er.  2 001 .  Di a gn os e vi er zeh n
n eu er Gatt u n gen der F a mil i e L ori c arii d ae R afi n es qu e,  1 81 5 ( Tel eost ei ,  Ost ari oph ysi ) .  Dat z− S on derh eft " Har ni s ch wel s e 2"  [ S peci al  i ss u e n o.  2]:  1 7− 24
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CO I F F U R E

G e n tse ste e nwe g  3 2 ,  Ko rt r ij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
Cor al Worl d
i s

g es p e ci

al i s e er d i

n

" 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/
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Vij vers

Een veenvijver
Bram Wolthoorn

De ontdekking van een vennetje op de hei komt altijd als een verrassing. Het
lopen door de ineengestrengelde hei gaat steeds moeizamer, de voeten zakken
steeds verder weg en opeens staat de wandelaar oog in oog met een waakzaam kijkende reiger, die roerloos bij een verstild watertje staat: een vennetje.
Ontstaan uit een met regenwater
gevulde  ondiepte in  een  schrale
zandbodem, is het watertje in de
loop van vele j aren van een kalig
plasje veranderd in een met donkerbruin  vocht  gevuld  vennetje.
Eerst groeien er grasachtigen als
zegge  en  rus.  Vervolgens  verschijnen de veenmossen, planten
zonder
 wortels,  die  aan  de  onVeen pl ui s ( Eri oph or u m an gustif oli u m)
derkant afsterven en aan de bovenkant steeds weer aangroeien. Na verloop van tij d vormen de veenmossen
een drijvend, heldergroen moskussen.
Veenmossen hebben de eigenschap om water te kunnen vasthouden. Sphagnum papillosum bijvoorbeeld, kan tot veertig maal het eigen gewicht aan water
vasthouden. Het wateropzuigende vermogen van de waterachtige structuur, de
lage zuurgraad en de desinfecterende stof‘sphagnol' maken hem geschikt om
als verbandmateriaal te gebruiken. In de Eerste Wereldoorlog gebeurde dat ook.
Door het ontstaan van veenmos is het water niet meer zichtbaar en op de
zompige veenmoskussens vestigen zich het blaasjeskruid (Utricularia vulgaris ) met z 'n bleekgroene luchtloten, en het met witte ‘watjes' bloeiende veenAquatr opi c a Kortrij k
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Vij vers

pluis (Eriophorum a ngustifolium ). D aartussen vinden we soms ook de zonnedauw  (Drosera ).  Met  de beweegbare giftige tentakeltjes  die  langs  de bladranden staan, vangt dit vleesetende plantje vliegjes en andere insecten.
Kienhout, veenbruggen en veenlijken
Het nog aanwezige water in het vennetje is zuur, zo zuur dat schimmels er geen
kans hebben. Het veen conserveert alles wat erin is terechtgekomen. Wegen van
aan elkaar gebonden boomstammen uit lang vervlogen tij den blijven bewaard.
Deze veenbruggen zijn bij het ontginnen van het veen – het turfsteken – na eeuwen
verborgen te zijn geweest onder dikke lagen veen, weer zichtbaar geworden.
Ook komt fossiel hout, het kienhout, dat bestaat uit in de oorspronkelijke
zandbodem goed bewaard gebleven wortelstronken, aan de oppervlakte. Bij
tijd en wijle wordt een veenlijk gevonden: een dode uit prehistorische tijden,
waarvan de huid door de zure omgeving gelooid is. 
Een veenvijver

Thuis in de tuin kan ook best een klein vennetje gemaakt worden. Op een
schaduwrijk plekje graven we een halve ton ofeen metselkuip in. Een paar
stukken turf(verkrijgbaar bij tuincentra) leggen we onder wat stenen op de
bodem. De turfzorgt voor de zure omgeving, noodzakelijk voor de venvorming.  In  het  turf achtergebleven  sporen  van
veenmossen zullen ontkiemen en daarmee is het
begin van het vennetje een feit. Veel onderhoud
behoeft het tuinvennetje niet: het mos houdt voldoende water vast om in droge tijden in leven te
blijven  en  overtollig  water  van  uitbundige  regenval loopt over de rand van het vennetje weg.
Door wat turven rond  de veenvijver te  leggen,
scheppen  we  gunstige  omstandigheden  voor
moerasplanten, zoals hemelsleutel (Primula) en
Hosta's. Zo'n tuinvennetje, waarin de natuur ongeremd z'n gang gaat, past in de wat wildere tuin.
L an ge zon n edau w
( Dr os er a an gli c a)

sept e mber 201 1

– 28 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Uit nodi gi ng


 B ij A quatropica kan h et a ltijd beter en beter! De formule 2 011 is iets speciaals g eworden! Ontdek de g rootste n ieuwigheden!

Waarom niet eens een barbecue op zondag organiseren . .. dat was een hint die
op de bestuurstafel werd gegooid door clubleden die erover nagedacht hadden.
Een zondagmiddag dan wel!

Nog een nieuwigheid: D e b arbecue wordt dit j aar geheel en al in eigen beheer
opgezet. We hebben immers binnen ons bestuur Hans Loufdie in Wevelgem
't Zwientje, een slagerij en traiteurdienst runt. Geert en Gerrit staan achter het
vagevuur en Gilbert achter den toog, samen met Free.

 We
 b eginnen met goed te aperitieven om 1 1.30 uur.
 Een
 echte smakelijke barbecue met verschillende vleessoorten.
 Een
 keure van verse groenten en sausen die zelfs vegetariërs kan verleiden.
Het
 dessertbuffet van Sonja, haar formule is ondertussen alom bekend.
 Een
 stevige pint, een fris wijntje aan tafel, dat is voor eigen rekening. 
 Omdat het zondagnamiddag is komt er onverwacht bezoek. Neen, niet de
Sint ... het zal een echte verrassing zijn! (nvdr: Ik denk dat het Prins Laurent
zal zijn).
En dat alles voor 15 euro p/p. D at voor leden en hun gezin. Vrienden en sympathisanten betalen 20 euro. Kinderen min. 12 j aar: 8 euro

 Wanneer

ben j e welkom? Zondag 1 1 september
 Hoe
 laat? Vanaf1 1.30 uur beginnen we aan de aperitief
 Waar?

OC Neerbeek Vlaswaagplein 8501 Bissegem (056-37 13 19)
 Inschrijven

: voor 1 september op rek 979-623 63 62 - 43
(naam

+ voornaam + aantal)

A
B
A
B
A
B

F
F
F
F

Let op: wie na  1 september betaalt is te laat en kan er enkel nog bij aan de
vriendenprijs = 20 euro p/p.
Wat is er d an gelijk gebleven? Het is en blijft een j aarlijks gezellig familiegebeuren, hopelijk onder een zonovergoten paraplu, met steun van het bestuur
en de kas van Aquatropica!
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Filters

Uitnodigingbijeenko mst vijvers 30 septe mber
Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Trommelfilter, druppelfilter (trickle), b eadfilter, zandfilter, b ewegend b edfilter, enz. ... Klinkt dit u als een mysterie in de oren, kom dan zeker naar de vergadering over
de meest recente filterontwikkelingen en zie hoe inventiefde mens is om water te filteren en te zuiveren van allerlei ongewenste stoffen om zo tot een glashelder resultaat te komen.
Je ziet aan de hand van foto's en filmpjes hoe de meeste
filters werken en ofze hun werk al dan niet goed doen.
Je kunt het zo gek niet b edenken ofer is wel iemand die
naar een andere ofb etere oplossing zoekt.
Maar, zoals bij alles, zijn er ook hier wel altijd voor- en
nadelen. Dit kan zijn: de prijs, het formaat, de werking,
waterverbruik, enz. ...
Heeft de ouwe getrouwe vortex en multikamerfilter zijn tijd
gehad ofnog niet? Kom het bekijken en mee discussiëren
op 3 0 september vanaf2 0 uur in ons lokaal D e Klokke .
Wie dit wenst ofkan, mag ook foto's van zijn eigen filtersysteem meebrengen om zo eventuele problemen te bespreken en te zoeken naar een oplossing.
Rik, Pascal en Didier

sept e mber 201 1

– 30 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Colofon
Voorzitter
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
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Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
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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

