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Redacti oneel

Rik Valcke, contactpersoon werkgroep vijvers
Beste liefhebbers, ziehier mijn eerste editoriaal. Volgens
Donald mocht het over van alles en nog wat gaan.
Oké, hier ga ik dan.
De herfst is alweer naar zijn einde aan het lopen en
Koning Winter staat al aan de voordeur te wachten. Ik
verwacht wel dat we nog enkele stormen zullen
gekregen hebben tegen dat dit schrijven in
ons boekje verschijnt.
Hopelijk niet zo'n geweldige toestanden
zoals ze aan de oostkust van de VS en
in de omgeving van New York hebben gehad. Ik heb contact met iemand die
daar woont  en  die mensen hebben tien  dagen zonder  elektriciteit  doorgebracht. D an vraag ik me afwat met het voedsel die in diepvriezers steekt? Allemaal oftoch het meeste om weg te gooien? Geen elektriciteit b etekent in de
meeste gevallen ook geen verwarming tijdens die periode en dan zal ik het
maar niet hebben over het gemis van alle comfort, om maar niet te spreken
over de eventuele schade aan hun huizen. Ja, het was hard voor al die Amerikanen. Je ziet, hier valt het nog allemaal best mee.
Ik geloofniet in de opwarming van de aarde en al die klimaatveranderingen.
Volgens mij gebeurden er in het verleden, en hiermee bedoel ik enkele honderden j aren terug, ook al zulke natuurrampen ofextreme weersomstandigheden. Nu wordt echter alles door iemand ofmeerdere mensen gelijk vastgelegd
op b eeld en dan enkele minuten ofuren later de wereld rond gestuurd via het
web waardoor wij het nu vrijwel meteen weten als er ergens op de aarde iets
gebeurt.  Wetenschappers  hebben  nu  uiteraard  ook  veel  meetapparatuur
waarmee alles nauwkeurig geregistreerd wordt. D e aarde en het weer zijn zo
groot en krachtig dat wij als kleine wezens daar niet veel tegen kunnen doen.
Waar we wel specialisten in zijn, is om veel om zeep te helpen. Maar gelukkig
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herstelt de natuur zichzelfal duurt dit soms een lange tijd. Maar dat herstel
komt er toch hoor. Neem maar als voorbeeld de vele vissen die weer in de
Leie zwemmen. Twintig j aar geleden was dit nog ondenkbaar.
Ik kijk uit naar 2 1 december. Volgens de Maya's zou de wereld op die dag vergaan. O ok daarover heb ik wel heel sterke twijfels ofdit zal gebeuren. In mijn
korte levensduur dat ik hier al rondloop op deze planeet (in vergelijking met
de leeftijd van de aarde) ging hij toch al zeker een drie ofviertal keer vergaan
zijn. Allee, tot nu toe zijn we dus gespaard gebleven.
Was de laatste voorspelling niet op  1 j anuari van het j aar
2000? Bij de zogezegde millenniumwisseling? Ofheb ik
het verkeerd voor? Van die zeer gevreesde millenniumbug
op de computers is er ook niet veel terecht gekomen. Maar
dit was natuurlijk iets technisch dat niets met de natuur te
maken had.
Zo zie j e maar van al die voorspellingen, ik neem ze met een dikke korrel zout
hoor. Eerst zien en dan geloven is mijn gedacht. Maar j a, bepaalde mensen
kun j e nu eenmaal van alles wijs maken, hé.
Ondanks  alle  onheilsvoorspellingen wens ik iedereen vanwege het bestuur  een leuk
eindejaar en een gelukkig
nieuwjaar toe.
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Mij meri ngen

Erik Vansteenkiste, erevoorzitter Aquatropica Kortrijk
Iedereen herinnert zich nog zijn beginperiode: het werk was
voleindigd. Het aquarium stond in al zijn glorie te pronken.
Nu was de tij d aangebroken om te genieten van het schouwspel. We hadden de nodige items, de een na de andere, volgens de regels van de kunst volbracht. We hadden geluisterd
naar de anciens, die schijnbaar geen moeite hadden om alles
in “optima forma” te houden. De bodem, de planten, het
eenvoudig filtersysteem, een viertal plantensoorten, de decoratie uit kienhout ofgrillige stenen en ten slotte de vissen.
Wat was er nu zo speciaal? D e b eweging, de kleuren, het j agen achter elkaar . ..
We waren trots op onszelfmet het resultaat. Terwijl we met een terechte fierheid het schouwspel b ewonderden onder het licht van de lampenkap, kwam
het b esefdat we, misschien ongewild, een taak op ons genomen hadden welke
we j aren zouden moeten volhouden. We hadden de verantwoordelijkheid op
ons genomen om de vissen alles te b ezorgen om hun leven zo lang als mogelijk in goede gezondheid te houden.
Heel even kregen we het wat benauwd: wat was er nodig om dit stukje biotoop
fris  en levendig te houden? Was  de  samenstelling van  de bodem  in  orde,
waren we er zeker van dat er geen rottingsverschijnselen zouden optreden,
waardoor alle planten zouden afsterven en onze vissen vergiftigd zouden raken, was de voeding goed gekozen, wanneer moest onze filterinstallatie gereinigd worden? Was er voldoende licht om de planten te laten groeien ...

Er was veel dat we nog niet wisten, maar in feite was dat geen probleem: om
de maand hadden we onze clubvergaderingen en zagen we onze vrienden terug. Ge kent ze wel: die wat oudere liefhebbers die zowat alles wisten. Zij
zouden onze b elangstelling levendig houden. Zij stelden ons gerust, want voor
ieder van onze vragen hadden ze een passend antwoord.
– 4 –
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Lees verder, beste aquariaan, want het bijzonderste moet nog komen ... Na
enkele j aren raakt het vuur wat geblust, we hebben wat tegenslag gekend en
we nemen onze verantwoordelijkheid niet meer, we negeren onze plichten.
We zien niet eens meer dat onze vissen hun levenslust aan het verliezen zijn,
de vitaliteit is er wat uit.
De tijd is aangebroken om ons geweten te onderzoeken: we zijn met levende
wezens bezig en hebben niet het recht om ze de dood in te j agen door slecht
onderhoud van ons aquarium. We krijgen geen antwoorden meer op onze vragen, want we gaan niet meer regelmatig naar de clubvergaderingen. We zien
die wijze oudere vrienden niet meer. Het plaatje is niet meer mooi en de goesting is verdwenen. We zijn niet meer goed bezig. De tijd is gekomen om het
roer om te gooien. Het is nog niet te laat.
We kunnen twee richtingen uit. D e gemakkelijkste oplossing is dat we er mee
ophouden, maar dan zijn we onze hobby kwijt en we zullen met onze vrije tijd
toch iets moeten aanvangen. Een nieuwe hobby zoeken zal ons zeker meer
kosten dan het lidgeld voor de vereniging en we zullen van voorafaan moeten
beginnen. Wat met onze installaties? Gaan we alles weggeven samen met de
vissen als kinderspeelgoed? Levende dieren zijn geen speelgoed, maar dat b eseffen kinderen nog niet. Waar blijft onze verantwoordelijkheid? Ofgaan we
de vissen “doorspoelen”? D at kan en mag toch niet.

Zoek hulp bij uw vereniging: blijflid en maak dat uw vereniging verder blijft
werken. Zonder leden b estaat er geen vereniging en zal op de duur alles verloren gaan. Hebt u daar al aan gedacht? Wil j e uw vereniging in vereffening
laten gaan, ofwil j e ze in leven houden? Indien j e denkt dat het voor u niet
meer nodig is, doe het dan voor uw kinderen ofkleinkinderen, ze zullen er u
later dankbaar voor zijn. D enk nog eens goed na en neem het gepaste b esluit:
blijflid en betaal j e lidgeld voor volgend j aar en de j aren daarop. Zeg nu zelf:
het lidgeld is zeker niet overdreven en blijft betaalbaar en bedenk wat j e er
voor in de plaats krijgt.
Mag ik er op rekenen dat j e liefde voor het aquarium, terrarium ofvijver nog
niet dood is? Het maakt mij blij en stelt mij gerust: van harte b edankt.
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Dziepie, Aquarianen Gent
We kunnen er n iet m eer onderuit, h et wordt a ls h et ware door onze s trot geduwd, we zullen en m oeten een nanoaquarium aanschaffen. De term  ‘Nano
cube' werd een aantal j aren geleden voor h et eerst door de f irma Dennerle in
het leven geroepen, om een n ieuwe p roductielijn van kleine aquaria en toebehoren te introduceren.

Het woord ‘nano' is eigenlijk een voorzetsel-9 afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘nanometer'. De nanometer is  10 meter, dus 0,000000001 meter of
een miljardste meter, wat ontegensprekelijk klein is.
Het  betreft  kleine  aquaria  van  10  tot  60  l,
meestal in de vorm van een kubus met speciaal
daarvoor ontwikkelde randapparatuur en andere
toebehoren. De nanoaquaria zijn zeer geschikt
voor het houden van kleine vissen en zoetwatergarnaaltjes.  Het  houden  van  zoetwatergarnalen is een nieuwe specialisatie in onze hobby
en  is  ondertussen  een  echte  hype  geworden.
Ook voor de liefhebber van zeewater is er een
ruime keuze en assortiment. Het basismateriaal
blijft  nagenoeg  hetzelfde,  maar  wordt  aangevuld
met eiwitafschuimer en speciaal voor dit doel ontwikkelde belichting.
Het product ‘Nano cube' werd een begrip en meteen werd er geschiedenis geschreven in de aquariumhobby. Vrijwel alle andere producenten van aquariums en toebehoren sprongen op dezelfde kar, het is een echte rage geworden. Grotere aquaria zijn nog steeds in, maar het nanoaquarium heeft een
blijvende stek veroverd in het assortiment van de handelaar.
– 6 –
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Mazzuc at o aqu ari u m 1 940
Het kri st al l en a qu ari u m wor dt gedr a gen d oor
een z wa ar geel k oper en ger a a mt e.  Voor de dec or ati e,  best aan de ui t on der an der e vi ss en en
zeep aar dj es,  wer d 42, 61  k g st erl i n g zil ver 92 5
gebr ui kt.  S o m mi ge st u k k en zij n zel f ver gul d.  De
af meti n gen zij n 95 x 60 x 40.
Di t meest er wer k st on d een tij dl an g op eb ay t e
k oop voor 8 5. 000 U S D ( on geveer 65. 8 94 eur o) ,  ma ar wer d t er u g getr ok k en.
Ag osti n o Mazzu c at o be g on i n 1 93 5 i n Mil a an
al s zil ver s mi d.  Zij n fi r ma i s on dert uss en wer el dwij d gek en d.

Uiteraard is er niets nieuw onder de zon. B eginnende liefhebbers staan er niet
altijd bij stil, maar de kleine aquaria worden al gebruikt sinds het begin van de
naoorlogse (WO II  1940-45) periode van de aquariumhobby. De meeste oudere  liefhebbers  begonnen  met  kleine  aquaria.  Kinderen  vingen  stekelbaarsjes in de sloot en verzorgden die in steriliseerbokalen. Anderen kregen
een klein, soms plastieken aquarium, om de goudvis in onder te brengen die ze
gewonnen hadden in het schietkraam op de kermis enz. ... Ook guppen (Poecilia r eticulata ) waren in, die konden ook in kleinere aquaria worden gehuisvest.
Kleine aquaria werden ook gebruikt om nieuw aangeschafte vissen in quarantaine te plaatsen ofvoor het kweken met kleinere vissoorten en opbrengen
van het j ongbroed.  Sommige liefhebbers vonden die kale bakjes met j ongbroed maar niks en soms vond moeder de vrouw dat de zoveelste kom water
in de living het interieur helemaal verpestte. De kleine bakjes werden ingericht en zo oogde het geheel al heel wat mooier in de huiskamer.
De volgende stap bestond erin om kleine (volwassen) visjes te verzorgen in
deze  relatief kleine  aquaria,  het  kweekbakje werd  een  aquarium  ‘an  sich'.
Toen de term nanoaquarium nog niet bestond, vond j e ook geen specifieke
‘nanoapparatuur'  zoals we  die nu  kennen.  Het bestaande  assortiment was
echter ook geschikt om kleine aquaria te voorzien van het nodige. Tot halfweg
dece mber 201 2
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de jaren  '50 werd  er hoofdzakelijk gefilterd met behulp van luchtpompen
(membraanpompen). Later werd de eerste potfilter geïntroduceerd door de
firma Eheim en dat was meteen de start van filteraandrijving door een centrifugaalpomp. Deze nieuwe generatie filters maakte het mogelijk om grotere
aquaria te onderhouden.
Vanafde j aren '60 ging men steeds grotere aquaria verzorgen, mede door de
opmars van  de  cichlide,  een  ander modeverschijnsel  dat toen  zijn intrede
deed. Deze meestal grotere soorten eisten een zuurstofrijk milieu dat enkel
kon verwezenlijkt worden door een grotere filtercapaciteit. Aquaria met grote
populaties Malawicichliden waren toen in.
De  meeste  liefhebbers  waren  echter  genoodzaakt  om  kleinere  bakken  te
houden omdat de p ortemonnee, het houden van grotere exemplaren niet toeliet. Een aquarium van 1,20 m was toen enorm, maar ook een enorme investering! Voedsel b estond er toen ook al in alle maten en gewichten, kortom het
houden van kleine aquaria was toen heel gewoon.
De wedergeboorte van het kleine aquarium is een mooie en interessante evolutie in het aquaristieke gebeuren. D e aquariumhobby was de laatste j aren in
een neergaande spiraal terecht gekomen, er waren minder liefhebbers en veel
aquariumzaken sloten hun deuren. Met de opkomst van het nanoaquarium
leeft onze hobby terug. Het is een veelbesproken onderwerp in de literatuur,

Dani o mar garit at us ( R oberts 2 007)
De h e mel s e par el d ani o wor dt maxi ma al  2 c m gr oot en i s dus ges chi kt voor h et n an oaqu ari u m.
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elke aquariumvereniging heeft nanoaquariumliefhebbers in zijn rangen en de fora
op het internet staan er bol van. De aquariumproducenten bestoken ons dagelijks
met publiciteitscampagnes, kortom we kunnen er niet meer naast kijken.
Verzorging
Hieronder enkele weetjes voor de ‘nano'-zoetwaterliefhebber.
De soorten vissen en planten die we in het nanoaquarium houden zijn beperkt, een maanvis houden we niet in een b akje van 20 l. Een Echinodorus
(1)
zwaardplant  (amazonezwaardplant  of Echinodorus  amazonicus  )  is  al
evenmin geschikt om in onze kleine b akjes te houden.
We zullen onze toevlucht moeten nemen tot kleinere planten en vissen. Het
assortiment  is  echter  ruim,  temeer  omdat we  er  ook  zoetwatergarnaaltjes
kunnen  in  huisvesten. Rasbora -soorten  (tegenwoordig Boraras )  bestaan  in
alle maten en gewichten. Voor onze kleine aquaria zijn de zogenaamde microboraras uiterst geschikt. Ook Danio -soorten komen in aanmerking, de Chinese danio (Tanichthys a lbonubes ) ofDanio choprae zijn geknipt voor onze
nanobakjes.
Bij de familie van de karperzalmpjes vinden we eveneens geschikte kandidaten, denken we maar aan de Hyphessobrycon

a mandae (het amandelzalmpje)
ofNannostomus eques . Verder komen ook de meeste killivissen in aanmerking en niet te vergeten, de vele varianten van de uit Australië afkomstige
Pseudomugil -soorten. Als b odembewoners kunnen we kiezen voor kleine Corydoras -soorten (Corydoras pygmaeus, C. h astatus enz.). Al de hierboven aangehaalde soorten worden niet groter dan 4 cm. 
De meeste zoetwatergarnalen zijn niet
groter dan 3 cm en zijn een ware streling  voor  het  oog,  zij  horen  eigenlijk
enkel  thuis  in  het  nanoaquarium,  in
grotere  aquaria  krijgen  we  ze  nauwelijks te zien.
Cari di n a br evi at a ( h o m mel g ar n a al )
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Voor  het  beplanten  van  onze  bakken  kunnen  we
kiezen uit talrijke klein blijvende plantensoorten, het betreft veelal planten die we
in  onze  grote  bakken  als  voorgrondbeplanting  gebruiken.
Klein  blijvende  Vallisneria -soorten  komen  ook  in
aanmerking.  Stengelplanten
zullen we nu en dan moeten stekken.  Enkele
 voorbeelden;  Echino(2)

(klein
blijvende zwaarddorus tenellus
plant), kleine Cryptocoryne -soorten, j avavaren, enz.


  Ri cc ar di a s p.

Verder  bestaan  er  talrijke  mossoorten,  waaronder  het  gekende  javamos.
Samen  met  de  opkomst  van  het  zoetwatergarnaaltje  werden  een  aantal
nieuwe  mossoorten  geïntroduceerd.  Door  het  werken  met  achtergronden,
kienhoutpartijen en/ofstenen kunnen we prachtige juweeltjes creëren. Voorbeelden zijn legio op het internet en in de literatuur.
 O nderhoud
Het onderhoud van het nanoaquarium is op zich niet erg verschillend met dat
van grotere aquaria. Ook hier zal men regelmatig water moeten verversen en
zal men de waterwaarden in het oog dienen te houden.
De ervaren liefhebber weet echter dat de waterwaarden bij de waterverversing drastisch kunnen veranderen, voorzichtigheid is geboden! Bruuske waterverversingen kunnen pH, hardheid en temperatuur danig doen schommelen
met vissterfte als gevolg. 
Wij moeten er dus op letten om steeds te verversen met water dat dezelfde pH en
hardheidswaarden heeft als het water dat al in ons aquarium aanwezig is. Ook
zullen wij geen koud water in onze verwarmde bakjes gieten. Vooral de kleine
zoetwatergarnaaltjes kunnen niet tegen al te grote temperatuurschommelingen. 
Het filteren gebeurt over filters met kleinere capaciteit dan deze gebruikt bij
grotere aquaria, potfilters zijn hier uitgesloten wegens te groot debiet. Er is
keuze tussen hangfilters en binnenfilters. Ze worden uitgevoerd met luchtaan– 1 0 –
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drijving  of met  centrifugaalpompen.  De  binnenfilters  op  luchtaandrijving
hebben minder debiet en zijn daardoor zeer efficiënt maar nemen veel plaats
in van ons toch al klein aquarium. Binnenfilters met centrifugaalpompen die
bepaalde merken in hun totaalpakket meeleveren, geven meestal teveel debiet
ten opzichte van de het kleine volume van filtermateriaal. D e beste oplossing
is volgens mij een hangfilter aangedreven met een centrifugaalpompje omdat
dergelijk filter meer filtermateriaal kan bevatten, de doorstroming over het
filtermateriaal verloopt trager en zodoende efficiënter en het geheel neemt
geen ruimte in b eslag van het aquarium.
Voor  de belichting gebruiken we meestal  de  armaturen
die speciaal voor het nanoaquarium zijn ontworpen.  De  lichtbron  is veelal  een  spaarlamp  van  9,  1 1,  of 26  watt.  De
beste resultaten voor de planten
bereiken  we  met  lampen  van
5.600 Kelvin, wit licht ofdaglichtsimulatie.  Er  zijn  ook  alternatieven,  zo  gebruik  ik  ook  bureaulampen met halogeenlampjes, deze genereren meer geel licht, maar
geven toch een goed resultaat met de planten. Een andere mogelijkheid is ledverlichting,  hier  zijn  de  mogelijkheden  ook  legio.  Het  oogt  mooi  en  de
planten varen er wel bij. D eze lampen verbruiken amper 3 watt.
Toch  even  vermelden  dat  sommige  ledarmaturen  worden  bediend  met
knopjes en soms niet kunnen in- ofuitgeschakeld worden met een timer. Hou
er dan rekening mee dat j e elke dag op hetzelfde uur handmatig de lamp moet
in- en uitschakelen, ook niet erg handig als j e voor enkele dagen op reis gaat.
De verwarming gebeurt meestal met de klassieke glazen verwarmingselementen. Het betreft de kortere exemplaren van 10 en 25 watt.
 B emesting
De b emesting van de waterplanten kan bijgestuurd worden met verschillende
methodes. Ik gebruik meestal kleitabletten. IJzerbemesting is eveneens mogelijk, maar  opletten met  de  dosering!  Sommigen kiezen voor  een voedingsbodem en men kan ook CO 2-bemesting aanwenden. Voor dat laatste zijn er
dece mber 201 2
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speciaal ontworpen kleine installaties. D e vraag is echter ofdat wel nodig is.
Aan de voor het nanoaquarium ontworpen C O 2-installaties hangt meestal een
prijskaartje van meer dan 100 euro startkapitaal.
 Voeding
Hier is het ganse traditionele voedingsaanbod geschikt, uiteraard zullen we
geen grote vlokken ofgroot ingevroren diepvriesvoer geven. Er bestaat een
heel gamma voedingsproducten, ‘gespecialiseerd' voor de ‘nanoaquaristiek'.
Persoonlijk gebruik ik hetzelfde droogvoer en diepvriesvoer dat ik vóór de nanocultuur aan mijn vissen gaf. D e garnalen eten hetzelfde voedsel waarmee ik
de vissen voeder. D e aquariumliefhebber die is gespecialiseerd in het houden
van garnalen heeft daar waarschijnlijk een andere mening over, maar de garnalen die ik tot hiertoe hield deden het uitstekend.
 Conclusie
Het  nanoaquarium  is  een  fantastische  nieuwe  uitdaging,  zowel  voor  liefhebber als producent. De liefhebber heeft een ruime keuze aan materiaal,
vissen en planten. Wees echter verstandig en selectiefbij de aankoop, geef
niet  onnodig  veel  geld  uit.  De  grote  concurrentie  onder  de  producenten
maakt het mogelijk om degelijke producten aan een betaalbaar b edrag te kopen. Nanozand, nanobodembemesting, nanothermometers en nanovoeding
vind ik iets te veel van het goede, maar goed ieder zijn meug.
Het onderhoud is iets moeilijker dan bij grote aquaria, vanwege het gevaar
voor grote schommelingen in waterwaarden, de b asisprincipes blijven echter
dezelfde. Zorg dat j e goed gedocumenteerd bent vooraleer j e begint, ga ten
rade bij de ervaren liefhebber.
Veel succes!
nvdr Aqu atr opi c a
1 )  Sedert 2 004 wor dt Echi n odor us a mazoni cus,  n et al s E.  bl eh er ae en E.  par vifl or us,  bes ch ou wd al s
een s yn.  van E.  gri s e bachii.
2)  Deze pl ant g aat t e gen woor di g al s Hel ant hi u m t en ell u m d oor h etl even.  Echi n odor us t en ell usi s dus
een ver ou der de n a a m.
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G. van Laarhoven, A.V. Pronkjuweel
Tijdens één van onze (spaarzame) bezoekjes aan de aquariumwinkels zagen
we (mijn vrouw Bea en ik) dit h eremietkreeftje in afzonderlijke bakjes zitten.
Tussen d e g rotere b lauwe h eremieten leken z e n og k leiner e n h adden iets v ertederends. D
 it en ook de m ooie bloedrode kleur deed ons besluiten beide diertjes
aan te s chaffen.
Toen de h andelaar z e s amen in een p lastic z ak deed, was h et direct h ommeles
en b ekroop m
 ij a l e en s pijtig g evoel o ver d eze a ankoop. Toen toch m
 aar d e h andelaar verzocht ze apart te verpakken en vervolgens m et gemengde gevoelens
huiswaarts g egaan. Over h et verdere verloop g aat dit verhaal.

Volgens  de handelaar was  er in
de huidige p opulaire aquariumliteratuur niets  over  deze  diertjes
bekend. Toch vond ik in Mergus
Meerwasser Atlas een, zij het uiterst summiere, b eschrijving met
foto  van  de  door  ons  aangeschafte  diertjes.  Volgens  deze
atlas  behoren  ze  tot  de  familie
diogenidae en is de naam Pag

(
Forest
1954).
uristes cadenati
Als verspreidingsgebied wordt  de westelijke Atlantische Oceaan  en  de Caraïben opgegeven. Ze zijn goed met ongewervelden en vissen te houden. Uitgezonderd uiteraard natuurlijke vijanden als de  octopus,  schaarkrabben en
bidsprinkhaankreeften en ook egel- en kogelvissen. D eze laatsten zouden het
diertje als een apennootje kraken en oppeuzelen!
Bijzondere eisen stellen ze in het rifaquarium niet en zijn het goede opruimers
gebleken. Volgens het Mergus Meerwasser Atlas (M.M.A.) zijn ze 's nachts
actiefen horen ze in de schemerzone thuis, en is de kweek in het aquarium
dece mber 201 2
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nog niet gelukt. Verder meldt het M .M.A. nog dat de ca. 3 cm kleine diertjes
bij  voorkeur  slakkenhuisjes  bewonen  welke  met  rozerode  kalkalgen  overgroeid zijn. Dit laatste klopt en alle (we hebben inmiddels 5 stuks) kreeftjes
hadden bij aanschafeen met kalkalgen begroeide ‘mobilhome'.
Eenmaal  thuisgekomen  werden  de  diertjes  via  de  welbekende  druppelmethode vertrouwd gemaakt met de in ons aquarium(pje) heersende temperatuur en watersamenstelling. Een uurtje later werden de beide diertjes elk aan
een kant van het b akje losgelaten.
Vrijwel  onmiddellijk  zette  het  grootste  kreeftje  linea  recta  koers  richting
soortgenoot. Daar aangekomen begon hij, na een uitvoerige inspectie, met
zijn schelp op het inerte diertje te rammen! Ondanks de geringe afmetingen
(de schelp is ca. 4 cm, het kreeftje ca. 2 ,5 cm) zag het er heftig uit. Met de nodige krachtinspanning en bruut geweld wist hij na een kwartiertje het kleinere
dier met schelp en al op de rug te werken. Visioenen van losgerukte ledematen, wrede taferelen en een winnaar die vergenoegd zijn opponent oppeuzelen
zou, trokken reeds aan ons geestesoog voorbij. Iets dergelijks hadden we al
eens meegemaakt met één van onze poetsgarnalen (Lysmata amboinensis)
die een pas gekochte kokerworm uit de j as hielp en triomfantelijk voor onze
ogen opat (over duur garnalenvoer gesproken).
Het kleinste heremietkreeftje trok zich voor zover als het ging in haar schelp
terug. Vergeefs! Ruw werd zij uit haar beschermende omhulsel getrokken. Zover,  dat  ook  het  weke,  niet  van  chitinepantser  voorziene  achterlijf uit  de
– 1 4 –
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schelp  kwam.  Ook het grotere  exemplaar  kwam  (deels) uit  zijn  schelp  en
bracht zijn achterlijfnaar het hare en paarde doodgemoedereerd vlak voor
onze ogen!! Ongegeneerd is misschien beter uitgedrukt want in één à anderhalve minuut was het gepiept  en trokken beide  diertjes  zich in hun  eigen
schelp terug en keken niet meer naar elkaar om. Geslachtsonderscheid was
nergens te zien ofhet zou al de intensere kleur van het mannetje moeten zijn.
Het vrouwtje was wat fletser van kleur, maar was ook aan verschalen toe. We
hadden uit voorzorg een aantal slakkenhuizen in het bakje gedaan voor het
geval ze een ander, misschien groter huisje prefereerden. Twee dagen later
zagen we ' s morgens dat het vrouwtje een mooie, brandschone schelp had uitgekozen als nieuwe woning. Weliswaar van een andere slakkensoort als het
vorige, maar dit scheen er niet toe te doen. Als bijkomstig voordeel kon nu de
binnenkant van het huisje deels bekeken worden; het licht scheen door de
schelp en met een vergrootglas was duidelijk een klomp vuurrode eieren te
zien. Naar schatting 20 stuks, vrij grote eitjes, bijeen gehouden in een soort
zakje van doorschijnend (waarschijnlijk poreus) spul met een rafelige bovenkant. Een enkele keer meende ik te zien dat ze met één van haar looppoten de
inhoud flink door elkaar roerde. Echt vaak heb ik dit niet kunnen zien, omdat
je alleen in de schelp kon kijken als het diertje zich frontaal achter de voorruit
bevond ( en dan nog!).
Waar eieren zijn kan het haast niet anders ofer komen larven/jongen en we
overwogen een kweekpoging te wagen. Nu is kweken van zeedieren typisch
iets waarvan iedereen zegt (en schrijft) dat het niet te doen is. Veel werk en
geen resultaat, gedoemd te mislukken. Alleen in zeer grote en/ofprofessioneel uitgeruste installaties en dan nog in mondjesmaat, en ga zo maar door.
Als j e dat allemaal hoort en leest, zou j e dus mooi van de pot gerukt zijn om
het zelfs ook maar te proberen. In de zoetwatertak van onze hobby ligt dat
wel eventjes anders! Vijfentwintig j aar geleden gold voor de maanvis (Pterophyllum scalare ) nog dat hij niet ofnauwelijks te kweken zou zijn. Hetzelfde
gold voor de discusvis (Symphysodon aequifasciatus ). En hoewel ik er geen
voorstander van ben, van b eide soorten kun j e tegenwoordig velerlei vormen
krijgen. Van albino's tot egaal zwarte maanvissen tot ‘pigeonblood' en vlak
rode discusvissen toe! Kortom, daar zijn liefhebbers het blijven proberen. D e
hele trukendoos open en voortbouwen op behaalde succesjes. Stug doorgaan
is  dus  het  devies,  en  gezien  de  komende wetgeving voor  het  houden van
uitheemse diersoorten, is het vijfvoor twaalf!!
dece mber 201 2
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In de j aren twintig van de vorige eeuw werd op de Puerto Ricaanse suikerrietplantages de reuzenpad uitgezet ter b estrijding van de Amerikaanse meikever
(Phyllophaga  spp.).  De  achteruitgang van  de Amerikaanse  meikever werd
toegeschreven aan de reuzenpad, maar het was echter niet echt duidelijk of
dit nu te wijten was aan de reuzenpad ofaan het ongewoon slecht weer dat in
die periode heerste waardoor het uitkomen van de Phyllophaga

-poppen verhinderd werd.
In ieder geval het geloofdat de reuzenpad een succesvol biologisch bestrijdingsmiddel was deed het Australische Bureau of Sugar Experimental  Stations (BSES) in  1935 overstag gaan. Rond die periode hadden de suikerrietvelden in Queensland immers voor de zoveelste keer zwaar te leiden van de
suikerrietkever (Dermolepida a lbohirtum ) en frenchi's  rietkever  (Lepidiota frenchi ).  Deze  twee
Australische keversoorten voeden zich normaal
met de wortels van gras, maar de wortels van
suikerriet laten ze zeker niet links liggen. Volwassen  kevers  doen  zich te goed  aan  de bladeren
van  de  plant,  maar  de  meeste  schade  wordt
aangericht door de larven die onder de grond
de wortels aanvreten, waardoor de plant afsterft. Alle andere pogingen, zoals
bestrijding met gifals arseentrioxide, koolstofdisulfide en1,4-dichloorbenzeen
waren onsuccesvol.
(1)

In juni  1935 werden dan vanuit Hawaï  101 j onge reuzenpadden (Rhinella
 m arinus ) geïmporteerd en vrijgelaten in Gordonvale, juist
marina , syn. Bufo
ten noorden van C airns aan de oostkust van Queensland. Na de eerste intro– 1 6 –
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ductie verbood het Australische ministerie van Volksgezondheid verdere invoering van de reuzenpad totdat een studie naar de voedselgewoontes van de
pad zou uitgevoerd zijn. Die studie kwam er ergens in  1936 en daarna werd
het verbod terug opgeheven wat meteen het sein was om nog meer padden los
te laten. Tegen maart 1937 waren er 62.000 padjes in de natuur losgelaten.
Naar schatting leven er de dag van vandaag zo'n 200 miljoen reuzenpadden
in Australië.
Waren ze succesvol tegenover de kevers?
Bijlange niet. De slimme mensen die de
pad toelieten hadden namelijk een paar
dingen  over  het  hoofd  gezien.  De  pad
leeft immers niet  in  hetzelfde microhabitat als de prooi. Volwassen kevers leven
immers  op  de bladeren van  de planten
en laat nu  de reuzenpad  een  echte bodembewoner zijn. Verder leven de larven
van de kevers onder de grond. D e pad is
wel  een  bodembewoner,  maar  graaft
nooit in de grond op zoek naar voedsel. Met andere woorden de pad en de
kever komen elkaar haast nooit tegen. 
Verder is een suikerrietplantage nu niet bepaald het gebied waar de pad zich graag
ophoudt.  De  padden  hebben  graag  rotsen  en  andere  voorwerpen  die  dienst
kunnen doen als schuilplaats, wat in plantages gewoonlijk niet te vinden is. Gevolg, de padden lieten de plantages links liggen en trokken naar de nabijgelegen irrigatiekanalen en van daaruit veroverden ze stilaan, maar zeker hele gebieden.
Natuurlijke vijanden heeft de pad niet, zodat ze zich ongebreideld kunnen
voortplanten en dat doen ze als de beste. Per broedseizoen kan een koppel
padden zo'n 33.000 eieren afzetten. 
Ze komen momenteel voor in de oostelijke en noordelijke helft van Queensland. In Nothern Territory hebben ze hun gebied uitgebreid tot het Kakadu National Park en staan ze aan de grens met Western Australië. In New  South
Wales komen ze zuidwaarts tot Yamba en er is een geïsoleerde populatie opgemerkt in de omgeving van Port Macquarie. Hun opmars lijkt niet te stoppen.
dece mber 201 2
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Op zich is dat misschien nog niet zo erg, ware het niet dat geen enkel Australisch inheems dier resistent is tegen het gifdat de pad afscheidt, namelijk bufotenine (in feite een mengeling van bufotenine en epinephrine). Vele dieren,
zoals vissen, kikkers, hagedissen, krokodillen, slangen en buideldieren, die het
wagen zich tegoed te doen aan de pad b ekopen dit met hun leven. Zelfs de eieren en larven van de reuzenpad zijn giftig. In gebieden waar de pad voorkomt neemt het aantal inheemse predatoren af. Neem nu de noordelijke buidelmarter ofquoll (Dasyurus h allucatus ). Dit buideldier heeft de gewoonte
zijn prooi te doden met een beet in de
nek ofachterzijde van de kop en laat
nu daar net de gifklieren van de reuzenpad zitten. D e gevolgen kan j e wel
raden. Sedert de komst van de pad is
de  quoll  al in verschillende gebieden
uitgestorven. 
In het verleden zijn er al verschillende pogingen ondernomen om de pad te
bestrijden via allerlei methodes, maar geen enkele bleek succesvol te zijn.
In Proceedings ofthe Royal Society B verscheen echter een artikel dat zeer
hoopvol  klinkt.  Crossland  et  al.  onderzochten  namelijk  het  fenomeen  dat
larven van de reuzenpad eieren van hun eigen soort opeten om toekomstige
concurrenten  uit  te  schakelen.  Ze  onderzochten  hoe  de  larven  de  eieren
konden lokaliseren. Bleek dat de larven aangetrokken worden door de gifstoffen (bufadienoliden) die de eieren bevatten.
Vervolgens ontwierpen Crossland en co. een soort val gemaakt uit een rechthoekige plastieken doos waarin diagonaal tegenover elkaar twee gaten gemaakt waren. In die gaten plaatsen ze dan een trechter. In die val plaatsen ze dan een objectglaasje waarop ongeveer 2 gr paddengifgesmeerd was, dat dagelijks vervangen
werd. Op twee verschillende locaties werden zes vallen per locatie uitgezet.
Gedurende de testperiode van zeven dagen werden tienduizenden paddenvisjes gevangen. Een prettige bijkomstigheid is dat in de vallen bijna geen andere dieren aangetroffen werden. Op 42.000 gevangen paddenvissen werden
er  enkel  30  vissen  (allemaal Mogurnda mogurnda )  en  24  ongewervelden
(meestal waterschorpioenen en kevers) aangetroffen.
– 1 8 –
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De  snelle  achteruitgang  van  de
vangst  tot  geen  enkele  op  dag
zeven  duidt  aan  dat  naar  alle
waarschijnlijkheid  alle  paddenvisjes gevangen werden.
In de testvijvers waren er evenwel
geen andere kikkersoorten aanwezig. Om de invloed van het gifop
andere kikkers te testen hebben ze   Mogur n d a mogur n d a
dan  maar  een  laboratoriumtest
opgezet. Uit die testen bleek dat de kikkervisjes, op een paar uitzonderingen
na, door het gifafgeschrikt werden en zo de vallen vermeden. Met andere
woorden die vallen zijn niet schadelijk voor andere dieren.
Dit alles maakt dat de wetenschappers hoopvol zijn dat ze nu eindelijk het ultieme b estrijdingsmiddel gevonden hebben. 
nvdr:
1 )  Oor s pr on k el ij k war en h et er 1 02 pa d den – 51  man n etj es en 51  vr ou wtj es.  De r ei s van Ha waï
n a ar Gor d onval e du ur de 3 wek en.  Tij dens de r ei s overl eed er echt er 1  man n etj e.  Aan gezi en ze
dacht en d at de r eu zen p ad de k ou de ma an den i n Qu eensl an d ni et zou den overl even wer d er een
acht h oeki g pri eel  gebou wd.  Het pri eel  was di cht ge ma akt met ki p pen g a as en er was een s peci al e
deur voor zi en,  zod at er geen en k el e p ad zou ku n n en ont s n a p pen wan n eer de deur open st on d.  De
bode m van h et pri eel  best on d ui t een bet on n en vij ver met afl open de vij verr an den en i n h et mi dden
st on d er een f ont ei n.  Amper een g oede week n a h u n over pl a atsi n g wer den er al l an ge sl i ert en ei er en
af gezet t uss en de pl ant en.  Amper een ma an d l at er wer den al  2. 400 pa dden l os gel at en i n de Mul gr ave en op an der e pl a ats en r on d Gor d onval e.

Br onn en:
Cr ossl an d, M.  R. , Har a mur a, T. , Sal i m, A.  A. , Capon, R.  J.  & Shi n e, R.  2 01 2.  E x pl oi ti n g i ntr as peci fi c c o mpeti ti ve mech ani s ms t o c ontr ol i nvasi ve c an e t oads ( R hi n el l a mari n a) .  Pr oc R S oc B 2 01 2:
htt p: //ti n yurl . c o m/d 9qzot 7

Keogh, L.  2 01 1 .  I ntr odu ci n g t h e c an e t oa d – Qu eensl an d Hi st ori c al  Atl as.  R etri eved fr o m
htt p: //www. qh atl as. c o m. au /i ntr odu ci n g− c an e−t oa d

Seabr ook, W. 1 991 .  R an ge exp ansi on of t h ei ntr odu ced c an e t oa d Buf o mari n usi n Ne w S out h Wal es,  Austr al i a.  Austr al i an Zool ogi st,  2 7( 3− 4) ,  5 8− 62.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  gasterosteiformes (stekelbaarsachtigen)

Familie:

i ndostomidae ( stekelbuisbekvissen)
Voorkomen: de typelocatie, in het Toh
Daeng turfmoerasbos, ligt ongeveer zes
kilometer  ten  noorden  van  de  Thaise
stad Sungai Kolok (provincie Narathiwat).  Deze vis  komt  ook  voor  in  het
stroomgebied van de Ta Pee (provincie
Surat Thani) en er zijn ook meldingen
dat  hij  voorkomt  in  de  Maleisische
staat  Kelantan  (grenzend  aan  de provincie Narathiwat).
Hij houdt zich op in traag  stromende
zwartwaterrivieren  en beken tussen in
het  water  staande  boomwortels  en
bladafval.
Geslachtsonderscheid: volwassen mannetjes hebben een brede, langwerpige
buikvin,  waarvan  de  buitenste  vinstralen  naar  binnen  gebogen  zijn.  De
buikvin bij de vrouwtjes daarentegen is rechter en dunner van vorm.
Grootte: met een maximale lengte van slechts 2 5 tot 3 0 mm kan men terecht
spreken van een miniatuurvis.
Gedrag: zijn zeer vredelievend tegenover andere vissen. Gezien hun afmetingen is het b eter ze te houden samen met andere kleine vissen, zoals Bora
,

en

-soorten.
Grotere
vissen
zouden

ras Danio
Danionella
I. crocodilus wel
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eens  kunnen  aanzien  als  een
welgekomen versnapering.
Hoewel  ze  niet  echt  sociaal
zijn, is het aan te raden meerdere exemplaren ( 4 – 6 ) aan te
kopen.  Op  die  manier  zullen
ze een interessanter gedrag vertonen. Tegenover seksgenoten zijn mannetjes
territoriaal, maar ze brengen elkaar geen schade toe.
Bakinrichting: een b ak van 4 0 bij 2 0 cm is al voldoende voor deze minivis. In

een goed beplante bak met een zachte ondergrond voelen ze zich op hun
best. Om het plaatje compleet te maken kan men kienhout en/oftakken, drijfplanten en bladafval aan de b ak toevoegen. Diffuus licht zullen ze eveneens
weten te appreciëren. Aangezien ze in hun natuurlijke omgeving meestal voorkomen in traagstromende tot stilstaande wateren, gebruikt men b est een niet
al te sterke filter.
In hun habitat heeft het water een pH van 4 ,0 tot 4 ,5. In het aquarium stellen
ze zich tevreden met een pH tussen de 5,0 à 7,0 en een hardheid van 0 tot 5
˚ dH. D e watertemperatuur ligt het best tussen de 22 à 27  ˚ C.
Voedsel: deze vis is een minipredator, die zich hoofdzakelijk voedt met kleine
kreeftachtigen, insectenlarven en zoöplankton. Voor zover ik het heb kunnen
nagaan, neemt I. crocodilus in gevangenschap  geen  droog-  en/of diepvriesvoer aan. Als men besluit deze
vis aan te kopen, dan moet men ervoor  zorgen voldoende levend voer
voorhanden  te  hebben,  zoals  Artemia -nauplii,  pekelkreeftjes,  microwormen,  enz.  Naar  het  schijnt
worden  grindalwormen  om  een  of
andere reden niet  aanvaard. In  een
goed beplante b ak zal de microfauna
die na verloop van tijd in de b ak ontstaat,  een  welgekomen  afwisseling
op het menu vormen.
dece mber 201 2
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Kweken:  werd  al  herhaalde  malen  in  gevangenschap  nagekweekt.  Het  afzetten gebeurt in kleine grotten ofspleten met inbegrip van kunstmatige afzetplaatsen, zoals kleine stukjes bamboe ofplastieken pijpen.
Het is het mannetje dat de geschikte afzetplaats uitkiest. De eieren worden
meestal op het plafond van de afzetplaats gedeponeerd, daarbij hangen b eide
vissen ondersteboven.
I. crocodilus is niet erg productief, ze leggen tussen de 5 en 40 eieren af. Na
het afzetten verlaat het vrouwtje de afzetplaats en neemt het mannetje de bewaking en de verzorging van eieren op zich. Dit bewaken/verzorgen duurt
totdat de j ongen vrij zwemmen.
Opmerkingen:  De  familie  indostomidae  bevat  momenteel  enkel  één  geslacht met drie soorten. Zeventig j aar bleefde typesoort Indostomus paradoxus Prashad & Mukerji  1929 de enige vertegenwoordiger van dit geslacht.
In 1999 b eschreven Britz & Kottelat I. spinosus en I. crocodilus .
Indostomus c rocodilus kan van de andere soorten onderscheiden worden door

de volgende kenmerken: aanwezigheid van donkerbruine tot zwarte b alken in
de rug- en anale vin bij het mannetje; buikoppervlakte lichtbruin; witte keel
met  soms  een  paar  bruine  vlekken;  de  randen  van  de  kopbeenderen  zijn
lichtjes getand.
Volwassen mannetjes van I. p aradoxus bezitten die donkere balken in de rugen anale vin niet. Er moet er wel bij gezegd worden dat seksueel actieve man– 22 –
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netjes wel lichtbruine balken v ertonen. V
 oor de rest is er geen verschil metI. cro
.
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ekleurd,

b
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d
e

k
eel
codilus
I . s pinosus
meerdere bruine vlekken en zijn de randen van de kopbeenderen sterk getand.
Br onn en:
L ahr n mann, F.  2 01 2.  I n dost o mus cr oc odil us:  Kl ei n e Kr ok odil e – Th ail än di s ch e Z wer gsti chl i n ge.  D.
Aqu.  u.  Terr.  Z.  ( DATZ)  65 ( 6) :  42- 46

Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R.  ( eds. ).  Cat al og of Fi s h es.  Cal i f or ni a Ac a de my of Sci en ces
( 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) . 

El ectr oni c

ver si on access ed 09/1 1 /2 01 2.

Fr oes e, R.  & Paul y, D.  ( E ds. ).  2 01 2.  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on. 
 www.fi s h b as e. or g,  ver si on ( 1 1 /2 01 2) . 

Vi dt h ayan on, C.  2 01 1 .  I n dost o mus cr oc odil us.  I n:  I U C N 2 01 2.  I U C N R ed Li st of Thr eat en ed S peci es.  Ver si on 2 01 2. 2.   www.i u cnr edl i st. or g .  Do wnl oa ded on 1 6 Nove mber 2 01 2.

1. 200 met uitsterven bedrei gde killi evissen
l osgel aten i n Barcel ona, Spanj e
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In een poging om de populatie van de Iberische tandkarper (Aphanius iberus) terug
op te krikken liet de Spaanse conservatie en studiegroep, “Sociedat  de  Estudios  Ictológicos”  (SEI)  op  28  oktober 2012 zo'n  1.200 volwassen Iberische tandkarpers los in een kustlagune  binnenin  het  beschermd
natuurreservaat  “Espais Naturals  del
Delta del Llobregat” (nabij B arcelona).
De  Iberische tandkarper  kwam voorheen vrij  algemeen voor langsheen  de  Mediterraanse kust van Zuid-Frankrijk en Spanje. Door het droogleggen van vele waterrijke gebieden voor de landbouw is de populatie echter dramatisch afgenomen. In Frankrijk
komen ze niet meer voor en in Spanje enkel nog in een handvol geïsoleerde gebieden.
SEI kweek al geruime tijd de Iberische tandkaper in halfvrije condities na, waarna ze
op verschillende plaatsen in het natuurpark worden losgelaten. Hiermee hopen ze de
Iberische tandkarper te behoeden van totale uitsterving.
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– 23 –

Li dgel d

Aquatr opi c a Kortrij k

Het B estuur, Aquatropica Kortrijk
Ja,  het i s weer zo ver!
En nu al  meer dan 6  jaar hetzel fde bedrag!
Waar vi nd j e dat nog?

Ons 47ste werkjaar en de 2 8ste j aargang van dit clubblad zal met evenveel enthousiasme als al die andere j aren ervoor zorgen dat er elke maand weer iets
nieuws op tafel komt. Martin verliest met de j aren wel zijn haren, maar zijn pen en zijn aandacht voor een variatie van artikelen is meer dan uitstekend. Terwijl meer en meer clubs
uit onze regio overschakelen naar een soort nieuwsbriefje
zonder veel inhoud, blijft ons clubblad 32 blz. dik!
Maar wij zijn meer dan een informatiekanaal. Onze sterkte schuilt in een gezonde vriendensfeer die we elke maand herhalen en j e bent er altijd welkom!

 Waarin zijn we sterk?
Ieder
 lid kan deelnemen aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.
Dat b egint met een nieuwjaarsreceptie! Volgend j aar op z ondag 3 februari
2013 wordt j e uitgenodigd voor een uitgebreid ochtendontbijt (veel meer
dan boterhammen met choco). 
Mogelijkheid  om  je  goedkoop  te  abonneren  op  ‘Aquariumwereld'  (*)
(slechts 10 euro).
Op een zondag in september kan j e de beentjes onder een rijk gevulde
tafel steken en genieten van een namiddag vullend programma. Een familiale traditie die in 2 013 wellicht terug in het vernieuwde O C van Bissegem
zal kunnen doorgaan.
Een gratis consummatie op de maandelijkse bijeenkomsten, wanneer er
geen dure spreker moet betaald worden. 

ì

ì

ì

ì
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Elke
 maand een vergadering waarin informatie omtrent onze hobby centraal staat. Hiervoor zorgen vier coördinatoren uit het zoetwater, zeewater
en vijvergebeuren. 
Vanafdit j aar wordt er voor ofna elke vergadering gepolst bij de aanwezigen welk onderwerp er op de agenda komt van de volgende maand ofuitzonderlijk van de maand daarop!  Hierdoor kan jij dus zeer sterk de programmakeuze bepalen.
Maar er is ook altijd tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
Speciaal voor  de vijverliefhebbers zijn  er vijververgaderingen, waar ook
iedereen welkom is.
Omdat we geen winkel ofenige vorm van handel uitoefenen is bij ons eerlijke informatie verstrekken heel natuurlijk. Het is van veel meer waarde
dan de gekleurde informatie die j e kan bijeenscharrelen op het internet.  

ì

ì

ì

ì

ì

(*) Aquariumwereld

Wie  een  abonnement neemt  op  ‘Aquariumwereld' is tevens lid van  de
BBAT (Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders) en heeft
onder andere de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op andere buitenlandse tijdschriften. Ook heeft de BBAT kortingen op evenementen die
zij als organisatie inrichten. Wie dat tijdschrift nog niet zou kennen: er zijn
altijd gratis proefnummers beschikbaar. De clubkas geeft ook dit j aar 7
euro per lid als korting voor wie ook kiest voor dat prachtig tijdschrift. 

 Hoeveel bedraagt het lidgeld 2013?
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22.00
Lid + Aquariumwereld =  22 + 17 – 7 (korting) = € 32.00

ä

ä

 Wanneer en hoe betalen?  

Betaal vóór 23 december 2012 (*) bij voorkeur per overschrijving (zie bijgevoegd formulier). Aquatropica's rekeningnummer: 979 – 6236362 – 43
Gelieve j ouw naam en adres te vermelden
op het overschrijvingformulier.
dece mber 201 2
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(*)
 Alleen zo kunnen we j ullie een naadloze aansluiting verzekeren van zowel
ons clubblad als Aquariumwereld. Voor 10 euro kan j e nergens een dergelijk
maandblad ontvangen!
 Nog
 dit
F

F

Ieder lid heeft de keuze uit de papieren ofdigitale versie (pdfin kleur) van
ons clubblad. 
Ieder lid  krijgt ook elke maand een digitale nieuwsbriefgratis toegestuurd.
De
 nieuwsbriefb evat een korte herinnering vier dagen vóór elke vergadering
(speciaal b edoeld voor zij die een slecht geheugen hebben) maar kan ook 
nieuwsberichten b evatten van dringende ofspeciale aard! 
Als j e gebruik wil maken van één ofb eide mogelijkheden
stuur gewoon een maitje naar donald.samyn@base.be





V
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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
U w vij verzaak t e Wi el sbeke
 ( met bi nnenvij ver)
Kr okusstr aat 5 – 871 0 Wiel s beke
GS M:  0474/ 200 3 3 6
i nf o @ki nt ar o. be – www. ki nt ar o. be
Open op zat er dag van af 1 3 u.  t ot 1 7. 3 0 u.  ( april- okt ober)
of op afs pr aak tij dens de wi nt er maan den
Voor i eder e vij ver ver bou wi n g of ni eu w pr oj ect,
mail  of bel  ons ( s peci al it eit koi vij ver)

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
0478 96 96 62
www.dan nyskoicafe.com
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Met dank overgenomen uit
Natuurvrienden-Zwolle
Nog  een vervelende uitwerking van  onze  CO 2-uitstoot:  clownvissen  (Amphiprion ) die ‘dronken' zijn geworden van die stof, blijken zulke grote waaghalzen te worden dat ze een gevaar zijn voor zichzelf.
Om de invloed van onze C O 2-uitstoot op het zeeleven te onderzoeken, lieten
bioloog James Munday en zijn collega's twee groepen clownvissen opgroeien
in aquaria met verschillende concentraties van dit opgeloste gas.
Toen ze klaar waren om het nest te verlaten, kregen ze de keuze om uit te
zwemmen in een stroom met de geur van roofdieren ofzonder dit signaal
voor gevaar. De vissen die waren opgegroeid met hoge CO 2-waarden bleken
echte waaghalzen te zijn: maar liefst 90 percentvan hen zocht het gevaar op,
terwijl hun soortgenoten uit de andere groep de ‘roofdierenstroom' juist in
ruim 90 percent van de gevallen vermeden.
In een ander experiment bleken koraaljuffertjes hun natuurlijke aanleg om
links  ofrechts  afte  slaan te verliezen  als ze werden blootgesteld  aan verhoogde CO 2-waarden. Normaal gesproken vormen deze vissen door hun natuurlijke  neiging  nette  scholen,  maar  eenmaal  ‘dronken'  bleef er  niet veel
meer over dan een zwalkende massa vissen.
Munday wist het b eschonken gedrag van de vissen terug te voeren op de uitwerking van CO 2 op de specifieke receptor GABA-A, waarover veel vissen,
maar  ook  andere  dieren  beschikken.  Hogere  concentraties  van  het  gas
maakten dat de vissen hun rem verloren, waardoor hun hersenen overuren
begonnen te draaien. De kans dat zij werden opgegeten, groeide door hun
overgestimuleerde gedrag aanzienlijk.
Hoewel het nu nog gaat om een onderzoek dat is gedaan in de laboratoria van
de James Cook University, voorspellen wetenschappers dat deze verdovende
CO 2-waarden al aan het eind van deze eeuw in onze oceanen worden b ereikt.
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Gerard Heuvelink, D e Natuurvrienden Zutphen
Deze Cryptocoryne noemde men voorheen “balansae”, naar de eerste vinder
van deze plant, de heer Balansae. De plant komt voor in Thailand, in langzaam stromend water. Men treft ze aan midden in de b eken met een waterstand tot 2 m, waar ze blootstaan aan fel zonlicht, maar ook aan de oever
waar het water maar 5 cm diep is. D e wel 70 cm lange bladeren drijven dan
aan het oppervlak van het water.
In het aquarium moet de plant vrij staan, enigszins uit het midden. D e lange
bladeren  worden  wel  2  cm  breed  en  in  het
aquarium zo'n 5 0 cm lang. Dit vind ik wel
bezwaarlijk, omdat deze forse bladeren veel licht wegnemen voor de andere planten. De lichtgroene middennerf
is aan de bovenzijde van het blad
diepgegroefd.  De  bovenzijde  van  het
blad is gebobbeld, men noemt het wel hamerslag. Het water mag geen zweefvuil bevatten.  Dit  kan  zich  gaan  vastzetten  in  de
groeven van het blad waardoor kans bestaat op
algvorming.  Gaat het blad verslijmen,  dan moet
men het blad direct verwijderen.
De plant vraagt veel licht. D e waterstand mag niet hoger dan 4 0 cm zijn. Is de
waterstand hoger, dan kan dit tot gevolg hebben dat de wortelstok naar b oven
komt. D e wortels kunnen zich dan niet goed ontwikkelen met als gevolg dat
de plant het niet goed doet.
De plant verlangt een voedzame b odem, dus wat klei ofleem kan geen kwaad.
De b odem moet een open structuur hebben, dus geen fijn zand gebruiken.
De temperatuur van het water moet 24-25 ˚ C zijn. Het water moet voldoende
dece mber 201 2
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CO 2  bevatten, wil  de  plant  goed  groeien.  De
plant vermeerdert zich  door middel van  een
wortelstok.  Jonge  uitlopers  moet  men  voldoende laten uitgroeien voordat we ze van de
wortelstok afhalen. Destijds plantte ik hem
op de voorgrond om zo een dieptewerking te
creëren.  Later  heb  ik  de  plant  meer  naar
achteren gezet omdat ze te groot werd en te
veel domineerde. Je moet wel even geduld
hebben voordat de plant goed aanslaat.

Buit enl an ds e tij dschrift en B B AT

Voor meer i nf or mati e zi e htt p: //www. b b at. be /b b at /bui t enl an ds e_tij ds chri ft en. ht ml

Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F 

B el 

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

9, 00

Aqu a Pl ant a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el 

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

2 8, 00

Aqu ari st k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 8, 00

Cari di n a ( ni eu w) 

D

BR D

2- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 3, 00

DATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

62, 00

Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D

3- ma an del ij ks

Zee wat er

2 7, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

40, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

31 , 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

40, 00

Het Aqu ari u m

 NL

 NE D

 Ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

2 5, 00

Terr a

 NL

BEL

3- ma an del ij ks

Terr ari u m

2 5, 00
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Aquaponi cs
Uit nodi gi ng al ge mene bij eenko mst,
vrij dag 21  dec e mber

Dieter Anseeuw
Aquaponics is een innovatiefteeltsysteem waarbij nutriëntenrijk water van een
aquacultuursysteem gebruikt wordt voor de hydrocultuur ( = teelt op water) van
groenten en na zuivering opnieuw gerecycleerd kan worden in de viskweek. Filters van traditionele viskweeksystemen zetten  ammoniak  (afkomstig van uitwerpselen) om tot het minder schadelijke nitriet en vervolgens nitraat. Nitraat
wordt niet verder afgebroken en zal zich uiteindelijk opstapelen tot giftige hoeveelheden. Intensieve viskwekerijen lozen en verversen daarom dagelijks tot 10
percent van hun watervolume.
Bij aquaponics wordt het mestwater niet geloosd, maar gebruikt als vloeibare
meststofom planten op te kweken. Zo bespaar j e op water in j e viskweek en op
meststoffen in je plantenkweek. Aquaponics  systemen  zijn  dus  speciaal  ontworpen om met een gering kunstmest-, energie- en waterverbruik een maximaal
rendement te halen op een b eperkte grondoppervlakte.
Voor een onderwijsinnovatieproject rond aquaponics heeft KATHO-HIVB een
installatie opgezet in de praktijkserre te Roeselare. Bij de teeltkeuze is gekozen
voor de combinatie van Afrikaanse katvis met sla. Afrikaanse katvis ofmeerval
(Clarias g ariepinus ) is een robuuste, stressbestendige vissoort die in 6 maanden
tijd kan opgroeien tot een gewicht van één kg. In de visafdeling van de supermarkt vind j e meerval vaak terug onder de commerciële naam Claresse®.
Op het mestwater van de katvis worden diverse kruiden gekweekt, waaronder
basilicum, munt, stevia, enz. Via het aquaponics project zullen studenten over
de afstudeerrichtingen heen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, namelijk de productie van groenten en vis op een zo duurzaam mogelijke manier.
Dit wil zeggen, mits zo weinig mogelijk verbruik van water, kunstmeststoffen en
bestrijdingsmiddelen.
Waar: in ons clublokaal “De Klokke”
 Wanneer: Vrijdag 21 december om 20.00 uur stipt
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€ 22,€ 32,-

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

c arports

h outen  afsl u iti ngen

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

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
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