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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...

Paul Goddeeris, voorzitter Aquatropica Kortrijk
Beste vrienden,
Vooreerst wens ik jullie, in naam van onze erevoorzitter en van het bestuur van Aquatropica, een voorspoedig en gelukkig 2013, met een goede gezondheid
in gezin en familie en zonder kommer noch kwel.
De tijd vliegt, ik heb het gevoel  dat ik pas  onlangs
mijn vorige “nieuwjaarsbrief” heb neergepend, en hier
zijn we terug!
Met onze vereniging gaat het vrij goed; het ledenaantal blijft ongeveer stabiel,
alhoewel een lichte afkalving wordt aangevoeld. Dit blijft een probleem en ik
vermoed dat dit in 2013 en ook in de volgende j aren niet anders zal zijn.
Over de financiële toestand van Aquatropica hoeven we ons tot op heden
geen zorgen te maken en is gezond, dit in tegenstelling met wat men eufemistisch  de  volatiliteit  van  onze  economie  noemt.  Griekse  en  dergelijke  toestanden zijn ons gelukkig vreemd.
Het programma dat het bestuur jullie vorig j aar heeft gebracht, mocht er zijn
(ook dit mag wel eens gezegd worden): afwisselend, leerrijk, mooi, kortom,
voor elk wat wils. Tijdens de vergaderingen stel ik de vriendschapsbanden
tussen de leden geweldig op prijs, ik geniet ook daarvan.
Het is dan ook passend en billijk dat ik het b estuur en ook de
werkers achter de schermen, in de coulissen, hartelijk
dank voor de gepresteerde arbeid. Het is niet zo vanzelfsprekend om het tijdschrift te verzorgen en elke
maand klaar te stomen, sprekers te zoeken, sponsors
aan te spreken (in verband daarmee: heeft iemand van
jullie suggesties daaromtrent) en dergelijke. Het is voor mij
een genoegen op dergelijk b estuur te mogen rekenen.
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Er is weinig wereldnieuws dat aansluit bij onze hobby tenzij misschien (wat
eerlijkheidshalve b est de mislukking genoemd wordt van) de VN-klimaatconferentie in D oha. D e b erg heeft een muis gebaard en de geproduceerde stapels
papier  kunnen  eerder  geschouwd worden  als vrome,  maar  niet  gemeende
wensen en ijdele voornemens. Kortom, veel geblaat en weinig tot geen wol!
Wat baten kaars en bril als de machtigen der aarde ziende blind zijn. Volgende afspraak in Polen in 2013!
De  nieuwjaarsreceptie  wordt  in  een  nieuw  kleedje
voorgesteld. Het wordt een ontbijtbuffet dat start om
9 uur in O C D e Vonke op 3 februari 2013 (graag onmiddellijk  noteren  in jullie  nieuwe  agenda!).  Uiteraard zijn de dames uitgenodigd en hartelijk welkom!
Vergeet ook de tombola niet en denk eraan ook mee
te helpen de prijzenpot te voeden.

Als geluk ergens voor het rapen lag
Zou ik daarheen gaan
Handen vol opgooien, hoog in de lucht
Dwarrelend met de wind in vogelvlucht
Langs de sterren en de maan
Zou het jullie kant op gaan
Al was het een klein beetje maar
Dan wordt het voor jullie
Een gelukkig nieuw jaar
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Het ver ant woor d houden van
Mi dden- Ameri kaanse ci c hli den

Jan Fioole, www.zilverhaai.be 
Mocht u plannen

h ebben o m m
 et M
 idden-Amerikaanse c ichliden t e g aan b eginnen, dan is dit artikel m isschien een h andreiking om eventuele teleurstellingen
te voorkomen. H
 et is m ij n amelijk opgevallen dat er best veel m ensen h et “proberen ” m et deze vissen, m aar n aar verloop van tijd er toch weer m ee s toppen.

Waardoor komt dit nu eigenlijk? In de meeste gevallen hoor ik de volgende argumenten:
Die vissen zijn niet te houden, “wat zijn die vissen agressiefzeg!”.
Wat een graafmachines, ze slopen j e hele inrichting!
Je kunt er geen planten bijhouden.
Je kunt er geen “bijvissen” bijhouden, dat vind ik zo j ammer.
Je moet p er se een groot aquarium hebben.

A
A
A
A
A

Reeds  vele  jaren  verzorg ik dit soort vissen
en heb een keer de natuurlijke  habitat  bezocht  en  in  die jaren
heb ik ook vele fouten
gemaakt  waardoor  ik
ook  vaak  teleurstellingen heb moeten incasseren.  Mede  daardoor kwam bij mij het
idee  op  om  hierover
Heri cht hys car pi nti s ( J or dan & Sn yder 1 8 99)
een artikeltje te schrijven, zodat dit voor j ou misschien bespaart kan blijven. Maar vooral is het mij te
doen om deze cichliden in een beter “daglicht” te stellen, zodat ze op een j uiste
manier verzorgd worden en dus een beter leven kunnen leiden. Als eerste wil ik
de Midden-Amerikaanse cichliden opdelen in een aantal groepen te weten:
Aquatr opi c a Kortrij k
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F planteneters
F vleeseters
F rheofiele soorten
F agressieve, minder agressieve, niet agressieve soorten.
P lanteneters
Soorten welke gerekend kunnen( 1worden
tot de groep planteneters zijn o.a.
)
soorten uit de geslachten: Vieja  en Herichthys

. D eze groep is vrij divers en
de gemiddelde grootte is ± 2 5 – 4 0 cm. D eze soorten voeden zich in de natuur
met planten, plantaardig afval ( bladeren van b omen, b essen en fruit welke in
het water gevallen zijn.)
Vleeseters
Soorten  welke  gerekend
kunnen worden tot de groep
vleeseters zijn o .a. soorten uit
de  geslachten:  Parachromis
en Petenia

. Deze groep is ook
vrij  divers  met  een  gemiddelde grootte van ±  15 –  60
cm.  Deze  soorten  voeden
zich in de natuur met vis en
ongewervelde dieren zoals garnalen en kreeftjes.

Pet eni a s pl en di da  Gü nt h er 1 8 62

Rheofiele soorten
Dit zijn soorten welke zich hoofdzakelijk ophouden in de volle stroming van
snelstromende  rivieren,  soorten  welke  gerekend  kunnen  worden  tot  deze
groep zijn o .a. soorten uit de geslachten: Paraneetroplus

en Theraps

. D eze soorten voeden zich in de
natuur met algen, garnalen en insecten.
Th er aps wess eli  Mil l er 1 996
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Agressieve soorten

Soorten welke gerekend kunnen worden tot de toch wel agressieve groep zijn
o.a. soorten uit de geslachten: Parachromis

, enkele vertegenwoordigers uit het
geslacht Vieja en Parapetenia

. Vooral tegen soortgenoten kunnen ze zeer onverdraagzaam zijn.
M inder agressieve soorten
Soorten welke gerekend kunnen worden tot  deze groep is  de groep welke
tussen agressieve en niet-agressieve invallen en dus teveel is om op te noemen.
Niet agressieve soorten
Soorten welke gerekend kunnen worden tot de niet agressieve soorten zijn
o.a. soorten uit de geslachten; Thorichthys , Archocentrus

en enkele vertegenwoordigers uit de geslachten Vieja, Herichthys en Theraps . Uiteraard ben ik
mij ervan bewust dat ik me met deze opsommingen op glad ijs begeef, als
eerste is het natuurlijk een globale opsomming, maar ook is het natuurlijk zo,
dat net als bij mensen, j e niet iedereen in een b epaald hokje kunt stoppen en
zeggen, die doet zus en die doet zo. O ok vissen zijn een individu met bepaalde
“karaktertrekken”. Mijn bedoeling hiervan is om een grove scheiding aan te
brengen, zodat j e dan een globaal lijstje kunt maken van de diverse soorten
welke j e bij elkaar wilt houden. Nu hebben we een grove verdeling gemaakt
wat betreft; voedselbehoefte, behoefte voor  snelstromend water  en gedrag,
daarnaast  zijn  er  natuurlijk
nog  een  aantal  zaken  waar
wij  aan  moeten  voldoen  te
weten:
Arch ocentrus s pi n osi ssi mus ( Vail l ant &
Pel l egri n 1 902)
Tegen over s oort gen ot en en an der e
vi ss en vrij  vr edel i even d.
I s t e vi n den i n h et I zabal meer en
bij ri vi er en,  Gu at e mal a.
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F de grootte van de bak
F de inrichting
F welke soorten kun je nu het best samen houden
F technische hulpmiddelen
F verzorging en voeding
D e grootte van de bak
Wat bepaalt nu precies de grootte van het aquarium, dit is o .a. afhankelijk van
de volgende punten:
 Ten eerste natuurlijk wat is de uiteindelijke grootte van de vissen als ze
uitgegroeid zijn?
 Het gedrag:  is  een vis  agressief ofniet,  is  een  soort  zwemlustig  (liefhebber van  snelstromend water) ofniet, als de vissen aanstalten gaan
maken tot voortplanting, hebben ze dan een groot territorium nodig?
Hoeveel vissen willen ongeveer gaan houden?
 Maken we gebruik van veel natuurlijke hulpmiddelen bij de inrichting
van de b ak?

A
A
A
A

Om een grove indeling te maken voor de grootte van de bak, gerelateerd aan
de uiteindelijke grootte van de vissen, is deze:
Uiteindelijke grootte vis 
tot ± 15 cm 
tot ± 2 5 cm 
tot ± 3 0 cm 
tot ± 4 0 cm 
4 0 tot . .. cm 

Min.

afm. van de bak LxBxH 
1 50x50x50 cm
200x50x50 cm
200x60x50 cm
250x60x60 cm 
300x60x60 cm

Hierbij ben ik er vanuit gegaan dat er 2 tot 3 koppels gehouden kunnen worden.
Om voor deze groep een globale indeling te maken is toch wel iets (2)ingewikkelder, toch wil ik enkele voorbeelden geven. Van bijv. Vieja zonata  is bekend
dat het een zeer felle rakker is, om bij deze soort nog één andere robuuste
soort te houden, dan moet j e gauw denken aan een aquarium van minimaal
250x60x60 cm. Paraneetroplu s-soorten staan bekend om hun behoefte aan
j anuari 201 3
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zeer snelstromend water, echte
“zwemmers” dus, Deze soorten
moeten we  dan  ook  een  aquarium bieden van minimaal 200
cm kantlengte. Ik weet uit eigen
ervaring  dat  “Cichlasoma ” salvini  een  groot  territorium  opeisen  als  deze jongen  hebben.
Deze  soort  valt  in  eerste  instantie onder de groep van tot ±
15  cm,  doch  als  ze jongbroed
verzorgen, hebben ze toch wel
" Ci chl as o ma"  s al vi ni  ( Gü nt h er 1 8 62)
wat  meer  ruimte  nodig,  een
aquarium van ± 2 00x60x50 cm. Dit zijn o .a. enkele dingen waarmee j e bij de
aanschafvan deze soorten toch wel rekening moet houden.
Hoeveel vissen willen we gaan  houden?  Dit  klinkt  misschien  als  een  rare
vraag, doch ik heb hier al zoveel over gezien en gehoord en b en daar zelfook
mee  de  fout ingegaan,  dus  daarom  stel ik hem toch! Vele  aquarianen beginnen met een gezelschapsbak en zijn dus gewend om: 
a) vele vissen bij elkaar te houden en 
b) vele soorten.
Als  je  Midden-Amerikaanse  cichliden  wilt  gaan  verzorgen  zijn  dit  twee
dingen welke j e snel moet vergeten, daar het grote individuen zijn. Een gemiddeld aquarium kan maximaal vier soorten herbergen, dus uiteindelijk maar
acht vissen. Ik weet uit ervaring dat dit een hele moeilijke keuze is, omdat er
zoveel mooie vissen zijn en daarin een keus maken is vreselijk moeilijk, doch
er is gewoon niet meer ruimte voor meer vissen. D oe j e dat wel, dan zal het
hoogstwaarschijnlijk  op  een  mislukking  uitlopen,  omdat  de  vissen  elkaar
zullen verjagen, opjagen en zelfs zullen b eschadigen ofafmaken. Om het heel
simpel naar ons zelfte vertalen: als wij ons huis moeten delen met een ander
gezin dan zal dat ook niet goed gaan. We kunnen de natuurlijke leefomstandigheden maar ten dele nabootsen. Dus om het als laatste maar zo uit te
drukken: probeer j e daarin te b eheersen! Een uitzondering hierop zijn de Tho
-,


en

-soorten,
bij

deze

cichliden

kunnen
we
richtys Theraps
Paraneetroplus
ook “vissen” houden zoals bijv. zalmpjes, levendbarenden en meervallen.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Gebruik maken van natuurlijke hulpmiddelen bij de inrichting

Hierbij denk ik dan in hoofdzaak aan rolkeien en kienhout. Richt j e een bak
in met diverse rolkeien en kienhoutstronken, dan begrijp j e dat j e meerder
vissen kunt herbergen als in een vrij kale b ak, zeker als j e het op een manier
doet zodat er natuurlijk gevormde territoria ontstaan.
Tip: een algemene tip wat b etreft  de  afmetingen  van  een
Midden-Amerikabak  is  de
volgende; de diepte (grondoppervlak) is belangrijker i.v.m.
de  te  vormen  territoria,  dan
de hoogte van de bak. Uiteraard moeten we natuurlijk rekening houden met de "vorm"
van
de vis. Herichthys

(3)
p earsei
Th er aps pears ei  ( Hu bbs 1 93 6)
bijv. wordt  ± 45 cm lang en
Syn oni e men:  Heri cht hys pears ei, Vi ej a pears ei
gemiddeld  toch  zo'n  18  cm
hoog. Zo'n vis moeten we natuurlijk niet in een aquarium onderbrengen met
een hoogte van 40 cm. Paraneetroplus

b ulleri daarentegen wordt gemiddeld
zo'n 30 cm lang, maar is niet hoog gebouwd, deze vis zou dus wel in een 40
cm hoge b ak kunnen. Wat heel belangrijk is om een zo'n natuur getrouwe weergave te krijgen qua inrichting is dat de gebruikte materialen de werkelijkheid
benaderen en ze zo vloeiend mogelijk in elkaar overlopen.
Tip: bouw het geheel vanafde kale bodem op, begin hierbij met het leggen
van de stenen en kienhoutstronken en breng p as daarna het zand aan. Hierdoor loopt alles vloeiend in elkaar over en lijkt het veel natuurlijker dan als
dat j e de stenen enz. op het zand legt. Wat ikzelfhiervoor gebruik is gewoon
metselzand met hierdoor gemengd, veel grind en kiezels ter grootte van walnoten, rolkeien i.p.v. scherp gevormde stenen en veel vertakte kienhoutstronken.

Wat betreft de achterwand van het aquarium, hierin zijn vele kant-en-klare
wanden te koop bij de aquariumhandel, doch ik prefereer meer een zelfgemaakte achterwand, daar deze vaak wat natuurlijker ogen. Ik maak mijn achj anuari 201 3
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terwanden van tempex met tegellijm en afgeschilderd met schoolbordenverf
en acrylverf, meestal probeer ik een oeverkant van een rivier na te bootsen,
wat met deze materialen heel goed te maken is.
Welke soorten samen houden
Een grove stelregel hiervoor is: hou soorten bij elkaar welke in de natuur ook
bij  elkaar voorkomen.  En  andere  stelregel  is:  hou  geen  soorten  bij  elkaar
welke tot dezelfde geslachtssoort b ehoren, zij zullen elkaar als concurrenten
ofals partners zien en kun j e eventueel kruisingen krijgen. Deze informatie
kun j e uit de nodige literatuur halen ofdoor te vragen aan mensen die de biotopen daar bezocht hebben. Natuurlijk zijn er, zoals op alle regels, weer uitzonderingen, daarom wil ik graag enkele voorbeelden noemen.

äRivier: rio Almoloya, toeloper van de rio Coatzacoalcos (Mexico), deze

rivier is  snelstromend en bezaaid met vele rolkeien en de oeverkanten bevatten veel in het water gevallen b omen en takken.
Soorten welke(4)j e goed bij elkaar kunt houden:
- Vieja regani  met “Cichlasoma” s alvini ,
- Paraneetroplus

bulleri met bijvissen,
- Thorichthys spec. “Coatzacoalcos” met Thorichthys callolepis en bijvissen. 

äRivier: rio Candelaria, een rivier welke ontspringt op de grens met Guate-

mala en uitmondt in de Golfvan Mexico. D eze rivier is op zijn breedste punt
ongeveer 50 meter breed en heeft daar een gemiddelde diepte van 7 meter.
De b odem b estaat voornamelijk uit een laag sediment en langs de kanten veel
rietkragen met in het water gevallen bomen en takken.
Soorten welke j e(5)goed bij elkaar kunt houden:
- Vieja s ynspila  met Petenia

s plendida
- Vieja s ynspila met “Cichlasoma” s alvini (6)
- Vieja p earsei met Astatheros

robertsoni 
- Thorichthys m eeki met Thorichthys h elleri en bijvissen.

äRivier: rio  de la  Sierra,  een toeloper van  de machtige rio  Grijalva,  een

zeer snelstromende rivier welke een zanderige bodem heeft b ezaaid met vele
kleine en grote rolkeien.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Soorten welke j e g(7)oed bij elkaar kunt houden:
(8)
- Vieja bifasciata  met Vieja intermedia 
- Paraneetroplus

g ibbiceps met Theraps lentiginosus
- Thorichtys h elleri met bijvissen.

äRivier: rio Chancala, een toeloper van de machtige rio Usumacinta een

snelstromende rivier welke een zanderige bodem heeft welke bezaaid is met
vele rolkeien, aan de oeverkanten veel in het water gevallen bomen en takken.
Soorten welke j e goed bij elkaar kunt houden:
- Theraps irregularis met Thorichthys
(9)
 meeki en bijvissen
- “Cichlasoma” n ourissati  met Petenia

s plendida
- Thorichthys m eeki
met Thorichthys h elleri en( 1 1b) ijvissen
( 10)
- Vieja argentea  met “Cichlasoma” p earsei  .
Dit zijn  enkele voorbeelden
van soorten welke j e goed bij
elkaar  kunt  houden,  uiteraard zijn er nog vele te verzinnen, ik heb me hoofdzakelijk beperkt tot soorten uit
Mexico,  Belize  en  Guatemala, omdat in deze landen
de  meeste  cichlidensoorten
er aps n ouri ss ati All gayer 1 98 9
voorkomen van geheel Mid- Syn oni e men:  Ci chl as o ma Thn ouri
ss ati, Amphil ophus n ouri ss ati
den-Amerika en ook omdat
ik hiermee de meeste ervaring opgedaan hebt. 
Technische hulpmiddelen

Wat b etreft de technische hulpmiddelen is mijns inziens het filter met bijbehorende  pomp  het  belangrijkste voor  een  cichlidenaquarium.  Er  zijn vele
soorten filtersystemen, te veel om in dit artikel te b ehandelen, wel wil ik bij
enkele stilstaan. Als eerste een eenvoudig maar doeltreffend filter, het zgn.
“snelfilter”, dat is een vat welke gemaakt kan zijn van roestvrij staal ofvan
kunststofrioleringsbuis met schroefdeksels en welke voorzien is van een centrale verwarmingspomp. D eze p ompen hebben in de meeste gevallen een dej anuari 201 3
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biet  van  ±  2000  l/uur,  zodat je  een  redelijk
snelstromende  rivier  kunt  nabootsen in j e aquarium. Het vat
kan gevuld worden met  divers
filtermaterialen,  zoals  bijv.  lavasteentjes ter grootte van een tennisbal, keramische pijpjes, filtersponsen
enz. Wel  moet  dit  materiaal,
Par an eetr opl us syns pil a ( Hu bbs 1 93 5)
daar waar het de filter binnenSyn oni e men:  Ci chl as o ma syns pil u m, Vi ej a syns pil a
komt, vrij grofzijn van structuur en fijner van structuur daar waar het de filter weer verlaat, dit geldt overigens voor de meeste filtersystemen. 
Een ander goed filtersysteem is de zgn. “bioloog” ofook wel “nat-filter” genoemd. Dit systeem kan geïntegreerd zijn in het aquarium, ofals losse bak
onder het aquarium staan. Het bestaat uit meerdere compartimenten, waar
het water zigzaggend doorheen stroomt. Als laatste wil ik nog het “droog-nat
filter” noemen, vaak ook aangeduid met “druppelfilter”. Dit filter heeft een
“droog” compartiment welke gevuld kan worden met bijv. bioballen, schuimpatronen enz.. Boven dit substraat
draait dan een sproeibuis welke het
water  dat  uit  het  aquarium  komt,
over  dit  substraat  “druppelt”.
Hierna  komt  dan  het  “natte”  gedeelte,  de  bioloog  zoals  hiervoor
omschreven.  Het voordeel van  dit
systeem is  dat het water heel veel
zuurstofin zich opneemt. Mijn erAmphil ophus r oberts oni  ( R egan 1 905)
varing is  dat,  zelfs  al bezit je nog
Syn oni e m:  Ci chl as o ma r oberts oni
zo'n geweldig filtersysteem, een wekelijkse oftwee wekelijkse waterverversing van een derde van de inhoud van
het aquarium, noodzakelijk blijft. Dit omdat M-A cichliden toch wel grote
vervuilers zijn, zodat je op die manier de vele afvalstoffen zoals nitriet en
dergelijke afvoert.
Naast een goed filtersysteem, is een goed werkend verwarmingselement natuurlijk onontbeerlijk. Pas hiermee goed op waar j e deze neerhangt. Het zal
niet de eerste keer zijn dat een grote cichlide tijdens de voorbereidingswerkAquatr opi c a Kortrij k
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zaamheden van het afzetten – omdat ze hierbij alles wat volgens hen in de weg
ligt aan de kant schuiven – zo'n element kapot stoot. Verder is een goede en
degelijke verlichting onontbeerlijk, hierbij nog opgemerkt dat de meeste M-A
cichliden een matige verlichting op prijs stellen b oven een bak met veel licht.
Verzorging en voeding

Wat versta ik  onder  een goede  en juiste verzorging? Ik  denk  dat we  onze
dieren moeten verzorgen zoals we zelfgraag behandeld willen worden. Het
belangrijkste vind ik toch, zoals reeds eerder vermeld, dat we vissen in één
aquarium stoppen, welke elkaar ook “kennen” uit de natuur, dus geen voedselconcurrenten en familieleden zijn, verder is rust in de bak (hier versta ik onder: de inrichting en het visbestand niet steeds wijzigen.) ook zeer b elangrijk,
zodat ze weten waar de territoriumgrenzen liggen en deze niet om de haverklap moeten b evechten en opnieuw moeten uitzetten.
Zoals ook reeds vermeld: de wekelijkse waterverversing en een j uiste en uitgebalanceerde voeding. Wat betreft de voeding, hierover kan ik kort zijn. Zoals
reeds geschreven, heeft iedere soort zijn voorkeur voor een bepaald voedsel,
doch in het algemeen kun j e deze soorten met alle mogelijke soorten levend-

Par an eetr opl us ar gent eus ( All gayer 1 991 )  Syn oni e men:  Ci chl as o ma ar gent ea, Vi ej a ar gent ea.
Ko mt voor i n h et str oo mgebi ed van ri o Usu man ci nt a ( Mexi co,  Gu at a mal a)
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diepvries- en droogvoer verwennen, uitgezonderd rode muggenlarven, Tubifex
en runderhart, hiermee moet j e met de meeste vissen oppassen. Algemeen wil
ik  zeggen: voer  zo  afwisselend mogelijk  en liefst meerdere malen per  dag
kleine porties en last gerust een  “vastendag” in, want er gaan meer vissen
dood door teveel en te vet eten, dan door te weinig eten. In de natuur moeten
ze ook hun uiterste b est doen om hun kostje bij elkaar te schrapen.
Slot

Zoals in de aanhefvan dit artikeltje reeds geschreven, staan deze vissen bekend als moeilijk te houden. Ik hoop hiermede dit enigszins weggenomen te
hebben en bij u de interesse gewekt te hebben om het ook eens met deze
vissen te gaan proberen. Wel moet ik j e hierbij zeggen dat j e moet beschikken
over “ enig” geduld, dit omdat deze vissen hun uiteindelijke kleurenpracht p as
zullen tonen als ze ongeveer twee j aar oud zijn. Als laatste wil ik nog graag
kwijt, dat als j e deze dieren zo natuurgetrouw mogelijk huisvest ( dit is eigenlijk
niet mogelijk maar toch), j e aquarianenhart sneller zal gaan kloppen, zeker
als deze vissen j e verblijden met nakroost. Ze verdienen het!
NVDR Aqu atr opi c a:
1 )  Vi ej a wer d onl an gs ( Mc Mah an et al .  2 01 0)  op ges pl i tst i n Th er aps, Par an eetr opl us en
' Ci chl as o ma' .
2)  De j ui st e n aa m i s Par an eetr opl us zon at us ( Meek 1 905)
3)  Heri cht hys pears ei  g a at t e gen woor di g al s Th er aps pe ars ei  ( Hu bbs 1 93 6)  d oor h et l even.
4)  Par an eetr opl us r egani  ( Mil l er 1 974)
5)  Par an eetr opl us syns pil us ( Hu b bs 1 93 5)
6)  Ast at h er os r oberts oni  i s een s yn oni e m van Amphil oph us r oberts oni  ( R e g an 1 905)
7)  Par an eetr opl us bif as ci at us ( St ei n d ach n er 1 8 64)
8)  Th er aps i nt er medi us ( Gü nt h er 1 8 62)
9)  Th er aps n ouri ss ati All g ayer 1 98 9
1 0)  Par an eetr opl us ar gent eus ( All g ayer 1 991 )
1 1 )  Th er aps pe ars ei  ( Hu b bs 1 93 6)

Par an eetr opl us br ei dohri  ( Wer n er & St a wi k o wski  1 98 7)
Syn oni e men:  Par at h er aps br ei dohri, Ci chl as o ma br ei dohri,
Vi ej a br ei dohri
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De bi oti sc he i ndex
Versl ag bij eenko mst vij vers, 30 nove mber 201
 2

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk 
Geeftoe, zo'n titel is nu niet bepaald een uitdaging om aquarium- en vijverliefhebbers naar ons lokaal te lokken. Het was voor mij dus meer dan een verrassing toen
ik zag dat het halfrond goed gevuld was. Een man met een cowboyhoed had ondertussen de nodige digitale opstellingen gedaan en op het scherm stond te lezen:
Zoetwater-invertebraten als indicatoren van de waterkwaliteit

Met dat eerste woord zaten de vijverliefhebbers reeds in de problemen . .. Heb
jij ook invertebraten in uw vijver? Neen, mijn koi peuzelen ze allemaal op. Ik
zag en vermoedde dat B oudewijn Goddeeris het moeilijk zou hebben. Frank
kwam met de eerste lading pintjes en waters, want we zouden eraan beginnen.
Boudewijn was tijdens zijn professionele loopbaan hydrobioloog, verbonden
aan het B elgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat, Brussel)
en was dus wel gewoon om studenten eerste kandidatuur biologie in te wijden
in de primaire levensvormen van onze fauna en flora. Hij begon dan ook aftastend te vragen wie wat heeft en gelukkig er zaten ook enkele zeeaquarianen. Zij herkenden immers het eerste plaatje, de ‘sponzen' (primaire invertebraten) en wisten dat zo'n dieren in het water voorkomen en niet in de rekken
van de afdeling kuisproducten. Holtedieren herkenden we ook al: wie kent
geen kwallen, anemonen en koralen ...
Maar Boudewijn begon, zoals j e moet beginnen, met de structuur van zijn
avondvullend verhaal:
eerst de b eestjes waarover hij het zou hebben,
daarna de manieren waarop ze aan zuurstofgeraken in het water,
 de methode hoe men  aan  de hand van  de  aanwezige  soorten  (tot  op
genus offamilie geïdentificeerd) kan bepalen hoe de waterkwaliteit er
aan toe is, en de verklaring van deze methode aan de hand van de uitleg
over de zuurstofvoorziening in punt 2.
Boudewijn begon dan maar met de beestjes en hieronder vind j e ze dan allemaal.

ì
ì
ì
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St a m:  Pl at h el mi nt h es- Kl ass e:  Tur bel l ari a

F

Vrijl even de pl at wor men ( i dentifi c ati e t ot op h et gen us)
 l i ch aa m week,  ni et ges eg ment eer d en dors oventr aal  af gepl at

St a m:  An n el i da- Kl ass e:  Oli goch aet a

F

Sl i n ger wor men ( i dentifi c ati e t ot op de f a mil i e)
 l i ch aa m week,  ges eg ment eer d,  l an g wer pi g en r ol r on d

St a m:  An n el i da- Kl ass e:  Hi r u di n ea

F
F

Bl ui dzui gers ( i dentifi cati e t ot op h et gen us)
 l i ch aa m week,  ges eg ment eer d en l i cht dors oventr aal  af gepl at;
 een zui gn ap aan bei de uit ei n den.

St a m:  Mol l us ca- Kl ass e Gast opoda

F
F

Week di er en- sl akk en ( i dentifi cati e t ot op h et gen us)
 l i ch aa m week;
 en k el vou di ge s ch el p.

St a m:  Mol l us ca- Kl ass e:  Bi val vi a

F
F

Moss el s ( i dentifi cati e t ot op h et gen us)
 l i ch aa m week;
 du bbel e s ch el p.

St a m:  Art hr opoda- su bst a m:  Ch el i cer at a

F
F

Wat er mijt en ( Hydr acari n a)  ( geen ver der e i dentifi c ati e)
 l i ch aa m bol vor mi g en uit één st u k;
 vi er paar pot en ( bij  l ar ven dri e paar) .

St a m:  Art hr opoda- su bst a m:  Cr ust acea

F
F

Sch aal di er en (i dentifi cati e t ot op de f a mil i e)
 meer dan vi er paar pot en;
 aan h an gs el s van h et s pl ijt poott ype.

Su bst a m:  Cr ust acea- Kl ass e:  Mal acostr aca

F
F

Pi ss ebedden ( I s opoda)
 borstst ukk en i n s eg ment en ver deel d;
 l i ch aa m dors oventr aal  af gepl at.

Su bst a m:  Cr ust acea- Kl ass e:  Mal acostr aca

F
F

Vl okkr eeftj es ( Amphi poda)
 borstst ukk en i n s eg ment en ver deel d;
 l i ch aa m l at er aal  af gepl at.

St a m:  Art hr opoda- Su bst a m:  I ns ect a

F

I ns ect en ( i dentifi c ati e t ot op de f a mil i e of h et gen us)
 dri e paar pot en ( s o ms af wezi g,  s o ms met s chij n pootj es of h ak en kuss entj es) .

Su bst a m:  I ns ect a- Or de:  E ph e mer opt er a ( h et er o m. )

F
F

Haft en,  een dagsvl i egen ( l ar ven t ot op h et gen us)
 l i ch aa m ei di gen d i n t wee of dri e st aart dr aden;
 ki eu wen zij del i n gs op h et acht erl ijf.
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Su bst a m:  I ns ect a- Or de:  Pl ecopt er a ( h et er o m. )

F
F

St eenvl i egen ( l ar ven t ot op h et gen us)
 l i ch aa m ei n di gen d i n t wee st aart dr aden;
 geen ki eu wen op h et acht erl ijf. 

Su bst a m:  I ns ect a- Kl ass e:  Odon at a ( h et er o m. )

F
F
F

Li bel l en ( l ar ven t ot op h et gen us)
 mon ddel en t ot van g mask er o mgevor md;
 l i ch aa m sl an k en ei n di gen d i n dri e bl adki eu wen ( Zygopt er a of wat erj uff ers)  of,
 l i ch aa m pl o mp en ei n di gen d i n vijf st ekel s ( Ani s opt er a of gal zen mak er s) . 

Su bst a m:  I ns ect a- Kl ass e:  He mi pt er a ( h et er o m. )

F
F

Wants en ( l ar ven en adul t en t ot op h et gen us)
 mon ddel en t ot st eek or gaan o mgevor md;
 bij  de adul t en i s h et bas al e gedeel t e van de vl eu gel s l eer achti g en h et uit ei n de
vl ezi g,  van daar een X-t ekeni n g op de vl eu gel s. 

Su bst a m:  I ns ect a- Or de:  Megal opt er a ( h ol o m. )

F
F

Sl ij kvl i egen ( l ar ven van h et gen us Si al i s)
 l i ch aa m ei n di gen d i n een geveer de st aart dr aad;
 zeven paar gel ede ki eu wen op h et acht erl ijf.

Su bst a m:  I ns ect a- Or de:  Tri ch opt er a ( h ol o m. )

F
F

Kok erj uff er s ( l ar ven t ot op de f a mil i e)
 l i ch aa m ei n di gen d op een paar kl au wen;
 al  of ni et met k oker;  acht erl ijf al  of ni et met ki eu wen.

Su bst a m:  I ns ect a- Or de:  Di pt er a ( h ol o m. )

F
F

Vl i egen of mu g gen ( l ar ven t ot op de f a mil i e)
 geen gel ede pot en ( s o ms wel  s chij n pootj es) ;
 met k opk aps el  ( mu g gen)  of zon der k opk aps el  ( vl i egen maden) .

Su bst a m:  I ns ect a- Or de:  Col eopt er a ( h ol o m. )

F
F

Kever s ( l ar ven en adul t en t ot op de f a mil i e)
 l ar ven met dri e paar gel ede pot en en gr ot e vor menrij k do m;
 adul t en met deks chil den.

Gelukkig hadden we Thierry aan boord die er heel w
 at kon herkennen en ons wist
te vertellen dat er een groot aantal sloebers tussen zitten die hij zomaar meesleept
met zijn wekelijkse  strooptocht in  de vijvers uit  de  Kortrijkse  omgeving. Zijn
viskweek  wordt  dagelijks  voorzien  van  schepvoer  en  tussen  de  watervlooien
(Daphnia ) zitten soms ambetante rovers die zelfs zijn j ongbroed aanvallen.
Enkele  beestjes  hebben  een  eigen  systeem  ontwikkeld  om  zelfs  in
zuurstofarme omgevingen te overleven. Niemand kan echter zonder zuurstof
en in vuil vies water moet j e de b este papieren hebben om aan een gezonde
j anuari 201 3
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hap zuurstofte komen. Hoe sommige snoodaards dat doen kon B oudewijn in
geuren en kleuren vertellen. Hiervoor moest j e natuurlijk aanwezig zijn en dat
vertel ik lekker niet!
In  deel  2 kwam je met  een beetje basis fysica  en wiskunde  een heel  eind
verder. D e wet van B oyle (hij heette bij zijn geboorte in 1627 eigenlijk Robert
Boyle) zegt immers dat p .V = constante
p = de druk in een luchtbelletje
V= het volume van dat b elletje
Simpel gezegd wil dit zeggen  dat  druk x volume  steeds hetzelfde getal zal
geven. Dus wanneer de druk groter wordt, dan zal het volume in dezelfde
verhouding kleiner worden (omgekeerd evenredig).
Met dat gegeven kon j e b egrijpen dat zelfs de stomste en de lelijkste beestjes
onder water dat trucje gebruiken om hun luchthapje, die ze b oven water halen
en het naar de diepte brengen, zo kunnen uitbuiten dat ze er uren kunnen van
genieten en zo in leven blijven.
Ja, ik moet dan natuurlijk denken aan een vraag die bij mij altijd op komt:
Hoe doen ze dat? Maar vooral hoe weten ze dat? D at weten ze natuurlijk niet,
maar  dank  zij  de  enorme  evolutie  en  selectie  zijn  er  soorten  die  in  de
moeilijkste zuurstofomstandigheden kunnen overleven! En wij maar dat water
bezoedelen met allerlei rotzooi! Er zijn altijd diertjes die hierbij overleven.
Gelukkig weten we, dank zij o .a. D arwin, dat we evolueren en als ik dan even
keek naar mijn buurman en hem vertelde dat ze in Tsjaad in 2 001 een fossiele
schedel van een apensoort (Sahelanthropus tchadensis ) gevonden hebben die
7  miljoen jaar  oud  is  en  dat  zijn  schedel bijzonder goed gelijkt  aan  mijn
schedel (ik ben een pessimist) dan werd het
voor  mij  allemaal  duidelijk  (voor
Sahelanthropus  tchadensis  waarschijnlijk
wat minder)! D ank zij de evolutieleer weten
we dat iedereen zich kan aanpassen aan de
leefomgeving  (maar  dan  wordt  iedereen
ook een ander wezen, een andere soort of
behoort hij zelfs tot een andere familie). In
Co mput err econstr u cti e van de s ch edel  van Tour n ai
( bij n aa m van Sah el ant hr opus t ch adensi s)
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de tijd dat wij (ofbeter zij) in de bomen leefden waren onze tenen en onze
vingers even lang. Nu zijn de tenen iets korter wegens niet meer nodig en
passen ze ook in onze schoenen, hé.
Alle gekheid op een stokje, wat zijn alle levende wezens toch bijzonder geschikt
om zich aan te passen ... Wie daarin de evolutietheorie niet in herkent is blind.
Wie nu nog gelooft in Adam en Eva die moet les volgen bij Boudewijn.
Nu eventjes naar de finale van zijn b etoog. Die biotische index is eigenlijk de
toepassing van de tabel, zie hieronder.

Een tabel waar j e een score geeft aan de waterkwaliteit (van 0 = biologisch
dood  tot  10  =  uitstekende  kwaliteit)  door  rekening  te  houden  met  de
soortenrijkdom (selectie van de verticale kolom: hoe meer diergroepen/taxa
in het water, hoe hoger de score) en met de gevoeligheid voor vervuiling van
de  aanwezige  diertjes  (de  meest  gevoelige  soort  bepaalt  de  horizontale
kolom). De kruising van de gekozen horizontale en verticale kolom geeft j e
de waterkwaliteit!
We  gingen  allen  naar  huis  met  de  gedachte  (voor  zover  we  nog  konden
denken): er is nu wel een goede methode gevonden om in kaart te brengen
hoe goed ofhoe slecht een waterloop er aan toe is, maar ook met de gedachte
dat  een  natuurvijver  slechts  enkele  honderden  kg  vis  mag  bevatten  per
hectare. Dat alles om de plaatselijke invertebraten die er zich graag in thuis
voelen, een leefbare huishouding aan te bieden.
j anuari 201 3
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Mag ik dan ook b esluiten dat verscheidenheid ofdiversiteit een maat is voor
kwaliteit? Zowel in een b os, in een grote tuin, ofin een levensgemeenschap . ..
Boudewijn Goddeeris, b edankt voor een avond in de rand van de aquaristiek,
met een vijverinslag, maar vooral met de wijsheid van een bioloog die de j eugd
kan b etrekken in een methode waarbij j e met het blote oog, een microscoop
en een tabel, kan leren dat veel verscheidenheid een meerwaarde heeft!

LACH H O E KJ E
E en dr on k en,  f el  n aar al c oh ol  geur en de man zati n de metr o n a ast een pri est er.
Zij n das zat vol  vl ekk en,  zij n wan gen zat en vol  r ode l i p pensti ft en een
h al fl e ge fl es B ac ar di  st ak deel s ui t de zak van zij n ver kr eu kt e vest.  De
man open de zij n kr ant en be g on eri n t e l ezen.
Na een vij ft al  mi n ut en ri chtt e hij  zi ch t ot de pri est er en vr oe g:  " Ze g,  eerwaar de,  wett e gij  d' oer zaak van artri ti s ?"
" J a,  mij n zoon,  d at k o mt d oor er g l os b an di g t e l even,  t e veel  al c oh ol  t e
dri n k en,  ni et n a ar de mi s t e g aan,  t e sl a pen met pr osti t u ees,  geen b a d t e n emen,  en zovoort. "
" Awel  mer ci " ,  mo mpel de de dr on k en man t er wijl  hij  t er u g zij n kr ant i n d ook.
De pri est er,  n aden k en d over wat hij  gezeg d h a d en een beetj e ni eu ws gi eri g:
" Nee m me ni et k wal ij k ma ar h oe l an g h eb j e al  artri ti s ?"
" I k k e? I k h eb gen en artri ti s,  eer waar de,  mor i k h eb hi er j ui st i n de kr ant gel ezen dat de a arts bis ch op L eon ar d en de P aus d at h ebben.
E en ni eu we on der wij zer es wil  de kl as ps ych ol ogi s ch ben a der en.  Ze vr a a gt aan de ki n der en:  " I eder een di e den kt dat hij  d o m i s. . . st aat op. "  Na en k el e s ec on den st aat kl ei n J ef k e op.  De j uffr ou w
ze gt:  " Den kj e datj e d o m bent,  Kl ei n J ef k e?"  Kl ei n J ef k e:  " Neenj uffr ou w, maari k von d h et ni et fij n
u al l een t e zi en st aan. "
I n de wisku n del es zi et dej uffr ou w dat kl ei n J ef k e ni et opl et.  Ze r oept h e m en vr aa gt :  " Wati s 2 en
4 en 2 6 en 44?"  Kl ei n J ef k e ant woor dt on mi ddel l ij k:  " É én,  Canvas,   B B C ent ert ai n e ment en Xi t e! "
Kl ei n J ef k e bezoekt s a men met zij n va der een pa ar den veil i n g.  Hij  kij kt t oe al s zij n va der bij  vers chil l en de pa ar den zij n h an den l aat gl ij den over de ben en,  r o mp en b or st van de di er en.  Kl ei n
J ef k e vr a a gt:  " P a p a,  wa ar o m doej e dat ?"  P a p ant woor dt:  "  Omd at,  wan n eeri k p a ar den k oop, i k
wil  wet en of de p aar den gezon d en i n g oede c on di ti e zij n. "  Kl ei n J ef k e kij kt bezor g d en ze gt:
" P a p pi e,  i k den k dat on ze post bode ma m ma wil  k open. . . . "
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Phel su ma ( daggekko' s)

Margie v.d. Heijden, Ons Natuurgenot Gouda 
Bij onze g esprekken om een s tukje exotische natuur in h uis te halen, kijken we regelmatig w
 elke d ieren w
 e d an g raag h ierbij w
 illen h ebben. E
 en v an d ie d ieren i s d e
gekko. Gewoon omdat h et e en e nig beestje is waarmee je
 echt c ontact kan krijgen.
Maar wat weten we eigenlijk van de gekko? Want voordat j e zo'n s tap gaat
maken i s h et h eel b elangrijk d atje m
 eer t e w eten k omt v an b ijvoorbeeld z ijn n atuurlijke omgeving en h oe h ij zich in de n atuur gedraagt. Want een n atuurgetrouwe b iotoop c reëren i s n ou e enmaal e en v oorwaarde v oor h et w elzijn v an d ieren. D
 us s nel op z oek n aar de juiste

informatie.

Ik ontdek dat de Phelsuma's vooral op de eilanden van de Indische Oceaan,
ten oosten van Afrika leven. We vinden ze op Madagaskar, de Comoren, de
Seychellen en Mauritius en één soort werd gevonden op de Andamanen (eilandengroep in de b aai van B engalen ten westen van Myanmar (Birma)).
Eigenlijk best veel gebieden waar we zelfook graag nog eens naar toe zouden
willen gaan. Niet in het minst om zijn temperatuur. D eze schommelt het hele
jaar door tussen de 20 en 30 graden. Wel komen er regenbuien voor die zeer
hevig kunnen zijn, maar dat zorgt weer voor de juiste luchtvochtigheid.
Onze daggekko leeft het liefst in bomen en struiken want hij schuilt graag
tussen  het  groen.  Wat  natuurlijk
niet  zo  vreemd  is,  als  we  kijken
naar  zijn  opvallende  helle  kleur.
Dit  alles  leert  ons  meteen  veel
over  de  inrichting  van  het  benodigde terrarium.
Het  moet  hoog  zijn,  een  goede
verwarmer om de temperatuur het
hele j aar op peil te houden en voldoende luchtvochtigheid en uiterPh el su ma kochi  Mert ens 1 954
aard  een  goede  ventilatie  om
Syn oni e m:  Ph el su ma madagascari ensi s kochi
schimmels te voorkomen.
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Want, hoe goed j e het ook doet, een terrarium blijft natuurlijk een mooi stukje
natuur in een glazen ‘kooi'.
De  afmetingen  van  het  terrarium  zijn  natuurlijk  afhankelijk  van  de  soort
Phelsuma's die we willen verzorgen.
Er zijn namelijk twee categorieën: de grote en de kleine soorten. Onder de
grote soorten
vinden we voornamelijk exemplaren als de P. m adagascariensis
 (1)
,

d
e

 s tandingi en de P.
grandis
P. m adagascariensis m adagascariensis , de P.
kochi . D eze dieren worden tot zo'n 30 cm lang.
Terwijl de kleinere soorten maximaal 13 cm worden, zoals de P. lineata , P. la
ticauda, P
 . quadriocellata en P. a bbotti. D e allerkleinste soort is de Phelsuma
,

m
et
een

l
engte

v
an
9

c
m.
klemmeri
Verder lees ik dat j e deze categorieën nooit samen moet zetten in een terrarium omdat de grote soorten voortdurend j acht maken op de kleinere soorten. Dit levert stress op waardoor ze nooit hun mooiste kleuren zullen tonen.
Ook  samen met andere hagedissen zetten is geen
succes. Deze laatste staan immers bekend om het
stelen van  de  eieren  en gaan  een gevecht hierom
niet uit de weg.
Wat wel kan is verschillende soorten binnen één categorie  daggekko's  bij  elkaar  zetten.  Belangrijk
hierbij is  om  dan wel  koppeltjes te plaatsen,  dan
voorkom j e enige agressie tussen de mannetjes.
Een b eetje hulp bij het ontdekken wie een mannetje
is en wie een vrouwtje: Het mannetje heeft femorale
poriën. Dit zijn kleine verdikte b olletjes die zich op
een rij  op  de  dijbenen bevinden. De kop van het
mannetje is zwaarder gebouwd en de staartwortel is
breder dan die van de vrouwtjes.
Naast de reeds eerder genoemde soorten zijn er nog
veel meer. Zo zijn  er  al minimaal  57  soorten beschreven.
Ph el su ma gr an di s Gr ay 1 81 7
Syn oni e m:  Ph el su ma madagascari ensi s gr an di s
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De  soort  waar  ik  vooral  erg  van  gecharmeerd  ben,  is  de Phelsuma  madagascariensis grandis . Een prachtig groen dier met van de neusgaten tot de
ogen, aan b eide kanten, een rode streep. Op de kop b evindt zich een rode ‘V'
en op de achterrug komen grote rode vlekken ofbanden voor. Als de kleur
wat donkerder is en de rode streep voorbij de ogen doorloopt, heb j e te maken
met de P. m adagascariensis m adagascariensis , die hier nauw aan verwant is.
De staart van de mannetjes is aan de onderzijde vaak blauw gekleurd, maar
deze wordt groen bij de minste verstoring.
Een andere fraaie soort is de P.
standingi .  Deze is helbruin tot
zilvergrijs  gekleurd  met  een
donker  netwerk  over  zijn  hele
bovenzijde. Bij volwassen dieren
kunnen kop en staart helder turkooisgroen  getint  zijn.  Maar
deze soort stelt hoge eisen qua
verzorging en wordt voor de beginners, zoals ik, afgeraden.
Ph el su ma st an di n gi

Als ik naar de kleinere soorten kijk, valt me de Phelsuma

laticauda op. D eze
wordt ook wel de goudstofdaggekko genoemd. Zijn hele lichaam is b estrooid
met gele vlekjes, zijn ogen blauw omrand en hij heeft een typisch vlekkenpatroon op de kop en op het achterste gedeelte van zijn rug.
En de P. l ineata heeft een zwarte streep die het groene ruggedeelte scheidt van
de witte buikzijde. Zijn intens groene rug is b ezaaid met kleine rode vlekjes.
Maar ook de P. ornata is een prachtig diertje. De blauwe ofturkooisgroene
kop is met dieprode banden versierd die in een kastanjebruine nek samenvloeien. Op de donkergroene rug zie j e dan weer deze banden terugkomen.
Tussen de b anden zijn rode stippen die naar de staart toe geleidelijk gelig van
kleur worden. Zijn buikzijde is helgeel ofwit.
En zo zijn er nog heel veel prachtige soorten. Ook de kleinste soort, de P.
klemmeri . Zelfs met zijn maximale lengte van 9 cm maakt hij een overweldigende indruk op me. Hij heeft een smalle en spits toelopende kop. D e kop is
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Ph el su ma kl e mmeri  Sei pp,  1 991 .  Noor d west- Madagask ar ( Sa mbi r an o-r egi o)

geel gekleurd, wat mooi contrasteert met de turkoois gekleurde romp. Op de
scheiding van de rug en de buikzijde komt een brede donkerbruine tot rood
getinte streep voor zodat de kleuren bruin, rood en turkoois een prachtig kleurenpalet vormen.
Voor vele van de Phelsuma -soorten geldt een invoerverbod. Degene die ik
hiervoor heb beschreven, trefj e wel geregeld aan bij de verkoop.
Verder zag ik nog een goede tip waar we zeker op moeten letten en dat is dat
de stukken kienhout, wijnranken, takken van een krulberk, wilgen ofzelfs een
rijtje b amboe waar deze dieren erg dol op zijn om lekker in te klimmen, goed
moeten worden vastgezet, want ze springen van de ene tak op de andere.
Bedenk wel dat door de hoge vochtigheid het hout na een tijd gaat rotten en
na een paar j aar zelfs geheel verteerd is. En verder natuurlijk veel planten,
zoals ik al aan het b egin vertelde, zijn ze dol op groen. Dus tussen de takken
kun j e epifyten en Tillandsia's plaatsen. Bromelia's, klimplanten en natuurlijk
ook orchideeën en varens zijn uitstekend geschikt. Grotere planten plaats j e
het b est in de bodem.
Nu  nog  de  bodembedekker.  Hier  worden  houtschilfers  aangeraden,  om  de
bodem een beetje luchtig te houden waardoor schimmels minder kans krijgen.
En dan blijft er natuurlijk nog een heel belangrijk ding over: wat zouden deze
diertjes nu  eten? In ieder geval geen  diepvries  of droogvoer. Deze  diertjes
houden van levend voer. Dus daar gaan we weer, j a hoor ... voorraadje krekels, zowel de huiskrekel als de veldkrekel. Voor de grote soorten moeten we
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op  zoek naar  krekels van  2  à  3  cm, terwijl  de  kleinere  soorten genoegen
nemen met krekels van  1 à 2 cm. De krekels dienen eerst even in een kalkmengsel met vitamines worden gedipt, zo krijgen de gekko's samen met hun
voedsel de nodige kalk en vitamines binnen om hun goede conditie te houden. En dit moet dan 2 à 3 keer per week worden gedaan.
Naast  krekels, vinden  ze  de  grotere  soorten  meelwormen  ook  erg  lekker.
Maar de grootste lekkernij vinden ze toch wel motten en sprinkhanen. En, oh
wat leuk, ook vinden ze het lekker om aan een potje yoghurt te likken ofroosvicee, fruit, vooral bananen, mango en passievruchten worden zeer op prijs
gesteld. Om hun dorst te lessen, moeten de bladeren elke dag nat worden b e-

Ph el su ma orn at a Gr ay 1 8 2 5. 
Mas car en en:  Mauriti us ( R ou n d eil an d en Gu n n er' s Qu oi n of  Coi n de Mir e)

sproeid, zodat ze daar het vocht van afkunnen likken. Aan dit sproeiwater
kunnen we eventueel ook nog vitamines toevoegen.
Pfoef. Nu weet ik er al heel wat meer van. Volgens mij kunnen we nu een
prachtig terrarium maken. Maar, helaas ... intussen is er al gekozen voor een
zeeaquarium.
nvdr Aqu atr opi c a:
L an ge tij d n a m men aan dat Ph el su ma madagascari eni s best on d uit vi er on der s oort en:  P.  m.  gr an di s, P.

m.  kochi, P.  m.  madagascari eni s en P.  m.  boeh mei.  On dert uss en wer den P.  m.  gr an di s en P.  m.  k ochi  verh event ot de s oort enr an gor de.  Dej ui st e n aa ml ui dt dus:  Ph el su ma gr an di s en P.  kochi .  Over de st at us van

P.  m.  boeh mei i s men h et n og ni et eens.  Vol gens R ax wort h y et al .  ( 2 007) i s P.  m.  boeh mei  eenj u ni or syn oni e m van P.  madagascari ensi s t er wijl  Ber gh off ( 2 01 0)  den kt dat P.  m.  boeh mei  een gel di ge s oort i s.
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Uit nodi gi ng ni eu wj aarsr ec epti e
zondag mor gen 3 febr uari

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk 
Hierbij n odigt h et b estuur a lle l eden m
 et partner u it o p o nze traditionele n ieuwjaarsreceptie. N
 et a ls vorig jaar
 is de p laats van g ebeuren h et OC D
 e Vonke in
Heule, m aar er is h eel wat g esleuteld aan de formule!


Wees gerust, het S onja-team zal iedereen verwelkomen vanaf0 9.00 uur en we
beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet! 

A
B
A

Dat vraagt wat meer info:
 We verwachten jullie stipt om 09.00 uur en met één
glaasje bubbels is iedereen klaar wakker! 
 Daarna  mag je  meteen  aanschuiven  voor  een  uitgebreid ontbijt. Ja, Sonja kent iets van buffetten, dus dat
zal iets zijn met alles erop en eraan.
Ondertussen krijgt Paul de gelegenheid zijn nieuwjaarsbriefvoor te lezen
en verzamelen we ook alle meegebrachte traditionele cadeautjes op de
grote tombolatafel. Naast jullie meegebracht cadeautje, legt Aquatropica
er één cheque bij van  100 euro die, zoals elk j aar, als laatste getrokken
wordt, door een onschuldige kinderhand. 
 Maar  deze nieuwjaarsreceptie is meteen  ook  onze jaarlijkse  algemene
vergadering. Onze penningmeester Filip haalt zijn kasverslag b oven en er
worden enkele verdienstelijke leden gevierd. 
Het is meteen ook tijd ( op de onpare j aren) om het b estaande b estuur al
dan niet te herverkiezen.

B
A

Voor een deelnameprijs van 8 euro kan j e
genieten van ons uitgebreid ontbijt,
en ben je verzekerd dat j e met een
cadeautje  naar  huis  gaat.  Kinderen
beneden de 12 j aar betalen 1 euro.
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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

OPTIEK PIETERS

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

Uitnodi gi ng

Voor wie van statistieken houdt: de kans dat j e naar huis gaat met die cheque van
100 euro ligt in de buurt van 1 op 40. Dit is naast de gezelligheid, de beste nieuwjaarswensen en de babbel met de vrienden, best een leuke voormiddag waard!
hebt nog vragen zoals: 
FJeKan
j e vrienden offamilieleden meebrengen?
voor hen is de inschrijfprijs € 10.00. 
F IsJa, ermvaaroldoende
drank aanwezig in het OC D e Vonke?
 Ja,
 dat wordt allemaal aan zeer democratische prijzen geserveerd. 
F Tegen wanneer moet je ingeschreven zijn?
Op
 2 2 j anuari moeten de centen op onze rekening staan. Zo kan alles in de
juiste hoeveelheden door ons b esteld worden.
F Kan je uw lidgeld nog ter plaatse betalen?

F

Neen,

er wordt verondersteld dat j e dat voorafdoet.
Problemen

kan j e altijd melden aan onze penningmeester:
Filip
 056/42 28 76
Hoe kan j e b etalen?
Door

overschrijving: vóór 22- 1-2013
op
 rekening 979-6236362-43 Aquatropica Kortrijk
Vermelden

met ...... personen x € 8.00 
Vermelden

met ... kinderen j onger dan 12 j x € 1.00
Naam

en voornaam vermelden in de strook “mededelingen”

Wees ger ust mens en, 
i k zal  j ul l i e ont bijt ni et voor ber ei den. 
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E en pl ant en aqu ari u m,
 van begi n t ot ...
Uit nodi gi ng bij eenko mst zoet wat er, vrij dag 25 j anuari

Gerrit Plovie, Aquatropica Kortrijk
Een voordracht door Rik Verhulst die we reeds enkele j aren geleden al
mochten verwelkomen. De plantenspecialist bij uitstek om ons te begeleiden bij het op- en uitbouwen van een standaard winkelaquarium tot een
pareltje van een groene onderwateroase. Een “Hollandse bak”, waar men
vroeger veel over sprak, met straatjes en toefjes en een solitair, termen die
nog altij d gebruikt worden in de moderne aquaristiek. Het assortiment planten
is natuurlijk aangedikt wat de keuze er natuurlijk niet op vergemakkelijkt.
Maar Rik zal j e er alles over vertellen op onze uitzonderlijke themavergadering.
Voor de plantenliefhebber een zeker niet te missen bij eenkomst.
Let op: de vergadering van vrij dag 25 j anuari (alsook deze van februari) zal bij
uitzondering doorgaan op een andere locatie: 

“Zaal Vanboven”
Kortrijkstraat 138 a, 
8560 Wevelgem (zie bijgevoegd plannetje en pagina hiernaast).
“Zaal Vanboven” is gelegen aan de bushalte “De Kozak”, 30 meter in
een steegje ofwandelpad.
Parkeren kan langs de Kortrijkstraat ofop de parking van firma Corne.
Aan de kant van de Kozakstraat, waarlangs men ook kan parkeren, is
de zaal “Van Boven” te bereiken via een wandelpad.
Graag verwelkomen we jullie op vrij dag 25 j anuari om 20.00 uur.
Iedereen is welkom.
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Str a at zi cht k ant Kortrij kstr aat ( Googl e Ma ps)
De za al  i s gel e gen i n h et st ee gj e zo' n 3 0 m ver der op.  Al s j e h et st ee gj e vol l edi g afl oopt k o m j e ui t i n
de Kozakstr aat t er h oogt e van nr.  1 2 6.

B ak Ri k Ver h ul st
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Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
056 22 62 8 1
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
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Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
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Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
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Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2013

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

€ 22,€ 32,-

Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43
Contactpersonen

Redactie

Zoetwater

Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Hoofdredactie

Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Rik Valcke
rik.valcke@scarlet.be

Redactiemedewerkers

Jan Algoed   0 56 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Vijvers

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

Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 0 7
terrarium@aquatropica.be

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

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

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

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 31  –

J aar gang 28

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

