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Woor dj e van ...
Woor dj e van ...
Het Best uur Aquatr opi c a Kortrij k
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Het Bestuur wenst u mooi weer
en een pr etti ge vakanti e.

Aquatr opi ca Kortrij k

– 2 –

Jaar gang 28

Zoet water

Boraras bri gitt ae: de muski etr asbor a,
k weken met een van de kl ei nst e c ypri ni den

Mike Hellweg (uit het Engels vertaald, bron: www.fishchannel.com)
De Uitstromer van A.V Pronkjuweel
Het geslacht Boraras

is een groep van heel kleine visjes. Geen van hen wordt
langer dan 4 cm, en de muskietrasbora (soms ook dwergrasbora genoemd)
Boraras b rigittae is een van de kleinste leden van de gigantische familie van de
cyprinidae (de karperachtigen).
Zij zijn allen zeer kleurrijk en elke soort is op zijn eigen manier interessant.
Zij zijn excellente bewoners voor een gezelschapsaquarium ofvoor een speciaal biotoopaquarium. Omdat zij zo klein zijn, passen zij ook goed in de tegenwoordig zo p opulaire nanoaquaria
Het spreekt voor zich dat zij zich niet zullen thuis voelen in een gezelschapsaquarium met grote ofonstuimige medebewoners. In zulke situaties zullen ze
zich constant verstoppen en proberen te voorkomen dat zij worden opgegeten.

De  Boraras  brigittae  is  een  verbazend  klein  visje.  Het  heeft  een  solide
groen/zwarte streep over de laterale lijn, met daar om heen een heldere oranjerode streep. D e lijn eindigt in een aparte wigvormige zwarte stip aan de voet
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van de staartvin bij b eide geslachten. Sommige mannetjes hebben een diepe
rode verkleuring over hun hele lichaam, waarvan de intensiteit varieert met de
leeftijd.  Mannen  hebben  fel  rode,  zwart  omlijnde  vinnen.  De  vrouwtjes
hebben bleek roze/oranje vinnen en veel minder van het diepe rood op de
flanken. Hun lichaam is vaal oranje. Dit is tenminste zo bij mijn vissen, het
dominante B.
 brigittae -mannetje ontwikkelde een bijna gloeiende helder rode
glans over het hele lichaam. Dit gebeurde pas toen hij ongeveer een j aar oud
was. D e subdominante mannetjes vertoonden deze gloeiende kleuren niet.
Verscheidene van de Boraras

-soorten worden vaak met elkaar verward in de
handel. Je kunt vaak zien dat B. uropthalmoides verkocht worden als B. brigittae . B eide soorten zijn vergelijkbaar, maar wanneer men de verschillen leert,
zijn ze makkelijk te onderscheiden. Naargelang de vindplaats kan B. u ropthal
moides nogal verschillen, sommige zijn meer kleurrijk, sommige minder. Bo
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met B.
 uropthalmoides verwarren, zelfs de vrouwtjes niet.
Met een lengte van 3 cm is Boraras

brigittae veel groter (relatiefgezien natuurlijk) dan B.
 uropthalmoides , die iets meer dan 2 cm meet.
Terwijl  de B.  brigittae  een  lichtrode oforanje streep over de zijlijn heeft, vertoont de B.
 uropthal
een

groene

of gouden
moides
streep, afhankelijk van de p opulatie.  Bovendien,  de  plek  op  de
staartwortel is wigvormig in B. bri uropthalgittae , terwijl deze bij B.

r
ond

i
s.
moides
B or ar as ur opt h al moi des

Omdat ze zo klein zijn hou ik de dwergrasboras in een aquarium enkel voor
hen. Het 70l-aquarium is beplant met 30 tot 4 0 Cryptocoryne wendtii , j avavarens (Microsorum p teropus ) en een paar stukken hout met j avamos en Anu

v
ar.

.
bias barteri
nana
De school volwassen vissen verblijft meestal in het midden tot in het bovenste
derde deel van het aquarium. Een dominante man controleert ongeveer een
kwart van het aquarium. Hij verdedigt dit territorium met een, voor zo'n klein
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visje,  verrassende  agressiviteit.  Of het  nu  is  om  de
vrouwtjes te imponeren ofin
gevechten  met  andere  mannetjes,  hij  toont  steeds  hetzelfde  gedrag:  namelijk  hij
maakt  een  soort  dans  hetzij
kop-aan-kop  of kop-aanstaart voor de andere vis. Tijdens die dans maakt hij snelle
bewegingen met zijn lichaam en vinnen naar de andere vis toe, terwijl zijn lichaamskleur intenser wordt. Ik neem aan dat de golfdruk die hij creëert door
die snelle bewegingen aantoont hoe sterk hij wel is.
Het dominante mannetje is het enige dat ik heb zien paren met de vrouwtjes. Of
de andere mannetjes eveneens gepaard hebben kan ik niet zeggen.
Het dominante mannetje doet de hierboven beschreven dans om het hofte
maken bij de vrouwtjes en scheidt vervolgens een van hen van de school af.
Met zachte hand drijft hij haar naar een hoek van het aquarium. Zij zet dan
eieren aftussen het struikgewas van crypto's ofj avavarens. Soms zet zij ook af
tussen j avamos ofonder bladeren van planten. Sommige auteurs doen verslag
van het afzetten van eieren op de onderkant van bladeren.
Dit paarritueel zie ik bijna elke dag, in de vroege ochtend, net na het eerste
licht. Na een p aar dagen van kijken naar dit ritueel verwijder ik verscheidene
pollen planten en breng ze over naar een klein aquarium om de eieren te laten
uitkomen. Ik vul dit aquarium met water uit het aquarium van de ouders. O ok
zet ik een langzaam borrelende sponsfilter aan. Verder plaats ik een stukje
van het oude, slijmerige hout uit de b ak van de ouders in de broedbak. D eze
stap lijkt erg belangrijk voor het succesvol opvoeden van de j ongen. Na het
uitkomen zijn de j ongen zo klein dat ze moeilijk te zien zijn. Ze hangen een
paar dagen aan de planten todat zij klaar zijn voor hun verdere ontwikkeling.
Na  ongeveer  vier  dagen  beginnen  ze  aan  hun  eerste  zwempogingen.  Ze
schieten omhoog in de waterkolom en drijven terug naar beneden. Na nog
een dag ofzo zijn ze in staat tot ‘vrij zwemmen'. D at b etekent dat zij de hele
tijd echt zwemmen door de hele waterkolom. Zij zijn dan nog steeds bijna
niet te zien en ze brengen het grootste deel van hun tijd door, ondergedoken
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tussen de planten ofaan het hout. Op dat moment b egin
ik met voeren. D e eerste p aar dagen geefik infusiediertjes  of pantoffeldiertjes.  Daarna  begin  ik
met het voeren van bevroren Cyclops  samen
met pantoffeldiertjes.
Nadat  ze  al  ongeveer  een  week  rondzwemmen begin ik met het voeren van pas uitgekomen Artemia. De jongen brengen hun  eerste
maand door tussen de planten in de buurt van de
bodem. Daarna brengen ze steeds meer tijd door in de
Cr ypt oc or yn e wen dtii ' gr een'
hogere waterkolom. Tegen die tijd zijn ze groot genoeg om overgezet te worden in het aquarium met de volwassen dieren. Gedurende de hele tijd in de broedbak voeden zij zich waarschijnlijk ook met de microfauna op de planten en de bacteriën ofschimmels die op het hout groeien.
Dit lijkt de sleutel tot een succesvolle kweek. Ik heb geprobeerd volwassen
vissen te laten paaien in een kweekbak zoals men dit met andere vrijleggende
vissen doet. Maar ik was niet in staat om hen goed te laten opgroeien. D aarna
heb ik gezien dat de j ongen onmiddellijk verdwenen in een stukje hout met j avamos, dat ik in de kweekbak plaatste.
Het is mogelijk dat zij zich de eerste dagen voeden met de bacteriën ofmisschien zelfs een soort van schimmel die op het hout groeit en dat zij daarna
overschakelen op het voeden met microflora op de planten. Dit zou vergelijkbaar zijn met wat zij in het wild zouden doen: daar vinden zij hun eerste levensmiddelen in de strooisellaag op de bodem van de rivier. Het toevoegen
van een stukje hout en oude planten is een stuk minder rommelig dan het toevoegen van een laag oude bladeren!
Ik ververs het water in de b ak de eerste vier à vijfweken niet. Er zijn niet veel
jongen  per  bak  (meestal  slechts  een  paar  dozijn),  en  de  levende  planten
helpen om de waterkwaliteit te handhaven.
De verzorging van de volwassen dieren en de oudere j ongeren is eenvoudig. Ik
ververs om de 7 tot 10 dagen regelmatig 30 tot 50 procent van het water.
De pH is 7,2 tot 7,4 en de totale hardheid is ongeveer  125 ppm (ongeveer 7
˚ DH) en bestaat voornamelijk uit carbonaten. Ik gebruik in al mijn bakken
sponsfilters. D e verlichting staat 12 uur per dag aan ( op een timer) en de temperatuur blijft rond de 21 graden Celsius.
Aquatr opi ca Kortrij k
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De volwassen vissen en de oudere j ongen voer ik met pas uitgekomen Artemia, grindalwormen, micropellets  en fijngemalen kwaliteitsvlokvoer. Af en
toe geefik ze een b eetje van een diepvriesvoedselmix met knoflook.
Dat is ongeveer alles wat er is!
Ik h oop d at u w
 ordt a angemoedigd om h et o ok e ens te g aan p roberen m
 et d eze
miniatuuredelstenen.
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Fosf aat i n het aquari u m: goed of sl ec ht?

Gilles Françus, http://www.aquascaping-blog.com
Weetje,
 t oen i k b egon m
 et m
 ijn plantenbak

k weekte i k m
 eer a lgen d an planten.

‘De fosfaat

m oet omlaag', dacht ik en kocht m e n og m aar eens z o'n P
 hosExitproduct. Z
 onder resultaat n atuurlijk.

Waar lag het probleem dan wèl? Niet bij een teveel aan fosfaat (PO 4) in mijn
aquarium, maar j uist bij een tekort eraan, in combinatie met te weinig C O 2 en
waarschijnlijk ook nog tal van andere voedingsstoffen. Want hoe j e het nu
draait  of keert, fosfaat is  één van  de belangrijkste voedingsstoffen voor je
aquariumplanten. Het màg dus niet ontbreken in j e bak!
Fosfaat: een belangrijke voedingsstofvoor j e aquariumplanten

Waarschijnlijk heb j e al opgemerkt dat zakken potgrond in het groot de letters
‘NPK' vermelden. Die staan daar niet voor niets. Ze verwijzen namelijk naar
drie  belangrijke  macro-elementen:  nitraat  (N),  fosfaat  (P)  en  kalium  (K).
Zonder die stoffen groeien j e planten slecht. En slechte
plantengroei wil zeggen algen, en dat willen we niet natuurlijk ...
Fosfaat  is  bijzonder  belangrijk  voor je  plantengroei.
Het b evordert niet alleen de plantengroei, het versterkt
ook de kleur van de bladeren. Wist j e trouwens dat één
van  de  stoffen  die  essentieel is voor  de fotosynthese
‘Ribulose bifosfaat' heet  (nvdr: voluit ribulose  1,5-difosfaat)? Die stofmaakt het mogelijk voor j e plant om
de  CO 2  om  te  zetten  in  suikers  zodat  de  plant  kan
groeien ...
Waarom zou j e dus al dat lekkers voor j e planten uit
het water filteren? Je maakt het enkel maar moeilijk
voor j e planten, met alleen maar ellende als gevolg ...
Aquatr opi ca Kortrij k
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Veroorzaakt fosfaat algen in mijn aquarium?
Neen. Fosfaat veroorzaakt geen algen in een aquarium. Als dat wel zo was,
dan zou dat gemakkelijk reproduceerbaar moeten zijn door even wat fosfaat
toe te voegen en afte wachten tot de algen verschijnen. En dat is niet het geval. Kijk eens naar de foto hieronder, dat is een b ak met 10 ppm ( !!) PO 4 per
week. Geen alg op te b espeuren!

Waar komt dan dat misverstand vandaan? Volgens mij zijn er drie verklaringen:
Verklaring 1: Vroeger (en nu nog) voegde men fosfaat toe door middel van
vissenvoer, bijvoorbeeld diepvriesvoer. Dat ging na een tijdje rotten waarbij
fosfaat  en  nitraat  als  eindresultaat  ontstonden.  Maar  tijdens  dat  rottingsproces ontstonden ook nog andere stoffen, bijvoorbeeld ammonium. Ammonium kan wèl algen veroorzaken, fosfaat niet. Helaas legden mensen toen de
link tussen algen en fosfaat, en dus niet tussen algen en het tussenproduct ammonium.
Verklaring 2 : Een ander argument dat j e vaak hoort is dat het fosfaat uit bijvoorbeeld wasproducten algen hebben veroorzaakt in b eken en rivieren, ook
wel ‘eutrofiëring' genoemd. D at klopt, maar j e moet het wat nuanceren. Fosj uli /augustus 201 3
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faat is v aak in kleine mate aanwezig in natuurlijke w
 ateren. Dit heeft gevolgen op
de hoeveelheid en de soort planten die aanwezig zijn in die rivieren en beken.
Doordat er plots veel fosfaat (ofnitraat, door wasproducten bijvoorbeeld) in
het water terecht komt, is plots de natuurlijke balans sterk verstoord waardoor
heel het ecosysteem fundamenteel verandert. Planten die beter PO 4  kunnen
opnemen hebben een steentje voor op planten die daar niet zo goed in zijn.
Het gevolg? Een explosieve plantengroei waarbij sommige planten verdrongen
worden en afsterven, rotting, zuurstoftekort ... Vaak zijn het algen die explosiefgroeien ten  koste van  de  andere waterplanten, maar het  kan  ook  andersom: planten die plots sterk groeien waardoor de algen verdwijnen.
Een
 mooi voorbeeld daarvan zijn de Everglades. Die rivier was oorspronkelijk
vol algen, maar door de toevoeging van PO 4 is die nu overwoekerd door waterplanten, ten koste van de algen (Reddy et al., 201 1 ). Het is dus b elangrijk
om eutrofiëring binnen een context te zien!
Verklaring 3: Als j e extra meststoffen (nitraat, fosfaat, ijzer, ...) toevoegt aan
een bak, dan stijgt daarmee de vraag naar C O 2. Andersom geldt ook: voeg j e
extra CO 2 toe, dan stijgt ook de vraag naar meststoffen.
Veel
 aquaria hebben al een licht tekort aan C O 2, vaak hebben die b akken een
beetje last van draadalg en b aardalg. Doordat j e meer fosfaat gaat toevoegen,
gaat de vraag naar C O 2 omhoog. Aangezien j e daar al een tekort aan had, wordt
dat tekort groter en duidelijker: de algen worden zichtbaarder.
‘Argh, door de fosfaat heb ik nu nog meer algen!', denken de meesten dan.
Niet echt! Het is indirect de oorzaak van de algen. D e directe oorzaak is nog
steeds het CO 2-tekort, de fosfaat maakt het voedingstekort enkel duidelijker.
Wil j e dus afvan die draadalgen, dan moet j e de C O 2 verhogen en niet de PO 4
verlagen!
‘Ow', dan voeg ik gewoon minder fosfaat toe, dan wordt het probleem niet er(1)
ger”.  Klopt,  dat  deed  men vroeger,  bijvoorbeeld  bij  de  PMDD-methode  .
Maar het is geen goede redenering, want de groei van een plant wordt bepaald door de b eperkende factor, in dit geval C O 2 en PO 4 (zie ook de Wet van
Liebig) (nvdr: zie boekje mei 2013 voor verklaring Wet van Liebig).
Als j e dus met opzet fosfaat gaat beperken, dan zal j e plant dus nóóit optimaal
groeien doordat hij wordt tegengehouden door het tekort aan PO 4 en C O 2. En
we willen toch allemaal dat onze planten mooi vol groeien, niet? Wel, verbeter
dan j e CO2 en voeg fosfaat toe. Enkel zo zal j e de beste resultaten boeken.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Is fosfaat in mijn aquarium giftig voor mijn vissen?

Neen. Oftoch niet voor zover we weten! In tegenstelling tot de schadelijkheid
van nitraat, is er nooit een onderzoek geweest naar de giftigheid van fosfaat in
aquaria. Er zijn wel een aantal onderzoeken (zie bronnen) die bewijzen dat
PO 4 in lage waardes giftig kunnen zijn, maar ze zijn niet relevant voor onze
hobby. D e meren die onderzocht werden in die werkstukken hebben meestal
een heel kleine plantenmassa en bovendien zijn vele vissoorten in die wateren
véél gevoeliger voor bepaalde stoffen dan onze vissen. Een totaal andere biotoop en niet te vergelijken met onze b akken dus!
Hoe kunnen we dan wel weten offosfaat giftig kan zijn ofniet in ons aquarium? Je leest het misschien niet graag, maar ... door zelfte testen. Die foto
hierboven, met meer dan 10 ppm aan PO 4, die heeft nooit problemen gehad
met vissen: geen vissterfte, geen vreemde  reacties van  de vissen,  normaal
paargedrag, ... O ok de garnalen deden gewoon vrolijk verder.
Ook in mijn eigen bak ben ik al tot 5 ppm fosfaat gegaan.
Geen probleem. D e
(2)
waarde van 2 ppm, die door de Estimative Index  wordt gebruikt en ruim
voldoende is voor plantenbakken, zal dus zeker niet giftig zijn.
1) D e P MDD+PO4 methode (PMDD staat voor Poor Man's D osing Drops)
is vergelijkbaar met de Estimative Index (kortweg EI), maar verschilt op een
aantal vlakken. Zo voeg j e bijvoorbeeld minder voedingsstoffen toe (lean dosing) dan bij de EI en maak j e gebruik van watertesters om de hoeveelheid
voedingsstoffen in je aquarium te meten. Hoewel deze methode de laatste
jaren minder populair is geworden, is hij vrij effectiefom een mooie plantenbak te houden. Er bestaan trouwens twee varianten van deze methode:
PMDD en PMDD+PO4. Bij de eerste vertrekt men vanuit een PO 4-limitatie.
Die verlaagt de vraag naar CO 2 wat voor sommige aquariums (bijvoorbeeld
zonder CO 2-systeem) gemakkelijker kan zijn. Bij PMDD+PO4 voeg j e, zoals
je zelfal kunt afleiden uit de naam, extra PO 4 toe. Dit is ideaal wanneer j e al
voldoende C O 2 in j e bak hebt.

APMDD+PO4: welke ratio's voor je aquarium?

In tegenstelling tot de Estimative Index, waar j e zelfmag kiezen wanneer j e j e
voedingsstoffen toevoegt, is het bij de PMDD-methode aangeraden om dagej uli /augustus 201 3
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lijks  toevoegingen  te  doen.  De  hoeveelheid  hangt  grotendeels  af van  de
grootte van j e b ak en j e plantenmassa. Hieronder vind j e de dagelijkse ratio's
voor een 100 liter aquarium (naar boven afgerond):
CO 2: vanaf20 ppm
NO 3: 4 ppm
PO 4: 1ppm
K: 4 ppm (zit meestal al in j e oplossing fosfaat en nitraat)
Microvoedingsstoffen: wekelijks aanbevolen hoeveelheid op de fles/aantal
dagen

F
F
F
F
F
ADe voordelen van PMDD+PO4

Een voordeel van PMDD+PO4 is dat j e minder water hoeft te verversen. D at
bespaart j e op lange termijn heel wat water en ook moeite. D aarnaast voeg j e
ook minder voedingsstoffen toe dan bij de EI, waardoor j e portefeuille wat
minder leeg aanvoelt, zeker als j e een grote bak hebt. Ten slotte voorkom j e
voedingstekorten doordat j e dagelijks een minimum hoeveelheid toevoegt.

ADe nadelen van PMDD+PO4

Het grootste nadeel van de PMDD-methode is het gebruik van testkits. De
commerciële testers die we in de aquariumwinkels kopen zijn in het algemeen
onbetrouwbaar ofte moeilijk om correct te kunnen aflezen. Hierdoor kunnen
de resultaten die wij aflezen wel eens sterk verschillen van de realiteit waardoor we de verkeerde hoeveelheden gaan toevoegen (meestal te weinig). Ook
het voordeel van de kleinere hoeveelheden voedingsstoffen moet gerelativeerd
worden. Je kunt tegenwoordig voedingsstoffen via het internet in poedervorm
kopen wat j e een pak goedkoper uitkomt dan merkproducten (bijv. Easy-Life).
Bovendien wordt het economisch voordeel van PMDD+PO4 (minder kosten
aan voeding) tegengewerkt door de kostprijs voor allerhande testers.
Al b ij a l is de PMDD+PO4 een u itstekende m ethode voor aquarianen die n iet
graag grote verversingen doen. Zolang er geen tekort aan voedingsstoffen ontstaat, z ullen de p lanten weelderig g roeien.

2) De Estimative Index is een eenvoudige manier om j e aquariumwater van
voldoende voedingsstoffen te voorzien zonder te moeten vertrouwen op allerlei
dure testkits. Op die manier spaar j e een hele hoop geld en tijd uit. Bovendien
groeien j e aquariumplanten optimaal en heb j e geen last van allerlei algen.
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ADe Estimative Index: voedingsstoffen à volonté

Het doel van de Estimative Index is om oneindig veel stabiele voedingsstoffen
en C O 2 te voorzien voor j e aquariumplanten. Hiermee vermijd j e voedingstekorten die kunnen leiden tot plotse algengroei. Op het einde van de week
volgt een waterverversing van meestal 50 procent om de b ak te ‘resetten'.
Een groot voordeel van de EI is dat j e niet langer gebruik moet maken van allerlei dure testkits. Die zijn ten eerste voor de amateur alles behalve betrouwbaar en bovendien kosten ze op lange termijn heel wat geld. Ze zijn ook vaak de
oorzaak van slechte beslissingen aangezien de resultaten vaak verkeerd zijn.

AWaarom een waterverversing?

Waarom een waterverversing als voedingsstoffen niet schadelijk zijn voor de
vissen en ook niet voor algen kunnen zorgen, vraag j e j e nu waarschijnlijk af.
De wekelijkse waterverversing dient voornamelijk om afvalstoffen zoals ammonium (NH 4) en mulm te verwijderen. Een stabiel aquarium met goed groeiende planten produceert heel wat afval en dat moet dus regelmatig verwijderd
worden. Verder dient de waterverversing ook om j e voedingsstoffen rond een
bepaald niveau (ppm) te houden zonder gebruik te maken van testkits. Bij een
verversing van 50 procent zal bijvoorbeeld het maximum ppm nooit meer dan
het dubbele van het gewenste niveau zijn. Hoeveel en hoe vaak j e ververst, kies
je natuurlijk zelf( 25 procent, 75 procent, wekelijks, tweewekelijks, ...).

AWelke ratio's voor mijn aquarium?

De praktijk heeft uitgewezen dat de waardes hieronder optimale resultaten leveren zonder enige vorm van voedingstekort. Natuurlijk mag j e zelfwat uitproberen en meer ofminder toevoegen, j e planten zullen wel aantonen als ze
wat missen. Hoeveel milliliter ofgram j e precies moet toevoegen om deze
waardes te b ekomen, kan ik niet zeggen aangezien dit afhangt van de grootte
van j e bak (stuur me anders een mailtje, dan b erekenen we het samen).
Hieronder alleszins de wekelijkse ppm volgens de Estimative Index:
CO 2: 25-35 ppm
NO 3: 20-30 ppm
K: 20-30 ppm (zit meestal al in j e nitraat- offosfaatoplossing)
PO 4: 2,0 ppm
Fe: 0,5 - 1 ppm ofmeer
Microvoedingsstoffen: net iets meer dan de aanbevolen hoeveelheid

F
F
F
F
F
F
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Hou  er wel rekening mee  dat  opname niet gelijk  staat  aan groei.  Planten
kunnen meer voedingsstoffen opnemen dan ze eigenlijk nodig hebben (luxury
uptake) en daarbij geen verbetering in groei vertonen. In dat geval verspil j e
dus gewoon voedingsstoffen. Ga dus geen 60 ppm NO 3 toevoegen, dat heeft
totaal geen nut.
Als j e al last had van algen in j e aquarium en j e p ast de EI toe, heb dan even
geduld  aangezien  het  tot  drie  weken  kan  duren  voordat  de  planten  zich
hebben aangepast en opnieuw de bovenhand krijgen. Ondertussen kun j e de
bak schoonmaken en manueel de algen verwijderen.
Br onn en:
Can adi an Cou ncil  of Mi ni st ers of t h e Envi r on ment.  2 004.  Can adi an wat er qu al i t y gui del i n es f or
t h e pr ot ecti on of aqu ati c l i f e:  P h os ph or us:  Can adi an Gui d an ce Fr a me wor k f or t h e Man a ge ment
of Fr es h wat er Syst e ms.  I n:  Can adi an en vi r on ment al  qu al i t y gui del i n es,  2 004,  Can a di an Cou n cil
of Mi ni st er s of t h e E nvi r on ment,  Win ni pe g.  htt p: //ceq g-r c qe. cc me. c a /do wnl oa d /en /2 05

Reddy, K. R. , Ne wman, S.  , Os bor n e, T. Z. , Whit e, J. R.  & Fit z, H. C.  2 01 1 .  P h os ph or ous Cycl i n g i n
t h e Gr eat er Ever gl a des E c os yst e m:  L eg acy P h os ph or ous I mpl i c ati ons f or Man a ge ment an d R est or ati on,  Cri ti c al  R evi e ws i n E nvi r on ment al  Sci en ce an d Tech n ol ogy,  41 :  6,  1 49 - 1 8 6
D OI:  1 0. 1 08 0/1 0643 3 8 9. 2 01 0. 5 3 093 2
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Nymphaea zenkeri, de gr oen en r ode tij gerl ot us

Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aquatoni, A.V. Antoni van Leeuwenhoek:
http://www.av-antonivanleeuwenhoek.nl/
Deze  waterplant  komt  uit  Afrika  en
kan  5 tot  80  cm hoog worden  en in
doorsnede wel 10 tot 60 cm, om maar
om gelijk met de deur in huis te vallen.
Wees gerust, in de meeste bakken zal
de  plant  niet  uitgroeien  tot  zo'n  geweldig formaat. Wel haalt ze makkelijk
40 tot  50  cm hoogte  als  de bladeren
door kunnen groeien.
Afhankelijk van de soort b ak die j e hebt, kan dit prachtig zijn ofjuist verstorend. Heb j e een soort biotoopbak, dan is de rest aangepast. D och wil j e een
leuk gezelschapsaquarium, dan verstoort het. Zo kan het licht tegenhouden
voor de andere planten, vanwege de drijfbladeren die zich gaan vormen.
Eigenlijk stelt de plant geen bijzondere eisen aan de watersamenstelling. Licht
wordt op prijs gesteld, maar dat kan toch ook wisselen. De verlichting mag
voor deze plant matig tot veel zijn. Op welke standplaats krijgt het de mooiste
bladeren qua vorm en kleur is iets wat j e zou moeten onderzoeken.
In zijn natuurlijk biotoop groeit hij in snel stromende tot stilstaande waters,
zowel in zacht als hard water, de pH-waarde schommelt tussen de 5 en de 8.
Natuurlijk kunnen we al vele j aren genieten van de tijgerlotus en gelukkig is er
weer  een  soort van heropleving. Vanuit het verleden is het bekend  dat  de
plant dol is op toevoeging van een kleikorrel bij het wortelgestel. Afhankelijk
van de grootte van de plant kun j e twee tot vijfkleiballetjes rondom de plant
in de bodem stoppen. Stukjes turfkunnen ook een stimulans geven. Tegenwoordig is CO 2 een ideale meststof. Met zo hier en daar een kleiballetje en
stukje turfextra toegevoegd zal er weldra een juweel in de bak staan.
j uli /augustus 201 3
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De groeisnelheid kan wisselen. Meestal moet een gewortelde plant wennen
aan de b ak en treedt er een soort stilstand op. Totdat op een gegeven moment
langzaamaan  de nieuwe bladeren te voorschijn komen. Heeft  de plant het
echter naar zijn zin, dan is het toch wel opletten geblazen. B elangrijk is dan
om zowel de hoogte, breedte en hoeveelheid van de bladeren in de gaten te
houden. Je kunt eventueel spelen met de hoogte. Op een van de sterke punten
van het aquarium plaatsen we een solitaire plant. Je kunt voor de groeihoogte
van de plant een verdeling maken in vier waterlagen. Bijvoorbeeld tot het wateroppervlak, tot een derde onder het oppervlak, tot een derde vanafde bodem, maar ook kort boven de bodem, eigenlijk zo dat bepaalde randen van
het blad het grind nog net lijken te raken.
Over het algemeen is het een plant die makkelijk te houden is in ons aquarium, waarbij het niet uitmaakt ofj e nu een groot ofklein aquarium hebt. En
dat is nu het leuke.
Het mooist is om hem solitair te plaatsen. Voor de dieptewerking zetten we
zo'n plant natuurlijk op een van de sterke punten van het aquarium. Spelen
we met de kleur dan kun j e een prachtig contrast creëren. Een rode lotus laten
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we  omringen  door  grote  plantengroepen  met
lichtgroen ofdonkergroen blad, zowel fijnbladerig ofjuist met stevig blad. De afwisseling maakt  het verschil.  Maak wel gebruik
van grote plantengroepen,  ook  al moet  de
plant nog even groeien. Anders valt de
eenheid  en het  accent weg. En  dat zou
jammer  zijn.  Dat geldt  ook  als je  de rode
vorm bij groepen rode planten ofnaast stukken
hout plaatst. Bij voorkeur zet j e hier de groene
lotus in. Ze moeten er uitspatten, zowel qua kleur,
als tegenstelling met andere planten en plaats in het aquarium. Behoud wel de eenheid en rust in het aquarium.
De lotus is in diverse kleuren verkrijgbaar, van egaal oranjebruin tot rood met
donkere vlekken, maar  ook groen met  donkere vlekken  ofhelemaal  egaal
groen. Het zal afhangen van de oorspronkelijke vindplaats.
Afhankelijk van het doel van het aquarium zou j e de tijgerlotus in een groot
aquarium  kunnen  laten  groeien.  Het  gevaar  zit  in  de  drijfbladeren.  Deze
kunnen het best worden verwijderd. Laat j e dit toe, dan zullen andere bladeren ook razendsnel naar het oppervlak schieten en daarmee gaat de onderwaterschoonheid verloren. Wil j e echter de bloei eens meemaken, dan laat j e
het gebeuren natuurlijk en wacht j e geduldig af. Want het is toch spannend en
schitterend als er plots een waterlelie zich opent.
Wanneer de plant het naar zijn zin heeft zal het veel bladeren vormen. Dan
wordt het tijd om de plant in het gareel te brengen. Je kunt overtollige bladeren wegknippen, zonder dat hier een schadelijk effect optreedt.  Staat de
lotus in een kleiner aquarium dan is het zaak om vanafhet begin in te grijpen.
Het kan voorkomen dat plots wat lelijke bladeren opkomen. Het kan dan een
goed moment zijn om de plant helemaal terug te snoeien. De twee j ongste
bladeren laten we zitten en de rest knippen we zonder pardon weg. Na een
paar weken staat er weer een volle en frisse plant.
We kunnen de plant ook heel laag houden, met iets minder grote bladeren.
Dit doe j e door voortdurend een aantal bladeren weg te knippen. Op een gegeven moment gaat de plant in de verdediging en maakt zich klein. Zo creëer
je zelfs een klein straatje.
j uli /augustus 201 3

– 1 7 –

Aquatr opi ca Kortrij k

Pl anten

De tijgerlotus is, als u hem koopt, meestal voorzien van een knol waarop een
ofmeerdere uitlopers groeien. Soms is de plant nog maar nauwelijks zichtbaar. Verstandig is het om de plant met knol te plaatsen. Druk de knol zacht
in het grind, ongeveer een centimeter en laat het daarna met rust. Nu is licht
wel belangrijk, anders kwijnt het weg. Na een tijdje gaat de lotus groeien en
wanneer een j ong plantje een vijftal bladeren heeft, kunnen we deze er heel
voorzichtig afhalen. D e kunst is nu om de wortelen niet te beschadigen. Herhaal dit bij de andere plantjes. Op deze manier kun j e van een knolletje wel
zeven plantjes halen.
Krijg j e van een mede-aquariaan een gewortelde plant, dan kan die op een gegeven moment spontaan zijscheuten geven. Zoals dat ook in de vijver gebeurt.
Deze zijscheut kun j e losknippen. Je kunt er voor kiezen de moederplant te
laten staan, al lijkt deze op dat moment b oven zichzelfuit te groeien. Je kunt
deze ook verwijderen en opnieuw b eginnen met een j onge scheut.
Natuurlijk zijn er tegenwoordig heel veel soorten te verkrijgen. Alle variëteiten
zijn vertegenwoordigd. Met alleen drijfbladeren en met bladeren van een paar
centimeter in doorsnee op het wateroppervlak. Zo kun j e een prachtige kolom
met opgaande stengels en bladeren creëren. Zeker de leden van de speciaalverenigingen op gebied van planten krijgen steeds meer soorten in hun bezit. Ook
de handel weet van wanten en hebben vaak meerdere soorten in de aanbieding.
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CI TES

Bel angrij k ni eu ws uit de Cit es wer el d

Omzendbrief- Nieuwe CITES-soorten reptielen en amfibieën na CoP16
Belangrijk nieuws uit de Citeswereld, en in het bijzonder voor de schildpaddenhouders onder de BBAT-liefhebbers.

Na  de laatste  Cites-conferentie te  Bangkok in maart  2013  zijn  een  aantal
schildpadden op bijlage II gekomen en een aantal van bijlage II naar bijlage I
verhuist. Meer details hieromtrent zijn te vinden in de omzendbriefdie j e hier
kan vinden:
http://www.bbat.be/bbat/positef/CITES_nieuwe_soorten_rept_amfibi.pdf
Ook de ‘ Machalilla pijlgifkikker - Epi
'
is
op
bijlage
II
pedobates m achalilla
gekomen.
Hoe en wat j e moet doen als j e de in
de  omzendbrief vermelde  soorten
hebt,  of wilt  aanschaffen,  of verkopen/verhandelen,  vind  u  in  de  omzendbrief.
(De in de omzendbriefbeschreven documenten worden op de BBAT-website
http://www.bbat.be/bbat/positef/omzendbrief_CITES_na_CoP 16.html  in
pdf-formaat aangeboden.)
Voor  meer  informatie  kunnen  de  liefhebbers  zich  wenden  tot  ondergetekende, ofrechtstreeks via de dienst Cites. (zie omzendbrief)
Voor de BBAT
Marc Thelissen (marc.thelissen@skynet.be)
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Str oo muitval en veili ghei d

Johny B ex
Met dank overgenomen uit reefsecrets.org
Wie h eeft h et n og n iet m eegemaakt? P
 lots g een s troom m eer, ofh et s chokeffect
bij a anraking v an h et w ater? Wat i s h et precies e n w at k unnen w ij e r a an d oen ?

Veiligheid

Het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties) zegt bijv. dat
de badkamer een onveilige ruimte is. Als men zich in bad ofdouche b evindt,
mag men geen enkel elektrisch toestel kunnen bedienen ofaanraken: schakelaars, stopcontacten, lampen, ... Eveneens moeten alle geleidende materialen
(kranen, radiatoren, ...) geaard zijn.
Ons aquarium is nu geen b ad, maar er zijn zeker gelijkenissen. Als we de elektrische installatie er rond vergelijken, zijn de voorgaande maatregelen bijna
ondoenbaar. Vandaar dat we extra aandacht moeten hebben voor onze veiligheid. D aarom wil ik j ullie op enkele punten attent maken die uw veiligheid ten
goede kunnen komen.
Gebruik degelijk spatwaterdicht materiaal en waar kan zo ver mogelijk van
het water vandaan geplaatst. Breng ook daar waar mogelijk een aarding aan.
Deze zal eventuele elektrische spanningen afleiden van metalen behuizingen
ofhet water. Het aarden van de toestellen wordt nogal eens over het hoofd gezien, maar het water zelfkan ook geaard worden. Dit kan door bijv, een inox-,
ofb eter, een titaniumstaafje aan te brengen in het water van de sump. Het uiteinde laten we boven het waterpeil uitsteken  en bevestigen  daar  onze  aardingsdraad aan vast.
Tip voor  degenen  die vies zijn van metaal in het water. Je kan  een  opgebruikte, droge b atterij (bijv. van zaklantaarn) uit elkaar halen, mantel en zuur
verwijderen. Maak vervolgens het plaatje van pluspool vast aan het koolstofstaafje. Op het pluspoolplaatje solderen we nu de aardingsdraad en bedekken
dit plaatje met silicone. D e aardingssonde is klaar!
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Sluit de 220V-voeding voor j e aquarium zeker aan op een gevoelige aardlekschakelaar (30 mA gevoeligheid).
Bij de keuze van toestellen kan j e hier ook al rekening houden. Zo kan j e
pompen  die in het water  staan vervangen  door pompen  die  op het  droge
staan. Minder gekend zijn deze op laagspanning 24 V, voorzien van een dubbele elektrische isolatie.
Stroomuitval

Plots wordt het stil en donker: de aardlekschakelaar ligt uit! Je zet deze weer
op, maar voor hoe lang? Een uur, en dag, een paar dagen? Meestal moeilijk of
niet te voorspellen.
In  nieuwe  woningen  staan  er  meestal  twee  aardlekschakelaars.  Een
hoofdaardlekschakelaar  van  100  tot  300  mA,  voor  de  beveiliging  van  de
ganse installatie en een gevoeligere aardlekschakelaar van 3 0 mA voor de onveilige  ruimten  en  toestellen  (lees:  vochtige  ruimtes  en  toestellen).  Deze
laatste staat meestal in serie ( ofachter de hoofdaardlekschakelaar) aangesloten. Bij een klein lek op een kring van de gevoelige aardlekschakelaar zal enkel deze afslaan,  bij  een  groter  lek  beide.  Bij  zulke
standaardaansluiting  zal  je  bij  ieder  lek,
groot ofklein, zonder stroom zitten op het
aquarium.
a voedi n gs gr oepen val l en ui t bij  3 00 mA l ek & b k o mt
ook s p an ni n gsl oos.
b voedi n gs gr oepen val l en al  ui t bij  l ek 3 0 m A,  bij  gr ot er
l ek l i gt ook a er ui t.

Dit hoeft echter niet te zijn, als we er nu een extra hoofdaardlekschakelaar
(gevoeligheid 30 mA) bijplaatsen die p arallel staat aan de andere hoofdaardlekschakelaar,  die uitsluitend voor het  aquarium gebruikt  zal worden. Wel
zeker niet vergeten deze kring, net zoals alle andere voedingskringen, ook van
een kortsluitbeveiliging te voorzien! Een aardlekschakelaar is immers geen
kortsluitbeveiliging!
j uli /augustus 201 3
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c i s de extr a,  a part e voedi n g voor ons a qu ari u m.  Deze
k an en k el  ui t val l en al s op c een l ek i s,  wat dui dt op een
pr obl ee m met h et aqu ari u m.
a & b mogen bei de ui t val l en,  zon der d at de str oo mvoorzi eni n g van ons a qu ari u mi n h et gedr a g k o mt.  Zek er h ei d
boven al l es! !

Nu hebben we twee gescheiden kringen die
elkaar niet meer kunnen b eïnvloeden. Is er
een  lek  in  het  huishouden,  dan  zal  het
aquarium niet zonder  stroom komen  (of omgekeerd) te zitten. Een  ander
voordeel wat j e nu hebt: al valt j e aardlekschakelaar van het aquarium uit, j e
hebt nog steeds een reservesysteem. Je kan via een verlengkabel het hoogstnoodzakelijke (bijv. hoofdpomp, afschuimer,  ...) laten draaien op een huishoudkring en zo tijd b esparen om rustig naar de fout te kunnen zoeken.
Een  ander  fenomeen is  dat  een  aardlekschakelaar  kan  afslaan bij  onweer.
Vooral oudere types hebben hier al wel eens last van. Bij bijv. een blikseminslag kan een plotse piek op een voedingslijn van de stroomverdeler ervoor
zorgen  dat  de  aardlekschakelaar  uitschakelt.  Deze,  meestal  oudere  types,
kunnen vervangen worden door aardlekschakelaars van de nieuwste generatie. Deze zijn niet meer onderhevig aan foutiefuitschakelen door blikseminslagen. Vraag ernaar in uw vakhandel ( onweersbestendige aardlekschakelaars
hebben een extra vermelding).
Een technieker kan ook niet altijd de fout vinden als deze zich maar sporadisch voordoet.  Hij  zal heus geen  dagen  komen logeren.  Dit  soort  fouten
moet j e zelfvinden door tijdelijk kringen uit te zetten. Een aardingslek bijv.
ontstaat als de verluchtingsventilator draait, maar enkel bij stevige buien. En
hij moet dan ook juist draaien via een timer. Hoe dikwijls komt dat voor?
Tip :  Maak verschillende  stroomkringen.  Dit vergemakkelijkt het  opsporen
van de fout en zo kan een kring tijdelijk uitgezet worden. De rest hoeft niet
stroomloos te zijn. Maak een kring waar bijv. enkel de hoofdpomp op staat,
één met enkel de verlichting, ..
Aquatr opi ca Kortrij k
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Vij vers
Regenboog wi nden ( Notropis chroso mus)
i n de vij ver

Martin Byttebier & Gerrit Plovie, Aquatropica Kortrijk
Trouwe lezers van dit tijdschrift zullen zich waarschijnlijk wel herinneren dat
Gerrit Plovie in oktober 2 012 een klein artikel schreefover nieuwe vissen die
hij gekocht had voor zijn tuinvijver. In dat artikel vermeldde hij dat hij  de regenboogwinden  (in  het  Engels American  shiners  of rainbow  shiners)  zou
laten overwinteren.
Van Gerrit kreeg ik nu de melding dat zijn regenboogwindes de winterperiode
zeer goed doorgemaakt hebben.
Gerrit:  “Ze h ebben weer de winter overleefd. Ze schitteren a ls geen een,
fluorescerend tot en m et, en z e vliegen door de vijver a ls ufo's. ”

De regenboogwinde werd in  1877 door Jordan wetenschappelijk b eschreven
als Hybopsis

c hrososmus . Een eeuw later werd deze vis overgeplaatst naar het
geslacht Notropis

.
Deze vis kwam oorspronkelijk uitsluitend voor in het stroomgebied van de
Mobile ( staat Alabama), maar is sedertdien ook elders te vinden, zoals in het
bekken van de Black Warrior-rivier (Alabama) en in zijrivieren van de TenAquatr opi ca Kortrij k
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nessee,  zoals  S outh
Chickamauga  Creek
(Noord-Georgia)  en
Town  Creek  (NoordAlabama).
De regenboogwinde wordt maximaal 8 cm groot, maar gewoonlijk worden ze
niet groter dan 5 cm.
In  de  natuur  eten  ze vooral,  met  de  stroming  meedrijvende,  klein  dierlijk
(vooral kreeftachtigen) en plantaardig voedsel. In gevangenschap aanvaarden
ze ook diepvries- en vlokkenvoer. Wildvangdieren zijn wel moeilijk te wennen
aan droogvoer.
Aan het water stellen ze weinig eisen; temp: 10 – 25  ˚ C, dGH: 5 – 25  ˚ , pH:
6,5 – 7,5. In hun natuurlijke omgeving zijn de winters zeer mild (gemiddeld zo'n
4  ˚ C).  Bij ons zijn de winters wel iets kouder, maar zolang de vijver niet compleet dicht vriest en de koude niet extreem lang duurt, zullen ze het wel redden.
Het is wel zo dat ze langer leven als er een j aarlijkse koudeperiode (winter) ingelast wordt.
Het is werkelijk moeilijk te omschrijven hoe ze eruit zien. De vissen hebben
een  onderliggende,  roodachtige basiskleur  doorspekt  met veel blauw  iriserende vlekken. Het vlekkenpatroon is zeer variabel en de metallische kleuring
is sterk afhankelijk van de lichtinval.
Tijdens  de  paringsperiode  veranderen  de  mannetjes  van  kleur.  Hun  buikvinnen worden blauw, hun hoofd krijgt een purperen kleur, terwijl hun neus
rood wordt. Je moet dit zien om het te geloven.
Het  zijn vreedzame maar ietwat  onrustige vissen,  die in  een  schooltje gehouden moeten worden.
Br onn en:
Gil bert, C.  R.  1 978.  Type c at al ogu e of t h e Nort h Ameri c an cypri ni d fi s h gen us Notr opi s.  Bul l eti n of
t h e Fl ori d a St at e Mus eu m,  Bi ol ogi c al  Sci en ces v.  2 3 ( n o.  1 ) :  1 - 1 04.
htt p: //www. n ati vefi s hl ab. n et /li br ar y/t ext p df /1 6993. p df
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Terr ari u m

Baar daga me en d wer gbaar daga me

Pogona vitticeps en Pogona henryl awsoni
Oorspronkelijk artikel: B earded Dragon and Rankin's Dragon:
http://www.theanimalzoneuk.com
Vertaling en bewerking: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemene informatie
Zowel de baardagame als de dwergbaardagame zijn alleseters ( omnivoor) die
hun leefgebied hebben in Australië.
P. vitticeps komt voor in Noordelijk Territorium, Queensland, Nieuw-ZuidWales, Zuid-Australië en Victoria. 
P.  henrylawsoni
 heeft  een  relatief beperkt  leefgebied  in  de  zwarte-aarde
( 1)
vlaktes  in het  noorden van Centraal-Queensland, ruwweg op de breedtegraad van de Steenbokskeerkring.

B oven:  Pogon a vitti ce ps ( Ahl  1 92 6)
R echts: 

Pogon a

h enr yl a ws oni 

Wel l s

&

Wel l i n gt on 1 98 5

De b aardagame kan een lengte van 60 cm (inclusiefstaart) bereiken en leeft
in gevangenschap gemiddeld zo'n 10- 12 j aar.
De dwergbaardagame daarentegen wordt slechts 2 5 cm lang en leeft in gevangenschap ook minder lang, gemiddeld 6-8 j aar.
Omdat ze een sociaal en mak karakter hebben, zijn b eide soorten goede huisdieren.
Aquatr opi ca Kortrij k
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CO I F F U R E
Wij  m ake n  e r o n s  we rk van

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

Terr ari u m
Huisvesting

Een volwassen baardagame vereist een vivarium van minstens 90 x 45 x 45.
Hoe meer ruimte j e de dieren echter kan geven des te b eter voor hen.
De kleinere dwergbaardagame heeft minimum een vivarium nodig van 60 x
60 x45. 
De b odem van het terrarium b estaat best uit b eukenschilfers ofuit vogelzand.
Verder  moeten  er  takken voorzien  zijn,  zodat  de  agame  deze  kunnen gebruiken als uitkijkpost. De takken worden best op verschillende plaatsen in
het terrarium gepositioneerd om thermoregulatie mogelijk te maken.
Aan de koelere kant van het vivarium wordt best een temperatuur van 2 8 ˚ C gehandhaafd, terwijl de temperatuur onder een hittelamp mag oplopen tot 3 5  ˚ C.
Die hittelamp kan best aangestuurd worden door een dimmerthermostaat.
Voor de aanmaak van vitamine D 3, die ze nodig hebben voor de opname van
calcium voor hun b otopbouw en voor de goede werking van hun hele metabolisme, hebben ze zonlicht nodig. Aangezien we dit in een terrarium meestal
niet kunnen gevenn moeten we gedurende  12 uur een uvb-lamp gebruiken.
Het best wordt deze lamp naast de warmtelamp gehangen. Er zijn ook combilampen (zoals SolarRaptor), maar deze zijn nogal prijzig.
Voeding

Als omnivoren eten beide soorten een mengsel van plantaardig en dierlijk
voedsel. Jonge agamen eten meestal plantaardig voedsel.  Naarmate ze ouder
worden dient men het aandeel aan plantaardig voedsel  geleidelijk aan te verminderen tot een verhouding van 60:40 plantaardig/dierlijk.
Als dierlijk voedsel zijn krekels ideaal. Nu en dan kan men ze ook sprinkhanen en meelwormen geven.
Dierlijk voedsel kan men b est een- tot tweemaal in de week  b epoederen met
een vitamine/mineralenpreparaat (bv. Nutrobal). 
Plantaardig voedsel dient rijk aan calcium te zijn. Naast duizendkoppige kool
kan men ook sareptamosterd (Brassica juncea) ofIndische bruine mosterd,
pastinaak, wortelbladeren, mango en bananen geven.
Natuurlijk moet er ook vers water voorzien zijn en dit liefst zover mogelijk
verwijderd van de warmtebron.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Terr ari u m
Veel voorkomende problemen en vragen

F Zeer jonge agamen kan men best niet op een zanderige ondergrond hou-

den. Op zo'n ondergrond riskeren de j onge dieren immers dat ze de zandkorrels inslikken en dat hun maag-darmkanaal verstopt geraakt. Als dit niet verholpen wordt, loopt het veelal fataal af. D e beste oplossing is een ondergrond
van keukenpapier.

F Zonder uvb-licht verkeren de agamen in de on-

mogelijkheid het calcium uit hun voedsel te metaboliseren. Kunnen ze dit niet doen, dan zal na verloop van tijd fibreuze osteodystrofie  (in het Engels: Metabolic B one Disease, MBD) optreden.
Bij calciumtekort zal immers door hormonale mechanismen  calcium  onttrokken  worden  aan  de
botten. Als dit een lange tijd aanhoudt, wordt het
botweefsel vervangen door fibreus weefsel (bindweefsel), waardoor  de botten  zwak worden.  Een
van  de  gevolgen  hiervan  is,  dat  de  dieren  zeer
moeilijk kunnen lopen.
Eenmaal  de  agamen  aan  fibreuze  osteodystrofie
der en van s ar ept a most er d
leiden, kan men er niet veel meer aan doen. Meestal (BlBraassi
c a j un ce a)
leidt dit tot euthanasie van het betrokken dier.
Denk eraan dat de uvb-lampen niet eeuwig  blijven meegaan. Men dient ze
dus op geregelde tijdstippen (veelal na hoogstens 12 maanden) te vervangen. 
In de meeste gevallen kan men zowel de baardagame als de dwergbaardagame paarsgewijs houden. Als er echter voldoende ruimte voorhanden is, kan
men ze ook in een kleine groep houden. Wel dient men er dan over te waken
dat geen enkele agame van de groep significant groter is dan de rest.

1 )  Bl ack s oil  pl ai ns of z wart e− a ar de vl akt es best a an ui t een z war e,  d on k er gekl eur de b ode m,  di e voor
een gr oot deel  best aat ui t z wel kl ei  ( mont moril l oni et) .  Z wel kl ei  h eeft de ei gens ch ap d at h et r el ati ef



veel  wat er k an opn e men, wa ar door h et vol u me st er k t oen ee mt.  Tij dens h et dr oogt es ei zoen ontst aan
er di epe s ch eur en i n de b ode m,  o md at de kl ei  kri mpt.
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Uitnodi gi ng
Jaarlij kse barbecue op 22 septe mber
Donald Samyn Aquatropica Kortrijk

Het  wordt  stilaan  een  traditie  dat  we  Aquatropica's  barbecue  op  een
zondag houden. Ook ditmaal hebben we geopteerd voor een zondag.
Ook de formule is ongewijzigd. Wat we zelfdoen,  doen we meestal beter!
We hebben immers met Hans Louf( 't Zwientje, slagerij en traiteurdienst)
alles in eigen b eheer. Voor het aperitiefis er een geheim recept voorzien
uit de tijd dat Gerrit nog werkte bij het “Wijnhuis Moulez” te Kortrijk!
Wie Sonja kent, weet dat het beste meestal op het einde komt.
We beginnen dus met eens goed te aperitieven om 1 1.30 uur.
Een echte smakelijke b arbecue (vlees en vis).
Een variëteit van verse groenten en sausen die zelfs vegetariërs kan verleiden.
Je dacht dat Sonja alleen gebakken dessertjes kan maken? Mis, ze koos
nu voor een ijskar en wat ze allemaal meebrengt, dat moet j e proeven ...
Een koffietafel om afte sluiten, dat mag en zal nooit ontbreken.

F
F
F
F
F

Dit alles kost 18 euro per persoon. In dit b edrag zit inbegrepen één koffie
en  twee  gewone  drankjes  (genre  pintje,  cola, water,  enz.).  Iemand  die
liever een duurder drankje prefereert kan dit, mits toeslag, uiteraard ook.
Vrienden en sympathisanten betalen € 20.  Kinderen min. 12 j aar  € 8.
Wanneer ben j e welkom?  Zondag 22 september.
Hoe laat?  Vanaf1 1.30 uur  b eginnen we aan het aperitief.
Waar? O C Neerbeek Vlaswaagplein,  8 501 Bissegem tel 056/37 13 19
Inschrijven  vóór  14  september  via  rekeningnummer  BE66  9796  2363
6243,  met vermelding van barbecue Aquatropica,  naam, voornaam  en
aantal personen.
Let op: Er is in augustus geen clubblad en wie na 14 september b etaalt, is
te laat en kan er enkel nog bij aan de vriendenprijs = 20 euro p/p.
Het is en blijft een gezellig familiegebeuren, waarbij we oude en minder oude
vrienden van Aquatropica terugzien. Hopelijk hebben we de weergoden mee.

Met een steuntje in de rug van het bestuur en haar kassa,  verwelkomen
we graag alle leden met hun partner aan een gezellige en leuke tafel!
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Uitnodi gi ng

Voedsel di eren voor vissen
Uitnodi gi ng al ge mene bij eenko mst

Vrijdag 30 augustus om 20 uur
Zaal Van B oven
Kortrijkstraat 138a
Wevelgem
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Col ofon
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
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2013

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

€ 22,€ 32,-

Bankrekening
Argenta: BE66 9796 2363 6243
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
"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat 138a
8560 Wevelgem

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

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

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




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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

