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Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
Geert Van dromme, con tactpersoon  terrari um

Kritische kijk op onze maatschappij.

Ben j e al ingeschreven voor de groene stroomaankoop van de provincie? D e provincie gaat samen
met  zijn  inwoners  proberen  om  kortingen  te
krijgen  door  gemeenschappelijk  groene  stroom
aan te kopen. Maar van waar zal al die groene
stroom dan komen?
Momenteel produceren we net geen  12 percent
groene stroom, dus 88 percent is afkomstig van kernenergie en aardolieproducten. Toch beloven heel veel bedrijven dat ze CO 2-neutraal zijn en dat ze
groene stroom gebruiken. D e meeste lezers zullen op hun energiefactuur ontdekken dat het grootste deel van j ullie stroom afkomstig is van hernieuwbare
bronnen. Hoe doen ze dat toch, dit met de 12 percent geproduceerde stroom?
Hier een voorbeeld hoe dit in België mogelijk is. Je hebt een bedrijfdie veel
energie verbruikt, zoals bijv. een diepvriesbedrijf. Uw klant vraagt om milieubewust te werken, want hun klanten willen dit. Je wilt het logo ‘CO 2-neutraal
bedrijf'. Je plaatst dus maar uw dak vol met zonnepanelen, voldoende om uw
energieverbruik te halen. Vanafnu ben j e klimaatneutraal, j e verbruikt alleen
nog zonne-energie voor uw verlichting, koeling en transport binnen het bedrijf. Je attest is binnen en nu kun j e uw groenestroomcertificaten aanvragen.
Vanafnu verkoop j e uw groene  stroom en koop j e grijze  stroom aan. Uw
groene stroom wordt dan terug door iemand anders aangekocht als groene
stroom. Hierdoor wordt de  12 percent ineens 24 p ercent groene stroom. Iedereen gelukkig.
Maar  hoe  groen  is  die  12  percent  groene  stroom  wel?  Een  deel  van  die
energie komt van de vele zonnepanelen, een ander deel van de windmolenparken, maar een veel groter deel komt van andere bronnen. Zoals afvalverAquatr opi ca Kortrij k
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branding, wat j e bezwaarlijk groen kunt noemen ofdoor warmtekrachtcentrales die op aardgas draaien, maar waarvan de warmte gerecupereerd wordt
ofdoor houtverbrandingscentrales die met afvalhout energie opwekken enz.
Je krijgt toch ook geen groene stroomcertificaten voor uw open haard. Nochtans verbrand j e afval van de houtindustrie waar ze de dikke takken toch niet
kunnen gebruiken.
Kunnen we dit dan niet oplossen, wetende dat de huidige kerncentrales zo
goed als afgeschreven zijn en vervangen moeten worden? D e enige oplossing
is dat we met z 'n allen minder energie gaan verbruiken. Mochten we allemaal
20 percent minder energie verbruiken, dan zou het aandeel groene stroom
met 30 percent stijgen, zonder extra kosten.
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Het B elgisch Staatsblad kan men nu niet bepaald vlot lezende en b oeiende literatuur noemen. Een korte blik op het Staatsblad zegt al genoeg. Je wordt
om de oren geslagen met termen als ‘gelet op' en ‘overwegende dat', enz. En
dan heb ik het nog niet over het aantal pagina's. Op de dag van dit schrijven
zijn er al zo'n 99.575 pagina's verschenen. Maar als j e j e de moeite getroost
om het Staatsblad door te nemen, kan men soms wel iets interessant vinden.
Vooraleer j e mij verdenkt dat ik iemand  ben  met  onnoemelijk  veel
tijd en met destructieve neigingen,
eerst dit. Ik heb het Staatsblad hoegenaamd niet gelezen. Het is wel zo
dat  ik wegens  revalidatie  momenteel wel veel  tijd  heb  en  ik  graag
lees, maar ik heb wel betere dingen
te doen dan het Staatsblad te lezen.
Enfin,  via  een  artikel  in  de  krant
heb  ik  vernomen  dat  in  de  2de
editie van  2  augustus  2013  op pagina  48.525  de nieuwe  ‘Rode Lijsten' zijn verschenen, nl. ‘ de rode lijst
voor  de  inheemse  dagvlinders  in
Vlaanderen', ‘ de rode lijst voor de inheemse amfibieën en reptielen in Vlaanderen' en ‘de rode lijst voor de inheemse zoetwatervissen in Vlaanderen'.
In dit artikel zal ik het hebben over de amfibieën en reptielen.
Rode lijst van amfibieën en reptielen

De vorige lijst dateerde nog van 1996 en het was dus hoog tijd dat er een bijgewerkte versie kwam. Tekst en uitleg van de Rode Lijst kan j e vinden op de
website van Natuurpunt, Werkgroep Hyla ('http://www.hylawerkgroep.be/).
Aquatr opi ca Kortrij k
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Uit de p eriode van 2005 tot 201 1 en gebaseerd op 39.841 waarnemingen en
aangepast aan de gangbare criteria die gestoeld zijn op de richtlijnen van de
IUCN (International Union for Conservation ofNature) werd er een nieuw
lijst gecompileerd. Op de lijst staan er 22 soorten waarvan er 9 ( 41 % ) gecatalogeerd staan als ‘momenteel niet b edreigd'. Dit is meteen ook het einde van
de goednieuwsshow. Met de rest gaat het b ergafwaarts.
De geelbuikvuurpad (Bombina variegata ) stond in de vorige lijst onder de noemer ‘regionaal uitgestorven' en
dit is zo gebleven. Natuurlijke p opulaties kwamen enkel
voor in Voeren. In  1980 werden de laatste waarnemingen gedaan in Teuven, sedertdien werd er geen enkel meer opgemerkt.
Vooral de knoflookpad (in de vorige lijst stond deze pad nog in de categorie
‘bedreigd', nu ‘ernstig bedreigd') gaat het pijlsnel naar beneden. In zo'n 30
jaar tijd is het aantal vindplaatsen met ongeveer 9 0 % (ja, j e leest het goed negentig percent) afgenomen. Anno 2013 telt Vlaanderen nog 5 vindplaatsen
met in totaal 40 à 50 roepende mannetjes. Alle vindplaatsen liggen trouwens
in  Limburg.  De laatste vindplaatsen  konden  slechts  door gerichte beheeringrepen in 2 009 -2010 gered worden van de totale ondergang. Het zal j e ook
wel duidelijk zijn dat het al vijfna twaalfis voor de knoflookpad.
Nog een paar weetjes over de knoflookpad:
Volwassen knoflookpadden worden zo'n 4 tot 7 cm groot. Met hun gladde
huid  hebben  ze  meer weg van  kikkers  dan van  padden.  De  knoflookpad
(Pelobates  fuscus )  heeft
zijn  populaire  naam  te
danken aan het feit dat ze
bij  bedreiging  hoog  op
haar poten gaat staan en
zich opblaast. Terzelfdertijd  laat  ze  een  luid  gillend geluid horen en om
het  geheel  af te  maken
scheidt ze ook een knoflookachtige geur af.
februari 201 4
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Naast de knoflookpad staat ook de boomkikker (Hyla a rborea ) op de lijst als
ernstig bedreigd. Gelukkig klimt deze kikker traag maar zeker uit een diep
dal. Begin j aren 2000 was de Vlaamse populatie al afgenomen tot een honderdtal roepende mannetjes. Dankzij soortgerichte beheermaatregelen keert
het tij b eetje bij b eetje. In West-Vlaanderen, maar vooral in Limburg, wordt de
boomkikker weer vaker waargenomen. In 201 1 werden in de Vlaamse vindplaatsen al een duizendtal kikkers opgemerkt. Anno 2013 zijn er in Limburg
alleen al meer dan veertienhonderd roepende mannetjes waargenomen.
De  populatie  in  West-Vlaanderen  is  wel  beperkt  tot  een
tiental  dieren  in  een  gebied
grenzend aan de duinen van de
Zwinbosjes  in  Knokke-Heist.
Het overgrote deel is te vinden
in Limburg. De grootste kolonie
(zo'n 900 roepende mannetjes)
kan men  aantreffen in het Vij( 1)
vergebied Midden-Limburg  .
In de categorie ‘bedreigd' staan vier soorten namelijk: adder (Vipera berus ),
gladde slang (Coronella a ustriaca ), ringslang (Natrix n atrix ) en vroedmeesterpad (Alytes obstetricans ).
Net als de boomkikker lijkt de vroedmeesterpad uit een diep dal te kruipen.
De sterkste achteruitgang deed zich voor in het voormalige bolwerk van de
vroedmeesterpad, Voeren. In de periode 1980-2001 werden er daar nog in 2 3
poelen  vroedmeesterpadden  waargenomen.
Bij  uitvoerige  inventarisatie  in  2009,
waarbij 22 van de 27 gekende voortplantingsplaatsen  werden  bekeken,  kon  men
slechts één larve en zes roepende mannetjes vinden.
Maar  dankzij  soortgerichte  beheermaatregelen  is  de  achteruitgang  gestopt  en  schijnt  er  zelfs  een,  weliswaar
langzame, toename te zijn van de populaties.
Aquatr opi ca Kortrij k
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   Vu ur s al a man der ( Sal a man dr a s al a man dr a) 

r u gstr eepp ad ( Epi dal e a c al a mit a)

In  de  categorie  ‘kwetsbaar'  staan  eveneens vier  soorten te weten:  heikikker
(Rana arvalis ), kamsalamander (Triturus cristatus ), rugstreeppad (Epidalea c a calamita ) en de vuursalamander (Salamandra s alamandra ).
lamita syn. Bufo
In de categorie ‘bijna in gevaar' staat slechts één soort, de poelkikker (Pelo
phylax lessonae syn. Rana
lessonae ).
De  alpenwatersalamander  (Ichthyosaura  alpestris ),  bastaardkikker  (Pelo
), bruine kikker (Rana temporaria ), Europese meerkikker
phylax kl. esculentus
(Pelophylax ridibundus ), gewone pad (Bufo bufo ), hazelworm (Anguis f ragilis ),  kleine  watersalamander  (Lissotriton  vulgari s),  levendbarende  hagedis
(Zootoca vivipara ) en de vinpootsalamander (Lissotriton h elveticus ) staan gerangschikt in de categorie ‘momenteel niet bedreigd'. 
nvdr:
1 )  Het vij ver gebi ed Mi d den-Li mbur g al i as ‘ De Wij er s'  l i gt ver s pr ei d over de ge meent en Zon h oven,
Hass el t,  Gen k en Heus den- Zol der en bevat 1 . 1 75 vij ver s,  g oed voor meer dan 2. 5 00 h a wat er en
ri et. 

Br onn en:
Bel gi sch St aats bl ad:  [ htt p: //www. ej usti ce. j ust. f g ov. be /c gi /wel c o me. pl ]
Rode l ij st en
[ htt p: //www. vl a an der en. be /nl /pu bl i c ati es /det ail /de−i u cn−r ode−l ij st−van− de− a mfi bi e− n− en−r epti el en−i n− vl a an der en]
 [ htt p: //www. vl a an der en. be /nl /pu bl i c ati es /det ail /de−i u cn−r ode−l ij st− van− de− zoet wat er vi ss en−i n− vl a an der en] 
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Zeewater aquar i um  voor  begi n n er s
H ugo Aqua N i euws
Welk verschil bestaat er tussen een zeewater- en een zoetwateraquarium ? Een
veel g estelde vraag en n iet z o m aar in een p aar woorden u it te leggen.

In de eerste plaats natuurlijk de watersamenstelling. Water, en daarmee bedoel ik zoetwater, kennen we al denk ik. Nu, zeewater bestaat uit extra componenten, welke nogmaals onderverdeeld worden in hoofd- en nevencomponenten. Het j uiste recept hier vermelden zou een halve
bladzijde vullen. Vele zouten bevatten wel een zeventigtal elementen en elke goede lectuur over het zeeaquarium geeft ruimschoots uitleg over de samenstelling.
Het zelfsamenstellen is een bijna onmogelijke zaak. Er
zijn  immers  in  praktisch  elke  aquariumzaak  klaargemaakte  zouten te verkrijgen van verschillende merken
(H.W.-zouten, Tropic Man, Neptune, enz.).
Voor het meten van het zoutgehalte bestaat er een handige zout- of
aerometer. Dit toestelletje is meestal vervaardigd in combinatie met een
thermometer en is bijna altijd geijkt bij 25  ˚ C. Het principe b erust op
de  dichtheid van  de vloeistof. Dus hoe meer zout in het water, hoe
hoger de meter stijgt. D e schaal is meestal verdeeld van 1000 tot 1040.
De verdeellijn die gelijk komt met het wateroppervlak als we de meter
laten drijven, wijst de dichtheid van het water aan. Nu wordt er in de
meeste lectuur aangeraden het zoutgehalte te regelen op  1025. Persoonlijk zie ik het liever niet hoger dan  1022. Er treden dan minder
ziekten op! D at zeg ik j e dan uit eigen ervaring. D e kustwateren in de
tropen zijn door de regenval minder ‘zout' dan het water in volle zee.
De meeste dieren komen immers vanuit het kustgebied!
Nu we toch al een b eetje weten over zeewater en hoe het te meten, kunnen we
misschien wat nader ingaan op de nodige apparatuur, onontbeerlijk om een
zeewateraquarium goed te laten functioneren.
Aquatr opi ca Kortrij k
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In de eerste plaats is dat het biologisch filter. Het gebruik van een klassieke
filterpot zoals we meestal bezigen bij een zoetwateraquarium is niet aan te raden, tenzij  eventueel in  een  quarantainebak.  Daarom  spreken we van  een
filter met verschillende compartimenten. D eze b estaat nogmaals in twee uitvoeringen: het natte filter, het droge filter ofeen combinatie van deze twee.
Het spreekt natuurlijk vanzelfdat deze laatste de b este is, doch ook de meest
omslachtige. Voor het gefilterde water terug in het aquarium komt heeft het
een lange weg afgelegd. Het biologisch filter moeten we zo groot mogelijk nemen, minimum 1/3 inhoud van het aquarium.
Laten we het eerst hebben over het natte filter. Het b estaat uit een glazen bak,
verdeeld in een viertal vakken voor de verschillende filtermassa's. D eze massa's bestaan respectievelijk uit perlonwatten  als mechanisch filter  en moet
minstens om de week worden uitgespoeld. Vervolgens is er het tweede compartiment, welke we vullen met kleine korrels lavasteen met als diameter ongeveer  10 mm. Lavasteen is poreus en hierdoor kunnen de bacteriën, nodig
voor de afbraak van het nitriet, zich nestelen. Een ander voordeel ten opzichte  van  het  vroeger  gebruikte  grind,  is  dat  lavakorrels  praktisch  niet
kunnen dichtslibben met alle gevolgen van dien. Als derde substraat kunnen
we grofkoraalzand gebruiken. Dit doet dan dienst als pH-stabilisator. Ook
kunnen we hiervoor schelpengruis gebruiken, doch alleen de breekvlakken
geven kalk afen schelpengruis slibt wel eens dicht. Koraalzand b ezit eveneens
een p oreuze structuur. D e zuurgraad mag in geen geval dalen onder de 8 pH.
Liefst houden we 8 ,3 of8 ,4 aan. D e laagdikte van de korrels neemt men liefst
niet dikker dan 10 cm. In dit derde vak kunnen we eventueel nog actieve kool
plaatsen om de kleurstoffen uit het water te halen. Noodzakelijk is dit evenwel
niet. Het vierde compartiment is voorbestemd om het water op te pompen
naar het aquarium.
Zo kan het, doch willen we het nog beter doen, dan plaatsen we boven het
natfilter nog een droogfilter. Het voordeel van dit filter is dat de b acteriën het
maximum  aan  zuurstof kunnen gebruiken.  Het woord  droog  spreekt voor
zichzelf. Het bestaat uit een drie- ofviertal b oven elkaar geplaatste schuiven
met roosters welke gevuld zijn met filtersubstraat. D e eerste schuifbevat perlonwatten om het grofvuil in op te vangen, vervolgens kleine lavakorrels of
koraalzand. Het is de bedoeling dat de b acteriën zich hierin vastzetten.
februari 201 4
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Nu is het hele systeem, dacht ik, vrij eenvoudig te volgen. Het te filteren water
loopt langs de overloop uit het aquarium via een buis met fijne gaatjes in de
bovenste schuif, sijpelt dan door de verschillende lagen van het droogfilter
om  vervolgens  naar  het  eerste  compartiment  van  het  natfilter  geleid  te
worden over een glazen plaat. Bij een droog-natcombinatie kan in het eerste
vak van het natfilter ook lavakorrels gedaan worden. Vervolgens loopt het
water door de verschillende compartimenten met de diverse filtermassa's om
te eindigen in het laatste vak vanwaar het terug in het aquarium gepompt
wordt.  Het  voordeel  van  een  dompelpomp  ten  opzichte  van  een  luchtgekoelde pomp is dat eerstgenoemde zijn warmte afgeeft aan het aquariumwater, wat b espaart op de elektriciteitskosten.
Nu  enten  we  ons  filter,  ofwel  met
koraalzand  uit  een  goed  werkend
aquarium  ofwel  met  droog  diepgevroren  bacteriën.  Ons  zeewater  is
kunstmatig  en  daarom  zit  er  geen
‘leven' in. Vandaar het enten van ons
aquarium.
Ook vind ik p ersoonlijk dat het niet
Chr ysi pt er a cyan e a ( bl au wj uff ertj e)
slecht  is  na  enige  dagen  reeds  een
n vdr Aqu atr opi c a:  bl au we j uff ertj es eer st i npaar
visjes, bijvoorbeeld blauwe jufbr en gen wil  zeg gen d at l at er i n gebr acht e vi ss en
fertjes
ofdascyllussen in ons aquazul l en a an geval l en wor den door h en.  Ze zij n n arium
los
te laten.  Zij  zullen  er toe
mel ij k n og al  a gr essi ef.  
bijdragen om het filter sneller biologisch op gang te brengen. Laten we niet vooruit lopen. Er zijn immers nog enkele andere zaken op een rijtje te zetten.
De verlichting bijvoorbeeld. Over de verlichting valt eigenlijk niet veel te vertellen. In feite bestaat hierin weinig verschil tussen een zeewater- en een zoetwateraquarium. Wel zorgen we er voor om geen metalen onderdelen in de
lichtkap onder te brengen. D eze roesten in de kortst mogelijke tijd weg, met
alle gevolgen van dien. Het is aan te raden waterdichte fittingen over de lampuiteinden te  schuiven  en  de voorschakelapparatuur buiten  de  lichtkap te
plaatsen.  Wanneer  men  wieren  in  leven  wil  houden  moet  meer  verlicht
worden ten opzichte van stenen, schelpen ofkoraalskeletten.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Het verwarmen van ons water gebeurt op dezelfde manier als het zoetwateraquarium, de apparatuur kunnen we opbergen in ons filtersysteem. Als we dan
nog weten dat zeedieren nog meer zuurstofbehoevend zijn dan onze zoetwaterdieren, dan trachten we dit te verwezenlijken door in ons aquarium een turbellepomp  te  plaatsen.  Hierdoor  verkrijgen  we  een  flinke  waterbeweging
waardoor het overtollige C O 2 uit het water wordt verwijderd en zuurstof( O 2)
wordt opgenomen. In zuurstofarm water zetten bepaalde b acteriën, de anaerobe b acteriën, het nitraat om in nitriet en ammonium, welke beide zeer giftig
voor de dieren zijn. Nitraat is altijd aanwezig in het aquarium, want het is een
eindproduct en is zeer moeilijk uit het water te filteren. D aarvoor zouden we
een zeer groot algenfilter moeten b ouwen.
Waar we dus op moeten letten is
4+
dat ook het ammoniumgehalte (NH ) niet te hoog oploopt (niet verwarren
met ammoniak); 0,5 mg/l kan reeds giftig zijn en dreigt er sterfgevaar. Dus
goede doorluchting van het zeewater is vereist.

We kunnen nog spreken over de uv-lamp, eiwitafschuimer en de ozonisator.
Over de uv-lamp wil ik de opmerking maken: wanneer men dit gebruikt, dient
deze na het filter geplaatst te worden, tussen de opvoerpomp en de inlaatbuis
naar het aquarium. Rechtstreeks boven het aquarium is eveneens geschikt.
Dit om de bacteriecultuur in het filter niet te verstoren. Een ultravioletlamp
heeft de eigenschap om bacteriën te doden, zowel de goede als de slechte.
Vele b acteriën zijn ziekteverwekkers en tevens grote zuurstofverbruikers. Om
deze redenen houdt men ze het liefst uit het aquarium.
Ik houd het op een p aar regels over de ozonisator en de eiwitafschuimer.  Beide  toestellen  kunnen  in  combinatie  gebruikt worden. Ozon ( O 3) vernietigt ongewenste micro-organismen en voorkomt zuurstoftekort.
Een eiwitafschuimer b erust op het principe van een uitstromer. In een cilindrische buis stijgen fijne luchtbellen op en
komen terecht op een daarop geplaatste beker. Welnu, rond
deze fijne luchtbellen zetten zich eiwitten af. D eze komen in de b eker terecht
en spatten daar open. D eze beker dient regelmatig geledigd te worden.
Tot zover over deze drie toestellen. De uv-lamp is mijns inziens zeer nuttig,
hoewel de meningen hierover nogal verschillen.
februari 201 4
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Nu het inrichten van het aquarium. D at is veelzijdig, net zoals bij het zoetwateraquarium. D e smaak van de liefhebber spreekt hier een woordje mee. O ok
hangt het afvan de b evolking. Wil men grote vissen houden zoals keizersvissen, doktersvissen, trekkersvissen ofkoraalvlinders ofwil men lagere dieren
en kleinere vissen er in onder brengen? Deze keuze moet de liefhebber zelf
maken.  In  de  eerste plaats moet
men  zeer  schaars  te  werk  gaan
met  koraalzand.  Een  laag  van
circa  2  cm  is  ruim  voldoende.
Men  schikt  eerst  de  stenen,
schelpen en koraalskeletten op de
bodem volgens eigen smaak. D aar
omheen  strooit  men  het  koraalzand, grofoffijn, hoewel bij grof
zand  praktisch  geen  gasvorming
 Ch aet odon s e mil ar vat us
in de bodem voorkomt. Als achterwand kan gebruik gemaakt worden van verschillende materialen. Een p olyesterwand kan men zelfmaken. Ook kan men het glas aan de buitenzijde in
het blauw ofin een andere donkere kleur verven. D e achterwand kan ook opgestapeld worden door middel van platte stenen. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van ‘levend steen'. Bij een sterke verlichting kunnen er na verloop van tijd, meestal al na een p aar maanden, spontaan verschillende wieren
op beginnen te groeien.  Spijtig dat de stenen wel erg prijzig zijn. Dit is te
wijten aan de hoge transportkosten. Vooral voor een lagere dierenbak zijn levende stenen zeer decoratiefen bijna niet meer weg te denken ( doktersvissen
en keizersvissen zijn planteneters en eten wieren).
Laten we nu alles op gang brengen: filter en turbellepomp aanzetten, de uvlamp en de verlichting ontsteken. We laten deze een twaalftal uren per dag
branden. D an kunnen we er rustig een oftwee maanden bij gaan zitten.
De eerste tijd mogen we wekelijks wel enkele malen het water meten op het
nitrietgehalte. Men zal dan b emerken dat de eerste twee à drie weken het testwater knalrood zal zijn. D at b etekent dat er 1 tot 10 mg nitriet per liter water
in ons zeewater aanwezig is. Geleidelijk zullen we de kleur zien veranderen
naar lichtrood. Dit b etekent dat de bacteriën hun werk doen en zich vermenigvuldigen. Dikwijls na veertien dagen, soms in een tijdspanne van een dag,
Aquatr opi ca Kortrij k

– 1 2 –

Jaar gang 29/2

Zeewater

slaat de kleur van ons testwater over op geel (0 tot 0,05 mg/l).
Dit vind ik de zuiverste controle. Het meten van de pH-waarde doen we op
dezelfde tijdstippen. Mocht deze te laag zijn, dan kan men een gedeelte van
het water verversen, wat toch periodiek moet gebeuren. In het algemeen om
de drie maanden één vierde van de waterinhoud, ofmaandelijks een kleiner
gedeelte, wat beter is. Men kan ook gebruik maken van een pH-stabilisator.
Dit zijn korrels welke b estaan uit magnesiumcarbonaat (MgCO 3) en van calciumcarbonaat  (CaCO 3). Wanneer  de korrels  onder  de  sproeibuis van het
filter geplaatst worden, is de stijging geleidelijk en zal de pH zich stabiliseren.
Zo, met deze uiteenzetting, welke ik zo eenvoudig mogelijk heb trachten te
houden over de werking van een zeeaquarium, wens ik de kandidaat-zeeaquariaan veel p lezier en kijkgenot.

Det ail  b ak Hen dri k De mu yn ck
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Een j aar geleden kreeg ik op een bijeenkomst van de WAP van Toon Albers
uit Delft  een mini-waterlelietje uit Ecuador,  dat in het  aquarium  als voorgrondplantje bruikbaar zou zijn. Ik plantte het dicht bij de voorruit en inderdaad vormden zich al gauw enkele uitlopertjes met nieuwe plantjes, zodat er
al een veldje begon te ontstaan van mooie lichtgroene plantjes van ca. 6 cm
hoog, met ± pijlvormige blaadjes van ca. 3 - 4 cm breed en 4 – 5 cm lang, of
nog kleiner. D e blaadjes staan horizontaal op de bladsteeltjes.
Omdat ik een open aquarium heb, heb ik de thermostaat ingesteld op 2 3 ˚ C,
aangezien er bij hogere temperatuur te veel water verdampt en dat zou in de
huiskamer een te hoge luchtvochtigheid geven. In de zomer loopt de watertemperatuur dan toch wel op naar 2 6 à 27 ˚ C. D at stelde mijn nieuwe waterlelietje duidelijk op prijs. Toen in de herfst de temperatuur zakte naar 23  ˚ C
groeiden de plantjes niet meer en afen toe verslijmde er een blaadje. 
Halfseptember begonnen wij aan een gigantische verbouwing in de huiskamer. Daardoor merkte ik veel te laat dat mijn aquariumverwarming defect
was. D e temperatuur was teruggelopen naar 2 0 ˚ C en mijn mooi veldje waterlelietjes was helemaal verdwenen. Maar na reparatie van de verwarming in j anuari, zag ik in de loop van februari weer een klein plantje te voorschijn komen
en nu ik dit stukje zit te schrijven (halfmaart, 2002. met een watertemperatuur
van 23 à 24  ˚ C) zijn het er al vijf,
elk met een rozetje van 4 of5 bladeren. Als het zo doorgaat kan ik
er  8  april  dus  wel  enige  meebrengen naar de clubavond.
De  soortnaam  glandulifera  betekent  klierdragend,  waarschijnlijk
op de drijfbladeren, maar die zal
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men niet gauw te zien krijgen, want in het aquarium maakt dit plantje zelden of
nooit drijfbladeren. Christel Kasselmann heeft het plantje in 1990 meegebracht
uit Ecuador, waar het in een smalle ondiepe sloot met stilstaand water groeide,
ca. 20 km ten noorden van de stad Coca. De bodem van die sloot was modderig en humusrijk, het water ondiep, zacht en zwak zuur en het desbetreffende
deel van de sloot lag in de volle zon, maar ook in beschaduwde sloten kwamen
ze wel voor. Kasselmann beschrijft de soort al in haar boek ‘Aquariumpflanzen'
van 1995 (Nederlandse vertaling in 1998 onder de titel ‘Aquariumplanten').
Behalve in Ecuador komt deze soort ook voor in het Amazonegebied van
Brazilië en Noord-Peru, Frans-Guyana, Trinidad, en in Midden-Amerika tot
in Guatemala en B elize. Op de vindplaats in Ecuador groeiden de plantjes in
dichte b estanden.
In de natuur schijnt de plant drijfbladeren te maken van 21 x 19 cm en witte
bloemen van 5 – 7 cm aan tot 25 cm lange stelen. Vruchtzetting treedt vaak
op en er worden talrijke zaden gevormd, met lange haren. Die zorgen voor de
natuurlijke verspreiding. Ook bij teelt in een kas, in een ondiepe vijver, worden
regelmatig drijfbladeren en bloemen met zaden gevormd, volgens Christel Kasselmann. Wie een kasje met vijvertje heeft zou ze zo kunnen vermeerderen.
In het aquarium doen ze het optimaal bij een watertemperatuur van 24 – 2 8  ˚ C
en de plantjes schijnen dan tot max. 15 cm hoog te kunnen worden. Op ongewassen zand groeien ze prima, maar met wat klei ofleem in de bodem krijgt
men dichtere en meer decoratieve plantengroepen. Zacht en iets zuur water is
het beste, maar ook in middelhard water groeien de plantjes goed.
Bij gebrek aan zaden zijn wij in het aquarium aangewezen op vegetatieve vermeerdering.  Gelukkig  is  dat geen  probleem. Aan  korte uitlopers  ontstaan
nieuwe plantjes op zo'n 5 cm van de moederplant vandaan. D at maakt ze ook
bruikbaar in kleine aquaria.
De plantjes zijn wel erg teer, zodat ze voor slakken waarschijnlijk een lekkernij zijn. In mijn bak komen alleen posthoornslakjes voor en die laten de
blaadjes tot nu aardig met rust, b ehalve toen bovengenoemde verslijming optrad wegens te lage temperatuur. O ok bij het afhevelen van b odemvuil moet j e
de slang wat dichtknijpen, want bij een te grote zuigkracht worden de tere
blaadjes gemakkelijk stuk getrokken.
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Inleiding

Het geslacht Synodontis , dat uitsluitend te vinden is in Afrika, telt ongeveer
130 soorten (Eschmeyer 2013). Hun leefgebied omvat de meeste rivieren en
meren ten zuiden van de Sahara, met inbegrip van de rifmeren (Tanganjika-,
Malawi- en Victoriameer) en het stroomgebied van de Nijl.
Vele Synodontis

-soorten zijn populair in de aquariumhandel en dit met goede
redenen. Over het algemeen zijn deze vissen sterk, vredelievend en tolerant tegenover een breed scala van watercondities. Terwijl geen enkele soort fel gekleurd is, zijn ze door hun lichaamsvorm, kleurpatronen en gedrag toch interessant en opvallend te noemen.
Deze vissen b ehoren tot de orde van de meervalachtigen ( siluriformes , familie:  mochokidae ) en hebben de karakteristieke grote knokige schedels en
gereduceerde zwemblaas die eigen is aan deze orde.
Terwijl  vele  meervalachtigen  beenplaten  in  plaats  van  schubben  bezitten,
hebben  de  Synodontis -soorten
enkel een slijmlaag om hun zachte
huid te beschermen.
Zoals vele meervallen b ezitten de
baardmeervallen opvallende snorharen. Deze  doen  dienst  als zintuig om eten te lokaliseren en om
hun omgeving te verkennen.
Syn odonti s ac ant h o mi as
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In het Engelstalig gebied zijn ze ook gekend als ‘squeakers', vrij vertaald betekent dit zoiets als ‘piepertjes'. Deze naam hebben ze te danken aan het feit dat
ze soms een piepend geluid voortbrengen door de stekels van hun borstvinnen
over elkaar te wrijven. Ze piepen, als ze opgeschrikt worden ofboos zijn. Vaak
piepen ze ook, als men ze uit het water haalt.
Een andere populaire naam voor Synodontis

is ‘rugzwemmende meerval'. Dit
hebben ze te danken aan de bizarre gewoonte van sommige Synodontis-soorten
om een deel ofzelfs geheel hun tijd op hun rug te zwemmen.
M ilieuomstandigheden
Dit geslacht kan onverdeeld worden in twee aparte groepen met verschillende
waterbehoeften. De riviergebonden synodontissen komen voor in relatiefzacht
water waarvan  de pH varieert van  6,0 tot  7,5. Deze  synodontissen  kunnen
evenwel in veel harder, alkalisch water met een pH tot 8 ,0 gehouden worden op
voorwaarde dat ze geleidelijk overgewend worden aan de nieuwe condities. Dit
betekent dat ze kunnen gehouden worden met Afrikaanse rifmerencichliden.
De andere groep b evatten synodontissen die in de rifmeren leven. D eze groep
vereist hard alkalisch water met een pH van 7,8 tot 9,0. Ze zijn de ideale b ewoners voor een rifmeerbiotoop.
In tegenstelling met de riviergebonden b aardmeervallen kunnen ze niet geacclimatiseerd worden naar andere watercondities anders dan hun natuurlijk
leefgebied en kunnen dus niet gehouden worden in zacht, zuur water.
Alle Synodontis

-soorten leven in de tropische gebieden van Afrika en vereisen
een watertemperatuur van 22 – 26  ˚ C. De meeste soorten die in de handel te
verkrijgen zijn worden rond de 20 cm groot en verlangen dus een bak van minstens 120 cm. De kleinere soorten
kunnen natuurlijk in een kleinere
bak gehouden worden. Gezien ze
echter  zeer  actief kunnen  zijn,
moet men toch zorgen dat de bak
minimum 70 cm is.
Syn odonti s gr an di ops.
Ko mt en k el  voor i n h et Tan g anji k a meer
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Als decoratie van de bak kan men van alles gebruiken, alleen moet men erover
waken dat het gebruikte materiaal geen scherpe randen heeft ofzeer ruw is, anders kunnen de baardmeervallen hun delicate huid en snorharen beschadigen.
Baardmeervallen zijn over het algemeen nachtdieren en laten zich overdag
niet gemakkelijk zien. D oor het aanbrengen van vele schuilplaatsen onder de
vorm van rotsachtige grotten (voor de meersynodontissen) en kiemhoutpartijen (voor de riviergebonden meervallen) kan men ze overhalen zich overdag
meer te vertonen.
Op  eerste  gezicht  lijkt  het  aanbrengen  van  schuilplaatsen  contra-intuïtief.
Eens ze zich echter ingeburgerd hebben, zullen ze zich meer op hun gemak
voelen als ze weten dat ze zich bij gevaar kunnen verstoppen. Gevolg hiervan
is dat ze zich tijdens de dag meer gaan vertonen. De riviergebonden meervallen houden wel meer van gedempt licht. In een fel verlicht aquarium zullen
ze zich overdag, zelfs met voldoende schuilplaatsen, niet vertonen.
Over het algemeen kan men stellen dat alle synodontissen rustige vissen zijn
en goed kunnen opschieten met een grote verscheidenheid van bakgenoten.
Aquariumbewoners die men kan houden met baardmeervallen zijn onder andere  modderkruipers,  Afrikaanse  karperzalmen,  grote  barbelen,  cichliden,
goerami's, scalars, pantsermeervallen en grote Australische vissen met inbegrip van grote regenboogvissen. Met dien verstande natuurlijk dat de watercondities  voor  alle  bakgenoten  kloppen.  Baardmeervallen  mogen  niet  gehouden  worden  in  gezelschap
van  kleine  vissen,  daar  deze
kunnen beschouwd worden  als
voedsel.
Br yc on aet hi ops boul en geri,  ( Afri k a ans e

k ar per zal men Al esti d ae) .  Ko mt voor i n
h et Con g o- bek k en ( bei de Con g o' s)  en
wor dt maxi ma al  24 c m gr oot.

Ze voelen zich meestal b eter in hun vel, als ze in groep van minstens drie exemplaren gehouden worden. Het samenhouden van verschillende Synodontis -soorten levert meestal geen problemen op. Wanneer gehouden met andere
Synodontis van dezelfde ofvan een andere soort, kunnen er wel territoriumgeschillen optreden, maar dit houdt meestal enkel in dat ze elkaar verjagen.
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Heel soms kan het gebeuren dat een individuele vis zich agressiefgedraagt tegenover een andere Synodontis . Meestal is dit dan te wijten aan een te klein
aquarium, maar soms is dit ook terug te voeren tot een p ersoonlijke b otsing
(sommige mensen kunnen ook niet met elkaar opschieten).
Voeding en gezondheid

In hun natuurlijk leefgebied zijn het bodemvissen die van alles eten gaande
van  insectenlarven,  slakken,  wormen  en  kreeftachtigen  tot  plantaardig
voedsel zoals detritus en algen. Dit vermogen om zo'n grote verscheidenheid
aan voedsel te eten helpt hen om zich aan te p assen aan de seizoensgebonden
verandering in leefomstandigheden. Tevens help het hen ook om zich aan te
passen  aan  de  aquariumomstandigheden.  Ze  zullen  bijna  alles  aannemen
gaande van korrels, vlokken, diepvriesvoer, levend voer tot algenwafeltjes.
Voor hun welzijn is het best dat men gevarieerd voedert; vooral de riviergebonden b aardmeervallen zullen het goed doen, wanneer men naast vlees ook
plantaardig voedsel geeft.
Het zijn over het algemeen gulzige eters en in hun gretigheid naar voedsel kan
men ze min ofmeer trainen om uit de hand te komen eten.
Overvoeding kan wel een ernstig probleem vormen voor deze vissen. Het leidt
niet alleen tot zwaarlijvigheid, maar ook tot verslechtering van de waterkwaliteit. Een vis die veel eet produceert immers veel afval, soms meer dan dat de
filter kan verwerken. Het gevolg laat zich raden, verhoging van nitraten en
ammoniak tot giftige waarden.
In het algemeen kan men stellen dat de baardmeervallen sterke vissen zijn
met weinig gezondheidsproblemen. Zoals alle tropische vissen kunnen ze het
ook witstip krijgen. D oor hun schubloos lichaam kan men echter al zeer vlug
de parasiet opmerken en reeds in een vroeg stadium de behandeling starten.
Als ze besmet zijn met witstip, schuren de vissen tegen de grond ofandere
voorwerpen aan om de parasieten kwijt te geraken. Dit schuren veroorzaakt
soms krassen en schaafwonden op hun lichaam, maar dit zal over het algemeen vrij vlug genezen zonder littekens achter te laten.
Als baardmeervallen lange tijd in slechte aquariumomstandigheden verkeren,
dan  kunnen  er  op  hun  lichaam  lelijke  zweren  ontstaan.  Deze  ontstaan
doordat  de gestresseerde vissen niet langer in  staat  zijn  de beschermende
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slijmlaag, die ze nodig hebben om kleine wonden te genezen, aan te maken.
Synodontissen zijn zeer veerkrachtig tegenover ziektes. Zelfs wanneer zeer
grote zweren hun lichaam bedekken, zullen ze meestal genezen, zelfs zonder
speciale b ehandeling, van zodra de waterkwaliteit terug b eter wordt. Een zeer
lange blootstelling aan slechte watercondities zal echter leiden tot het verergeren van de zweren en j a zelfs tot de dood.
Gehouden in zeer goede en stabiele omstandigheden zal j e lang plezier aan beleven. Er zijn vele meldingen v an Synodontis

-soorten die meer dan 3 0 j aar leven.
Een belangrijke waarschuwing: alle Synodontis -soorten hebben stekels in hun
rugvin en de borstvinnen zijn extreem scherp – en dat niet alleen aan de top, maar
ook langs de rand van de vin. De v innen kunnen gemakkelijk een hand openhalen
en de stekels kunnen bij gevoelige mensen een pijnlijke wonde veroorzaken.
Als j e een baardmeerval uit het water moet halen, probeer hem te vangen door
middel van een koker ofzoiets, zodat j e ieder direct contact met de vis kan vermijden. Soms is het gebruik van een vangkoker niet doenbaar, zodat j e moet teruggrijpen naar een net. Eens de vis in het net zit, breng j e hem voorzichtig naar
boven en probeer zo goed mogelijk paniek bij de vis te vermijden. In paniek zal
hij immers zijn stekels rechtzetten en zo verstrengeld geraken in het net. Gebruik een dubbelgevouwen handdoek om de vis te ondersteunen, terwijl hij uit
het  aquarium is.  Op  die  manier  zal  de vis  kalmeren  en  zijn je handen beschermd.  Laat  hem  dan  voorzichtig  vrij  in  zijn  nieuw  onderkomen.  In  de
meeste gevallen zal de vis zichzelfuit het net loswikkelen, maar soms zitten ze
zo verward dat j e ze zal moeten bevrijden door het net los te knippen, maar
denk er dan aan om ieder contact met de vis te vermijden.
De stekels en messcherpe vinnen zijn ook zeer effectiefin het doorboren van,
zelfs zeer robuuste, plastic zakken. Het is daarom aan te raden om middelgrote tot grote b aardmeervallen te vervoeren in een soort emmer die j e zeer
goed kan afsluiten.
Kweken

Bijna alle Synodontis -soorten die in de handel te verkrijgen zijn, worden in
commerciële viskwekerijen op kleine schaal via speciale hormoneninjectietechnieken gekweekt. Vele, met inbegrip van alle riviergebonden b aardmeervallen,  zijn  eierrovers  die  zeer  onwillig  zijn  om  te  broeden  binnenin  de
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grenzen van zelfs zeer grote aquaria. Er is enig bewijs dat de riviergebonden synodontissen beginnen te broeden tijdens het regenseizoen, wanneer er massaal
kouder water wordt aangevoerd. Sommige hobbykwekers hebben al geprobeerd
de vissen aan te zetten tot paaien door massaal kouder water toe te voegen aan
de kweekbakken. Tot op heden en voor zover ik weet, is het hun echter nog niet
gelukt.  Er  zijn  echter twee  soorten van Tanganjikabaardmeervallen  die  succesvol door hobbykwekers nagekweekt worden. Hierover straks meer.
Riviergebonden baardmeervallen
Synodontis  nigriventris  David 1936
Van  alle  synodontissen  is
dit wel de best gekende en
meest  voorkomende  soort.
Deze  vis  is  bij  de  aquarianen  beter  gekend  onder
zijn  populaire  naam  ‘rugzwemmende meerval'. D eze
vis zwemt  ofrust werkelijk
bijna  gans  de  dag  op  zijn
rug. In zijn natuurlijk leefgebied in het centrale gedeelte
van het Congobekken voedt hij zich door ondersteboven juist onder het wateroppervlak op insectenlarven te j agen. Diezelfde techniek gebruikt hij om
algen van de onderkant van bladeren te kunnen schrapen.

A

Met zijn maximale grootte van 10 cm behoort hij tot de kleinere soorten en is
daarom ook geschikt voor de kleinere aquaria.
Het zijn zeer sociale vissen en ze voelen zich beter op hun gemak, als men ze
houdt in een kleine schooltje van minstens drie exemplaren.
Wanneer ze rusten, hangen ze met hun buik tegen een ofandere overhangende
rots ofstuk hout geplakt. In het aquarium is het dus beter voor hun algemeen
welzijn overhangende stukken rots ofhout te voorzien.
Deze soort spaart de beplanting veel meer dan de grotere synodontissen en kan
daarom ook gehouden worden in de meeste beplante aquaria. In aquaria waar
het  accent  meer  ligt  op  de beplanting  dan  op vissen  is  de  rugzwemmende
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meerval toch niet zo geschikt, te meer daar in zo'n type aquarium er veelal veel
te veel licht is, wat de rugzwemmende meerval toch niet zo leuk vindt.
Het zijn zeer kalme vissen die met veel andere vissoorten goed kunnen opschieten. Door de kleine afmeting, de gemakkelijke verzorging, hun relatieve lage
aankoopprijs en hun interessant gedrag zijn ze de ideale keuze voor zowat iedereen, zelfs voor de onervaren aquarianen.
Synodontis  decorus  Boulenger 1899
Deze vriendelijke reus die een lengte van 30 cm kan b ereiken, heeft een vrij
groot aquarium nodig. Ten opzichte van andere synodontissen is S. decorus
minder territoriaal. Gezien zijn grootte is er ook niet veel kans hij gepest zal
worden door grote agressieve vissen.
Hun natuurlijk leefgebied situeert zich
in het Congobekken met uitzondering
van de afwateringen van de Luvua en
de Luapula. Ze komen  ook voor in
Pool Malebo en de afwateringen van
de Ubangi en de Kasai. In hetzelfde
gebied  komen  er  nog  verschillende
andere  Synodontis -soorten  voor,
waaronder  enkele  van  de  meest  attractieve en meest gezochte soorten.
Ze hebben een duidelijk patroon van grote vlekken over hun lichaam, dit in contrast met de dikke strepen op hun staart en rugvin. De eerste straal van de rugvin
is uitgegroeid tot een draadachtig aanhangsel, dat tot aan de staart kan reiken. Dit
aanhangsel kan door minder vriendelijke vissen wel eens afgebeten worden. Op
zich kan dit geen kwaad, maar mooi is iets anders natuurlijk.

A

Niettegenstaande zijn grootte heeft S. decorus  de reputatie een schuwe vis te
zijn. De decorus zal zich op zijn gemak v oelen, als men hem een grote grot ofpvcbuis kan aanbieden waarin hij kan rusten/schuilen en als hij in gezelschap is van
andere soortgenoten. In de natuur leeft hij op een dieet van kreeftachtigen, insectenlarven en algen. In het aquarium zal hij bijna alle soorten voeding aannemen.
Het zijn gemakkelijk te houden en taaie vissen.
Vroeger waren ze vrij duur, maar tegenwoordig zijn ze in de handel gemakkelijker te vinden en kan men ze relatiefgoedkoop aanschaffen.
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ASynodontis eupterus Boulenger 1901

Deze  soort  behoort  tot  de  baardmeervallen  die  het  vaakst  aangeboden
worden in de winkel. Hun natuurlijk habitat kan men vinden in de stroomgebieden van de Witte Nijl, Volta, Niger, met inbegrip van de Benue en het
stroomgebied van het Tsjaadmeer.
Het  kleurenpatroon verandert
nogal  drastisch  tussen  het
jeugdig en volwassen stadium.
Jonge  vissen  hebben  een  lichaam  met  mooie  zwarte  en
witte  lijnen,  met  tussen  die
lijnen  onregelmatige  vlekken.
Dit  alles  maakt  dat  de jonge
vedervinmeervallen een zebraachtig uiterlijk hebben. Naarmate ze ouder worden verandert dit patroon in
een eerder saaie grijs/bruinachtige kleur met vlekken op het lichaam, maar
met een meer gelijnde staart.
Volwassen vissen  hebben  mooie, verlengde  rugvinstralen, wat  meteen verklaart waarom hun populaire naam ‘vedervinmeerval' is.
S. eupterus is een middelgrote vis die ongeveer 2 0 cm groot wordt. D e vedervinmeerval is zeer gemakkelijk te houden en alhoewel hij een pH van 6 ,0 à 7,0
prefereert, kan hij overgewend worden naar een hogere pH tot maximaal 8,0.
Net als vele Synodontis -soorten is de vedervinmeerval een gulzige eter, dus
opgepast voor overvoeding en overgewicht.
Synodontis flavitaeniatus Boulenger 1919
is een van de mooiste en daarom ook een van de meest gewilde
S. flavitaeniatus

baardmeervallen. Het mooie gele strepenpatroon en de gele buik staat in fel
contrast  met  de  typische  olijfgroene/grijze  lichaamskleur  van  de  meeste
baardmeervallen. Gezonde exemplaren hebben zelfs een purperachtige tint
over zich. Bij gestresseerde S. flavi
taeniatus  vervaagt  het  strepenpatroon bijna helemaal. Eens de vis
zich  echter  weer  op  zijn  gemak
voelt, zal het patroon vrij vlug in al
zijn glorie hersteld zijn.

A
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Zijn natuurlijk leefgebied ligt in het centrale Congobekken met inbegrip van
Pool Malebo en de drainages van de Ubangi en de Kasai.
In de natuur wordt de gestreepte baardmeerval ongeveer 20 cm groot, maar in
het aquarium wordt hij zelden groter dan 13 cm.
In tegenstelling met de meeste baardmeervallen is S . flavitaeniatus nogal gevoelig
wat betreft de waterkwaliteit. Ofschoon de gestreepte baardmeervallen in rivieren
voorkomen, houden zij toch niet van zuur water. Een pH lager dan 6 ,5 kunnen ze
niet pruimen. Ze voelen zich op hun best bij een pH tussen de 7,0 en 8,0.
Omdat ze zo gewild zijn en nogal zeldzaam in de handel opduiken, is de prijs relatiefhoog. Hou er rekening mee dat j e voor hun welzijn best drie tot vier exemplaren koopt. Zet dus maar een redelijk budget opzij, als j e van plan bent deze
vissen te kopen.
Synodontis  angelicus  Schilthuis 1891
Dit is nog zo'n mooie baardmeerval uit het  Congobekken, uitgezonderd  de
Zambiaanse Congo en het centrale woud, maar met inbegrip van Pool Malebo
en drainages van de Ubangi en de Kasai.
Volwassen dieren hebben een
patroon van oranje vlekjes en
een gestreepte staart. D e angelicus komt niet vaak voor in de
handel  en  als  je  er  eentje
vindt, is  de prijs vrij hoog te
noemen.  Meer  dan  30  euro/vis is geen zeldzaamheid.
In  het  aquarium  levert  deze
baardmeerval geen  enkel probleem  op. S. angelicus laat zich  overdag niet
vaak zien.  Sommige angelicus kunnen wel eens andere vissen lastig vallen.
Gezien zijn grootte (20 cm) vereist hij wel een vrij groot aquarium.

A

Rifmeer Synodontis-soorten

 multipunctatus Boulenger 1898
– Synodontis

Deze vis is te vinden in het Tanganjikameer, vaak in grote scholen en in vrij
diep water. Alle  synodontissen van het Tanganjikameer hebben een gelijkAquatr opi ca Kortrij k
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aardig  uitzicht,  maar  S.  multipunctatus  kan  gemakkelijk  van  de  andere
soorten onderscheiden worden door de witte buik die vrij van vlekken is en de
vrij  opvallende  grote  ogen.  S.  multipunctatus ,  in  de  volksmond  koekoeksmeerval genoemd, wordt in de natuur ongeveer  16 cm groot, maar in
het aquarium blijft hij meestal kleiner ( 10 à 12 cm).

De koekoeksmeerval is zeer actiefen houdt van gezelschap van soortgenoten.
Een schooltje van vier vissen is toch het minimum. Het spreekt voor zich dat
een vrij groot aquarium vereist is. Het zijn uitstekende metgezellen voor de
meeste Tanganjikacichliden.
Zoals alle synodontissen eten ze bijna alles wat j e ze maar geeft, zelfs slakken.
Hun wijze van voortplanting is werkelijk b oeiend te noemen. Een koppel koekoeksmeervallen dat klaar is om te broeden, houdt zich op in de omgeving
van de broedkuil van een muilbroedende cichlide. Normaal gesproken legt
het vrouwtje van een muilbroedende cichlide een ei in de broedkuil, waarop
het mannetje het eitje bevrucht. Na de bevruchting neemt het vrouwtje het
eitje op in haar mond en legt een nieuw eitje. Dit proces herhaalt zich totdat
het vrouwtje haar mond vol heeft met eitjes en er geen plaats meer is voor andere. Ze zal dan de eitjes in haar mond bewaren totdat ze uitkomen en het
jongbroed vrij kan zwemmen.
Wanneer een koppel koekoeksmeervallen een parend stel cichliden opmerkt,
zal het vrouwtje van de meerval vliegensvlug het pas gelegd cichlidenei opeten
en vervangen door haar eitje, waarop het mannetje van de meerval het eitje zal
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bevruchten. In haar verwarring zal het cichlidenvrouwtje het meervalleneitje
in haar bek nemen. Dit scenario herhaalt zich nog ettelijk malen. De eitjes
van de koekoeksmeerval groeien vlugger dan de cichlideneitjes en komen dus
sneller uit. Het pas uitgekomen meervalbroedsel voedt zich dan met de eitjes
en het broedsel van de cichliden en bij gebrek aan cichlideneitjes schakelen ze
zelfover tot kannibalisme.
De koekoeksmeerval is al meerdere keren door hobbyisten met succes nagekweekt. Gelet op de natuurlijke manier van broeden moet men in de kweekbak
niet  alleen  een  gezond  koekoeksmeervalkoppeltje  hebben,  maar  ook  een
aantal  geschikte  muilbroedende  cichliden.  Cichliden  die  in  aanmerking
komen als gastgezin, zijn onder andere Cyrtocara

m oorii, A ulonocara -soorten
en vele mbuna's van het Malawimeer.
Vele hobbykwekers gebruiken Malawi-cichliden als gastgezin om twee redenen. Ten eerste zijn de geschikte Tanganjikacichliden moeilijker te kweken en
ten tweede hebben de Tanganjikacichliden, die als gastgezin optreden, in de
loop der j aren veel bijgeleerd. Hierdoor kan de koekoeksmeerval die cichliden
niet zo gemakkelijk meer om de tuin leiden. In de natuur is dit geen ramp,
maar in een kweekbak wel.
De koekoeksmeerval is dus tamelijk gemakkelijk na te kweken en j e zou dan
ook verwachten dat de verkoopsprijs in de handel vrij laag zou zijn. Dit is echter
niet het geval. Het aantal eitjes per legsel is nogal laag en het j ongbroed groeit
maar traag, vandaar dat de prijs in de winkel toch hoog te noemen is. Ondanks
die prijs loont het de moeite deze vissen te houden in een rifmerenbiotoop.
Synodontis  petricola  Matthes 1959
Van  alle  synodontissen  is  hij  met  zijn  maximale  afmetingen van  10  cm  de
kleinste soort. Zijn habitat situeert zich in het noordelijke en in het zuidelijke
punt van het Tanganjikameer.

A

S. p etricola wordt vaak verward met S. m ultipunctatus . Beide kunnen echter
gemakkelijk van elkaar onderscheiden worden. Alle vinnen van S. p etricola

hebben een duidelijk witte rand en vooral de witte eerste straal van de rugvin
valt op. Bij S. m
 ultipuncatus is enkel de achterste rand van de rugvin wit en de
ogen zijn ook merkelijk groter.
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

aquariumwereld is het officiële orgaan van de B elgische B ond
voor Aquarium-  en Terrariumhouders vzw.  (BBAT)  en  staat
sinds zijn eerste publicatie in  1947 voor een ongekende bron
aan informatie voor de leden van de B ond.
Onder het motto "liefhebbers delen hun ervaring met andere
liefhebbers" worden maandelijks een aantal artikels gebracht in
de  hobbysfeer  rond  het  aquarium,  terrarium  en  vijver.  Alle
medewerkers, van  auteurs tot redacteurs, werken volledig  op
vrijwillige, onbezoldigde b asis.
Leden  van  Aquatropica  kunnen  voor  slechts  10  euro  dit
prachtig tijdschrift in hun bus krijgen.

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Kar eki et enstr aat 2 0    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)
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Zoet water

Het  zijn  zeer  vreedzame
vissen,  die  kleine  vissen
wel  eens  als  voedsel  aanzien.  In  weerwil  van  hun
vrij  kleine  afmetingen
kunnen  ze  hun  mannetje
staan  tegenover  grote
agressieve cichliden. S.
 p e
wordt

het

best
 in
tricola
groep  gehouden.  Gezien
hun vrij actiefkarakter ('s nachts) verlangen ze veel ruimte.
 m
S. p etricola is in mindere mate een broedparasiet dan S.
 ultipunctatus , maar
het gebeurt toch. Er zijn echter meldingen dat S. petricola ook gewoon broedt.
Dit is een van de weinige syndontissen die ook door hobbyisten nagekweekt
kunnen worden. Ze worden echter niet vaak in de handel aangetroffen.
Conclusie

Binnenin dit verbazingwekkend geslacht is er voor elk wat wils. Zowel de beginner als de ernstige hobbyist zal wel iets vinden naar zijn gading en budget.
Daar deze vissen over het algemeen lang leven en vaak zeer ‘vriendschappelijk' worden, gebeurt het regelmatig dat zij meer worden dan juist maar een
stukje decoratie.
Als j e denkt dat er ruimte is in j ouw aquarium voor een stuk ofvier rugzwemmende meervallen, kies dan met veel zorg de soort die j e wil en j e zal beloond
worden met een fascinerende ervaring.
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Aanvulli ng Marti n Byttebi er
Het Tan ganji k a meer t el t el f val i de s oort en,  waar van ti en en k el  i n h et Tan ganji k a meer voor k o men.
Syn odonti s dh onti  B oul en ger 1 91 7:  E n k el  gek en d van Kil e wa,  Tan g anji k a meer
Syn odonti s gr an di ops Wri ght & P a ge 2 006:  Tan g anji k a meer
Syn odonti s gr anul os us B oul en ger 1 900:  Tan g anji k a meer,  zel dza a m ma ar over al  voort k o men d.
Syn odonti s il e br evi s Wri ght & P a ge 2 006:  E n k el  gek en d van Ca pe Ch ai ti k a.
Syn odonti s i rs ac ae Matt h es 1 95 9:  Tan g anji k a meer
Syn odonti s l uci pi n ni s Wri ght & P a ge 2 006:  E n k el  gek en d van h et gebi ed r on d Mus en de R ocks
( Mpul u n gu)
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Syn odonti s mel an osti ct us B oul en ger 1 906:  Tan g anji k a meer en h aar zij ri vi er en
Syn odonti s multi pu nct at us B oul en ger 1 8 98:  Tan g anji k a meer
Syn odonti s petri c ol a Matt h es 1 95 9:  Tan g anji k a meer,  ui t er st e n oor den en zui den
Syn odonti s polli  Goss e 1 98 2:  Tan g anji k a meer
Syn odonti s t an gan ai c ae B or odi n 1 93 6:  Tan g anji k a meer

De Tan ganji k a meersyn odonti s s en bevol k en voor al  de r ots achti ge oever s,  ma ar ze wa gen zi ch s o ms
ook over zan db ode ms en s ch el p bode ms. 
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Het Mal a wi meer t el t sl echts één s oort,  Syn odonti s nj ass ae Keil h ack 1 908

Het Vi ct ori a meer t el t t wee s oort en:
Syn odonti s afr ofi s ch eri  Hil gen dorf 1 8 8 8:  Vi ct ori a meer,  Na bu g a bo meer,  Vi ct ori anijl ,  Kyog a meer,
Ka ger a,  I h e ma meer,  Ki n g ani  en Mal a g ar asi  ( Nijl bek k en)
Syn odonti s vi ct ori ae B oul en ger 1 906:  Ki og a meer,  Vi ct ori anijl ,  Vi ct ori a meer,  ben edenl oop van de
Ka ger a en h et str oo mgebi ed van de Mal a g ar asi
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Bel l egem se zaak G ar n i er en
kr i jgt U n i zo® s auth en ti ci tei tsl abel
U i t Kran t van  West Vl aan deren ,
edi ti e Kortri jks H an del sbl ad 

Franky Vroman, lid van Aquatropica en zaakvoerder van Garnieren is pas de
vierde zelfstandige die dit label mag ontvangen.
“Om het HIB-label te verdienen, moeten ondernemingen voldoen aan enkele
criteria”, legt Axel Ronse (directeur Unizo Zuid-West-Vlaanderen) uit.  “Ze
mogen niet meer dan twintig werknemers in dienst hebben. D e ondernemer
moet de j ob ook als hoofdberoep uitoefenen en zijn product moet uniek zijn.”
Franky Vroman van  Garnieren is  de vierde zelfstandige  die het label  ontvangt. Hij herstoffeert meubels in alle vormen en maten. Zijn echtgenote Inge
Tytgat vertelt met veel animo over de passie van haar man. “Hij is een rasperfectionist. D e precisie en de zorg waarmee hij zijn werk doet, daar valt moeilijk aan te tippen. Je b etaalt ook geen cent te veel bij ons, want Franky rekent
telefoontjes niet bij zijn werkuren”, vertrouwt Inge ons toe.
Zowel  ziekenhuizen,  als
scholen, kapperszaken en
horeca-uitbaters  kloppen
aan  bij  Garnieren  om
meubelen te herstofferen.
En  eerlijk  is  eerlijk:  het
resultaat mag gezien zijn.
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Uitnodi gi ng

Vr agen  staat vr i j
U i tn odi gi n g vi jververgaderi n g vri jdag 28 februari
Ri k Val cke, Aquatropi ca Kortri jk
De vijverwerkgroep nodigt u graag uit op de eerste vijververgadering en tevens algemene vergadering van 2 014. Zoals de traditie het wil, gaan we dit
jaar terug van start met onze alom gekende “Vragen staat vrij”.
Onze leden weten wat dit betekent. Dit wordt weer een interessante en
leerzame avond. Iedereen kan hier met zijn vragen ofproblemen terecht
over zijn vijver ofaanverwante onderwerpen. We proberen om deze op te
lossen ofalthans goede raad te geven aan de vraagsteller.
Voor nieuwe leden is  dit  een uitstekende gelegenheid  om  onze  ervaren
leden te leren kennen die over een ruime bagage aan ervaring b eschikken.
Dus begin maar alvast j e vragen neer te pennen en breng ze mee. Foto's
zijn ook handig om enig idee te vormen. Breng ze gerust mee, we kunnen
ze, indien nodig, projecteren op groot scherm. Het leuke aan deze vergadering is dat er altijd een grote verscheidenheid aan onderwerpen op tafel
worden gegooid waar iedereen toch bij b etrokken wordt.
“Nooit te oud om te leren” blijft onze slogan die we nog steeds hoog in het
vaandel dragen binnen de vijverwerking. Ja, de verrassingen zijn de wereld
nog niet uit.
In de wereld van de vijver is er zoveel te doen, dat zelfs de meest ervaren
liefhebber meestal naar huis terugkeert met nieuwe ideeën en/ofopmerkingen tot verbetering, verandering ofaanpassing van vijvers.
Vrienden en/ofkennissen zijn uiteraard ook altij d welkom om eens te komen
proeven van onze vergaderingen en wat onze vijverwerkgroep te bieden heeft.
Wanneer? Vrijdag 28 februari om 20 uur stipt!
Waar? in lokaal “Van B oven” te 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 2014

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 Hout voor i n de tu i n : tu i n h u izen
carports
houten afsl u iti ngen
houten terrassen

Pel i kaanstraat 1
8830 Hoog lede
tel . : 051 24 06 73
fax: 051 2 1 1 1 24
gsm: 0495 42 1 1 53

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

De special ist i n de streek voor

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

