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Woor dj e van ...

Woor dje van  . . .
H an s Louf, con tactpersoon  zeewater

Waar was de winter? Waar was de zon? Onze weerman
Frank is weer in z'n nopjes, hij laat al weten dat op
sommige plaatsen het speenkruid reeds in bloei staat,
ook onze magnolia's staan al ferm in knop. Met een
gemiddelde van  6,2  ˚ C  staat  deze winter nu  op  de
tweede plaats. Overdag had de koudste dag zowaar een
maximumtemperatuur van 4,1  ˚ C en dit is nog nooit gebeurd. Het enige positieve aan dit alles is onze energiekost, zo blijkt dat het gasverbruik  14 procent
lager is. Laat het maar eens een mooi en zonnig voorjaar zijn. We gaan het met
z'n allen goed kunnen gebruiken. De batterijen eens ferm opladen.
Heb j e al gezien dat onze website een flinke beurt heeft gehad? Alles vormt één
mooi geheel, overzichtelijk en alles is makkelijk terug te vinden. We hebben ook
al wat volgers op onze Facebookpagina, klik ook eens op het logo van Facebook en maak van Aquatropica j e favoriete pagina en ... ‘Dit vind ik leuk ...'
Op de site kun j e ook al de foto's b ekijken van de nieuwjaarsreceptie; haha,
wat een leuke bedoening. D e afwezigen hadden ditmaal ongelijk! We hebben
zelfs de p olonaise gedanst  en dit met ons oudste lid.
Ik heb nog een leuke verrassing voor eind augustus.
Een  zeewatervergadering  om  U  tegen  te  zeggen.
Tanne Hoffkomt spreken over de toekomst van onze
hobby. Zonder al teveel te willen verklappen zal de lezing  gaan  over:  meer  resultaat  met  minder  moeite,
eenvoudig  maar  effectieve  beheersing  van  de  waterkwaliteit en anders overwennen van vissen. 
Natuurlijk  zal Tanne  ook  zijn boek voorstellen,  een
schat aan informatie voor iedereen die interesse heeft
in zeewateraquaria!!!
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G eveder de sch oon h eden
Freddy v.  Goeth em, On s N atuurgen ot, Gouda
Als w e a lleen h un u iterlijk z ouden z ien, z ouden w e d e n aam ‘kokerwormen ' n iet
begrijpen want ze h ebben h elemaal n iets weg van wormen, m aar toch zijn ze
nauw verwant aan elkaar. D
 eze p rachtige lagere dieren zijn echt een lust voor
het o og e n worden a angetroffen in a lle z eeën ter wereld. Z
 e z ijn b ij m
 enig z eeaquariumhouder b ekend o m h un s choonheid e n g emakkelijke h oudbaarheid. Al
moeten we dit laatste toch wel iets n uanceren, want er zitten ook wel enkele
moeilijker te h ouden s oorten tussen.
Zeeborstelwormen (polychaeten, veelborsteligen) binnen de groep van de ringwormen, bestaan u it ruim 4. 000 soorten. Uiteraard veel te veel om h ier soort
voor s oort te behandelen.

Omschrijving

De meeste van deze in de aquaristiek gehouden dieren ‘filteren' hun voedsel
met de gevederde tentakelkroon uit het water (met uitzondering van enkele
soorten  die  hiervoor  ‘kleefdraden'  gebruiken).  Met  deze  meestal  fraai  gekleurde tentakelkrans worden kleine zwevende deeltjes uit het water gevangen, talloze veertjes zeven de gewenste substantie uit het water, die dan in zogenaamde  veergroeven  belanden.  Vervolgens  wordt  dit
materiaal – indien het voedsel
betreft – naar de in het midden
gelegen mondopening gevoerd,
want deze krans heeft een multifunctioneel doel.
Ook de ademhaling gebeurt via
deze weg ( en verder ook via uitsteeksels  aan  beide  uiteinden
van het lichaam).
Spi r obr anchus gi gant eus ( k er st boo m wor m) 
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Afhankelijk van de soort, doet
hij  ook  dienst  als  transportband  voor  het  aanvoeren  van
bouwelementen voor de koker.
De aangevoerde deeltjes worden
tij dens  het  ‘transport'  in  drie
groepen  verdeeld.  De  grootste
deeltjes die de worm als afval beschouwt, worden weer afgevoerd,
de middelgrote  stukken worden
gebruikt voor de opbouwvan de
Po mat ost e gus st ell at us ( serpu li dae)
koker en uit de kleinste wordt het
( c)  Eri c Bur ger s,                  s o me ri ghts r es er ved
voedsel gehaald.
De  vertegenwoordigers  van  de  familie  van  de  kalkkokerwormen  (
) bouwen hun koker met een stofdie zij zelfafscheiden. Hiervoor zorgt
een klier die kalk aanmaakt voor de bouw van de koker. Andere soorten (
) gebruiken vreemd materiaal voor de bouw van de koker, zoals bijv.
kleine stukjes schelpen ofkleine stukjes koraalzand dat zorgvuldig aan elkaar
wordt gemetseld. D eze deeltjes worden met slijm dat wordt afgescheiden, aan
elkaar gekleefd. Terwijl het lichaam en de daarop vastzittende tentakelkroon
een draaiende beweging maakt, wordt de koker laag per laag opgebouwd.
Verschillende soorten kalkkokerwormen zijn in staat hun koker afte sluiten
nadat zij zich hierin bij gevaar hebben teruggetrokken. Zij kunnen dit gevaar
detecteren door lichtgevoelige cellen op de tentakelpunten. Bij veranderende
lichtintensiteit (bijv. de schaduw van een naderende vijand) trekken zij zich
vliegensvlug in hun koker terug, die dan wordt afgesloten door het ‘operculum'. Dit is een uit kalk opgebouwd dekseltje voorzien van een vlijmscherpe
puntige kalkdoorn, die de meeste roofzuchtige indringers wel op andere gedachten brengt.
serpu-

lida e

sa-

b e l li da e

De manier waarop de koker is opgebouwd laat ons toe een zeker onderscheid
te maken tussen beide soorten.
De 
zijn hun hele leven verbonden met hun koker, als j e de dieren
uit hun koker trekt gaan ze dood. Dit in tegenstelling tot de 
, die
in staat zijn de tentakelkrans ‘ afte werpen', iets wat onder minder goede aquas erpu lida e

s a b e l li da e
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riumomstandigheden  geregeld  voorkomt  (voor  alle  duidelijkheid  de  worm
zelfblijft wel intact). D e lederachtige koker blijft dan enige tijd gesloten. Enkele dagen later echter zal een nieuwe, zij het nog kleine, tentakelkroon zich
op de voor hen typische manier naar buiten draaien.
Voortplanting

De voortplanting gebeurt, zoals bij lagere dieren wel meer het geval is, door
het  uitstoten  van  geslachtscellen.  De  mannelijke  exemplaren  stoten  hun
sperma en de vrouwelijke hun eitjes, vrij uit in het water. Maanstand, stroming  en  watertemperatuur  spelen  hierbij  een  rol.  Uit  de  bevruchte  eitjes
komen larven die door de stroming worden meegevoerd.
Nadat zij verschillende larvale  stadia hebben doorlopen, zoeken zij via de
‘chemosensoren'  een gepaste vestingplaats. De  aanvoer van micro-organismen, de vorm van het substraat en de stroming, zijn bij de keuze van doorslaggevend belang. Zodra zij zich ergens hebben genesteld is het niet meer
mogelijk deze plaats te verlaten.
Aquariumgegevens

Niet alle kokerwormen zijn in het aquarium gemakkelijk te houden. D e in het
Caribische gebied voorkomende Bispira

brunnea bijvoorbeeld, is in het aquarium  een  kort  leven beschoren.  Dit  zijn  kolonievormende  dieren  die  zich
vooral voeden met plankton, iets wat in het aquarium meestal een probleem
is. Voederen met gist als vervangingsmiddel is mogelijks een oplossing, maar
het  blijven  probleemgevallen.
Ook het transport blijkt geen sinecure  en  mogelijk  is  dit  de
reden waarom ze maar zelden in
de handel worden aangeboden.
Bi s pi r a br un n e a ( Tr ea d wel l ,  1 91 7)
F a mil i e:  sabellidae
All e di er en di e i n de dezel f de k ol oni e
l even h eb ben h et zel f de kl eur p atr oon.  De
kl eur van de kr oon i s zeer vari abel ,  maar
i s bi n n eni n een r e gi o c onst ant.
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Ook spiraalkokerwormen zijn doorgaans lastige klanten die hoge eisen stellen
aan de waterkwaliteit en aan het aangeboden voedsel. Binnen deze soort biedt
Spirobranchus g iganteus de meeste kans op succes. Zij komen voor in alle tropische zeeën, waar zij meestal in gemeenschap leven met kleine, poliepachtige koralen ofvuurkoraal.
Indien u erin slaagt ze in optimale conditie te houden, zijn ze een ware lust
voor het oog. Het lijken, wat de vorm betreft, net minikerstboompjes en zijn
te vinden in alle mogelijke kleuren. Het voederen blijkt ook hier echter het
grootste probleem. Gist ofeventueel opgeloste voedertabletten kunnen een
goed alternatiefbieden voor hun natuurlijk voedsel, plankton.
Wel  een  goed  houdbare  soort  is  de  frequent  in  de  handel  aangeboden
 indica ). D eze op de hoofdtooi van indianen
Sabellastarte spectabilis  (syn. S.
lijkende sterke dieren doen het zelfs bij
een matige waterkwaliteit nog goed. Al
dient  natuurlijk  steeds  te  worden  gestreefd naar een optimale waterkwaliteit! De beste plaats voor deze dieren
is  aan  de  voet  van  het  opgestapelde
levend steen, aan de grens met het koraalgrind  en liefst niet in  een te felle
stroming. Zij dienen niet echt gericht
gevoerd  te  worden,  in  een  goed
draaiend  lagere  dierenaquarium,  met
niet te veel vissen, zijn meestal genoeg micro-organismen aanwezig. Indien u
toch iets extra wilt geven, bieden gist en mosselmelk een goed alternatief.
Tot slot nog even dit: kokerwormen kunnen niet samengehouden worden met
vlindervissen die hun tentakels als lekkernij beschouwen. Ook al kunnen zij zich
bliksemsnel intrekken, na een tij dje zal de kroon toch beschadigd worden en
komt het dier bijna niet meer open en verkommert langzaam. Ook in een met
vissen druk bevolkt aquarium houdt u beter geen kokerwormen. Door de drukte
zullen de dieren zich bedreigd voelen en zich intrekken. Samengevat komt het
hier op neer: kokerwormen willen vooral rust, zoals trouwens de meeste lagere
dieren. Kalkkokerwormen zijn duurder dan de andere, zoals de lederachtigen,
doch onder goede omstandigheden heeft u van beide j arenlang plezier.
Aquatr opi c a Kortrij k
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De sti ppel r en h agedi s
Karel  Fon du, De Si ervi s Leuven

De  stippelrenhagedis  (Cnemidophorus lemniscatus )  behoort  tot  de  familie
van de Teju-hagedissen (
) en komt uitsluitend voor in de Nieuwe Wereld en dan vooral in Midden-Amerika, noordelijk Zuid-Amerika en op de
Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire en Curaçao). Op Curaçao is ze het
meest voorkomende reptiel. Men vindt haar niet alleen in het droge woudland
en  in  de  heuvelachtige  gebieden van  het  Christoffelpark,  maar  ook  in  de
dorpen van  de  eerder genoemde  eilanden  en  zelfs tot in  de tuinen  en  de
parken van Willemstad.
t e i idae

Hun normale voeding b estaat uit allerhande insecten. Vermits het een echte
cultuurvolger is, hebben ze zich aangepast aan nieuwe voedselbronnen. Op
Curaçao komt men ze dan ook vaak tegen in de omgeving van hotels. Ze eten
er niet alleen de hen door geamuseerde hotelgasten toebedeelde broodkruimels, maar ook gezouten frieten, gebakken spek, met olie en azijn bereide
tomaten en druiven uit de fruitcocktail. Hun dorst lessen ze aan de plasjes die
ontstaan rond het nochtans zeer sterk gechloreerd zwembad.
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Deze aanpassing aan menselijk voedsel schijnt voor deze soort niet ongewoon te
zijn,  want  reeds  in  1987  berichtte  Lachner  dat  de  stippelrenhagedissen  op
Bonaire zich tegoed deden aan picknickrestjes zoals bananenschillen en achtergelaten klokhuizen van peren. Op Curaçao heeft deze hagedis zich niet alleen volledig aangepast aan het stadsleven, maar ook aan het voedsel van de stedelingen.
Hun naam ‘renhagedis' is terecht gekozen want ze kunnen er bliksemsnel vandoor gaan, plotseling halt houden om hun achtervolger te bespieden om dan plots
in een andere richting weg te rennen. Als ze halt houden kan men ze ter plaatse
zien trappelen net alsofze het impuls van zich voort te bewegen niet kunnen onderdrukken. Men heeft al enkele keren kunnen bemerken dat ze rechtop op hun
achterpoten voortrennen waarbij de staart zij delings teruggeslagen is.
De  Cnemidophorus  lemniscatus  is
een mooie verschijning. Het lichaam
is  hagedisachtig  en  de  kop  is  langwerpig. Van aan de kop tot aan de
staart loopt een lichtbruine band die
aan  weerskanten  afgezoomd  wordt
met  een  laterale  donkerbruine  bies
die  van  de  hals  tot  net  voorbij  de
achterpoten  loopt.  De  flanken  op
hun beurt zijn roodbruin en versierd
met witte stippen. De zijkanten van
de kop zijn blauw en ook op de vooren  achterpoten  zit  er  een  veegje
blauw, net als op de linker- en rechterzijde van  de  rolronde  staart.  De
onderzijde van het lichaam is grijstot blauwachtig.
In gevangenschap moet men deze  30  cm metende hagedis houden in  een
ruim verwarmd terrarium van het halfwoestijn type. De bodem bestaat uit
een laag gewassen zand van ongeveer 10 tot 15 cm. Als beplanting gebruiken
we grasachtigen die in bloempotten gepoot worden. D e potten worden gecamoufleerd door grote stenen. Een drinkbakje mag niet ontbreken.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Het terrarium wordt bovenaan verlicht en verwarmd door een spot; als bodemverwarming gebruiken we een elektrisch verwarmingselement dat onder
het zand komt te liggen. Het terrarium mag gerust een b eetje zonlicht krijgen.
Door de dag loopt de temperatuur op tot 3 0 ˚ C; ' s nachts koelt het terrarium
aftot 23  ˚ C.
's Zomers kan de stippelrenhagedis in een goed geventileerd terrarium (gaasterrarium) zelfs buiten worden gehouden.
In de p aartijd probeert het mannetje zich schrijlings over een wijfje te slingeren. Hij wrijft zijn flanken tegen haar rug en bijt zich vast in haar nek. In de
voorzomer legt het wijfje 4 tot 6 eieren die ongeveer 2 cm lang zijn. D e j ongen
komen na acht tot tien weken uit zonder enige ouderlijke zorg.
Voor de gelukkige bezitters van een h alf-woestijnterrarium is deze renhagedis
zeker een f raaie aanwinst. Ze kan m et even grote andere soorten worden samengehouden m its h et terrarium voldoende ruim is.
Lit er at u ur
Mi et z, G.  & Van der h aegh e, M.  Thi e me' s Terr ari u mgi ds
Vel t e, F.  1 998.  Di e Er n ähr u n g der Tü pf el - R en n echs e.  DATZ 51  ( 1 0) :  673
Gr zi mek:  Gr zi meks Ti erl eben - Kri echti er e
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Voor  u gel ezen
60 n i euwe soor ten
on tdekt i n  Sur i n am e
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk

Suriname  (officieel  de Republiek  Suriname)  ligt  aan  de
noordoostkust van Zuid-Amerika. In het oosten wordt Suriname  begrensd  door  FransGuyana,  in  het  westen  door
Guyana  (voorheen  BritsGuyana),  in  het  zuiden  door
Brazilië  en  in  het  noorden
door de Atlantische Oceaan.
2

Het land heeft een( 1t) otale oppervlakte van 163.820 km en een bevolking van
ongeveer 5 66.846  . D e meeste inwoners wonen in het noorden van het land,
meer bepaald in de districten Paramaribo, Wanica en Nickerie. Om j e een
idee te geven van de verhouding oppervlakte/bevolking, Suriname is qua oppervlakte  5,3  maal(2) groter  dan  België  en  de  stad  Antwerpen  telt  officieel
513.265 inwoners  , dus welgeteld  53.581 inwoners
minder dan  Suriname.
2
2
Dat is  omgerekend  ongeveer  3,4 inwoners/ km  (België:  363,6/km ). Voor
mensen die niet graag buren hebben lijkt Suriname me een hemel op aarde.
Suriname is een van de laatste plaatsen op aarde waar de kans bestaat om grote
stukken van maagdelijke regenwouden te bewaren. Op de dag van vandaag is
minder dan zes procent van de Surinaamse oppervlakte ontbost. De beboste
gebieden van het land bevatten bijna geen wegen  en kunnen  enkel bezocht
worden met kleine boten en vliegtuigen ofte voet. Komt daarbij dat het meeste
land openbaar is ofonder controle van de nationale regering ofvan inheemse
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gemeenschappen. Deze maagdelijkheid staat echter onder toenemende druk
van illegale goudzoekers, mijnbouw en het bouwen van waterkrachtcentrales.
De meest ongerepte  en  afgelegen regio van  Suriname is waarschijnlijk het
zuidoosten. Deze regio strekt zich uit van het Sipaliwini Natuurreservaat in
het westen, over de bergketens van het Grensgebergte, Toemoekhoemakgebergte en het Orangegebergte tot de grens met Frans-Guyana. In het noorden
is deze regio b egrensd door de rivier Tapanahony. Wetenschappelijk is er over
deze streek bijna niets geweten. Vooraleer men stappen kon ondernemen ter
bescherming van deze regio, moest men eerst biologische en sociaal-economische gegevens verzamelen.
 (3)

Een eerdere studie in 2010 uitgevoerd in streek van Kwamalasamut
bracht
(4)
al 46 mogelijk nieuwe soorten aan het licht. Een tweede studie  , uitgevoerd
door een team van meer dan  50 mensen (wetenschappers en lokale bevolking), liep van 8 tot 29 maart 2012 en onderzocht de aquatische en terrestrische fauna en flora van het stroomgebied van de b ovenloop van de Palumeurivier (Grens- en Kasikasimagebergte).
De onderzochte streek is zeer dun b evolkt en was voorheen nog nooit b estudeerd geweest door wetenschappers. D e lokale b evolking trekt nu en dan wel
eens  naar  de  Palumeurivier,  maar  slecht  zelden betreden  ze  het  Grensgebergte. Het Kasikasimagebergte is een unieke formatie b estaande uit 12 steile
graniettoppen die zo'n 700 m boven het regenwoud uitsteken. Dit gebergte
kent wel toerisme, maar wetenschappers hebben nog nooit de biodiversiteit
van deze streek onderzocht.
Ze vonden in het totaal 1.378 verschillende soorten, waarvan 60 waarschijnlijk nieuw zijn voor de wetenschap. 
Vissen

Een  totaal  van  94  vissoorten  werden  gevonden tijdens  deze  studie.  1 1  soorten
daarvan zijn allicht nieuw voor de wetenschap.
Bij  de  vissoorten  vond  men  een  Zuid-Amerikaanse
darter (Characidium  sp.), een vis met felrode vinnen (Bryconops sp.),
maart 201 4
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een  Parotocinclus  sp.  met  een
ongewoon  kleurpatroon  (patroon gelijkend op Microglanis

),
een  op  een  lantaarnvisje  gelijkende tetra  (Hemigrammus  aff.
ocellifer ),  Ituglanis  sp.,  Eigenmannia  sp.  2,  Rivulus  sp.,  Ju  He mi gr a mmus aff.  ocellif er
piaba  sp., Pimelodella  sp., gen.
nov. sp. n . aff. Parotocinclus

en Hyphessobrycon

sp. (heterorhabdus -groep).
De soort ‘gen. nov. sp. n . aff. Parotocinclus

' werd al in 2000 gevonden in de
Marowijne, maar tot op heden is zowel het geslacht als de soort ervan niet gekend.

B oven:  gen.  n ov.  s p.  n.  aff.  Par ot oci n cl us
Li n ks:  It u gl ani s s p.
Ver s chil l en de vi ss en van de P al u meu k o men r egel mati g i n de h an del  voor:  Hyph ess obr yc on
r os eus, Hyph ess obr yc on h et er or h abdus, Hypo masti cus des paxi, An ost o mus br evi or, Farl owell a r eti cul at a, Bu n oce ph al us al oi k ae, L ai mos e mi on ge ayi  en n og vel e an der e.

Reptielen en amfibieën

Van de 89 reptiel- en amfibiesoorten die er in die periode gevonden werden,
konden 7 soorten (6 kikkers en 1 slang) niet toegewezen worden tot een nominale soort en 23 soorten werden gecatalogeerd als ‘cf.'. cf. is de afkorting
van het Latijnse woord ‘confer' en kan vertaald worden als ‘vergelijk'. In de
biologie wordt cf. vaak gebruikt om te melden dat een soort gelijkt op, maar
in detail toch verschilt van. Bijvoorbeeld: Allobates

cf. granti

lijkt opAllobates

,

m
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het hier over een lokale variant vanA. g ranti gaat, maar het is ook goed mogelijk dat het een onbekende soort kikker is.
Onbekende  soorten  zijn:  Anomaloglossus  sp.  (kikker), Rhinella  sp.  (pad),
Hypsiboas  sp.  “chocolate”  (boomkikker),
Pristimantis  sp.  (kikker), Adenomera  sp.  (fluitsp. (fluitkikker) en Pseu
kikker), Leptodactylus

sp.
(slang).
doboa

  Hypsi boas s p.  “ ch oc ol at e”

Br onn en:
1 )  Centr al  I nt el l i gence Agency.  2 01 3.  " Suri n a me" .  Th e Worl d F act b ook.  Ger aa dpl ee g d op 1 2 okt ober 2 01 3.
2)  Al ge men e Di r ecti e I nst el l i n gen en Bevol ki n g ( ADI B):  Ger aa dpl ee g d op 1 2 okt ober 2 01 3 vi a
[ htt p: //www.i bz. rr n. f g ov. be /i n dex. ph p?i d =2 98 2 &L =1 ]
3)  Bytt ebi er, M.  2 01 2.  Voor u gel ezen:  46 ni eu we s oort en ont dekt i n Suri n a me.  Tij ds chri ft Aqu atr opi c a Kortrij k 6/1 2,  p. 2 5− 2 6
4)  Al ons o, L. E & T. H.  L ars en ( eds. ).  2 01 3.  A R a pi d Bi ol ogi c al  Ass ess ment of t h e U p per P al u meu
Ri ver Wat er s h ed ( Gr ens geber gt e an d Kasi k asi ma)  of Sout h east er n Suri n a me.  R AP Bul l eti n of Bi ol ogi c al  Ass ess ment 67. Cons er vati on I nt er n ati on al ,  Arl i n gt on,  VA.
    [ htt p: //www. c ons er vati on. or g /Docu ments /R AP _R ep ort s /R AP 67_SE- Suri n a me_ Mar ch- 2 01 2. p df]
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Voor  u gel ezen
N i euwe n aam  voor  de
tor pedobar beel
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk
Tot voor kort werd h et geslacht  Puntius beschouwd a ls een soort vergaarbak
voor kleine A ziatische barbelen. I n 2 012 brachten P
 ethiyagoda e t a l. daar verandering  in  en  splitste  Puntius  op  in  vijf geslachten,  Puntius,  Systomus,
Dawkinsia, Haludaria en  Pethia. De auteurs lieten twee barbelen, niettegenstaande h un a fwijkend k leurpatroon e n b ekvorm, i n h et g eslacht Puntius s taan,
daarbij opmerkend dat deze twee barbelen waarschijnlijk thuishoren in een
apart g eslacht.

Een j aar later is het zo ver en werden die twee b arbelen, Puntius

denisonii en
door
Raghavan
et
al.
(2013)
uit
het
geslacht
Puntius geP. chalakkudiensis
haald en geplaatst in een nieuw geslacht Sahyadria

.
(1)

De geslachtsnaam
Sahyadria is afgeleid van de Marathi  b enaming van de
(2)
West-Ghats  , Sahyadri.
Het nieuwe geslacht b evat momenteel enkel de torpedobarbeel Sahyadria

denisonii  (Day  1865)  en S. chalakkudienis  (Menon,  Rema  Devi  &  Thobias
1999). Beide soorten en in het bijzonder S. denisonnii , zijn erg in trek bij de
aquarianen. In die mate zelfdat de aquariumhandel voor een groot deel verantwoordelijk wordt geacht voor de achteruitgang van deze vissen. Volgens Raghavan et al. werden in de laatste 6 j aar 300.000 wildvangvissen verhandeld.
De aquariumhandel gekoppeld aan het verlies van habitat door pollutie van
agrarische en huishoudelijke bronnen maakt dat beide soorten opgenomen
werden in de Rode Lijst als b edreigd.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Sahyadri a deni s on nii  ‘ g ol d' 

Sahyadri a deni s on nii  ‘ l i psti ck' 

Gelukkig wordt de torpedobarbeel de dag van vandaag op grote schaal commercieel nagekweekt. Als dit de druk op de wilde populatie vermindert, is tot
op heden echter nog niet echt duidelijk. Tegenwoordig zijn er al verschillende
kweekvormen op de markt verschenen, zoals Sahyadria denisonnii ‘gold' en
S.  denisonni  ‘lipstick'.  Persoonlijk  heb  ik  het  helemaal  niet  begrepen  op
kweekvormen, naar mijn gevoel mag men zoiets direct verbieden. Waarom
moet men altijd de Schepper willen spelen en houdt men zich niet bij al het
moois dat de natuur te bieden heeft?
Ofdeze vis wel echt thuishoort in een aquarium, is voer voor discussie. Ikzelfben
eerder geneigd deze vis te mij den. Toegegeven, het is een pracht van een vis, maar
gelet op de grootte die hij kan bereiken ( 15 cm) en het feit dat het een scholenvis
is, maakt toch dat hij niet geschikt is voor bakken kleiner dan 150 cm.
Beide soorten gelijken nogal op elkaar. Sahyadria

denisonnii kan echter van
S. chalakkudensis onderscheiden worden door onder andere het gebrek aan
een zwarte markering in de rugvin (vs aanwezig) en door de voorste rode lijn
die helder is en eindigt onder het midden van de rugvin (vs doffer rood en
eindigend juist aan het b egin van de rugvin).

Sahyadri a deni s onnii
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Sinds de beschrijving van de torpedobarbeel in  1865 werd hij al in verschillende  geslachten  geplaatst: Labeo, Puntius, Barbus,  Crossocheilus  en Hypselobarbus . Hopelijk is de plaatsing van de torpedobarbeel en de gelijksoortige
S. chalakkudiensis  in Sahyadria  nu voor  eens  en  altijd  geregeld, want  de
laatste tijd moeten wij om de haverklap andere namen leren. Het heeft er
echter alle schijn van dat er bij de b arbelen nog het een en ander staat te gebeuren, maar dit is stofvoor een ander artikel.
1 )  Mar at hi  i s een t aal  di e on der an der e ges pr ok en wor dt i n de I n di s ch e deel st aat Mah ar as htr a. 
2)  De West- Gh ats i s 1 . 600 k m l an ge ber gk et en gel e gen i n h et west en van h et I n di as e Schi er eil an d.
De ber gk et en l oopt van n oor d n a ar zui d l an gs h een de h oogvl akt e van Decc an en s ch ei dt deze van
de s mal l e kust vl akt e l an gs h een de Ar a bi s ch e Zee.

Lit er at u ur:
Bytt ebi er, M.  2 009.  Vi ss en di e ni et echt t h ui s h or en i n h et aqu ari u m.  Tij ds chri ft Aqu atr opi c a,  f ebr u ari
2 009:  9- 1 4

Bytt ebi er, M.  2 01 3.  Ou de bek en den,  ni eu we n a men.  Tij ds chri ft Aqu atr opi c a,  okt ober 2 01 3:  1 9- 2 2
Pet hi yagoda, R. , Meegasku mbur a, M.  & Madu wage, K.  2 01 2.  A s yn opsi s of t h e S out h Asi an
fi s h es r ef err edt o P u nti us ( Pi s ces:  Cypri ni d ae) .  I cht h yol ogi c al  E xpl or ati on of Fr es h wat er s v.  2 3 ( n o. 1
) :  69− 95.

Ragh avan, R. , Phil i p, S. , Ali, A.  & Dah anukar, N.  2 01 3.  S ah ya dri a,  a n e w gen us of bar bs ( Tel eost ei :  Cypri ni dae)  fr o m West er n Gh ats of I n di a.  J our n al  of Thr eat en ed Taxa,  5 ( 1 5) :  493 2- 493 8.
htt p: //dx. d oi . or g /1 0. 1 1 609/J oTT. o3 673. 493 2- 8
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Is dat n ou werkelijk z o'n p robleemplant, ofm aken we dat er z elf van ? 

Ik weet wel dat hij bij mij in het aquarium
bijna  altijd  mooi  stond  nadat  ik van  een
oudere aquariumhouder had gehoord hoe
men  die  plant  moest  houden.  Vroeger
kocht j e de plant bijna altijd als een knol.
Maar tegenwoordig is dat meestal met een
klein pruikje wortels. 
Toch  kan  ik  de  plant  sterk  aanbevelen,
want het is natuurlijk een fantastische solitair.  We  moeten  er  alleen  rekening  mee
houden dat de plant aan een paar leefregels is gebonden.
Het is vervelend dat de plant wat langere stelen heeft en die moeten we dus
camoufleren omdat dat niet het fraaiste gedeelte van de plant is. Zoals het
hier op de foto is gedaan, dan is dat door een aquariumhouder gedaan die al
vast wat van de regels weet. Maar daar zijn we er nog niet mee. We moeten
nog meer regels aanhouden willen we de plant tot een ware schoonheid in de
bak laten groeien. Wanneer we de plant kopen met een klein bosje wortels
dan moeten we er ‘heel' erg voorzichtig mee omgaan. D e wortels van de lotus
zijn erg zacht en breken derhalve erg makkelijk. Ze moeten ook in een losse
bodemstructuur gezet worden en daarbij mag de kern waar het blad aan de
plant ontspring niet onder de b odemstructuur staan. Wanneer we de plant als
knol kopen dan moet  1/3 van de knol boven de b odemstructuur aangeplant
worden.
In beginsel is in de eerste drie weken een vuile zandbodem voldoende, maar
daarna is het toch wel aan te bevelen de plant wat extra voeding er bij te geven. D at kunnen we doen door wat klei op te lossen en dan met b ehulp van
maart 201 4
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een injectiespuit voorzichtig bij  de plant
in de b odem te injecteren. ( dat is reeds in
een eerder stuk b eschreven) 
Ook moet de plant een behoorlijk zware
verlichting  hebben,  want  juist  door  die
grotere  hoeveelheid  licht  ontwikkelen
zich  de  rode  caroteen  kleurstofcellen  in
de plant. Afhankelijk van de soort lotus zijn dat vlekken ofdoorkleurt het
blad helemaal rood. 
Dan nog een heel veel gemaakte fout is het aftoppen van een naar boven
doorschietend blad. D at gebeurt bijna bij alle lotussen, omdat dat zijn natuurlijke groei is. Hetgeen wij in het aquarium wensen is eigenlijk tegennatuurlijk. 
In de natuur groeit de plant met zijn drijfbladeren aan de oppervlakte van het
water en de bloem komt daar tussendoor om dan met een prachtige kleur te
staan pronken. 
Als zo'n blad naar de oppervlakte groeit, dan is het zaak om het op de juiste
manier afte toppen. Verkeerd aftoppen resulteert maar al te vaak in de dood
van de plant en dat is natuurlijk zonde. Ten eerste moeten we de stengel wel 8
cm boven de kern van de plant aftoppen. Dat heeft als reden, dat als we de
stengel vlak bij de kern van de plant aftoppen, dan gaat de stengel rotten in de
richting van de wortels en dan is de kans zéér groot dat dat rottingsproces in
de wortels terecht komt en dan is het binnenkort over en uit met de plant.
Ook moeten we de stengel niet met de nagels afknijpen, want dan gaat het helemaal verkeerd. We moeten de stengel met een scherp mes afsnijden net als
bij rozen, en dan zoals gezegd wel 8 cm boven de kern van de plant. D an rot
de stengel ook wel in, maar dan heeft de plant de tijd om de celstructuur bij
de plaats van het ontkiemen langzaam dicht te snoeren. Op een gegeven moment valt dan het restje stengel er vanzelfafen drijft het b ovenin het aquarium. Ik heb wat microscoopopnamen gemaakt van een lotusstengel die met
een mes en met de nagel is afgetopt. Hierbij is dan duidelijk het verschil te
zien van de resultaten van die twee methoden. Het moet dan voor u ook duidelijk zijn dat er ‘nooit' meer met de nagels mag worden afgebroken. Op de
linkse foto zien we een doorsnede van een stengel die met een scherp mes is
afgesneden, en aan de rechterkant zien we de zelfde stengel die met de nagels
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is afgeknepen hiervan is wel
80  %  van  de  celstructuur
kapot. Ook met een schaar
verkrijgen  we  het  zelfde
slechte resultaat die moeten
we ook nooit gebruiken om
planten  af te  toppen.  Ook
een  schaar knijpt eerst fijn
en snijd dan pas af. Het moet duidelijk zijn dat de mogelijkheid aan de rechterkant groter is van het verrotten van de stengel dan aan de linkerkant.
Het kan ook nog gebeuren dat de plant het niet zo geweldig doet, maar dan is
vaak een hulp om even de vinger onder de plant te steken in de b odemstructuur en er een ‘ klein' b eetje bevend aan op te tillen. Bij dat optillen moeten we
zeker niet verder gaan dan 0 ,5 cm. We moeten er rekening mee houden dat bij
het tillen niet al te veel wortels en wortelmutsjes worden afgebroken. Als alles
goed gaat, laat dan de plant zo veel mogelijk met rust. 


maart 201 4

– 1 9 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Versl ag

N i euwjaar sr ecepti e n i euwe sti jl
Ver sl ag al gem en e bi jeen kom st
vr i jdag 24 jan uar i
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk

Iedereen die Aquatropica een b eetje kent, weet dat de nieuwjaarsreceptie altijd een belevenis is. En dan zwijg ik nog over de mogelijkheid dat j e naar huis
gaat met een cheque van 100 euro.
En wat voor een receptie? Geen ordinaire, met de obligate broodjes, maar wel
eentje met pannenkoeken met alles erop en eraan ( enfin, binnen onze mogelijkheden toch). Ere wie ere toekomt, het idee van p annenkoeken kwam van
onze  secretaris  Donald.  Hij  had  zelf voorgesteld  om  persoonlijk  pannenkoeken te komen bakken, maar wegens omstandigheden kon hij er die avond
niet bij zijn. We zullen dus nooit te weten komen ofzijn p annenkoeken b eter
waren dan deze die we gekocht hebben bij Heulse Pannenkoeken, tenzij hij
volgend j aar plaats neemt achter het fornuis en ons verrast met zijn heerlijke
(?) creaties.
Enfin, ik dwaal af, laat mij terugkeren naar de receptie van 2014. Niettegenstaande het ditmaal volledig gratis was, was de opkomst eerder laag te noemen. Verscheidene mensen hebben ons gemeld dat ze er door omstandigheden niet bij konden zijn. En die zullen er spijt van hebben.
Ik b en al lid sedert 1987 en naar mijn weten heb ik nog geen enkele receptie
gemist. Een receptie zoals nu heb ik echter nog niet meegemaakt, maar ik
loop vooruit op de zaken. Laten we beginnen bij het begin.
Zaal ‘Van B oven' heeft spijtig genoeg de reputatie een koude zaal te zijn. Misschien heeft dit verschillende mensen – onterecht - weerhouden te komen. Dit
heeft alles te maken met de allereerste bijeenkomst die we in de zaal hielden.
Dit was tijdens de b eruchte winter van b egin 2 013. Op die b ewuste 2 5 j anuari
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2013 was het buiten waarschijnlijk - 10  ˚ C. Ik was erbij die avond en eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de zaal eerder aan de koude kant was. Sedertdien hebben we meer ervaring opgedaan met de zaal en het b elangrijkste van
al, de warmeluchtblazer is door de eigenaar onder handen genomen en werkt
nu veel b eter en vooral veel stiller. En er is ook een houtkachel aanwezig die
misschien niet echt veel warmte genereert, maar toch minstens de illusie van
warmte opwekt.
De houtkachel en de vernieuwde warmeluchtblazer zorgden ervoor dat de
zaal aangenaam warm was. En dat was te merken aan de aanwezigen.

Er heerste meteen  een  ongedwongen  sfeer,  die verder  aangewakkerd
werd door de bubbels die rijkelijk uitgeschonken werden. Over bubbels
gesproken, deze kwam niet van Spanje ofvan Frankrijk, maar van Indië.  De  Sula  (Méthode  Champenoise  Brut)  kan  je  verkrijgen  bij
Wijnen De Clerck (http://www.wijnendeclerck.be/). Ikzelfben geen
kenner van mousserende wijnen – ik lust dit totaal niet – maar volgens
kenners is de Sula best te pruimen. 
Zoals het past bij een nieuwjaarsreceptie stak de voorzitter een  speech af.
Neen, geen langdradige toespraak, waarbij haast iedereen in slaap valt, maar
een korte kernachtige rede. Hierbij b edankte  hij  verscheidene  mensen,
onder  andere  Sonja,  voor  hun  inzet.
Het moet gezegd worden dat het niet
alleen  Sonja  is  die  werk  verricht.
Donald  spreekt  altijd  van  het  Sonjateam  en  dit  is  ook  zo.  Naast  Sonja
werken  er  ook  verschillende  andere
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mensen mee aan het op poten zetten van de avond. Ditmaal was het vooral
Els, de vrouw van Gerrit Plovie, Filip Willen en de verslaggever van dienst die
een handje toegestoken hebben.
Na de korte toespraak van de voorzitter was het de beurt aan de penningmeester om het kasverslag voor te lezen. Het enige en het b elangrijkste dat we
hieruit leren is dat de club vorig j aar een beetje winst gemaakt heeft. Voldoende om de receptie gratis aan te bieden.

Na de verplichte toespraken was het tijd om lotjes te verkopen. Die taak nam
de dochter van Rik Valcke met veel verve op zich. D aarna was het tijd om de
innerlijke mens te versterken met pannenkoeken. Eerlijkheidshalve moet ik
wel zeggen dat deze niet echt warm waren. Het was ook de eerste keer dat we
dit  deden,  dus  het  kan  alleen  maar  beter  worden  de  volgende  keer.  Het
aanbod van toespijzen was vrij ruim te noemen. Een greep uit de mogelijkheden: ijs ( een hit), karamelsaus, chocoladesaus, confituur, enz. Verder hadden
we ook de keuze uit koffie en chocolademelk. Kortom vrij compleet.
Na  de pannenkoeken was het tijd voor  de tombola. In het  oorspronkelijk
draaiboek was voorzien dat we eerst de gewone prijzen zouden verloten om
pas na de pannenkoeken de hoofdprijs te trekken. Maar draaiboeken zijn wat
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ze zijn en houden zeker geen verplichtingen
in (toch niet bij Aquatropica). Dus werd er
besloten  om  alles  in  een  keer  te  doen.
Tussen  de  prijzen  die  de  leden  zelf meebrengen zaten er veel mooie dingen, maar de
allerbelangrijkste prijs was toch  de  cheque
van 100 euro. D eze ging dit j aar naar Els.
Om terug te keren naar de toespraak van de
voorzitter:  hij  loofde  ook  het  feit  dat  verschillende leden optraden als spreker tijdens
de  bijeenkomsten.  De  aanwezige  sprekers
werden  dan  ook  na  de  tombola  door  de
voorzitter  extra  in  de bloemen gezet.  Rik Valcke,  Geert Vandromme, Jan
Devos en Didier D ewaele kregen elk een fles wijn ter b edanking voor de geleverde inspanning. De afwezige Thierry Callewaert zal zijn geschenk tijdens
een van de volgende bijeenkomsten overhandigd krijgen alsook Gerrit Plovie,
die nochtans aanwezig was, maar om een ofandere reden geen fles kreeg.
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Voorbijgaande j aren leidde het einde van de tombola meestal de vlucht naar
Egypte in. Ditmaal was het anders. Een van onze sponsors, Aldo en vrouw,
hadden  ons  onverwachts  verblijd  met  een  bezoek.  Aldo  is  niet  alleen  de
drukker van ons tijdschrift, maar hij blijkt ook een b egeesterde platenruiter te
zijn. Onder zijn impuls kwamen de benen van de dames en sommige heren
los en werd er lustig gedanst. Zoals eerder gezegd, ik ben al lid sedert 1987 en
voor zover ik het me herinner, heb ik nog nooit een receptie meegemaakt
waar na het officieel gedeelte de duivels losgelaten werden. Stel j e voor, zelfs
ons oudste lid (81 j aar als ik het goed voorheb) en zijn dame lieten zich verleiden tot de p olonaise.

Kortom,  het  was  niettegenstaande  de
geringe  opkomst  een  zeer  geslaagde
avond en zeker vatbaar voor herhaling.
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Zoet water

Epi pl atys dageti

( 1)

Jan  de Wi t, Apon ogeton  ( N L)
Tot een onzer bekendste aquariumvissen uit Afrika behoren ongetwijfeld de
Epiplatys dageti, die gevonden worden in o.a. Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust. Deze gebieden zijn over h et a lgemeen bedekt m et tropisch oerwoud, m et
een r egenval i n d e n atte m
 oesson v an 2 00 m
 m e n m
 eer e n e en g emiddelde temperatuur v an 32  ˚C. D
 e temperatuur v an h et water v arieert v an 1 6  ˚ tot 2 6  ˚C.

De Epiplatys

d ageti wordt gevonden in ondiepe wateren in deze gebieden. D e
eerste import geschiedde in  1908 door Siggelkow in Hamburg en vandaar is
dit visje aan zijn verspreiding in de Europese aquaria begonnen.
Het  meest  opvallende  aan
dit visje is het langgerekte lichaam  met  een  grote  naar
boven gerichte mond, terwijl
over het lichaam  een vijftal
verticale  zwarte  banden  lopen,  hieraan  dankt  het  de
Nederlandse  naam  van
‘dwarsbandsnoekje'.
De kleur van het lichaam is
bruinachtig met naar de buik
toe lichter wordend, bij de man echter is over het gehele lichaam nog een
blauwachtige glans te zien, deze glans is soms ook op de vinnen aanwezig. Bij
de vrouwtjes zijn de vinnen kleurloos en afgerond, terwijl deze bij de man
puntig zijn met op de staart-, aars- en buikvinnen een zwarte zoom. Bij de
man is het opvallendst de felle oranje kleurige vlek aan de onderkaak, terwijl
de borstvinnen soms ook deze oranjeachtige kleur b ezitten.
Aan de bouw van de vis zouden we kunnen afleiden dat het een typische oppervlakte bewoner is, wat het in feite ook is, in het aquarium echter zijn ze
ook dikwijls in de onderste waterlagen te vinden, zodat we misschien toch
niet direct kunnen spreken van een oppervlaktebewoner, zoals de meeste liteAquatr opi c a Kortrij k
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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

ratuur wel aangeeft. En zoals alle oppervlaktebewoners zijn ze dikwijls nogal
springerig en een klein gaatje in de dekruiten is soms al voldoende om het
aquarium te verlaten met alle uitdrogingsverschijnselen tot gevolg.
Om deze vissen in een goede conditie te krijgen en te houden, moeten we afwisselend  voeren  met  allerlei  soorten,  voornamelijk  levend  voer,  waarbij
vooral de zwarte muggenlarven een waar feestmaal voor ze zijn, terwijl ook
muggen en vliegjes, die op het wateroppervlak vallen, niet versmaden worden.
Maar ook droogvoer en vooral diepvriesvoer en dan speciaal muggenlarven
worden wel genomen.
Om  te  kweken  is  de  Epiplatys  dageti  alles  behalve
een  probleemvis,  alhoewel
de  kweekbak  aan  een  paar
voorwaarden moet voldoen.
Om  te  beginnen  moet  de
kweekbak niet te klein zijn,
een bak van 6 0 x 3 0 x 3 0 cm
is wel  de  kleinste maat  die
we  moeten  nemen.  Verder
moeten we zorgen voor een
flinke beplanting, liefst met
 Kop pel tj e Epi pl at ys dageti monr ovi ae.  Man n etj e b oven.
echte  waterplanten,  zoals

, is geCabomba e.d. ook een grote hoeveelheid drijfgroen, zoals bijv. Riccia
wenst, D e temperatuur van het water moet zo ongeveer 2 5 ˚ C. zijn, terwijl de
waterstand niet veel hoger dan ongeveer 15 cm genomen moet worden.  De  eitjes  worden
meestal tussen het drijfgroen afgezet en zijn vrij
groot  en  glashelder.  Dit
afzetten  gaat  soms  wel
maanden  door. Na  ongeveer  10  à
12 dagen komen de eerste eitjes uit, dit is
Ri cci a fl uit ans,  h et wat er vor kj e 
wel afhankelijk van de temperatuur.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Zoet water

Hebben we nu gezorgd voor voldoende b eplanting, dan is het niet nodig om
het kweekstel uit de b ak te halen, wel moeten we zorgen voor voldoende groot
voedsel voor de ouderdieren en zo nu en dan zal er ook wel eens een j ong
visje ten offer vallen.
Het groot brengen van de j onge vissen behoeft ook geen al te groot probleem
te zijn. Omdat de j onge vissen, als ze uitkomen, vrij groot zijn, kunnen we ze
in de eerste dagen met slootinfusie voeren, waarna al na enige dagen overgegaan kan worden op pekelkreeftjes.
Aangezien het afzetten soms maanden kan doorgaan, moeten wel regelmatig
de grootste j ongen uit de kweekbak verwijderd en in een uitzwemmer ondergebracht worden, want anders vallen teveel p as uitgekomen j ongen ten prooi
aan de grotere vissen.
Hebben we zo, na enkele maanden, een schooltje Epiplatys

dageti in de uitzwemmer zitten, dan kunnen we ook zeggen ‘zelfgekweekt'.
Maar zelfs het ‘kweken' in het gezelschapsaquarium is mogelijk, als we maar
zorgen voor een grote hoeveelheid bronmos dat we op de wanden kunnen
fixeren. Dit is een goed afzetgebied voor deze vissen en de j ongen zijn in een
bos bronmos goed beschermd, zodat ze moeilijk een prooi worden voor de
grotere vissen in het  aquarium. Alhoewel  de opbrengst  op  deze wijze niet
groot zal zijn, is het toch wel plezierig als we een groepje Epiplatys

d ageti van
allerlei afmetingen in het aquarium hebben rondzwemmen.
nvdr:
1 )  Ui t de kl eur bes chrij vi n g bl ij kt d at de aut eur van di t arti k el  h et h eeft over de on der s oort  Epi pl at ys
dageti monr ovi ae.  Het bel an grij kst e on der s ch ei d t uss en bei de s oort en i s de a an wezi gh ei d van een
r ode of or anj e k eel  bij  de man n etj es en vij f d war sstr epen op de fl an k en bij  E.  d.  monr ovi ae vs geen
gekl eur de k eel  en zes d war str epen bij  E.  d.  dageti .
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Uitnodi ng

à
Tui n or ch i deeen
U i tn odi gi n g extra vergaderi n g
i . s. m.  Tui n h i er Kortri jk
Zon dag 13 apri l  om 10 uur i n  de Zon n ewi jzer, Kortri jk
Geert Van dromm e Aquatropi ca kortri jk

Zondag 13 april is iedereen van harte welkom op de vergadering die georganiseerd wordt door Tuinhier, het vroegere “Volkstuinen Kortrijk”. Dit is een
samenwerking tussen Tuinhier en Aquatropica. Op een latere datum komen
de mensen van Tuinhier bij ons op bezoek. Door dit gemeenschappelijk
project proberen we beide organisaties met soms gelijklopende interesses
samen te brengen. 
Zondag 13 april zal Geert Vandromme een uiteenzetting geven over het verzorgen en het zelfkweken van tuinorchideeën. Orchideeën staat voor velen
synoniem  voor  exotische  planten  die  zeker  niet  thuis  horen  in  de  tuin.
Echter niets is minder waar. Een tweehonderdtal soorten orchideeën zijn
geschikt voor de tuin, een deel is zelfs inheems en soms staan ze in de tuin
zonder dat we het zelfweten. Vaak zijn ze klein en onopvallend, maar enkele soorten zijn zeker de moeite om ook in de tuin te hebben. Het enige
probleem is dat ze vaak vrij duur zijn in de handel en nog zeer moeilijk te
vinden zijn. Ondanks hun zeer dure prijs zijn ze vaak eenvoudig te kweken,
vooral als j e weet dat één zaaddoos vaak tienduizenden zaadjes b evat. 
Vaak zijn deze planten zeer vochtbehoevend, waardoor ze het goed doen in
de moeraszone van de vijver, op voorwaarde dat ze niet onder water moeten
staan. D eze voordracht is daarom ook iets voor de vijverliefhebbers. 
Adres:
De zonnewijzer, Langemeersstraat 6 Kortrijk

Aquatr opi c a Kortrij k
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F i l ter en
U i tn odi gi n g al gemen e bi jeen komst, vri jdag 28 maart
Gerri t Pl ovi e, con tactpersoon  zoetwater

Willen we dat onze vissen lang en gezond leven dan moeten we eerst en
vooral ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van ons aquarium optimaal is.
We kunnen dit op verschillende manieren bekomen, ofwe nu een aquarium met veel ofweinig vissen hebben.
Je hebt aquaria die enkel een eenvoudig systeem vereisen dat niet veel
plaats inneemt. D aar volstaat de binnenfilter.
Maar j e hebt ook aquaria met een grote visbezetting, zoals het cichlidenaquarium.  Cichliden  zijn  eters  van  zowel  dierlijk  als  plantaardig
voedsel die het water zeer zwaar bevuilen. Dit afval, onder de vorm van
niet opgegeten voer en uitwerpselen, moet zowel mechanisch als biologisch verwijderd kunnen worden, anders wordt het aquarium een open
riool. Die aquaria moeten dan heel anders aangepakt worden. Een biologisch filter plus een potfilter zouden hier geen overbodige luxe zijn.
Om alles te weten te komen over filtering hebben we b eroep gedaan op
iemand die zich in deze materie verdiept heeft. Nico Callens, lid van
Danio Rerio, een zustervereniging uit de buurt, zal ons vakkundig uitleggen waarom we filteren, alsook de verschillende filtermethoden.
Afspraak vrijdag 28 maart om 20:00 uur in zaal “Van B oven” te Wevelgem.
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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
Vij vers i n pol yester met gl asvezel
 Kl ei nhan del aquari u m- en vij ver materi aal
 Hout voor i n de t ui n: t ui nhui zen

c ar ports

houten afsl uiti ngen

houten terr assen
Peli kaanstr aat 1 
e- mail: mari o. woll eghe m@tel enet. be
8830 Hoogl ede
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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

