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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Gerrit Plovie contactpersoon zoetwater
Na  alle  feesten  zijn  weer  klaar  om  een  gevarieerde
agenda samen te stellen voor onze club.
Voor de maand februari hebben we traditioneel onze
praatavond, waar iedereen zijn  zegje  kan  doen  over
zijn hobby.  Alle aspecten van de hobby, zij het nu terrarium, zoet- en/ofzeewater, komen aan b od. O ok de
vijverliefhebbers zijn welkom op deze avond.
Interessante onderwerpen, zoals het kweken van zoetwatergarnalen en het
verzorgen van discusvissen, komen de volgende maanden aan b od. 
Rik Verhulst, geen onbekende voor onze club, komt het  opzetten van een
plantenbak, met al de problemen die erbij komen kijken, uit de doeken doen.
Verder in het najaar nog tal van interessante voordrachten.

Wie zich geroepen voelt om ook eens een voordracht ofeen p owerpoint voor
te stellen mag dit altijd melden aan de coördinatoren van de werkgroepen.

Ook andere ideeën zijn welkom. Een b ak- ofvijverbezoek is een aangename
bijeenkomst waar men soms veel van opsteekt. Maar niet alleen de knowhow
is b elangrijk, ook het gezellig samenzijn b evordert de clubgeest. 
Dit is een oproep naar de j ongere leden ofniet-leden toe, die niet enkel geïnteresseerd zijn in de hobby maar ook houden van het clubverband. 
Er zijn zeker genoeg mensen die de aquaristiek in al zijn vormen uitoefenen
en die wij met raad en daad  kunnen bijstaan om de vele valkuilen op weg
naar een geslaagde creatie te voorkomen en/ofte verhelpen.
Zo zijn we dit j aar weer met veel moed en inspiratie begonnen en mogen we
ook enkele nieuwe leden verwelkomen.
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Mesvissen
Karel Fondu, D e Siervis leuven

Mesvissen h ebben, volgens sommige a uteurs, h un n aam n iet g estolen. Hun sterk zijdelings samengedrukt  lichaam  en  hun
raar  gestructureerde  vinnen,
doen blijkbaar denken aan een
mes.  Ik  moet  eerlijk  toegeven
dat ik, m et de beste wil van de
wereld,  de  gelijkenis  niet  zie. Chit al a or n at a ( Gr ay 1 8 31 )
Misschien  heb  ik  niet  genoeg mar kt i n Chi an g R ai , Th ail an d.
fantasie,  wat  ik  eerlijk gezegd
betwijfel, ofm isschien z agen de m essen er vroeger anders u it dan n u!

Mesvissen, die behoren tot de familie van de  notopteridae , komen in de
Oude Wereld voor. Ze leven uitsluitend in langzaamstromende ofstilstaande
zoete wateren, met veel vegetatie. Het water kan overdag zeer warm en dus
ook zeer zuurstofarm worden. We hebben al gezien dat labyrintvissen dit probleem oplossen door atmosferische lucht op te nemen en die te stockeren in
hun labyrintorgaan. Mesvissen kunnen ook supplementaire lucht inademen,
maar slaan die op in hun sterk ontwikkelde zwemblaas.
Door hun speciale lichaamsbouw zijn er in de constitutie van de mesvissen
enkele opmerkelijke aanpassingen gebeurd. De rugvin is vaak totaal verdwenen, ofis nog in een minimale vorm aanwezig. D e aars- en staartvin zijn tot
één geheel vergroeid. Door er een golfbeweging mee te maken, kunnen ze
zowel vooruit als achteruit zwemmen. Spijts hun bizarre vorm kunnen ze toch
een b ehoorlijke snelheid ontwikkelen. Door het feit dat de versmolten aars- en
staartvin ver naar voren reikt, is ook de aarsopening ver naar voren geschoven
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en  bevindt  zich  onder  de  borstvinnen.  Hierdoor  liggen  de  organen  en  de
darmen vlak achter de kop. Het lichaam is bedekt met zeer fijne schubben. Het
zijlijnorgaan is duidelijk waar te nemen. Ook de neustentakels zijn duidelijk te
zien. De naar verhouding zeer grote bek, is toegerust met talloze kleine tandjes.
Mesvissen werden al in  1912 ingevoerd. Over het algemeen kan men stellen,
dat het houden van deze vissen op zichzelfgeen probleem vormt. Ze stellen
geen  speciale  eisen  aan  de waterkwaliteit,  alhoewel  de Afrikaanse  soorten
licht zuur water verkiezen. Omdat het schemerdieren zijn, die pas bij valavond actiefworden, moeten we daar rekening mee houden bij het inrichten
van hun aquarium. Ze schuwen sterk licht en verstoppen zich graag achter
kienhout en tussen een dichte vegetatie. D e temperatuur mag oplopen van 2 5
tot  28  ˚ C. Als voedsel, komt uitsluitend  dierlijke kost in  aanmerking. Dit
kunnen wormachtigen zijn, zoals tubifex, rode muggenlarven, enchytraeën en
regenwormen, maar ook slakken en vissen worden graag gegeten. In het aquarium  zijn  ze  alleen  verdraagzaam  tegenover  grotere  vissen.  Soortgenoten
daarentegen worden heftig aangevallen. Door hun grote vraatzucht kunnen
ze, in een mum van tijd, korte metten maken met kleinere medebewoners. D e
meeste soorten worden veel te groot, om ze in een gezelschapsbak te houden.
Als ze j e toch b ekoren, richt dan, om alle gebeurlijke ongelukken te voorkomen, voor hen een grote b ak in.
(1)
De Aziatische soort, Notopterus chitila  , wordt 90 cm lang en wordt, ondanks de vele, zeer fijne graten, in Thailand, Indië en Myanmar gegeerd als
consumptievis.  De  Notopterus  notopterus  komt,  buiten  in  de  eerder  vernoemde landen, ook voor op Java en Sumatra.
Hij wordt 30 cm groot.
 (2)
Afrika  levert  ons  de Notopterus afer ,  die  voorkomt  van  Kameroen  tot
Congo.  Ook hij wordt, in
groten  getale,  voor  consumptiedoeleinden  gekweekt.
Xenomystus  nigri ,  de
kleine  Afrikaanse  mesvis,
die voorkomt langs de gehele  westkust  van  Afrika
Papyr ocr anus af er ( Gü nt h er 1 8 68)
en  in  het  stroomgebied
van de Nijlbronnen, b ereikt in gevangenschap toch nog een lengte van 2 0 cm.
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Ook in de Nieuwe Wereld komen enkele soorten voor, maar er b estaat geen
enkele  verwantschap  met  de  Afrikaanse  of Aziatische  soorten.  De  Amerikaanse soorten behoren tot de orde van de gymnotiformes .
De  Eigenmannia  virescens , die door aquarianen
gewoonweg  glasmesvis
genoemd  wordt,  leeft  in
het  volledig  tropisch  gebied  en  in  een  deel  van
het  subtropisch  gebied
van  Zuid-Amerika.  Hij
kan een lengte bereiken van 45 cm. De rugvin ontbreekt totaal. Hij eet ook
uitsluitend dierlijke kost en groeit niet al te snel. Jonge dieren zijn volledig
transparant. Later krijgt hij een groenachtige kleur.
Apteronotus albifrons is
wellicht de mooiste van
de  mesvissen  uit  de
Nieuwe  Wereld  en
wordt ook het meest ingevoerd. Zijn lichaam is
zwart,  maar  hij  heeft
een witte ring rond de staart. Bij deze soort zie j e nog resten van een staartvin. Hij wordt in de handel aangeboden als hij 12 of15 cm groot is, maar hij
kan een lengte b ereiken van 50 cm.
De Gymnotus carapo wordt 60
cm  en  heeft  de  reputatie  zeer
onverdraagzaam te zijn. Het lichaam  is  lila  en  wordt  doorstreept met schuine, evenwijdige witte dwarsstrepen.
Al de vertegenwoordigers van de  gymnotiformes beschikken over elektrische organen. Daar het achterste gedeelte van het lichaam geen vitale organen
bevat, kan het gebeuren dat een agressor de achterste helft van hun lichaam afbijt en er mee aan de haal gaat. De vis in kwestie besterft het niet. Sterker nog,
het ontbrekende stuk wordt, op enkele maanden tijd, volledig geregenereerd.
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Zoals j e zelfkan zien, zijn mesvissen, door hun lichaamslengte en door hun
slecht  karakter,  niet  geschikt  om  in  een  gewoon  gezelschapsaquarium  gehouden te worden.
Als j e soorten tegenkomt, waar j e niets over weet, raad ik j e aan j e koopdrang
te bedwingen en eerst informatie in te winnen over het gedrag van die bewuste
vissen. Als j e dat niet doet, vrees ik dat j e een groot risico loopt en dat j e,
vroeg oflaat, voor onaangename verrassingen zal komen te staan.
nvdr Aqu atr opi c a
1 ) Not opt er us chit al a i s een s yn oni e m van Chit al a chit al a ( Ha mil t on 1 8 2 2)
2) Not opt er us af er i s een s yn oni e m van Papyr ocr an us af er ( Gü nt h er 1 8 68)
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Lysmata debelius
Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot, Gouda
Hiervoor sta j e al snel in vuur en vlam, toch?

In ons zeeaquarium leeft een
prachtige  rode  vuurganaal
(Lysmata  debelius ).  In  het
begin was hij erg schuw waardoor hij zodra ik mijn camera
pakte,  snel  weer  onder  een
steen kroop.
Het  schijnt  dat  als je twee  of
meer garnalen in het aquarium
hebt, ze meer zichtbaar zijn.
Gelukkig voelt hij zich tegenwoordig helemaal thuis en kan
zelfs met wat trucjes gefotografeerd worden. Tijd dus voor een kort artikeltje.
Want gek genoeg is er niet zoveel b ekend over deze prachtige garnaal.
Voor veel zeeaquarianen is het houden van garnalen in hun bak een lust voor
het oog, zo ook bij ons. Alleen bij het verschalen van deze diersoort wil de
schrik nog wel eens toeslaan, zeker als het de eerste keer is als j e dat meemaakt.
Regelmatig komt het voor dat de aquariaan denkt dat zijn garnaal al na één
dag de geest heeft gegeven. Gelukkig is het vaak het lege velletje wat over blijft
na de verschaling die voor de dode garnaal wordt aangezien. De garnaal zit
blakend van gezondheid achter de steen, dus geen p aniek.
De Lysmata

debelius , in 1983 door Bruce officieel b eschreven, is een garnalensoort die b ehoort tot de familie h ippolytidae en zijn herkomst is de Stille
Oceaan. Zoals  zijn  naam  al  prijsgeeft  is  deze garnaal vuurrood.  Hij  heeft
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lange witte poten en voelsprieten en een aantal witte stipjes op zijn lichaam.
Hij kan maximaal 5 cm groot worden. D e rode vuurgarnaal, ofbloedgarnaal
zoals hij ook wel wordt genoemd, kan zowel solitair als in kleine groepjes
worden gehouden.
Net zoals de poetsvis ofde poetsgarnaal, kan ook Lysmata

debelius dienen
om te poetsen. Er zijn zelfs vissen die aan deze garnaal de voorkeur geven als
het op poetsen aankomt.
De rode vuurgarnaal is zeer geschikt om met lagere dieren gehouden te worden, waar hij absoluut geen gevaar voor is, maar ook samen met andere garnalen gaat het uitstekend.
Zo hebben we er sinds kort een Lysmata

amboinensis bij geplaatst en dat gaat
heel goed. Lysmata


l
i
j
kt

h
eel

e
rg veel op deLysmata

a mboinensis
g rabhami , waar
we het de vorige keer over hebben gehad als een van de bewoners bij VitalFish.
Het  verschil  zit  hem  in  de
staart. Dit is goed te zien op
onderstaande foto die ik van
internet heb “geleend”.
Bij de L. grabhami loopt de
witte  rugstreep  door  tot  het
einde  en  deze  heeft  twee
witte strepen aan iedere zijde
van zijn staartuiteinde.
Bij de L. a mboinensis , die dus
bij  ons  in  het  aquarium
zwemt, wordt de witte streep
onderbroken en ook  de twee witte  strepen aan de zijkant lopen niet  door
waardoor er een soort patroon van vijfwitte vlekken ontstaat.
Zowel de Lysmata debelius als de L. amboinensis zijn prachtbeesten om te
zien en echte aandachttrekkers in het aquarium. B ovendien zijn b eide gemakkelijk om te houden en voor de overige b evolking als een dokter om ze van de
parasieten te ontdoen. Het gedrag van de poetsgarnaal al wuivend op zijn
poetsstation om nieuwe klanten te werven is prachtig om te zien. Bijkomend
voordeel van dit gedrag van de poetsgarnaal is dat ze zich b eter laten zien dan
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veel van hun soortgenoten. Verwacht van het poetsen door de poetsgarnaal
geen wonderen. Ze zullen wel parasieten opeten, maar zijn niet geschikt om
zieke vissen weer beter te maken. Ook met poetsgarnalen in het aquarium
kunnen er nog steeds ziekten uitbreken.
Met zijn vuurrode rug met de witte band is het een opvallende verschijning voor
zowel de vissen als voor de persoon aan de andere kant van het glas. De gele
buik is nog het minst mooi aan het dier, maar als de poetsgarnaal aan het werk
wil is het schitterend om de witte antennes op zijn station te zien wuiven naar
overzwemmende vissen. Waarmee ze vragen: “heb j e nog wat voor mij te doen”.
Aan de andere kant gebeurt het ook vaak dat de vis zich bij de p oetsgarnaal
aanbiedt om te vragen naar een grondige schoonmaakbeurt, die hij dan geduldig ondergaat en dan maakt het niet uit ofde vis in kwestie nu wel ofniet
als agressiefbestempeld kan worden. D e p oetsgarnaal heeft er geen last van
en doet gewoon rustig zijn werk. Als de b eurt ten einde is gaat de poetsgarnaal weer op zoek naar een volgende p atiënt.
Bovendien is de poetsgarnaal zeer verdraagzaam en kunnen er gerust meerdere exemplaren in het aquarium gehouden worden. Als er niets te poetsen
valt dan gaat zij op de b odem wel op zoek naar afval dat de vissen over het
hoofd hebben gezien. Het zijn zeer goede opruimers voor het aquarium en
dragen zo hun steentje bij tot het gezond houden van de b ak.
Al is het geen vereiste om een
(of meerdere)  garnaal  te
hebben  rondscharrelen,  maar
kwaad  doen  ze  in  ieder  geval
niet. Let wel op dat er geen garnaaletende vissen in het  aquarium zitten. Het zou zonde zijn
wanneer  de  nieuwe  aankoop
wordt  opgegeten  door  een  rifwachter ofkoraalklimmer.

Oxyci rr hit es t ypus ( s pitss n uit- k or aal kl i m mer)

Wij g enieten z eker elke dag van onze g arnalen.
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Een portret van Blyxa aubertii
Magda Albers,
WAP Werkgroep Aquatische Planten
http://waterplanten.org/nl/
Wetenschappelijke naam: Blyxa

a ubertii Rich.
Er zijn 2 variëteiten: Blyxa


Rich.
a ubertii  var. aubertii

v
ar.

(C.B.
Clarke)
C.D.K.
C ook & Luond*
Blyxa a ubertii
echinosperma
Familie:  hydrocharitaceae (waterkaardefamilie).
Verspreiding: Zuidoost-Azië:  India,  Sri  Lanka,  Myanmar, Thailand,  Laos,
Maleisië, Indonesië, Nieuw-Guinea, Vietnam, Korea, China, Japan, NoordAustralië. De variëteit aubertii komt ook voor in Mozambique, Tanzania en
op Madagaskar.
Habitat: Langzaamstromend water in rijstvelden, b eekjes en rivierarmen, tevens in moerasgebieden, meren en tijdelijke p oelen. D e planten groeien doorgaans op zonnige plaatsen in een lemige bodem. D e bladeren zijn vaak bedekt
met een ijzerhoudende neerslag. Deze soort is gevonden in zacht, lichtzuur
water, maar ook in licht basisch water met een hoge hardheid.
Beschrijving:  Blyxa  aubertii is een rozetvormende
plant  die  geheel  ondergedoken  groeit.  Aan  een
korte  rechtopgroeiende
basis staan tot wel 100 bladeren.  Deze  zijn  lijnvormig,  tot  60  cm  lang  en
0,2- 1,2  cm breed.  De bladeren  zijn teer  en beschadigen  snel.  De  bloemen
Aquatr opi c a Kortrij k
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staan alleen aan het eind van een
lange  stengel  en  steken  boven
water uit. Ze hebben een tot  15
cm lange, smalle bloembodem, 3
groenige,  ca.  1  cm  lange  kelkblaadjes, 3 wittige, 1-2 cm lange,
draaddunne  kroonbladen,  3
korte meeldraden en een opvallende, 3-delige stempel.
Wanneer de waterstand te hoog
is en de bloemen de wateroppervlakte niet bereiken, vormen zij
zaden zonder te openen ( cleistogame bloemen). D e smalle, sterk
bedoornde zaden zitten in een 8
cm lange doosvrucht. In het wild
drogen  de  biotopen  vaak  op,
zodat de soort elk j aar opnieuw
uit zaad kiemt. In het aquarium
kunnen planten meerdere j aren oud worden.

A

Gebruik:
Aquarium: als solitaire plant in de midden- ofachtergrondbeplanting van
het  aquarium.  De  soort  verlangt  een  voedselrijke  bodem,  veel  licht  en
schoon water van 20-24  ˚ C. CO 2-bemesting bevordert de groei. De bladeren  beschadigen  snel,  zodat  de  plant  voorzichtig  behandeld  moet
worden bij het verplanten en tijdens transport.
Vijver: Voor zover b ekend niet geschikt voor de vijver.

A
A

Kweek:
Stekken: Soms vormen volwassen planten zijscheuten dicht aan de basis
van de plant. D eze zijn los te snijden en apart op te kweken. D eze soort is
niet b oven water (emers) te kweken.
Zaaien:  Zaad  wordt  gemakkelijk  gevormd.  Deze  soort  is  goed  op  te
kweken uit zaad. D e j onge planten zijn gevoelig voor bealging.

A
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Verwante  soorten:  De  twee  variëteiten,  aubertii  en  echinosperma  komen
sympatrisch  (in  hetzelfde gebied) voor.  Ze  zijn  alleen  met  behulp van  de
zaden van elkaar te onderscheiden. De zaden van B.
 var. echinosperma zijn
voorzien van een tot  5 mm lang staartvormig aanhangsel, terwijl dit bij de
zaden van B.
 var. a ubertii , ontbreekt.
Lit er at u ur
Berk mort el , L.  van den, 1 98 8. Bl yxa au bertii , Het Aqu ari u m 5 8( 1 0) : 2 70- 2 71 .
Kass el mann, C. , 1 999. Aqu ari en pfl an zen, 2. , ü ber ar bei t et e u n d er wei t ert e Aufl a ge, E u gen Ul mer
Verl a g, St utt g art, Deuts chl an d: p a g. 1 51 - 1 5 2.

Paffr at h, K. , 1 98 0. Bl yxa - Pr obl e mpfl an zen i m Aqu ari u m, DATZ 3 3: 1 2 8- 1 3 0.
Vl u gt, P. J.  van der, 1 98 8. Bl yxa, Mededel i n gen van de WAP 9: 1 7- 1 9.
Wit, Pr of.  H. C. D.  de, 1 98 2. Aqu ari u mpl ant en, 4e h er zi en e en ui t gebr ei de dr u k, Hol l an di a B. V. ,
B aar n, Nederl an d: 60- 62.

NVDR Aqu atr opi c a:
Bl yxa au bertii var. echi n os per ma i s een s yn oni e m van Bl yxa echi n os per ma ( C. B. Cl ar k e) Hook. f.
Dus stri kt gen o men zij n h et geen t wee vari ët ei t en, ma ar t wee ei genst an di ge s oort en.

Br onn en r edacti e Aqu atr opi c a Kortrij k:
WCSP 2 01 5. Worl d Ch eckl i st of Sel ect ed Pl ant F a mil i es. F acil i t at ed by t h e R oyal B ot ani c Gar dens,
Ke w. P u bl i s h ed on t h e I nt er n et; htt p: //a p ps. k e w. or g /wcs p / R etri eved on 2 3 /01 /2 01 5

Th e Pl ant Li st. 2 01 5. Ver si on 1 . 1 . P u bl i s h ed on t h e I nt er n et; htt p: //www.t h epl antl i st. or g / access ed
2 3 /01 /2 01 5.
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De Argentijnse
paddenkopschildpad
Phrynops hilarii
Dick Kelderman, Tilburgse Terrarium Vereniging
Beschrijving

( che( 1)
Phrynops h ilarii behoort tot de familie van de slangenhalsschildpadden
lidae(2)
). Andere soorten in deze familie zijn P. h ogei  , P. geoffroanus , P. ru tuberosus . Phrynops

h ilarii is echter met zijn lengte tot veertig
fipes  en P.

centimeter wel de grootste in zijn familie. Een echt groot exemplaar heb ik
vorig j aar gezien in de Parijse Jardin des Plants. Het had een rugschild van ongeveer veertig centimeter lang.
Ondanks dat het een slangenhalsschildpad is, heeft het dier geen overdreven
lange nek. Van alle schildpadden van deze groep hebben eigenlijk alleen de
Australische  Chelodina  en  de  Zuid-Amerikaanse  Hydromedusa  een  echt
lange nek.
Het is een grote, platte schildpad met een olijfbruin ofgrijsachtig rugschild,
met een duidelijke gele rand. Het buikschild is geel ofgebroken wit van kleur
met vrij symmetrische zwarte
punten  of vlekjes.  Het  buikschild  is  aan  de  voorzijde
breder dan aan de achterzijde.
De kop is groot en breed en
aan  de  bovenzijde  grijs  van
kleur.  Vanaf de  neuspunt
loopt  er  een  smalle  zwarte,
duidelijke streep, die door het
oog  heen  loopt  en  verder
boven  langs  de  gehooropefebr uari 201 5
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ning. De streep houdt pas op achter
in de nek. De keel is gebroken wit
met afen toe een zwart vlekje.
Het  dier  heeft  twee  zeer  opvallende, grote baarddraden met aan
de  basis  een  zwart  ringetje.  De
baarddraden zijn smal aan de b asis
en worden duidelijk breder.
De  poten  zijn  goed  ontwikkeld,
grijs, en hebben goed ontwikkelde
zwemvliezen.
Verspreiding

De Argentijnse paddenkopschildpad komt voor in Zuid-Brazilië, in Uruguay
en in een deel van Argentinië tot aan de provincie Buenos Aires. Ze b ewonen
er vennen, grotere meren en rivieren.
M ijn dieren
In j anuari  1988 heb ik mij twee van deze schildpadden aangeschaft. Ik heb
namelijk nogal een zwak voor slangenhalsschildpadden. De dieren zijn nog
vrij j ong. Het mannetje is ongeveer twaalfcentimeter lang, het vrouwtje ongeveer elfcentimeter.
Vanafhet b egin doen ze het uitstekend. D e eerste veertien dagen hebben ze in
quarantaine doorgebracht, totdat ik zeker dacht te weten (?) dat ze gezond
waren. D aarna zijn ze naar mijn grote b ak verhuisd ( 150x50x50).
Het terrarium

De waterstand in deze bak is 33 cm. De bak wordt verwarmd door middel
van drie spots van 40 W b oven het landgedeelte, en in het water een  150 W
aquariumverwarming met thermostaat. In de lichtkap bevindt zich ook nog
een True-Lite tl-buis van 40 W en een 18 W tl-buisje. Al deze toestanden zorgen
ervoor dat het water overdag een temperatuur van 24 ˚ C bereikt. De luchttemperatuur boven het water is 26  ˚ C, die boven het landgedeelte 30 tot 35  ˚ C.
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's Morgens om 8 uur gaan verwarming en verlichting aan, 's avonds om  10
uur wordt alles uitgeschakeld.
Het water wordt gefilterd door twee Nuova Turbo pompen (nieuw type) met
een capaciteit van 9 00 liter per uur. Bij deze pompen zitten twee losse slangpilaren waarmee men extra dikke slangen kan aansluiten die veel minder snel
dichtslibben. Hierdoor kunnen deze filters ongeveer drie maanden werken
zonder onderhoud. Het is een zeer goede, maar vrij dure pomp (235,-).
Gedrag

Nadat  de dieren in  deze bak geplaatst waren, gedroegen ze zich  eerst vrij
schuw, maar na een paar dagen werd dit al duidelijk minder. Nu, in februari,
is het zo dat de dieren, als ze op het droge zitten (wat ze vaak doen), wel onmiddellijk het water in vluchten bij naderend ‘gevaar', maar na een p aar minuten alweer naar de voorruit komen zwemmen. (3)
In tegenstelling tot Phrynops

(Mesoclemmys ) gibbus

 zijn het echte dagdieren. Phrynops


i
s

o
ok

d
uidelijk

e
en

v
eel

b
etere

z
wemmer. Hij is ook wat
h ilarii
agressiever van aard dan P. g ibbus . Hij bijt onmiddellijk als j e hem oppakt. Ik
heb het vermoeden dat een volwassen exemplaar j e een gevoelige knauw kan
toebrengen. P. g ibbus is zeer schuw en bijt nooit.
Tegenover andere schildpadden zijn ze niet agressief, hoewel dit van dier tot
dier kan verschillen. Mijn dieren zijn nog vrij klein.
(4)
Ik houd ze samen met P. gibbus , Pelusios

n iger en Chinemys reevesii  , alle
vrij rustige dieren. P. h ilarii is van dit stel wel de meest actieve. Ze reageren direct als er iets in hun omgeving gebeurt. Dit is volgens mij een kenmerk van veel
soorten(5)slangenhalsschildpadden: ook mijn Chelodina longicollis en Emydura


vertonen
deze
eigenkreffti
schap. Je kunt deze het beste
omschrijven  als  een  soort
nieuwsgierigheid.  Ik vind  het
wel een prettige eigenschap.
Pel usi os ni ger ( z wart e dooss chil d p a d)
De z wart e d ooss chil d pa d k o mt voor i n
Afri k a: B eni n, Ka mer oen, Centr a al Afri k a ans e R epu bl i ek, Gh an a, Tog o
en Ni geri a
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In de natuur leven de dieren overwegend van dierlijke kost, zoals vis en weekdieren. In gevangenschap wennen ze zeer gemakkelijk aan vlees en vis. Ze
lijken geen plantaardige kost te eten.
Mijn  dieren hebben wat het voedsel betreft nog geen problemen gegeven.
Vlees, vis, meelwormen en mosselen hebben ze gegeten. Ik heb het idee dat
ze over enige tijd ook wel nestmuizen zullen accepteren. Kortom, het zijn
grage en goede eters.
Kweek
De gegevens  over  kweekresultaten  zijn  schaars.  P.  Fabius uit  Montevideo,
Uruguay, berichtte mij per briefdat hij met deze soort meermalen gekweekt
heeft. Maar hoe dit gebeurd is, en hoe groot het aantal eieren is geweest en
hoeveel daarvan er zijn uitgekomen, is mij niet b ekend.
In Europa is er waarschijnlijk nog niemand die met deze soort kweekt. D eze
schildpadden komen  echter  ook maar zeer zelden in  de handel  en zullen
daarom  ook  maar  weinig
bij  liefhebbers  worden
aangetroffen.  Jammer,
want  zoals  alle  slangenhalsschildpadden  zijn  het
erg  mooie  en  boeiende
dieren.  Ik  heb  de  indruk
dat  ze  niet  erg  veel  problemen  zullen  geven,  gezien  de  ervaringen  die  ik
met  andere  schildpadden
van die familie heb.

E mydur a mac qu arii kr efftii ( Gr ay 1 8 71 )

Lit er at u ur:
Fr ei ber g, M. 1 981 . Turtl es of Sout h- Ameri c a.
Kel der man, D. P hr yn ops gi b bus. De s chil d p a d, mei /j u ni 1 98 7.
Mu el l er, G. 1 98 7. Schil dkr öt en.
Pritch ar d, P. 1 979. E n cycl opedi a of Turtl es.
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1 ) Phr yn ops h ogei g a at t egen woor di g door h et l even al s Mes ocl e mmys h ogei ( Mert ens, 1 967)
2) Phr yn ops r ufi pes i s een s yn oni e m van Rhi n e mys r ufi pes ( S pi x, 1 8 24)
3) Deze s chil d pa d h eet t e gen woor di g Mes ocl e mmys gi bba ( Sch wei g ger, 1 81 2)
4) Chi n e mys r eevesii i s een s yn oni e m van Maur e mys r eevesii ( Gr ay, 1 8 31 )
5) De j ui st e wet ens ch a ppel ij k n a a m i s E mydur a mac qu arii kr effti i ( Gr ay 1 8 71 ) .
E. mac qu arii bevat vi er on der s oort en: E mydur a mac qu arii mac qu arii ( Gr ay 1 8 3 0)
E. mac qu arii kr efftii ( Gr ay 1 8 71 )
E. mac qu arii e mmotti Mc Cor d, Can n & J os eph- Ou ni 2 003
E. mac qu arii ni gr a Can n, Mc Cor d & J os eph- Ou ni 2 003
Het gesl acht Phr yn ops t el t vi er s oort en: P. ge offr oan us, P. hil arii, P. t u ber os us en P. willi a msi

Br onn en r edacti e Aqu atr opi c a:
Uet z, P.  & Ji rí Hos ek ( eds. ) , Th e R eptil e Dat a bas e, htt p: //www.r eptil e- dat ab as e. or g, access ed
2 3 /01 /2 01 5
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Een transparant gebeuren
Albert Sanderse
Dat is pas leuk als j e naar een vis
kijkt waar j e de planten doorheen
ziet schijnen. Je kunt nog net niet
zien  hoe  het  eten  naar  binnen
gaat,  maar  de  graat  is  duidelijk
waarneembaar.  We  hebben  het
hier over de Kryptopterus minor
ofde glasmeerval. Mijn ervaring
met  dit grandioze visje is dat je
hem / haar wel in een schooltje
moet houden. Wanneer j e dan ook nog een redelijk goed beplante bak heb
met daarin wat mooie fijne planten en hier en daar een schuilhoek dan zult u
er echt heel veel plezier aan b eleven.
Hij komt uit Zuidoost-Azië en wordt daar gevonden in langzaamstromende
water van niet al te brede stroompjes. D e watertemperatuur is daar tussen de
22 en 2 6 graden C elsius, Met een pH-waarde tussen de 6 ,5 en 7,5. D e vis is in
de natuur tot een lengte te vinden van wel 8 centimeter, maar in het aquarium
komt dat maar tot maximaal 6 centimeter. We zijn wel verplicht in de zomer,
als het mogelijk is, om wat fijn voer te vangen. Maar ze gaan ook akkoord met
diepvriesvoer zoals muggenlarven en Artemia.
Dat doorzichtige van de vis is nog niet goed onderzocht, maar het is waarschijnlijk een natuurlijke b escherming tegen aanvallers c.q. vijanden.
Het zijn niet echt zwemmers in het aquarium, ze staan heel vaak zomaar op
één plaats wat te wiegen. Ondanks het feit dat het geen echte zwemmers zijn
verlangen ze toch een aquarium van minstens 120 centimeter lengte.
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Ik heb alleen een negatieve ervaring gehad met sumatranen die aan de zeer
fijne tastdraden van de glasmeerval pikken. Nadat de sumatranen uit de bak
verwijderd waren heb ik er gedurende een periode van wel 7 j aar plezier aan
beleefd. Ook als er visite bij ons kwam stonden de mensen verwonderd te
kijken dat j e door zo'n vis heen de planten kon zien.


Dankbetuiging

Geert Vandromme, (nieuwe) voorzitter Aquatropica
2015, een nieuwe bestuur voor twee j aar en tevens ook belangrijke
veranderingen binnen het b estuur. Onze oude garde heeft met overleg
van  de  overige  bestuursleden  hun  mandaten  opgezegd  en  worden
terug lid binnen de vereniging. Dit wordt even wennen, ook voor de
mensen die reeds j aren samen in het bestuur zaten.
Herschikkingen en nieuwe mensen waren nodig daar zowel de voorzitter als de secretaris plots er niet meer waren. Mensen zoals D onald
die  meer  dan  20 jaar trouw  iedere  maand  minstens  drie  avonden
spendeerden aan de vereniging en vaak nog avonden achter hun computer dingen moesten voorbereiden mogen we zeker niet vergeten.
We danken dan ook Donald en Paul voor hun j arenlange inzet. Ze
hebben de beslissingen van het bestuur altijd gesteund, al waren die
beslissingen niet altijd hun ideeëngoed. Het b estuur binnen Aquatropica is een democratie waar de meerderheid de b eslissing neemt.
Maar in de vele j aren dat ik meedraai binnen het b estuur is dit nooit
een reden tot enige discussie geweest. D e meerderheid besliste en de
rest volgde. Enkel vrienden doen dit voor elkaar en goede vrienden
zullen ze ook blijven.
Donald en Paul hartelijk dank voor de vele mooie j aren die we door
jullie hebben mogen beleven.
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Whatô s in a name?
Chris D emeulenaere, Skalaar Torhout

Verkoopsnamen, n amen in de volksmond, 
wetenschappelijke n amen, wat is h et verschil?

De dieren trekken het zich niet aan dus waarom zouden wij het ons aantrekken? D aarbij, wetenschappelijke namen zijn in het Latijn, wat nu niet precies
kort  en gemakkelijk  is. Waarom  dan  niet  de  Latijnse  namen  aan  de  kant
schuiven en enkel de gekende volksnamen gebruiken, zoals maanvis ofkersebuikjes ofpauwoogcichlide? Iedereen kent waarschijnlijk wel voorbeelden genoeg van deze namen.
Niemand houd j e tegen om deze te gebruiken, maar als j e echt meer wil weten
over j e vissen dan is de kennis van de wetenschappelijke naam van onschatbare
waarde voor j e verdere onderzoek. Het is al bij al niet zo héél moeilijk om de
basis classificaties te leren. W
 ie w
 eet geraak j e er zelfs niet v olledig verkocht aan.
Classificaties

Het classificeren van het dierenrijk (Rijk: Animalia) start met grote groepen
die men stammen noemt. Vissen vallen hierbij onder de ( onder-)stam chordata , wat het b est kan omschreven worden als ‘gewervelde'. Dieren die niet
in deze onderstam vallen zijn sponzen, kwallen, wormen, weekdieren, enz.
Rij k: Ani mal i a
St a m: Ch or d at a
Kl ass e: Acti n opt er ygii ( str aal vi n ni gen)
Or de: Per ci f or mes ( b a ar s achti gen)
F a mil i e: Ci chl i d ae
On derf a mil i e: Ci chl i n ae
Gesl acht: Her os
S oort: ef as ci at us
E er st bes chrij vi n g: Heck el 1 8 40
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Om nu verder te gaan met onze vissen, de stam chordata kan men op zijn
beurt weer opsplitsen p er klasse die op hun beurt weer opgesplitst worden in
ordes, daarna in families.
Kan j e nog volgen? Geen nood, we zijn aanbeland bij de b elangrijkste rang:
de familie. Families (naam eindigt altijd op –idae bijv. c ichlidae ) worden gesplitst in geslachten en tot slot in soorten. Indien nodig worden de soorten
nog eens verder uitgesplitst in varianten. Zodra j e weet tot welke familie een
vis b ehoort, weet j e er toch al iets erover. Vaak wordt ook nog eens de vindplaats zelfmeegegeven met de naam.
Families en geslachten

Vissen in dezelfde familie hebben doorgaans gelijke algemene karakteristieken. Vissen in hetzelfde geslacht hebben hierbij nog meer uitgesproken karakteristieken. Omdat vissen een wetenschappelijke naam krijgen kan j e gemakkelijk  een vis tot  een bepaald geslacht toekennen. Bijvoorbeeld,  de wetenschappelijke ( 1)naam  van  de  gekende  ‘blauwe  goerami'  is  Trichogaster
trichopterus  . Dit b etekent
dat die tot het geslacht Trichogaster b ehoort.
Verschillende andere goerami's  zoals  de  Moonlight,
Pearl en Snakeskin goerami
hebben  ook  een  wetenschappelijke  naam  die  begint  met  Trichogaster ,  wat
betekend dat ze allemaal tot
hetzelfde geslacht behoren.

Tri ch opodus l eerii ( di a mant g oer a mi )

Soorten

Er  zijn  ongeveer  een  10.000-tal  ‘soorten'  van  zoetwatervissen,  maar  slechts
minder  dan  200  soorten  zijn  regelmatig  terug  te  vinden  in  aquariumzaken.
Hierbij nemen iets meer dan 20 soorten ongeveer 90 % van de winkelverkoop
voor hun rekening. Deze vissoorten vallen doorgaans onder de volgende families:
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Aanabantidae  (klimbaarzen)  is  een  familie  van  vissen,  uit  de  orde

baarsachtigen. Ze hebben door het gebrek aan voldoende zuurstofin de wateren waar ze leven een speciaal orgaan ontwikkeld om lucht van het wateroppervlak te kunnen opnemen en daaraan zuurstofte onttrekken.
Het  labyrintorgaan  bevindt
zich bij deze vissen bovenop
de  kop  tussen  de  ogen.  De
meeste klimbaarzen bouwen
schuimnesten  met  de  lucht
die zij in hun labyrintorgaan
hebben opgenomen.
Er  zijn  4  geslachten  en  31
soorten (Eschmeyer & Fong
2015).
Micr oct en opo ma ans or gii

Acichlidae – Afrikaanse en Amerikaanse cichliden, discussen, skalaars, ...

De cichliden is in de biologie de b enaming voor een familie van b aarsachtigen
(Perciformes). De  cichliden lijken  op  de baarzen maar verschillen hiervan
door de bouw van de keelkaken en het aanwezig zijn van slechts één reukgroefgat aan beide zijden van de kop.

Acharacidae (karperzalmen) – tetras, potloodvis, piranha, ...

De karperzalmen zijn een vissenfamilie, b ehorend tot de onderorde der karperzalmen, die op zijn b eurt valt binnen de orde van de karperzalmachtigen.
De betanding van de vis is goed ontwikkeld. Bij veel soorten is tussen de rugen  staartvin  een vliezige huidplooi  aanwezig,  de zogenaamde vetvin. Deze
vetvin wordt vaak als kenmerk van de karperzalmen aangevoerd, maar kan
ook ontbreken. De naam karperzalm
hangt samen met die vetvin, die een
typisch kenmerk is van de echte zalm.
De meeste vissen uit deze familie zijn
behendige  zwemmers  die  zich
meestal in scholen ophouden.
Hyph ess obr yc on di ast at os Da g ost a, Mari n h o &
Ca mel i er 2 01 4
a: man n etj e; b: vr ou wtj e
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Acyprinidae – barbussen, danio's, rasbora's, goudvissen, ...

De eigenlijke ofechte karpers is een familie van vissen uit de orde van de karperachtigen. Deze zoetwatervissen vormen met 367 geslachten en meer dan
2.900 soorten de grootste vissenfamilie. D e belangrijkste kenmerken zijn:
- het ontbreken van een maag
- gemodificeerde kieuwbogen
in  de  keel  voorzien  van
tanden  (keeltanden).  Deze
zijn  specifiek  voor  elke
soort ofhybride en zijn een
belangrijk  determinatiekenmerk.
- het ontbreken van tanden op Pet hi a l ut e a Kat wat e, Kat wat e, R a gh avan, P ai n g an k ar &
Dah an u k ar 2 01 4
de kaken.

Apoeciliidae – levendbarend (guppy, zwaarddragers, molly's, platy's)

De levendbarende tandkarpers zijn een familie van zoetwatervissen. B ekende
visjes van deze familie zijn onder meer de guppy, de molly, de platy en de
zwaarddrager.
Over veel soorten is erg veel b ekend omdat ze veel in aquaria worden gehouden. D e vissen worden niet zo groot, zijn relatiefmakkelijk in leven te houden
in een aquarium en hebben prachtige kleuren in de natuur.

Aloricariidae – meervallen

De harnasmeervallen v ormen de grootste familie binnen de orde meervalachtigen
(Siluriformes). Typisch aan de harnasmeervallen zijn de beenachtige platen die
het  hele  lijf bedekken.  De
vissen bezitten een zuigmond
op de lippen en hebben een
relatief lang  spij sverteringskanaal. Wat vrij ongewoon is
voor beenachtige vissen is dat
ze  een  iris  bezitten  die  de
vorm heeft van een omega.
Spectr ac ant hi cus zu an oni

( L 2 0)

Ch a mon & R ap p P y- Dani el 2 01 4
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Nu jij...
Dus, waar begin j e nu met het leren van de wetenschappelijke namen? B egin
met de namen van de vissen die j e al hebt ofvan degene waarin j e geïnteresseerd bent. In de eerste plaats de verkoper waar j e j e visjes koopt en verder
zijn er trouwens voldoende boeken waarin j e j e vissen kan terugvinden.
Ik b en er ook zeker van dat er wel verschillende mensen in de vereniging met
veel plezier bereid zijn om j e hierbij te helpen.
nvdr Aqu atr opi c a
Vrij r ecent ( 2 009) wer den de Zui d oost- Azi ati s ch e g oer a mi ' s over gepl aat st n a ar h et gesl acht Trich opodus. Di t gesl acht o mvat vij f s oort en, nl . Tri ch opodus tri ch opt er us ( P al l as 1 770) ( moonl i ght,
bl an k e of zil ver g oer a mi ) , Tri ch opodus l eerii ( Bl eek er 1 8 5 2) ( pearl -, p ar el - of di a mant g oer a mi ) ,
Tri ch opodus pect or ali s R e g an 1 91 0 ( s n ak eski n g oer a mi ) , Tri ch opodus mi cr ol e pi s ( Gü nt h er 1 8 61 ) en
Tri ch opodus popt ae L o w, Tan & Bri t z 2 01 4. Tri ch opodus c ant ori s wor dt d oor Kott el at ( 2 01 3) a anzi en al s een s yn oni e m van T. tri ch opt er us.

Br onn en r edacti e Aqu atr opi c a
Esch meyer, W. N.  & F on g, J.  D. S peci es by f a mil y/s u bf a mil y. ( htt p: //r es ear ch. c al ac a de my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /s peci es byf a mil y. as p) . El ectr oni c ver si on access ed 2 3 /01 /2 01 5

Kott el at, M. 2 01 3. Th e fi s h es of t h e i nl an d wat er s of s out h east Asi a: a c at al ogu e an d c or e bi bi ogr a ph y of t h e fi s h es k n o wn t o occur i n fr es h wat er s, man gr oves an d est u ari es. R affl es Bul l eti n of
Zool ogy Su ppl e ment No. 2 7: 1 - 663.

van der L aan, R. 2 01 5. Fr es h wat er Fi s h Li st 1 1 t h edi ti on 2 01 5.
htt p: //dx. d oi . or g /1 0. 1 31 40/2. 1 . 3 5 2 9. 6967
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Alternatieve algenbestrijding
Henri Ringer, http://www.pondlibrary.com/

Algen z ijn een g rote ergernis van vijverliefhebbers. Hoewel ze een natuurlijk
fenomeen  zijn  veroorzaakt  door  een
overaanbod aan voedingsstoffen in h et
water zijn we ze liever kwijt dan rijk.
Veelal wordt n aar de g emakkelijke m ethode  van  antialgmiddelen  gegrepen,
maar die n emen n iet de o orzaak weg,
wel h et gevolg. Enkel op een n atuurlijke, a lternatieve m anier kan de o orzaak
aangepakt worden s amen m et een g oed vijverbeheer wat iedereen weet.

Alle levende organismen hebben koolstofkool, stikstof, fosfor, mineralen en
spoorelementen nodig om te leven. Algenbloei is een natuurlijk fenomeen dat
het resultaat is van een overaanbod aan voedingstoffen in de vijver, voornamelijk fosfaat. Die voedingstoffen komen voort uit de biologische afbraak van
afval en voedselresten door bacteriën.
Nitraat wordt door denitrificerende bacteriën verder afgebroken tot stikstof
dat hoofdzakelijk ontsnapt in de lucht, maar met fosfaat is dat niet het geval.
Algen zijn plantaardig. Zij hebben licht nodig om hun voeding om te zetten
door fotosynthese. Een vijver in volle zon zal daarom sneller algen krijgen.
Algen komen naar de oppervlakte om zoveel mogelijk licht te hebben.
Planten en algen gebruiken dezelfde voeding en b econcurreren elkaar, maar
helaas verschijnen algen vroeger in het seizoen dan planten. In een vijver met
veel planten verdwijnt het probleem bijna helemaal tijdens de zomermaanden, als de planten in volle was zijn. Het komt terug in het naseizoen wanneer
de planten tot rust komen.
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Er b estaan een groot aantal middelen om algen te b estrijden. Algenverdelgers
zijn in tuincentra te vinden, maar zij zijn schadelijker voor de natuur dan vaak
wordt beweerd. Die producten zijn niet direct dodelijk voor vissen maar zij
doet hen geen goed. Voor nuttige bacteriën  zijn  algenverdelgers  ook geen
snoepgoed. Wat dan? Wat is eigenlijk het probleem?
Groen water, groene slierten en een vieze smurrie zijn de zichtbare symptomen van algenbloei. Een onzichtbaar fenomeen is de invloed van algen op
de  pH.  Zoals  alle  planten,  verbruiken  algen  overdag  CO 2  en
produceren zij O 2. Omdat dat bij
algen in het water gebeurd doet
het de pH stijgen ( soms naar 8,5
of9 ). ' s Nachts verbruiken zij O 2
en  produceren  zij  zoals  alle
planten CO 2 en dat doet de pH
weer dalen (soms tot  7 of 6,5).
Grote schommelingen zijn slecht
voor  het  biologische  evenwicht.
Vissen zijn er niet gelukkig mee. B acteriën verdragen het niet en zijn minder
actief, waardoor de waterkwaliteit verslechtert en er steeds meer voeding beschikbaar wordt voor algen.
Koi, net zoals de meeste andere vijvervissen, eten praktisch alles. O ok draadalgen als zij niets anders vinden. Meestal krijgen vissen te veel voeding van
hun b aasjes. Wat zij niet opeten blijft op de b odem liggen en zo b eginnen de
problemen. Sommige vissen schijnen wel alles op te eten, maar kijk naar hun
uitwerpselen en dan zul j e opmerken dat er vaak onverteerde korrels bij zijn,
wat een duidelijk teken is van overvoeding. Dus: minder voeden. Er zijn talrijke vijverliefhebbers die hun goudvissen nooit voeden. Die vissen leven van
wat ze in het water vinden, en dat is een hele b oel: bacteriën, plankton, larven, insecten, algen, enz.
Vissen eten niet alle algen op en zeker niet alle zweefalgen. In de strijd tegen
zweefalgen (groen water) spelen de nuttige b acteriën een belangrijke rol. Een
groot  aantal  actieve nuttige bacteriën laat  door  concurrentie voor voeding
Aquatr opi c a Kortrij k
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Gediplomeerde opticiens
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Vij vers

weinig over voor algen, maar fosfor blijft een probleem. Uit onderzoek blijkt
dat nitrificerende b acteriën niet alleen veel fosfor verbruiken voor hun eigen
ontwikkeling, maar dat zij tevens een grote hoeveelheid fosfor kunnen opslaan,
waardoor de beschikbare hoeveelheid voor algen nog vermindert. Veel nuttige
en vooral nitrificerende bacteriën in het systeem is dus een tweede voorwaarde.
Planten zijn eveneens onmisbaar om stikstofen fosfor op een efficiënte wijze
uit het water te halen. Let er op dat afgevallen bloemen en bladeren niet in de
vijver mogen blijven liggen want door het ontbindingsproces komen de voedingstoffen dan terug in het water terecht.
Een bijkomende remedie is zoveel mogelijk zonnelicht ontnemen aan de algen. Leg een vijver zoveel mogelijk aan waar schaduw is. Vissen hebben trouwens ook schaduw nodig. Leg drijvende planten in de vijver, plant b omen en
struiken rond de vijver, kortom: geefschaduw. Zweefalgen leven dicht bij de oppervlakte want daar is het
meeste  licht.  Door  het
water  in  beweging  te
houden tussen oppervlakte
en  bodem  zullen  zij
minder licht krijgen omdat
zij met het water meestromen.  Gebruik  daarvoor
een  luchtpomp  en
luchtstenen  in  het  diepe
gedeelte van de vijver.
Wat erl el i e en wat er h yaci nt

En hoe zit het met de antialgproducten?

Wit poeder, algenpoeder, enz. Helpen die? Ja, sommige wel en andere niet.
Poeders die kopersulfaat bevatten zijn giftig, dus gevaarlijk. Er b estaan geen
wondermiddelen. Er zijn p oeders die absuluut onschadelijk zijn. Het gaat dan
meestal om producten die fosfor binden, waardoor die minder b eschikbaar is
voor algen. Dan blijft het de vraag ofde prijs van die poeders wel varantwoord is.  Een  ander probleem met  ‘algenpoeders' is  dat  de  samenstelling
Aquatr opi c a Kortrij k
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ervan bijna nooit vermeld staat op de verpakking. Het veiligste is natuurlijk
om geen producten te gebruiken waarvan men de samenstelling niet kent en
enkel producten te gebruiken waarvan de ingrediënten wel b ekend zijn.
En uv-lampen dan?

Die lossen het probleem maar gedeeltelijk op. Uv-licht doodt levende organismen door directe bestraling maar
de oorzaak van de algenbloei blijft bestaan.  Overvloed  aan  voedingstoffen  wordt
door uv-lampen niet vernietigd. Algen en b acteriën (ook nuttige bacteriën) worden wel gedood, maar na enige tijd zweeft
er zoveel  dood materiaal  door het uv-filter  dat  er nog maar
weinig  sprake  kan  zijn van  directe bestraling, want  die  dode  partikels beschermen levende organismen tegen de uv-stralen.
Samenvatting

ìNiet meer voeden dan absoluut noodzakelijk.
ìDe vijver zoveel mogelijk afschermen tegen direct zonnelicht.
ìHet water doen bewegen tussen bodem en oppervlakte.
ìRegelmatig nuttige bacteriën toevoegen (nl. nitrificerende bacteriën).
ìPlanten plaatsen in  de vijver. Liefst met hun bladeren boven water. Zij
zijn een belangrijk onderdeel van biologische waterzuivering. Scherm ze
afvoor de vissen. 
ìdesnoods
Zeer  voorzichtig  omgaan  met  antialgmiddelen  en  enkel  producten  gebruiken waarvan men overtuigd is dat zij onschadelijk zijn.
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Uitnodi gi ng

Uitnodiging algemene bijeenkomst
vrijdag 27 februari
Zoetwaterspecialist,  Gerrit Plovie, zeewaterspecialist Hans
Louf en  terrariumspecialist  Geert  Vandromme  zullen  de
nieuwe en oude leden wegwijs maken in de geheimen van
het houden van aquarium, terrarium en vijver.
Alle aanwezigen kunnen vragen afvuren over de problemen
die  ze  hebben.  Ook  nieuwe  mensen  zijn  van
harte welkom om alle informatie te ontvangen
om hun hobby op een hoger niveau te brengen.
Vragen over water, verlichting, verwarming, vissen, dieren en voeding komen aan b od. Mensen die nu al
vragen hebben mogen deze per mail doorsturen zodat de
coördinatoren  deze  kunnen voorbereiden  om u  het  passend antwoord te kunnen geven. 

Waar: Zaal ‘Van Boven', Kortrijkstraat  138a, Wevelgem.
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers
136 en 138.
Wanneer: Vrijdag 27 februari om 20.00 uur
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Col ofon
Voorzitter 
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste 
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be

Erevoorzitters

Erik
 Vansteenkiste

Paul
 Goddeeris

Secretariaat 
Aldo Verbeek 
Kortrijkstraat 179, 8560 Wevelgem 

aldoverbeek@gmail.com 

Penningmeester-ledenadministratie

Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@telenet.be


Overige bestuursleden
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6 (zoetwater) 
gerrit.plovie@skynet.be 

Hans

Louf(zeewater)
hans.louf@telenet.be


Martin Byttebier 056 7 7 5 9 27 (redactie)
redactie@aquatropica.be
Verzending 
Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2015 

Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 32,- 

Redactie

Martin

Byttebier 0 56 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be


Webpagina 

http://www.aquatropica.be  



Lokaal

"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat

138a
8 560 Wevelgem

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
nightowl@scarlet.be

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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F Vij vers i n pol yester met gl asvezel
F Kl ei nhan del aquari u m- en vij ver materi aal
F Hout voor i n de t ui n: t ui nhui zen

Peli kaanstr aat 1 
8830 Hoogl ede
tel.: 051  24 06 73
f ax: 051  21  1 1  24
gs m: 0495 42 1 1  53

c ar ports
houten afsl uiti ngen
houten terr assen
e- mail: mari o. woll eghe m@tel enet. 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

