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Woordj e van ...

Woordje van ...
Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
Invasieve exoten!
Tegenwoordig kom j e ze overal tegen, invasieve planten en dieren. Als ervaren
aquariaan weten we welke planten en dieren zich snel vermeerderen en juist daarom gaan wij deze niet aanschaffen.  Bij beginnende  liefhebbers  ontbreekt  de  ervaring
van  soortherkenning  en  ze  kopen  snelgroeiende  en
voortplantende soorten om snel resultaat te hebben. Op
termijn is de enige oplossing om de nakweek terug naar
de handelaar te brengen, maar soms is een vijver in
de buurt ook een optie.

Wanneer  uitheemse  dieren  of planten,  opzettelijk  of accidenteel,  in  een
nieuwe  omgeving  worden  gebracht  kunnen  ze  aanzienlijke  schade  veroorzaken aan de inheemse biodiversiteit, lokale economie ofzelfs aan de volksgezondheid.  Problemen  veroorzaakt  door  deze  invasieve  exoten  nemen  toe.
Steeds meer invasieve uitheemse soorten komen Europa binnen via internationale handel en transport. D e klimaatverandering kan de toestand bijkomend
verergeren doordat verschillende soorten beter kunnen overleven in de wijzigende  omgevingscondities.  Soms  ontbreken  ook  natuurlijke  vijanden  en
kunnen ze zich ongebreideld voortplanten ofgroeien.
Invasieve exoten houden geen rekening met landsgrenzen en reizen op een
natuurlijke ofmechanische manier van het ene land naar het andere. B ovendien wordt er in de verschillende lidstaten van de Europese Unie een ander
beleid gevoerd waardoor maatregelen vaak te gefragmenteerd zijn om tot effectieve resultaten te leiden. Zo heeft het weinig zin dat het ene land een doorgedreven b estrijding van een b epaalde invasieve dieren- ofplantensoort doorvoert, als de buurlanden dit niet doen.
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Soorten, zoals de grote waternavel (Hydrocotyle  ranunculoides ),  het  parelvederkruid
(Myriophyllum aquaticum ) en de reuzenberenklauw  (Heracleum  mantegazzianum )
kosten de gemeenten handenvol geld om ze
te bestrijden.
In Menen is er een dode Leie-arm dichtgegroeid  met  grote  waternavel.  Dat  bracht
heel wat wrevel teweeg bij de vissers. Ook
de  vissen  moeten  met  minder  zuurstof
weten te overleven. Bij de vissen zijn zonnebaarzen tijdens de paartijd zeer territoriaal
en agressief. D aarbij ondervinden inheemse
soorten  heel  wat  stress.  De  blaasjeskrab
(Hemigrapsus sanguineus ) kwam oorspronkelijk enkel voor in de Noordwest-Pacifische regio, maar werd via schepen –
in ballastwater ofop de romp – naar Europa gebracht. In Antwerpen en de
Kempen weten ze er alles van. 
De roodwangschildpad is een heel geliefd dier bij de kinderen, men kon ze
vroeger op de kermis winnen bij het eendjesvissen. Maar deze schattige diertjes werden al vlug vingerbijtende monsters, weg ermee. Men kan ze nog altijd
bewonderen in de Leie-arm te Wevelgem waar ze op zonnige dagen op een
rijtje  zitten te  zonnebaden. Hier hebben ze weinig natuurlijke vijanden  en
kunnen vrij hun gang gaan. Ze eten vogeleieren en j onge vis, het zijn alleseters
en hun honger kent geen mate.
Zo kan ik er nog tientallen opnoemen, maar het zou te veel worden voor een
editoriaal. Het is meer een sensibilisering naar de aquariaan toe, informeer u
degelijk en ‘bezint eer j e b egint'.
F oto: r euzen ber enkl a u w ( Heracleu m mantegazzi anu m) Fri tz Gel l er- Gri m m - ei gen
wer k, CC BY- SA 3. 0, htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. ph p?c uri d=559561 2
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Labeotropheus trewavasae
Auteur: B . Hesse
Met dank overgenomen uit Aquariumvrienden Poseidon Gent
De meren van de Oost-Afrikaanse slenk zijn het paradijs van de muilbroedende cichliden. Vooral het Malawimeer wordt voor het grootste deel – met
zo'n 2 00 soorten cichliden ten opzichte van slechts ca. 50 soorten uit andere
visgroepen – overheerst door deze visfamilie.
Een dergelijke dichtheid met nauw aan elkaar verwante dieren zou een grote
concurrentie b etekenen wanneer de soorten niet gespecialiseerd waren ofverschillende  ecologische niches zouden bewonen. De grote  selectiedruk,  die
eens van die concurrentie
stamde,  is  ook  toe  te
schrijven  aan  het  tempo
en  de  enorme  verscheidenheid waarmee hier de
evolutie  de  vele  verschillende  aangepaste  cichliden voortbracht.
Labeotropheus tre wavasae
mannetje

Onder die vele kleurige Mbuna's vallen vooral de Labeotropheus

-soorten op
met hun eigenaardige tapirgezicht. Hun opvallende neus ontstaat door de ver
naar achteren geplaatste onderstandige bekopening. D e buitengewoon aangepaste raspbek stelt deze dieren in staat in horizontale zwemhouding voedsel
van de steenoppervlakken afte raspen en tegelijk vluchtklaar te zijn.
In de wetenschappelijke literatuur is het geslacht Labeotropheus

al meer dan
50 j aar bekend. Ahl beschreefreeds in  1927 Labeotropheus

f uelleborni . Het
was  pas  in  1956  dat  Fryer Labeotropheus trewavasae

beschreef,
 genoemd
naar de Londense ichtyologe Ethelwynn Trewavas.  1 )
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Deze soort onderscheidt zich van Labetropheus

door de slankere
fuelleborni

vorm. De mannetjes bereiken max. een lengte van  18 cm, maar met zijn  15
cm in het aquarium meestal al uitgegroeid. D e wijfjes blijven met de ca. 12 cm
lengte wat kleiner. D e kleur van de endemische Malawicichlide in zijn geheel
te omschrijven is niet eenvoudig omdat het om een p olymorfe soort gaat.
Polymorfbetekent: dieren van één soort met verschillende kleur of
vorm (de verschillende morfen) naast elkaar levend in hetzelfde gebied. D eze kunnen zich onderling kruisen zonder dat er intermediaire
(tussen) vormen ontstaan.

Er bestaan van Labeotropheus trewavasae meerdere lokale variëteiten (verschillende vangplaatsen), die zich duidelijk van elkaar onderscheiden, zowel
in kleur als in geringe mate in de lichaamsafmetingen. En het zijn iedere keer
de wijfjes van deze geografische rassen die in meerdere kleurenvormen optreden. Men moet de morfen van verschillende lokale varianten niet met elkaar
vermengen in één aquarium, om een ongewenste ‘mix' te voorkomen. Want
alle Labeotropheus

trewavasae -rassen zijn onderling te kruisen – en onder b epaalde  voorwaarden  zelfs  met  Pseudotropheus /Metriaclima -soorten.  Dat
duidt er overigens op de de beide soorten nauw aan elkaar verwant zijn.
De parings-carrousel

Een van de typisch mannelijke gedragsmanieren bij muilbroeders is de baltdans voor het wijfje. Rug- en aarsvin worden fladderend heen en weer bewogen, de lichaamsas is daarbij met de staartvin naar de kop van het wijfje gericht. Zij  kan  de waterstroming,  die het mannetje opwekt met het hevig fladderen van
de  ongepaarde vinnen,  meestal  alleen weerstaan als ze zich met de
kop op de stroming opstelt – dus
met  de  kijkrichting  naar  het  baltsende mannetje gericht.
Zijn oplichtende vlekken in de
aarsvin worden daardoor opvallend in het gezichtsveld van het Labeotropheus fuelleborni
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wijfje tentoongesteld en roepen samen met de b eweging wel een speciale stimulans op. Schijnbaar komt de baltshandeling tegemoet aan een bespoediging van de eirijping bij het aangebaltste wijfje, als deze handeling vaak (dagenlang) herhaald wordt.
Op een bepaald moment reageert het wijfje dan door het zogenaamde ‘paringscarrousel zwemmen' in te gaan. De eiafzetting is moeilijk waar te nemen, omdat
het zich in een schuilplaats voltrekt welke door de man werd uitgezocht.
Menig ‘Labeotropheus t rewavasae '-mannetje p aart alleen in een bepaalde, vertrouwde broedruimte. Voor zover b ekend worden de 15–20 mm grote gelige,
ondoorzichtige eieren pas in de keelzak van het wijfje bevrucht, omdat ze
deze al voor de bevruchting opneemt. Na een incubatietijd van 22–32 dagen,
verlaten de 12–14 mm grote j ongen voor het eerst de keelzak van de moeder
en kunnen zonder moeilijkheden gelijk gevoerd worden met fijn levend- of
droogvoer. Moeten de, uit 10 tot 70 dieren bestaande, nakomelingen allemaal
groot worden, dan moet men het broedend wijfje al van tevoren in aparte
kweekbak met schuilmogelijkheden onderbrengen.
Bij het uitvangen  en  overzetten is voorzichtigheid geboden, net  als bij het
voeren van  de  ‘drachtige' moeder, want vooral  de  onervaren jonge wijfjes

  Labeotropheus si moneae Pa u ers 201 6 ( syn. L.  tre wavasae “ Chi l u mba”)
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neigen ertoe bij dergelijke gelegenheden het broedsel uit te spuwen ofin te slikken. Er bestaan onder de wijfjes ook notoire eiereters en dat kan de reden zijn dat
de kweek van deze cichliden in de literatuur vaak als ‘moeilijk' wordt aangeduid!
Terugplaatsen – gevechten!
Weliswaar eten muilbroedende Labeotropheus-moeders matig tijdens de incubatieperiode: ze moeten echter na het vrijlaten van het broed in elk geval
enige tijd met goed conditievoer bijgevoerd worden voor ze teruggezet worden
bij hun soortgenoten. Want die j agen de ‘nieuweling' een paar dagen na tot ze
zich weer heeft aangepast aan de aquariumgemeenschap (lees: b evochten).
En tot op dit moment vliegen de schubben in het rond! Diegene die meent dat
Labeotropheus zich vanwege de b ouw van hun b ek niet kunnen b eschadigen,
heeft  nog  nooit vechtende wijfjes  gezien  die  hun  hiërarchie  langdurig uitvechten volgens vaststaande rituelen. De  dieren voeren  ‘bekgevechten' uit,
waarbij ze zich in een 45-gradenstand aanzwemmen. Ofze voeren laterale
bijtgevechten uit  onder voortdurend  snel  omcirkelen. Daarbij bijt  een  dier
zich iedere keer vast in  de  achterste lichaamsflank van  de tegenstandster,
zodat men dan de vissen die de strijd uitvochten dagenlang kan herkennen
aan de karakteristieke ronde bijtwonden.
Beide  genoemde  strijdmethoden  vinden  dicht  onder  het  wateroppervlak
plaats  (vaak  's  nachts  in  het  halfduister).  Gevechten  met  fatale  beschadigingen heb ik bij Labeotropheus -wijfjes zelden meegemaakt (mannetjes, die
niet kunnen uitwijken, gaan daartoe direct over). Is de rangorde uitgevochten,
verloopt alles weer even rustig als voorheen, tenzij de ‘chef' paardriftig is.
Wanneer de b evolking in één enkel aquarium, bestaat uit dezelfde La
beotropheus -soort; kan men ‘proberen' om vissen ‘in- en uit te nemen'
tijdens de incubatieperiode. Het is echter ten zeerste afgeraden. B eter
is om de bak te voorzien van goede schuilplaatsen waar de wijfjes hun
broed kunnen uitspuwen en inprenten. Jongen van deze soort kunnen
zich reeds op zeer j onge leeftijd verrassend goed handhaven in een gezelschap van verschillende Mbunasoorten.
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Aquariuminrichting

De verzorging van deze levendige, aantrekkelijke vissen is bij een juiste aquariuminrichting niet moeilijk. Dat wil zeggen, er moeten meer schuilplaatsen
dan vissen aanwezig zijn. Een groep moet bestaan uit één man en minstens drie
wijfjes. Twee is te weinig, want als men een drachtig wijfje vanwege de broedverzorging verwijdert uit de groep, concentreert de man zich dan op het overgebleven wijfje. En zij wordt dan veelal overbelast en is voortdurend op de vlucht.
Middelhard water met een neutrale tot licht alkalische pH-waarde, zoals het
meestal uit de waterleidingen komt, is voor de Mbuna het b este. Men hoeft
niet volledig
 afte zien van beplanting. Bij mij heeft javavaren  en Anubias

2)
nana  zich geworteld op de steenformatie en groeit prima. Ze woelen absoluut niet in de b odem.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Het gesl ac ht Labeotropheus best on d l a nge ti j d sl ec hts ui t t wee s oorten: Labeotropheusfuelleborni Ahl 1 926 en L. tre wavasae Fryer 1 956. Di t j aar ec ht er wer den t wee
ni eu we s oort en besc hr even: Labeotropheus chl orosi gl os Pa u ers 201 6 ( syn. L.  fuelleborni “ Katal e”) en Labeotropheus si moneae Pa u ers 201 6 ( syn. L.  tre wavasae “ Chi l u mba”).
2) De j ui st e wetensc ha p pel i j ke naa m voor Anubi as nana i s Anubi as barteri var. nana.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 8 –

J aar gang 31 /1 1

Zeewater

Zeenaalden
Auteur: Patrick Scholberg
Met dank overgenomen uit Reefsecrets
Met d eze bijdrage wil ik wat aandacht besteden a an e en g roep ongewone visjes
voor het rifaquarium waar ik altijd al een zwak voor gehad heb, met name
zeenaalden.

Een basisvereiste om deze uitermate interessante dieren te huisvesten is dat
het aquarium als visbevolking voorzien moet zijn van rustige vissen zodat de
zeenaalden  niet  opgejaagd worden  door  hectisch  zwemgedrag  en  de  kans
moeten krijgen voldoende voedsel op te nemen. Een uitzondering kunnen we
hierop maken met de Doryrhamphus

j anssi , zij het met enige aanpassingen:
deze diertjes kunnen zich ongelooflijk  snel  en  wendbaar
door  het  water  verplaatsen
waardoor  ze  zonder  problemen  het  voedsel  voor  de
neus  van  een  doktersvis
kunnen  wegkapen.  Enkel  in
de  beginfase  moet  men  hen
wat tegemoetkomen, geefhen
een overhang met gedempt licht waar ze zich kunnen terugtrekken en van
waaruit ze het aquarium kunnen leren kennen na het pas inbrengen en vooral
– en dat geldt voor alle zeenaalden die pas in een aquarium geplaatst worden –
dek de streamers gedurende een tweetal weken aan de inzuigzij de afmet een
mousse (Vortech levert die afbij de aankoop van hun stromingspomp ) zodat ze
niet verrast worden door de sterkte van de aanzuiging en zo in de pomp belanden.
Indien uw aquarium ruim genoeg is ofvoorzien is van voldoende zichtbarrières dan is het absoluut geen probleem meerdere soorten zeenaalden bij elkaar te plaatsen. In mijn eigen aquarium heb ik zonder problemen 4 soorten
zeenaalden gelijktijdig kunnen verzorgen.
nove mber 201 6
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Wat me daarbij verraste was dat de kleine D.
 e xcisus veruit het meest agressief
was naar andere zeenaalden toe, doch de grotere soorten profiteerden van
hun groottevoordeel en de kleinere D.
 j anssi die ik toen ook huisvestte was
veel sneller en wendbaarder. Maar hou er zeker rekening mee als u kleine
soorten ofexemplaren toevoegt.

Doryrha mphus excisus d oor An dr eas März va n Fl i ckr: [ 1 ] htt p: // www. fl i ckr. c o m/ p h ot os/a n dr eas 63/445991 21 33/,
CC BY 2. 0, htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. p h p?c uri d=3050041 2

Probeer dat ook steeds als volgt te doen, hang eerst het zakje met uw nieuwe aankoop een tien oftwintig minuten in het aquarium zodat ze elkaar kunnen zien én
zodat het temperatuurverschil kan opgeheven worden. Pas dan de druppelmethode toe om de dieren over te wennen aan het zoutgehalte in uw aquarium. Op
het cruciale ogenblik dat u de nieuwe have overzet, voer dan maar eens stevig
zodat de aandacht afgeleid wordt. Met een volle maag is menige vis al heel wat
verdraagzamer. Agressie kan dan nog altijd maar zal toch al getemperd zijn.
Waar we zeker aandacht aan moeten b esteden bij de aankoop – en dat geldt
bij uitbreiding voor de meeste (tijdelijke) gevoeligere soorten – is in de winkel
even nagaan ofde vissen eten, vraag uw handelaar dus even om een demonstratie, informeer hoe lang de betreffende vis al in zijn/haar b ezit is en wat de
vis zoal eet. Voorzie u van het juiste voer voor de aankoop en nu de meeste
aquariumzaken toch al een mooi assortiment levend voer hebben zorg dat u
er voor de beginperiode voldoende van in huis hebt. D e voedselwaarde hangt
sterk afvan hoe lang dat voer al bij de handelaar aanwezig is dus kan het absoluut geen kwaad dat u bij het voederen nog extra vitamines toevoegt om het
levend voer te verrijken.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Als uw nieuwe aankoop dan in het aquarium geplaatst is, geefze dan de nodige rust zodat ze zich kunnen  settelen. Enkel als u in de voormiddag  de
dieren hebt overgeplaatst kan u 's avonds nog eens voeren.
Een  extra hulpmiddel voor zeenaalden  om te integreren is: Laat  eerst uw
aquarium rijpen en plaats dan deze vissen als een van de eersten. D e robuustere soorten voegt u later toe.
Voor alle vissen geldt: Des te afwisselender het voedselaanbod des te beter.
Dit komt nog sterker tot uiting bij gevoeligere soorten en probeer ten alle tijde
de volgende doelstelling te benaderen: Eender welke vis u plaatst, probeer
door middel van voeding, verzorging en milieu hem ofhaar in zo'n conditie te
krijgen dat als u een soortgenoot elders ziet u kan zeggen: mijn exemplaar is
toch heel wat mooier, vitaler en krachtiger gebouwd. En goed afwisselend
voer speelt hierin een primordiale rol.
Als we de zeenaalden krachtig voeren, de nodige rust gunnen en het aquarium qua opbouw aan hun wensen tegemoet komt zal het niet lang duren eer
u b eloond wordt met legsels die u aantreft op de buik van de mannetjes.
Gemotiveerde  liefhebbers  met  tijd  kunnen  altijd  eens  een  poging  ondernemen om wat nakweek groot te brengen, alhoewel ervaring opbouwen met
meer gemakkelijke soorten tot aanbeveling strekt.
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H emianthus callitrichoides ô Cubaô
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aquatoni (NL)
Hemianthus callitrichoides ‘Cuba' is een echte m oerasplant, die in de n atuur-

lijke omgeving tijden onder en tijden boven h et wateroppervlak s taat.
Het i s e en s terke e n w
 el e en h eel b ijzondere b odembedekker. H
 et g aat o m m
 eer
dan a lleen een voorgrondplantje.

Het plantje is afkomstig uit Cuba. Het is al eens eerder ontdekt, maar opnieuw gevonden door Holger Windeløv, oprichter van het plantenbedrijfTropica. Het is nog niet zo heel lang in de hobby aanwezig.
Het plantje b ereikt een lengte van gemiddeld 3 – 6 cm en b estaat uit een fragiel  wortelstengel,  een  steeltje  met  daarboven  een  viertal  blaadjes.  Door  de
groei van de wortels en door de stengel
met blaadjes raakt het verweven met
mekaar en krijgt het onderling houvast.  Hierdoor  ontstaat  een  mooi,
fris,  heldergroen  veld  van  individuele plantjes die glooiend als één
geheel  door  de  bak  trekken  en  een
prachtige  beweging  en  dieptewerking
geeft.  En  dat  maakt  het  bijzonder.  Op
deze manier ontstaat een compact geheel,
welke heel goed te sturen is. Dit mits de plant
wil groeien.
En dat is even afwachten. In de ene b ak levert dit geen enkele probleem op,
terwijl het in een andere bak niet vooruit is te branden. De lichtintensiteit,
toevoeging van CO 2 en schoon water zijn b elangrijke voorwaarden. Maar alleen met voldoende licht en stroming komen we ook al een heel eind. De
plantjes blijven dan compact. Bij te weinig licht gaan de stelen soms rekken
tot wel 10 – 15 cm.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Bij aankoop hebben we vaak te doen met de emerse vorm de bovenwatervorm).
En  dat  maakt  de  overwenning  niet  altijd  even  makkelijk. Aan  de  ene  kant
omdat het de vraag is ofhet plantje wil aanslaan en aan de andere kant hoe hou
je het op de juiste plaats. De overwenning vraagt dus geduld en aandacht.
Er zijn een aantal manieren om dit te verwezenlijken.
Het is ondoenlijk om de plantje stuk voor stuk in de b odem te plaatsen. De
plant is te fragiel en de wortels te kwetsbaar. Je krijgt de plant niet tussen de
vingers. Dus zal er gebruik gemaakt moeten worden van een plantenpincet,
maar dan nog blijft de kwetsbaarheid. Om te beginnen is een klein tapijtje
handig, dit kan met wat grind worden verzwaard en geefhet dan tijd om aan
te slaan. Fijn zand ofjuist de grove en ruwere bodemkorrel is een alternatief.
Ofj e plant de plant in een bak zonder water en laat daarna het water heel
voorzichtig in het aquarium. Maar j a, dit laatste doe j e niet met een normaal
gezelschapsaquarium. Je kunt ook een aantal stekken eerst voor laten groeien
in een apart b akje op steenwol. Het hecht zich hier makkelijk op en na enige
tijd kun j e het overzetten in het aquarium.
Ofnog makkelijker: Tegenwoordig worden aquariumplanten door gespecialiseerde  bedrijven  gekweekt  op  een  substraatbed.  Die  kun je  na  aanschaf
knippen in een aantal kleine bedjes en her en der in het aquarium plaatsen.
Dus een kant en klaar veldje geeft uitkomst.
Je laat het afzinken en eigenlijk is het dan klaar. D aarna komt alleen het geduld en sturing van de groei zoals j e dat hebben wilt. D e bloei zal niet lang op
zich laten wachten en
ook laat de plant met
regelmaat  luchtbelletjes los, wat vooral bij
een  groot  veld  ‘n
grappig  effect  geeft.
En  als  laatste:  Een
glooiende  bodem  is
een  must  anders
wordt  het  een  saaie
boel.
Zie verder www.tropica.com
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Slijkspringers
Karel Fondu, D e Siervis Leuven
Slijkspringers zijn u itzonderlijke creaturen waarover er raar ofzelden iets verschijnt i n d e v akliteratuur. I n h et m
 aartnummer ‘98 v an Tropical F
 ish H
 obbyist
schreefOliver L
 ucanus een artikel over deze rare vissen.

Leden van de slijkspringersfamilie vinden we overal op de kustlijnen van Australië, Zuidoost-Azië en Afrika waar estuaria en mangrovemoerassen 1e) en gunstig biotoop vormen. D e auteur observeerde Periophthalmus

p apilio  op verschillende vindplaatsen op Madagaskar en kwam tot volgende bevindingen.

Peri ophthal mus barbarus d oor Bj ør n Chri sti a n Tørri ssen - r ei sfot o' s, zi e meer
htt p: // www. pvv. or g/~bct/ waf/,
GF DL, htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. ph p?c uri d=4385752
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Meestal  leven  slijkspringers  buiten  het  water.  Op  regelmatige  tijdstippen
nemen ze een badje om kieuwen en huid vochtig te houden. Tijdens het lage
tij j agen ze op kleine krabben, schelpdieren en larven van insecten. 
Mannetjes hebben een tweeledige  fel  gekleurde  rugvin  die
als  een waaier  kan  opgericht
worden  om  het  territorium
aan te geven en zowel vriend
als vijand te imponeren. Hun
territorium kan zich over een
lapje mangrove van meer dan
een  meter  in  diameter  uitstrekken.  Zelfs  mangrovekrabben die zich in zijn gebied   Peri ophthal mus nove mradi atus
wagen, worden meedogenloos
verjaagd. Slijkspringers zijn niet vlug b enauwd en slaan slechts op de vlucht
als j e vlak in hun geburen b ent. Ze huppelen weg door de modder door hun lichaam zijdelings te b ewegen en zich op te drukken met hun staart. Ze kunnen
er ook op een slakkengangetje vandoor gaan door hun krachtige borstvinnen
te gebruiken als voetjes.
Bij hoog tij verschuilen zich duizenden j onge visjes tussen de mangrovebossen. D e Periophthalmus trekt zich terug op mangrovetakken die enkele centimeters b oven het water uitsteken en geniet van een flinke rust.
Een aquarium inrichten voor deze kerels is geen gemakkelijke taak, omdat het
niet eenvoudig is om hun natuurlijk biotoop in de huiskamer na te b ootsen.
Ze zullen zich dan ook maar goed voelen als aan enkele van hun basisbehoeften voldaan wordt.
Om te beginnen is het al heel moeilijk gezonde, onbeschadigde exemplaren
op de kop te tikken. Slijkspringers zijn vechtjassen die met hun scherpe en
krachtige tanden hun rivalen serieus kunnen bijten. D e toegebrachte verwondingen ontsteken meestal, met alle nefaste gevolgen van dien. D e bij ons ingevoerde  dieren komen meestal van de West–Afrikaanse kust waar ze  onder
droevige omstandigheden verscheept en gehouden worden in afwachting van
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– 1 5 –

Aquatr opi c a

Brakwater
hun vertrek naar Europa. D e dieren zitten met honderden bij mekaar op een
veel te kleine ruimte en krijgen b ovendien nauwelijks iets te eten. Velen overleven dit hachelijk avontuur niet ofnauwelijks.
Als j e slijkspringers koopt moet j e er geen nemen met bloedende verwondingen,
troebele ogen, zwaar toegetakelde staarten ofdiep ingevallen buiken. Dergelijke
dieren  overleven  gewoonlijk niet. Daarom is
het  aan  te  raden  de
dieren  zo  vlug  mogelijk
na hun import te kopen,
voor  ze  elkaar  nog
verder beschadigen.
Vec hten de ma n n etj es

Het aquarium waar ze in ondergebracht worden moet een groot oppervlak
hebben. Het moet dus liever lang en breed dan hoog zijn. Ik raad aan per 45
liter water één slijkspringer te houden. Meerdere mannetjes kunnen pas gehouden worden als het aquarium minstens 360 liter water bevat. De diepte
van het watergedeelte is niet zo b elangrijk omdat de dieren er niet vaak in verblijven. Een waterhoogte van 8 à 10 cm is al voldoende, tenzij j e ook andere
soorten brakwatervissen zoals schutters, monodactylussen ofscatophagussen
in dezelfde b ak wil houden. Het bodemsubstraat kan best bestaan uit fijn zand;
koraalzand is zeer geschikt omdat het de pH op een waarde van 8 bestendigt.
Slijkspringers houden ervan op wortels boven het wateroppervlak te luieren.
Met takken en stenen kunnen we territoria vormen en naar de hoogte toewerken zodat er toch enig reliëfin het aquarium ontstaat. Voorzie ook enige
pvc-buizen, zowel onder als b oven water, om de dieren met een lagere rangorde de nodige  schuilplaatsen te bieden. Het water  dient goed gefilterd te
worden over een p otfilter. Via de uitlaat hiervan creëren we een gerichte stroming in het watergedeelte. D e zoutconcentratie is niet zo b elangrijk: een theelepel zout op 5 liter water is voldoende. Belangrijk is dat het aquarium ofpaludarium goed afgedicht is en er een hoge temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad heerst. De temperatuur dient om en bij de 30  ˚ C te bedragen. Om te
besparen op energie kan men best de zijwanden bedekken met een plaat isomo.
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Slijkspringers eten ongeveer alles wat j e hen voorschotelt. Vermits het snuggere dieren zijn herkennen ze al vlug hun baasje en eten uit diens hand. Een
gevarieerd  menu  van  mosselen,  wormen,  diepgevroren  of verse  garnalen,
plankton, kleine visjes en aquatiele slakken houden hen in goede conditie.
Het z ijn z eer interessante d ieren en een u itdaging voor iedere aquariaan. A ls je

voor h en h et juiste

biotoop creëert z al je
 aan deze leuke vissen h eel wat p lezier
beleven.
NVDR Aquatr opi ca:

1 ) Peri ophthal mus papili o i s een syn oni e m va n Peri ophthal mus barbarus ( Li n naeus
1 766)
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Olifantsvissen
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
1)

Met 221 v alide s oorten  v erdeeld over 22 g eslachten ( Eschmeyer e t a l. 2 016) i s
de familie

d er o lifantsvissen ( mormyridae) d e s oortenrijkste familie

b innen d e
orde der beentongvissen (osteoglossiformes).
Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Dit j aar alleen al (stand op
21/10/16) werden er 5 n ieuwe s oorten en 1 n ieuw g eslacht beschreven.

De olifantsvissen komen uitsluitend voor op het Afrikaans continent. Met uitzondering van de Sahara, het uiterste noorden van de Maghreb en het uiterste
zuiden van  de  Kaapprovincies  zijn  ze bijna  over gans Afrika verspreid.  De
meeste soorten zijn echter te v inden in de rivieren van Centraal- en W
 est-Afrika.
De olifantsvissen vormden lange tijd een belangrijke voedselbron voor de inheemse b evolking. Ze zijn ook al heel lang gekend. Bij de Oude Egyptenaren
werden op de graftomben van onder andere prinses Idut (dochter van farao
Unas), Ti ( opzichter van de Abu Sir piramide en de zonnetempels) en Mereruka (vizier van koning Teti) afbeeldingen van olifantsvissen gevonden.

Fr ag ment gr aft o mbe Mer uka
2de vi s va n l i nks i s een ol i fa ntsvi s
5 de en 7de va n l i nks: Synodontis- s oort

Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 8 –

Beel dj e 600 - 300 v. C.
Oxyhync h us i s h et
h ui di ge el - Ba h nasa

J aar gang 31 /1 1

Zoet water
Volgens de Griekse schrijver Plutarchus (46 –  126) werd de god Osiris door
zijn broer, de god Seth, in stukken gehakt en werden de restanten in de rivier
gegooid. De penis van Osiris werd opgegeten door drie verschillende nijlvissen: de nijlkarper (Labeo vulgaris , syn. L. niloticus), de ‘oxyrhynchus' en de
phargus (elektrische meerval van de familie  malapteruridae).
Oxyrhynchus is een plaats in Egypte en werd vernoemd naar een soort vis die
in de Nijl voorkwam. Het is niet met zekerheid te zeggen naar welke soort de
stad vernoemd werd, maar aangezien het Griekse woord ‘oxyrhynchus' staat
voor ‘scherp geneusd', neemt men aan dat het een olifantsvis was.
De grootte van volwassen olifantsvissen varieert van 5 cm (Stomatorhinus fu
liginosus ) tot  1,5 m (Mormyrops anguilloides ). Niet alleen de lengte is zeer
verschillend, ook de vorm is zeer variabel. Sommige hebben een kort zijdelings
samengedrukt lichaam met een afgeronde snuit en een kleine mond, terwijl andere een langwerpig, meer cilindervormig lichaam hebben. Nog andere hebben
een lange buisvormige snuit ofeen soort vleesachtig aanhangsel op de kin.
De meeste olifantsvissen zijn nachtdieren, die zich voeden met ongewervelden. Zoals altijd zijn er echter uitzonderingen. Sommige soorten van het geslacht Mormyrops

zijn viseters. Zo is het geweten dat Mormyrops

anguilloides
in een soort samenwerkend verband met andere soortgenoten j acht maakt op
slapende cichliden.
In de staartwortel hebben de olifantsvissen een elektrisch orgaan dat constant
pulsen uitzendt, waardoor er rond het lichaam een elektrisch veld wordt gevormd. Verder zitten er over bijna gans het lichaam elektroreceptoren. Objecten dichtbij de vis verstoren het elektrisch veld en die verstoringen worden
door  de receptoren waargenomen. Door  constante waarnemingen van het
El ectr o- ontva ngers
veld kan de vis tot op zo'n 3 m
Centr aal zen u wstel sel
El ectri sc h or gaa n
afstand  objecten  detecteren,
lokaliseren en identificeren en
tevens ook communiceren met
soortgenoten.  De  elektrische
spanning  is  vrij  laag,  meestal
onder de 1 volt.
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Verschillende neusvormen

Door de j aren heen hebben de olifantsvissen zich aangepast aan de meest uitlopende  habitats.  Iedere  neusvorm  is  aangepast  aan  de  specifieke  rivierbodem waar de vissen zich ophouden. Vissen met lange en dunne neuzen zijn
in staat voedsel te vinden dat zich diep in de b odem b evindt, terwijl de kortgeneusde vissen zich voederen met aufwuchs op de stenen en rotsen.

Petrocephal us micropht hal mus Pel l egri n 1 909
Ca mpyl o mor myrus alces ( Boul enger 1 920) 

 Mor myrops zanclirostris ( Gü nt h er 1 867)
Gnathone mus petersii ( Gü nt h er 1 862)
Ca mpyl o mor myrus nu meni us ( Boul enger 1 898)

Gnathonemus p etersii is ongetwijfeld de b ekendste olifantsvis en was een van

de eerste mormyrids die in de handel verscheen. Zijn kin is verlengd tot een
soort gevoelige vinger, waarmee hij voedsel opspoort in zachte ondergronden
oftussen kleine stenen, terwijl de mond op de normale p ositie staat. Hiermee
is meteen ook de populaire naam olifantsvis verklaard.

Bij andere soorten, zoals van het geslacht Campylomoryrus , is de snuit verworden tot  een  lange,  neerwaarts gebogen buis.  In  dit geval  zit  de  kleine
mond op het einde van de buis.
Niet alle olifantsvissen hebben echter verlengde snuiten. Neem nu Petrocepha
-soorten,
deze

h
ebben

b
ijna
een

b
ulldogachtig

v
oorkomen.
lus
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Enkele soorten

L De bekendste en de meest in de handel te vinden soort is zonder twijfel

Gnathonemus p etersii . Deze vis kent een groot verspreidingsgebied in West-

en  Centraal-Afrika:  Nigeria,  Kameroen,  Centraal-Afrikaanse  Republiek,
beide Congo's, Zambia en Angola. Omdat de olifantsvis zo'n groot verspreidingsgebied kent, menen sommige auteurs dat het hier in werkelijkheid gaat
om meerdere soorten.
De  geliefkoosde  plaats  om
zich op te houden zijn modderige  bodems  in  donkere,
traagstromende  en  goed  beplante gedeeltes van een rivier.
In de natuur wordt hij maximaal 35 cm groot (TL), maar
in het aquarium blijft hij merkelijk kleiner, meestal minder
dan 25 cm (TL).
Het is een rustige vis, die andere vissen met rust laat maar zich territoriaal gedraagt tegenover soortgenoten. Hou j e ze bijvoorbeeld paarsgewijs, dan bestaat de kans dat de sterkste van de twee de andere het leven zeer zuur zal maken, met soms de dood als gevolg. Voor hun algemeen welzijn is het dus b eter
deze vis te houden in een groepje van minstens vijfindividuen. Gelet op hun
grootte, hun territoriaal karakter en het feit dat j e ze in groep moet houden
zal j e wel b egrijpen dat een groot aquarium hier op zijn plaats is. Een bak van
300 l is toch wel het strikte minimum.
Deze vis vereist een zeer zachte, dikke b odem waarin hij met zijn slurfvoedsel
kan zoeken. Hem een harde b odem geven staat in feite gelijk aan dierenmishandeling. Het zijn nachtdieren, dus als j e wil dat ze zich op hun gemak voelen, moet j e het aquarium diffuus verlichten en veel schuilplaatsen aanbieden
onder de vorm van planten (die weinig licht vereisen), rotsen en kienhout.
Verdere vereisten zijn: pH van 6 ,0 – 7,5, waterhardheid tussen de 5 – 15 dH en
een temperatuur van 22  ˚ C tot 28  ˚ C.
Qua voedsel zijn ze niet echt kieskeurig te noemen. Ze nemen zowel droog, diepvries als levend voer aan. Hun voorkeur gaat echter uit naar wormachtig voedsel.
Het is naar mijn gevoel niet echt een vis die in een hobbyaquarium thuishoort.
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MHet geslacht Pollimyrus telt twintig soorten waarvan er een vijftal regel-

matig in de handel opduiken. Pollimyrus

isidori is waarschijnlijk het vaakst in
de handel te vinden. D e Amerikanen noemen deze vis soms ‘baby whale' (babywalvis). Hun leefgebied situeert zich in de Gambia, de middenloop van de
Niger, de b ekkens van de Volta en het Tsjaadmeer, de kustrivieren van Ivoorkust ( Sassandra, B andama, Mé) en de Nijl. Ze komen ook voor in rivieren in
Benue (Kameroen en Nigeria) en Senegal.
Het is, zoals de p opulaire naam aangeeft, een vrij klein blijvende vis die maximaal 9 cm (SL) groot wordt.
Het  is  een  territoriale  vis,  die  niet-soortgenoten  met  rust  laat.  Tegenover
soortgenoten kunnen ze echter wel eens vrij krachtig uit de hoek komen. In
de natuur leven ze in groep
en hebben ze de ruimte om
elkaar te ontwijken, maar in
de  kleine  ruimte  van  een
aquarium  is  dit  vaak  niet
echt mogelijk. Er zijn twee
mogelijkheden om deze vis
te  houden.  Ten  eerste,  op
zijn eentje, wat niet aan te raden is. Als j e echter een kleine b ak hebt ( < 150 l)
en j e wil per se P. isidori , dan is dit de enige manier. D e tweede oplossing is ze
houden in een groepje van minstens vijfexemplaren, maar dan moet j e ze wel
een grote b ak (400 l en meer) kunnen aanbieden.
De waterkwaliteit en bakinrichting zijn zoals beschreven bij Gnathonemus

p e-

tersii.

Buiten  de  twee  hierboven  beschreven  soorten  zijn  er  nog  verschillende
soorten sporadisch te vinden in de handel, zoals Marcusenius

m acrolepidotus
(30 cm TL), M.
 m oorii ( 21,4 cm SL), Petrocephalus

b ovei ( 1 1cm SL), enz. Ze
allemaal b eschrijven zou ons echter veel te ver lijden. Laat het hier volstaan te
melden dat alle soorten ongeveer dezelfde eisen stellen aan waterkwaliteit en
bakinrichting als hierboven aangegeven.
Geschikte metgezellen voor de meeste soorten van het Congostroomgebied
zijn Distichodus



sexfasciatus , Phenacogrammus
interruptus (congozalm), Ba
(
Afrikaanse

m
aanzalm),

thyaethiops caudomaculatus
Alestopetersius caudalis
(gele congozalm), Ctenopoma



acutirostre (tapijtvis), Synodontis
contractus , S.
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nigriventris  (rugzwemmende  baardmeerval),  S. flavitaeniatus  (gestreepte
baardmeerval) en Pantodon

buchholzi (vlindervis).
Voor de Nigeria-soorten kan men o. a. Pantodon buchholzi , Brycinus longi c haperi , Arnoldichthys

pinnis (geeloog congozalm), B.
s pilopterus (Afrikaanse
roodoogzalm), Ladigesia

en

roloffi Microctenopoma ansorgii gebruiken.
1 ) Sul l i va n & Lavou é ( 201 6) er ken n en 228 val i de s oort en en 21 gesl ac hten. Het gesl ac ht Oxymor myrus wor dt d oor Sul l i va n & Lavou é besc h ou wd al s een on der gesl ac ht va n Mor myrops.
Het versc hi l i n aa ntal s oort en i s on der a n der e t e ver kl ar en d oor dat Sul l i va n & Lavou é een aa ntal on der s oorten besc h ou wen al s val i de s oorten en Esc h meyer et al .
ze enkel besc h ou wen al s ' syn oni e m maar al s val i de on der s oort' . Gevol g i s dat C OF
ze ni et opt el t bi j de val i de s oort en.
Bi j v. : Esch meyer: Polli myrusisi dori osborni syn. va n P. isodori, maar val i de on ders oort

  Sulli van: Polli myrus osborni

Br on nen:
Bi gor ne, R. 1 990. Mor myri dae. p. 1 22− 1 84. I n Lévêq u e, C. , Pa ugy, D. , Teugel s, G. G.

( eds. ). Fa u n e des p oi ss ons d' ea ux d ouces et sa u mâtr es de l ' Afri q u e de l ' Ou est. .
Pari s, Tervur en ( Bel gi u m): ORSTO M, MRAC. To me 1
Byttebi er, M. 201 2. Voor u gel ezen: P ol l i myr us i si d ori ( Cuvi er & Val enci en n es
1 846). Ti j dsc hri ft Aqu atr opi ca j ul i /a ugust us 201 2: 1 8− 21
Esch meyer, W. N., Fri cke, R. & van der Laan, R. ( eds). Catal og of fi s h es: gen er a,
s peci es, r efer ences. ( htt p: //r esear c h. cal aca de my. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/fi s hcat mai n. as p). El ectr oni c ver si on accessed 21 /1 0/201 6.
Esch meyer, W. N. & F ong, J. D. Speci es by fa mi l y/s u bfa mi l y. htt p: //r esear c h. cal acade my. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/s peci es byfa mi l y. as p). El ectr oni c versi on
accessed 21 /1 0/201 6
Gosse, J.- P. 1 984. Mor myri dae. p. 63- 1 22. I n J. Daget, J. - P. Gosse & D. F. E. Thys va n
den Au denaer de ( eds. ) Ch eck-l i st of t h e fr es h water fi s h es of Afri ca ( CL OFF A). ORSTO M, Pari s a n d MRAC, Tervur en. Vol . 1 .
Hopki ns, C. D., Lavoué S., & Sulli van J. P. 2007. 2. Mor myri dae. I n Sti ass ny M. L. J.,
Teu gel s G. G., Hopki ns C. D. , ( eds. ). Th e Fr es h a n d Br acki s h Wat er Fi s h es of L o wer
Gui n ea, West− Centr al Afri ca. 1 , 220–334.
Sulli van, J. P. & Lavoué, S. 201 6 Mor myri dae - Afri ca n Weakl y El ectri c Fi s h es
Scr atc h pa d. Accessed at htt p: // mor myri ds. mys peci es. i nfo on 21 /1 0/1 6.
Sulli van, J. P., Lavoué, S. & Hopki ns, C. D. 201 6. Crypt o myr us: a n e w gen us of Mormyri dae ( Tel eostei , Osteogl oss o mor p ha) wi t h t wo n e ws peci es fr o m Ga b on, WestCentr al Afri ca. ZooKeys No. 561 : 1 1 7− 1 50.
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Kikkers, padden en salamanders
in de vijver helpen overwinteren
© http://www.tuinadvies.be
Afhankelijk van de inrichting van een tuin en de ligging ervan in een bepaald
landschap is h et m ogelijk dat diverse amfibieënsoorten zich er vestigen a ls er
een tuinvijver a anwezig is. E
 en v ijver n odigt a mfibieën u it, m
 its h et wateroppervlak n iet te klein is en er voldoende echte waterplanten, drijfplanten en oeverplanten aanwezig zijn. Hoe dichter de vijver bij een n atuurlijke amfibieënbiotoop l igt, d es t e g roter d e k ans o m e ens k ikkers, padden e n s alamanders t e z ien.

Kikkers en padden

De  gewone  pad  (Bufo  bufo )  is  wel  de  meest  voorkomende  tuinbewoner.
Omdat ze een verscholen
leven leidt, wordt ze echter maar zelden gezien.
Ook Bufo
 calamita  1 ) ( de rugstreeppad) enAlytes

obstetricans ( de vroedmeesterpad) zijn soms in tuinen
te vinden. Padden en vuurbuikpadden  (Bombina -  variant  met  gele  buik)  overwinteren  op  het  droge  in
holen  en  onder  stenen,
wortels e.d.
Bo mbi na variegata,
geel buikvuurpad

Kikkers zijn, in tegenstelling tot p adden, dagactief. Ze zijn vanafhet voorjaar
tot oktober ( en bij mild weer soms
ook in november) in en bij de vijver te vinden.  Het  kan Rana esculenta 2)  (de  groene  kikker), Rana  temporaria
 (de
3)
bruine  kikker), Rana arvalis  (de  heikikker)  ofRana lessonae  (de  kleine
groene kikker) zijn. Kikkers overwinteren op het droge ofin het water. R.
 les
e
n


o
verwinteren

m
eestal

i
n

h
et

w
ater,

i
n

s
chuilplaatsen
op
sonae R. esculenta
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de b odem. D e dieren die op het droge overwinteren, doen dat in holen, onder
stenen en hout en in composthopen. D e andere twee kikkersoorten overwinteren overwegend op het land.
Omdat amfibieën door longen ademen, is het de vraag hoe ze zo lang onder
water kunnen overleven. In 5 ˚ C koud water hebben de dieren hun stofwisseling  zover  gereduceerd,  dat  ze  van  longademhaling  op  huidademhaling
kunnen overschakelen. D e hartslag telt slechts 4 slagen p er minuut.

AHelpen overwinteren in de vijver 

Natuurvrienden kunnen in hun tuin veel doen om amfibieën te helpen overwinteren. Voor een overwintering in de vijver moet deze minimaal 80 tot 100
cm diep zijn. Plaats stapels stenen ofhout op de b odem. D aarnaast kan men
betonnen ofkleien pijpen, doorsnede 5 tot 10 cm, diagonaal ofloodrecht omhoog in de vijver leggen. Veel amfibieën overwinteren graag op een donkere
plek. Is die niet op de bodem aanwezig, dan zoeken ze wellicht een donkere plek
op een te ondiepe plaats langs de vijveroever. Daar kunnen de dieren bevriezen.
Het b eluchten van de vijver is aan te raden, zolang het oppervlak nog niet helemaal dicht gevroren is. Door de oppervlaktebeweging wordt een totale b evriezing van het oppervlak uitgesteld. Nadat de oppervlakte geheel is b evroren, moet men de (lucht)pomp uitzetten. D e nu onder het ijs aanwezige lucht
is voldoende om de dieren te laten overwinteren. Het geheel kan men herhalen als het oppervlak weer tijdelijk ontdooit. Als het water in de vijver 4 ˚ C .
is, heeft het z'n kleinste volume. De lucht tussen water
en  ijs  werkt  als  een  soort
koude-isolatie.  Ook  sneeuw
op  het  ijs  werkt  isolerend,
zodat verdikking van het ijs
wordt afgeremd ofgestopt.

Pel ophyl ax lessonae syn. Rana
lessonae. I n Bel gi ë ko mt de
poel ki kker voor al i n h et oosten
voor en i n h et n oor den l a ngs
de Nederl a n dse gr ens.
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Vij vers

AHelpen overwinteren bij de vijver

Ook de op het land overwinterende dieren kunnen we een handje helpen. Met
name vochtige tuingedeelten ofplekken met ongerepte plantengroei trekken
amfibieën  aan.  Ook  onder  stapels  hout,  stenen  of in  de  reeds  genoemde
pijpen wordt graag overwinterd.
Leg de pijpen schuin en 3 0 tot 4 0 cm diep in de aarde. Het is voor amfibieën
vaak onmogelijk om uit loodrecht geplaatste pijpen te kruipen. D ek de ingang
afmet bladeren, zodat het binnenin donker is. D oe dit allemaal ruimschoots
voor de winter b egint.
Salamanders

Salamanders overwinteren aan land, onder hout ofstenen en in holen. Maar
er zijn uitzonderingen. Normaal gesproken verlaten de volwassen salamanders en hun kroost in de nazomer het water. Sommige kamsalamanders (Triturus cristatus ) leven echter hun hele leven in het water. Ook zijn larven van
deze soort soms pas in het tweede j aar volledig ontwikkeld en verlaten ze dan
pas het water. Een enkeling blijft zijn hele leven lang ‘larve', dus met uitwendige kieuwen. Dit wordt neotenie genoemd.
Salamanders die in het water overwinteren, doen dit in modderige b odems en
gaan overwegend over op huidademhaling. Die salamanders die door longen
blijven ademen, moeten afen toe naar de oppervlakte om lucht te happen. In
de zomer gebeurt dit zeer regelmatig en snel, in de winter zitten er grote tussenpozen tussen en gebeurt het traag. De stofwisseling is immers sterk gereduceerd. Neotenie komt ook bij Lissotriton

vulgaris ( de gewone ofkleine wa4)
tersalamander) en Lissotriton

(de
alpenwatersalamander) voor.
a lpestris

Sal a mandra sal a mandra

By Di di er Desc ou ens - Own wor k, CC BY- SA 4. 0,
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. ph p?c uri d=1 81 82805
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Vij vers
Deze twee soorten overwinteren op het land, net als Lissotriton

h elveticus ( de
vinpootsalamander). O ok de vuursalamander (Salamandra s alamandra ), een
echte landsalamander, overwintert buiten het water. Ze overwinteren vaak in
groepen in holen en onder hout en stenen.
Dode dieren in het voorjaar

Vijverliefhebbers zien soms dat na vorst dode amfibieën in hun vijvers drijven. Dit wordt veroorzaakt door zuurstofgebrek en komt vooral voor in folievijvers. Als de vissen wel overleefden, is de doodsoorzaak eerder een infectieziekte geweest.
In natuurlijke klei- ofleembodems worden organische stoffen grotendeels door
de bodem opgenomen. In een vijver verzuurt vooral bladafval het water enorm
en onttrekt er veel zuurstofaan. Daarom is het aan te raden bladafval voor de
winter uit de vijver te halen. Ook kan men in de herfst met een net boven de
vijver de vallende bladeren opvangen. Geen enkele natuurliefhebber zou dit
achterwege mogen laten om amfibieën een goede overwintering te bezorgen.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Bufo cal a mita i s tegen woor di g een syn oni e m va n Epi dalea cal a mita.
2) De j ui ste wetensc ha p pel i j k n aa m voor Rana esculenta i s Pel ophyl ax kl . esculentus.
3)  Rana lessonae i s de ou de naa m voor Pel ophyl ax lessonae.
4) De al pensal a ma n der h eet t egen woor di g Ichthyosaura al pestris ( syn. Lissotriton
al pestris).
© De geh el e of gedeel tel i j ke pr esentati e, r epr oducti e, vers pr ei di ng, ver koop,
ver del i ng, p u bl i cati e, aa n passi ng en gebr ui k voor c o m mer ci ël e d oel ei n den
op een der wel ke wi j ze va n Tui na dvi es en zi j n i n h ou d i s ver b oden z on der
voor afgaa n del i j ke sc hri ft el i j ke t oeste m mi ng va n Tui na dvi es.
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BBAT

BBAT Buitenlandse Tijdschriften 2017
BBAT
Ook in 2 017 kan BBAT U een aantal buitenlandse tijdschriften aan sterk verminderde
prijzen aanbieden. Hieronder vindt U de lijst van de beschikbare tijdschriften.
Het  aanvragen  en  betalen  van  buitenlandse  tijdschriften  gebeurt  uitsluitend  door
overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
BE10 401 1 0180 0104  BIC: KREDBEBB
t.n.v. B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
Kasteletsingel 15 bus 8
B-3580 B eringen
willy.luts2@telenet.be
en  een  brief of email,  met  bijgevoegd  inschrijvingsformulier,  dat  u  ook  vindt  in
Aquariumwereld ofSchakel met per inschrijving:
de naam van het tijdschrift / de tijdschriften 
naam, adres en indien mogelijk e-mailadres van de intekenaar

A
A

gericht aan: B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften

p.a.
 Willy LUTS Kasteletsingel 15 bus 8

B−3580

B eringen
De officiële inschrijfronde wordt afgesloten uiterlijk op 15 december 2016.

Probeer zeker tijdig in te schrijven. Voor een aantal tijdschriften is het immers zeer
moeilijk om achterafde reeds verschenen nummers nog te bekomen. (Latere inschrijvingen worden steeds onmiddellijk aan de betrokken uitgevers doorgezonden)
Alleen na ontvangst van uw betaling
wordt uw naam op de ledenlijst van het betrokken tijdschrift geplaatst.
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BBAT
Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F

B el

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

1 0, 00

Aqu a Pl ant a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 3, 00

Aqu ari sti k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

40, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 6, 00

DATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

70, 00

Der Meer wass er a qu ari an er

D

BR D

3- ma an del ij ks

Zee wat er

3 0, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

42, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 6, 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

42, 00

Het Aqu ari u m

NL

NE D

8 x j a ar

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 0, 00

Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en /g ar n al en

2 7, 00

Terr ari sti k

D

D

3- ma an del ij ks

Terr ari u m

2 2, 00

Het inschrijvingsformulier kunt j e binnenhalen via onderstaande link:
<http://www.aquatropica.be/downloads/inschrijvingsformulier_2017.xls>
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Uitnodi gi ng

( Bijna)  alles over ledverlichting
Dominique Maes (Discuskwekerij Sunshine Valley)

Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst vrijdag 25 november
Voor de laatste bijeenkomst van dit werkjaar hebben we D ominique Maes uitgenodigd. Hij zal het hebben over ledverlichting.
Ledverlichting is tegenwoordig niet meer weg te  denken uit  ons leven. Iedereen gebruikt tegenwoordig wel ergens leds. Ik denk hier bijvoorbeeld aan
de nieuwere auto's (richtingaanwijzers, etc.), tuinverlichting, zaklampen, tafellampen, enz.
Ook in de aquaristiek kent de led een ongeziene opmars. Onder de zeeaquarianen  is  het  bijna  gemeengoed  geworden.  Bij  de  zoetwaterliefhebbers,  ik
denk hier vooral aan de plantenliefhebbers, ligt dit iets gevoeliger. Welk effect
heeft led op de planten, groeien ze evengoed als bij verlichting met t 5-lampen,
welke ledverlichting moet ik gebruiken? Dit zijn vragen die schering en inslag
zijn bij de plantenliefhebbers. Als j e googelt krijgt j e een massa antwoorden,
waardoor j e door de bomen het bos niet meer ziet.
Hopelijk kan D ominique ons wat meer licht brengen in deze ledduisternis.
Voor de mensen die een overstap naar leds overwegen, maar er nog niet uit
zijn, zal deze avond zeker interessant zijn. D e voordracht zal ongetwijfeld enkele vragen oplossen, maar waarschijnlijk ook nieuwe opwekken. Het zal geen
klassieke voordracht worden, waarbij de spreker gewoon zijn ding doet. Integendeel, D ominique is zeker niet te b eroerd om tijdens zijn b espreking vragen
te beantwoorden en eventueel in discussie te gaan met het publiek.
Kortom, het wordt beslist een boeiende en geanimeerde avond.
Iedereen, ook niet-leden, is welkom op vrijdag 2 5 november . D e deuren gaan
open om 19.45 uur en we b eginnen eraan omstreeks 20.00 uur.
De plaats van afspraak is zaal “Van B oven”, Kortrijkstraat 1 38a, Wevelgem .
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers  136 en
138. Google Maps: <https://goo.gl/maps/84TeY2ZThXm>

nove mber 201 6

– 30 –

Aquatr opi c a

Col ofon
Voorzitter 
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be 

Erevoorzitter

Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester 
Martin Byttebier 
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk 
056 7 7 5 9 27 
secretaris@aquatropica.be  
redactie@aquatropica.be

Penningmeester-ledenadministratie

Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@gmail.com


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

Hans

Louf(zeewater)
hans.louf@telenet.be


Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243



Lidgeld 2017 

Lidgeld:  
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Lidgeld + Aquariumwereld: € 32,- 

Redactie
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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 en teksten
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