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Woordje van...

Woordje van...
Filip Willen, penningmeester Aquatropica

Verenigingen maken mensen gelukkiger

Dat heel wat mensen b etrokken zijn bij het verenigingsleven  hoeft  geen  betoog  meer.  Uit  een  recente  studie  bleek  dat  53  % van  de Vlamingen
tussen de 18 en 75 j aar actiefis ofeen functie als
bestuurslid  heeft  bij  minstens  één  vereniging.
Meer dan 1 op 2 Vlamingen dus!
Als we ons verenigingsleven bekijken op een algemene vergadering, nieuwjaarsreceptie ofbarbecue dan is er iets wat opvalt. De vrolijkheid, de spontaniteit, de
bereidwilligheid en het engagement waarmee vrijwilligers zich achter een project scharen is uniek en hartverwarmend. De medewerking van alle leden trouwens is uniek. Van het verenigingsleven wordt niet alleen de samenleving beter,
maar worden de leden, de deelnemers en de vrijwilligers effectiefgelukkiger!
Verenigingen maken voor heel veel mensen ook het verschil tussen eenzaamheid en contact, tussen het zich verlaten voelen en het zich gesteund weten,
tussen een mooi vooruitzicht hebben en enkel donkere avonden in het verschiet zien. Het verenigingsleven is dus voor heel veel mensen een bron van
echte, gewaardeerde en warme, sociale contacten. Je maakt er veel vrienden
en j e ontmoet mensen die j e passie delen.
Wat  ook  eigen is  aan verenigingsleven is  dat  alle taken  en inzet kosteloos
worden gedaan en dat iedereen spontaan de handen uit de mouwen steekt.
Men zet zich ten volle in om een doel, een project ofeen vergadering tot iets
unieks te maken.

Aquatropica

 2

Jaargang 32/03

Woordje van...
Neen, als bestuurslid krijg j e geen zitpenningen, moet j e j e ook niet afvragen
ofj e nu wel ofniet een factuur hebt opgemaakt  voor  je  inspanningen  en  of
deze wel ofniet betaald is geworden en
ofhet bedrag wel op de juiste rekening
is gestort ...
Dat is waarschijnlijk al één van de redenen waarom je  gelukkiger wordt  in
een vereniging, j e hoeft j e vooral geen
zorgen te maken ...
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Klein maar fijn:
Celestichthys erythro micron*
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aquatoni
Het verschijnen van de p areldanio  Celestichthys  margaritatus*  was  een  dusdanige
sensatie dat geheel overschaduwd w erd d at a l l angere tijd
een v isje o p d e m
 arkt w as d at
misschien  nog  wel  net  zo
mooi  is:  Celestichthys  ery-

thromicron.

Dani o margaritatus

Een  relatief onbekend  visje  –  er  is  geen  Nederlandse  naam  voor  –  maar
daarom niet minder de moeite waard. Het visje is afkomstig uit Myanmar,
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Zoet water
waar de laatste tijd wel meer mooie aquariumvisjes vandaan komen. Daar
komt het voor in het Inlé-meer en watertjes in de buurt daarvan. In dit gebied
komen ze voor in de randzones van het water in dichte plantengroei. Dat is
dus ook de manier om ze in het aquarium te houden. 
Bij Celestichthys erythromicron gaat het om kleine visjes van ca. 2 cm groot.
Toch moet een b akje waarin we ze houden niet kleiner zijn dan 60 cm. Zo'n
bakje richten we dan in met een donkere bodem, een prettige b eplanting en
decoratie van stenen en dergelijke. Een temperatuur van 2 0 – 24 ˚ C is prima.
Het water mag niet te zacht zijn, want dan voelen ze zich niet prettig en ze
verbleken dan.
Ze kunnen samen worden gehouden
met  andere  kleine,  vreedzame
soorten  zoals  de  eerder  genoemde
pareldanio  Celestichthys  margaritatus ofMicrorasbora rubescens .
Microrasbora rubescens

Als voedsel moet klein, levend voer worden gegeven. Droogvoer wordt ook
geaccepteerd.
De kweek is redelijk eenvoudig. De eieren worden tussen fijne planten (bijv.
javamos) afgezet. Na het afzetten is het aan te raden om de ouders te verwijderen. D e j ongen kunnen worden opgekweekt met het allerfijnste infuus.
* NVDR Aquatr opi ca
Het gesl ac ht Celestichthys wor dt mo ment eel  al s een syn oni e m va n Dani o be-

sc h ou wd.  ( Con way et al .  2008; Kul l a n der & Nor én 201 6).
De j ui ste wetensc ha p pel i j ke n aa m voor de par el da ni o i s d us Dani o margaritatus
( Roberts 2007) en C.  erythro micron gaat al s Dani o erythro micron ( An na n dal e 1 91 8)
d oor h et l even.  E en a n der syn oni e m i s Microrasbora erythro micron.
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Het Victoria meer: het groene gevaar
Didier, Amazoona.be

Alhoewel d e g eschiedenis v an d e n ijlbaars a l ingewikkeld g enoeg is, is h et n iet d e
enige indringer die het  Victoriameer te verwerken heeft gekregen.  Veel zichtbaarder  nog  is  de  waterhyacint
( Eichhornia  crassipes),  een  waterplant d ie thuishoort i n Z
 uid-Amerika.

Doordat hij populair is als sierplant
in vijvers  en  aquaria, heeft hij  een
wereldwijde  verspreiding  gekregen.
Nu woekert hij in Noord-Amerika,
Azië en Afrika. In het Victoriameer
is hij voor het eerst gezien in  1989
toen de eerste planten kwamen binnendrijven uit Rwanda en Burundi,
via de rivier de Kagera. Mogelijk had
iemand  wat  overtollige  waterhyacinten
in de rivier gegooid.
De gevolgen waren immens. Gedurende tien j aar rukte de waterhyacint op in
het  immense  Victoriameer. D oor zijn snelle vermenigvuldiging  vormde
de  plant  omvangrijke  ‘tapijten'  op  het  water  die
zich  ophoopten  langs  de
kust, waar ze de eerste  15
tot  30 meter van het wateroppervlak bezetten. 
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Vissersboten en p onten kenden de grootste moeite om erdoor te komen. Het
ironische is dat schade aan de nijlbaarzenstand één van de problemen was die
de waterhyacint met zich meebracht.
Andere planten werden verdrongen en zakten naar de b odem. Hierdoor, gecombineerd met het blokkeren van zonlicht door de drijvende planten, veranderde  de  samenstelling van het meer  dramatisch. Het water bevat minder
zuurstof, waardoor het onleefbaar wordt voor andere planten en dieren. De
biodiversiteit  is  in  de  laatste  tien  jaar  schrikbarend  afgenomen.  Per  dag
groeide er zo'n 500 ton waterhyacint in het Victoriameer. 80% van de Ugandese kust was  ermee bedekt, terwijl zo'n vierduizend hectare op het meer
ronddobberde. Op sommige plaatsen kon j e over de groene mat van eiland
naar eiland lopen.
Speciaal schadelijk was de waterhyacint bij waterwerken zoals de pompen die
Kampala  van  drinkwater  voorzien,  en  de  waterkrachtcentrale  bij  Jinja  in
Uganda. Zulke installaties raakten gewoonweg verstopt. De waterkrachtcentrale is gelegen aan het uiteinde van een grote natuurlijke trechter waardoorheen het water uit het Victoriameer in de bovenloop van de Nijl wordt gegoten.
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Deze uitloper van het Victoriameer bleek een uitstekende fuik te zijn voor waterhyacint. Staande op de Owen Falls (oude, maar beter gekende benaming.
Tegenwoordig is de naam ‘Nalubaale Power Station'), waar de centrale is gevestigd, keek j e uit over een uitgestrekt groen veld. Het leek ofde dam gemaakt was om groenvoer te verzamelen; niets wees erop dat daaronder ook
nog water was. Pas aan de horizon was een streepje water te zien, maar ook
dat was bevlekt met groen, van de nieuwe plakkaten waterhyacint die aan
kwamen drijven.
Tegenmaatregelen
Het tij keert halfweg de j aren 9 0. Er zijn in principe drie manieren om van de
hyacint afte komen.

L  Chemische bestrijding

Ongetwijfeld een effectieve manier, maar ook één die stuit op weerstanden.
De meest concrete daarvan is wel dat er gifin de vis zou belanden en dat zo
de visindustrie  schade zou lijden. Er wordt  dan  ook gezocht naar  snel  afbreekbare herbiciden.

M  De biologische bestrijding

Het introduceren van een natuurlijke vijand van de waterhyacint is een andere
methode. D e reden dat een indringer in een ecosysteem kan gaan woekeren is
in feite altijd het ontbreken van een natuurlijke rem op de vermenigvuldiging.
Alleen waar  de waterhyacint  thuishoort,  in  Zuid-Amerika  (Argentinië  om
precies te zijn), bestaat een dergelijk tegenstrever. Drie zelfs: de snuitkevers

Neochetina eichhorniae en Neochetina
bruchi , insecten met een soort slurfje
en een mot genaamd Sameodes a lbiguttalis

De kevertjes gaan de stengels van de
waterhyacint te lijfen hun larven de
bladeren.  Deze beestjes worden
in  het  Victoriameer  geïntroduNeocheti na eichhorni ae

Aquatropica

 8

Jaargang 32/03

Natuur
ceerd. In alle drie landen rond het meer worden ze op het ogenblik gekweekt.
Een driest voornemen, omdat het bestrijden van exoten met exoten meer dan
eens de zaken er alleen maar erger op heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Australië, waar vossen, uitgezet om de konijnen te b estrijden, veel meer trek bleken
te hebben in de originele Australische fauna, die het al moeilijk genoeg had
door de concurrentie van de konijnen zelf.
De  kever  hield  de  waterhyacint  enigszins  in  bedwang,  maar  lang  niet  afdoende. In 1995 was 8 0 procent van de Ugandese kustlijn bedekt door de waterhyacint, terwijl zo'n vierduizend hectare op het meer ronddobberde.
Gelukkig bood de natuur eigenhandig redding. Tot grote verbazing werd ontdekt dat de oorspronkelijke vegetatie de uitheemse waterhyacint te lijfging, in
het bijzonder het zogenaamde ‘hippo grass'. Dat is waterriet dat doorgaans
langs de kust groeit waar het water rustig is.
Door  de  grote  hoeveelheden  waterhyacint  langs  de  kust  wordt  het  water
echter zo kalm dat het riet verder het meer in kan groeien. Omdat het veel
stugger is dan de waterhyacint raakt deze bekneld tussen de harde stengels
van dit zogeheten nijlpaardengras, waardoor de plant verzwakt raakt en de
kever nog meer op kan vreten.

N  Mechanische bestrijding

Een derde b estrijdingsmethode, en één die onmiddellijk helpt is: de planten
uit het water scheppen.
Dat wordt toegepast bij Jinja in Uganda, bij de inlaat van de genoemde waterkrachtcentrale Nalubaale Power Station. Het materiaal voor deze ‘mechanische' methode is b etaald door de regeringen van Uganda en Nederland. Elk
fourneerde toen twee miljoen gulden. Daarvan werden twee vaartuigen betaald  die je  het  beste  zou  kunnen  omschrijven  als  ‘waterbulldozers'.  Met
krachtige motoren banen ze zich een
weg  door  de  groene  massa  en  een
soort hekwerk veegt een snel aangroeiende groene plak naar een plek op de
oever waar een lopende b and staat opgesteld. Die sleurt de oogst het water
uit, in een truck die in een ommezien
vol is en wegrijdt naar een stortplaats
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een paar honderd meter verderop. Hoewel de ene tientonner na de andere
wordt gevuld lijkt het een druppel op een gloeiende plaat. De open plek die
ontstaat in het water is nauwelijks te zien en is ook veel kleiner dan de groene
vlotten die in de verte alweer komen aandrijven.
De Owen Falls centrale draait inmiddels weer op volle toeren.
E n de risico's?
Kleven er geen risico's aan het oprukkende riet en de vraatzuchtige kevers?
Uit onderzoek blijkt dat de kevers alleen van waterhyacint leven en van niks
anders.
Het riet veroorzaakt echter nieuwe problemen. D e karakteristieke kleine b aaitjes verdwijnen.  Daarnaast  blijft  slib  en  afval  achter  het  riet  hangen.  Dat
laatste kan heel vervelend worden, want Uganda's hoofdstad Kampala loost
bijvoorbeeld haar riolering rechtstreeks in het meer. De schade aangericht
door de lozing is uiteraard erg j ammer, maar niet te vergelijken met de schade
die de waterhyacint heeft aangericht.
Momenteel is de hoeveelheid waterhyacint langs de kust meer dan gehalveerd
vergeleken met 1995. D e waterhyacint zal nooit meer uit het meer verdwijnen,
maar is nu wel beheersbaar geworden.
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Tetra's, Apogon parvulus
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aqua Limburg
Deze kardinaalbaars, die veel weg heeft van de b ekende kardinaal ofneontetras uit de zoetwateraquaristiek, zien we zelden in de handel.
Zijn werkelijke naam is Apogon

p arvulus * en hij is afkomstig uit Japan en de
Filipijnen.  Deze  dieren worden maximum  3  cm groot  en leven  op het rif
tussen de 0 en 4 meter diepte.
Net zoals zijn familieleden is deze
baars  muilbroedend  en  houdt  het
mannetje  de  eibal  in  zijn  muil.
Deze  dieren  zijn  echte  scholenvissen  en  moeten  dus  in  een
schooltje gehouden worden  (dit is
overigens  een  van  de  weinige
soorten  die  ook  werkelijk  zal
scholen in gevangenschap in tegenstelling tot juffers en anthiassen).
Minimum 5 dieren is noodzakelijk om de groep in leven te houden. Op den
duur zul j e zien dat twee exemplaren van deze school steeds een opgezette
krop hebben met eitjes. Er zijn in één school steeds twee actieve mannen aanwezig. De incubatietijd is ongeveer 8 dagen waarna er zeer kleine larven geboren worden. Kweken in gevangenschap is nog niet gelukt.
Het zijn niet de eenvoudigste dieren om te houden. Je moet ze, zoals al gezegd, aanschaffen in een school. Het voeden is het tweede probleem. Wanneer de dieren rustig gewend zijn eten ze snel mee met de pot. Het probleem
is dat veel aquarianen verkeerd voedsel geven waarbij te weinig reserves opgebouwd kunnen worden.
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De dieren lijken wel te eten maar komen flink wat tekort. Wanneer de twee
mannelijke  exemplaren  8  dagen niet kunnen  eten  door het  dragen van  de
eibal sterven deze meestal na het lozen van de larven.
De dieren hebben dus een tekort aan voedingsstoffen. Dit blijft gebeuren tot
er geen exemplaren meer overblijven. D e dieren zijn echter goed te houden als
ze een zeer afwisselend dieet aangeboden krijgen dat flink verrijkt is met vitaminen. Geefwanneer mogelijk levend mysis en artemia. Diepvriesmysis moet
ook op hun dagelijks menu staan.
Hou deze dieren ook in een
niet al te druk aquarium. Te
rustig is ook niet goed daar
hun  schoolgedrag  dan  wegvalt  (er mag gerust  een  enkele  doktersvis  of dwergkeizer aanwezig zijn). Dit gedrag is echter essentieel voor
het  overleven van  de  groep
(hormonale b epaling).
Maar  weinig  aquarianen
kennen deze prachtige baars
omdat hij vaak niet opvalt bij de groothandelaars waardoor winkeliers deze
maar weinig in het assortiment opnemen. Toch is het een veel voorkomend
baarsje  in  de  natuur  dat  regelmatig  geïmporteerd wordt.  De  prijs varieert
tussen de €  18,00 tot € 25,00 per stuk. Kortom, een zoute tetra voor de ervaren aquariaan!
* Noot r edacti e Aquatr opi ca

Apogon parvul us wor dt si n ds kort al s een syn oni e m va n Ostorhi nchus parvul us ( S mi t h
& Ra dcl i ffe 1 91 2) besc h ou wd.
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Een aquarium op een
aantrekkelijke manier beplanten
Danny D e B ecker, Gracilis Westerlo
Dit geldt zowel voor de biologische als voor de e sthetische kanten van het b eplanten. Een goed beplant gezelschapsaquarium moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

A Er moeten niet te veel soorten planten in het aquarium staan en
de planten moeten in flinke groepen worden geplant, met uitzonvan de solitair planten.
A dering
Er  moet  bij  het  inzetten  van  de  verschillende  soorten  planten
worden  gelet  op  contrast  in  bladvorm  en  kleur.  Afwisseling  in
kleur en puntige bladeren naast ronde bladeren.
A Iedere
plantensoort heeft in verband met zijn te bereiken hoogte

zijn  specifiek plaats in het aquarium. Het  spreekt voor zich dat
kleine plantjes op de voorgrond moeten staan en de hoge planten
in middenzone en achtergrond.

Probeer zoveel mogelijk diepte in uw aquarium te krijgen. Dit klinkt simpeler
dan het in werkelijkheid is, maar u vindt verderop een p aar handige tips om
dit te bereiken.
Met b etrekking tot de echte waterplanten geldt de volgende regel: het aquarium moet voor ongeveer 3 5 % van het plantentotaal b estaan uit echte waterplanten. Dit zijn onder andere de plantensoorten hoornblad (Ceratophyllum
demersum ), waterpest (Egeria densa ), reuzenambulia (Limnophila aquatica ),
Cabomba -  en  Vallisneria -soorten.  Echte  waterplanten  zijn  zo  belangrijk
omdat ze rechtstreeks met hun bladeren voedingsstoffen uit het water halen
en zo een teveel aan voedingsstoffen voorkomen. Als er een overschot aan
voedingsstoffen in het water zit, werkt dit algengroei in de hand met alle nadelige gevolgen van dien.

maart 2017

 13

Aquatropica

Planten
Wat b etreft het aantal plantensoorten in een aquarium neemt u de volgende
vuistregel: men plant één soort per 10 centimeter voorruit. Dus in een aquarium van 120 cm lang zet men 12 soorten planten. Als u deze regel aanhoudt
en de verschillende soorten in voldoende grote groepen plant, krijgt men een
rustig geheel. Als u meer soorten in de bak plaatst en in kleinere groepen zal
het aquarium een onrustige indruk geven. Dit moet u proberen te voorkomen.
Voor het contrast in kleur en vorm tracht u nooit twee plantensoorten die
sterk op elkaar lijken naast elkaar te zetten. U moet kleur en bladvorm afwisselen om zo een contrast te krijgen in het geheel. Er is bijna niet een plant gelijk, dus wat dat b etreft kunt u alle kanten op met uw plantenbak.
Voor wat betreft de plaats waar u een plantensoort zet, geldt de simpele regel
dat u grote planten natuurlijk niet vooraan in uw  aquarium zet. U begint
vooraan met kleine plantjes en b ouwt dit langzaam op naar achteren zodat u
een mooie begroeide achterwand krijgt. Om voldoende diepte in een aquarium te krijgen, is de nodige ervaring en een dosis inzicht nodig. Als u wel
eens in een museum bent geweest en daar schilderijen zag hangen, hebt u
misschien zonder dat u het wist gekeken naar een schilderij gebaseerd op de
gulden  snede.  Deze  regel  gebruikten  onze  meester-schilders  al jaren  om
diepte te krijgen in hun schilderijen. Een schilderij is een platte doek en toch
slaagt men erin om een optische diepte te creëren.
De regel werkt als volgt: we gaan als voorbeeld even uit van een aquarium met
een lengte van 120 cm en een diepte van 60 cm. We trekken in het aquarium
een denkbeeldige lijn naar de achterwand op 2/3 van de lengte. In het voorbeeld is dit 80 cm uit de zijkant. Vervolgens trekt u een denkbeeldige lijn van
links naar rechts in uw aquarium op 2/3 van de diepte van het aquarium. U
meet dit vanafde achterwand. In ons voorbeeld is dit 4 0 cm vanuit de achterwand en dus 20 cm achter de voorruit.
Als  u  nu  op  het  snijpunt
van de denkbeeldige lijnen
een mooie solitairplant zet
ofhierheen werkt met een
plantenstraatje,  met  andere  woorden  deze  krui-
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sing  als  aandachtspunt  voor  de  beplanting  gebruikt,  hebt  u  daarmee  een
prachtige blikvanger in uw aquarium. Uw aandacht zal in eerste instantie altijd worden getrokken door deze omschreven plek. Ook is het gebruik van
straatjes gemaakt met behulp van een plantensoort naar keuze een manier om
diepte te bereiken. De foto hieronder toont een straatje Lobelia cardinalis .
Het  straatje  loopt  van  linksonder diagonaal naar boven op
de  foto.  Daarnaast  ziet  u  een
straatje  bestaande  uit Heteranthera  zosterifolia .  Een  straatje
dient laag en breed te beginnen
en  naar  achteren  toe  steeds
hoger  en  smaller  te  worden.
Hiermee creëert u diepte in het
aquarium.
Plant nooit  een groep planten
evenwijdig aan de voorruit. Als u dat doet, gaat alle diepte verloren. Bij de
achtergrondbeplanting moet u voorkomen dat alle plantengroepen even hoog
zijn. U moet de hoogtes laten variëren en zorgen dat u op een p aar plekken
een doorkijk creëert en de achterwand kunt zien. Als u zorgt voor een donkere achterwand, zorgt dit voor extra diepte.
hebben een p aar dingen nodig om gezond te blijven:
FPlanten
Namelijk voldoende licht gedurende een periode van zo'n elftot twaalfuur
per dag.
F Tevens
moet er voldoende voeding aanwezig zijn in de bodem, maar ook in
het water met als belangrijkste voedingsstofijzer (Fe).
Vooral bij het houden van roodbladerige planten is veel licht en voldoende
ijzer en sporenelementen b elangrijk om de plant op een goede rode kleur te
krijgen en te houden.
Enkele vragen die we op voorhand moeten overwegen en keuzes maken

Bij het b epalen van de soorten planten die we willen gaan houden, moeten we
rekening houden met de eisen die een plantensoort aan haar leefomgeving
stelt. Hoeveel licht heeft de plant nodig? Er zijn planten die veel licht nodig
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hebben om te kunnen groeien, terwijl een andere plant bijvoorbeeld aan de
helft van de hoeveelheid licht genoeg heeft. Welke b odem moet ik gebruiken?
Er zijn planten die in een schrale grond willen staan, maar er zijn ook planten
zoals de Cryptocoryne -soorten die van een b eetje klei in de bodem houden.
Welke eisen stelt de plant aan het water?

De watersamenstelling wordt in de eerste plaats bepaald door de vissen die u
gaat houden. U hebt ook eventuele wensen van vissoorten die u wil houden
en b ent ook gebonden aan de eisen die de vissen aan het water stellen.
Hieronder vindt u een beschrijving van verschillende soorten planten en de
eisen die zij stellen aan hun leefomgeving.

ìVoorgrond


( dwergcryptocoryne): dit is een mooi fris groen plantje
Cryptocoryne x willisii
wat uitermate geschikt is voor op de voorgrond. Hoe sterker de belichting,
hoe lager de plantjes blijven en kunnen dan een prachtig grasveldje vormen.
Lichtbehoefte 50 W/ 100 l, pH 6,5 – 7,5, KH 2 – 15, temp. 22 – 30  ˚ C.
1 )

Samolus parviflorus  (Amerikaanse  beekpunge):  mooi  plantje  tot  10  cm

hoog. Lijkt op een j ong slaplantje en wordt ook wel eens zo genoemd. Lichtbehoefte 75 W/ 100 l, pH 6,5 – 7,5, KH 5 – 12, temp. 18 – 24  ˚ C.



Sa mol us valerandi

Di di plis di andra

( syn.  Sa mol us parvifl orus) 
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Planten
Lobelia c ardinalis : plantje die heel gemakkelijk laag te houden is en uitermate

geschikt voor voorgrondbeplanting. 

Didiplis d iandra (Amerikaanse waterpostelein): bij een sterke b elichting krijgt

deze plant prachtige rode koppen. Plant is geschikt voor zowel voorgrond als
middenbeplanting. Wordt tot 15 cm hoog, maar is prima kort te houden.
2 )

Echinodorus tenellus (tenellus gras): tot 7 cm hoog plantje. Dit maakt het

zeer geschikt voor op de voorgrond. Eist een goede b elichting en een temperatuur van 22  ˚ C.

Hydrocotyle vulgaris (waternavel): moerasplantje wat ook in Nederland voor-

komt in drassige weiden en aan de oevers van sloten. Laat zich prima gebruiken als voorgrondbeplanting en vermeerdert zich met uitlopers die om de
paar centimeter een nieuw plantje laten ontstaan.

ìMiddenzone

Ludwigia repens (waterlepeltje): een prachtige

stengelplant met olijfgroene ronde bladeren. De
bladeren zijn aan de onderkant prachtig bruin gekleurd. Kan ongeveer 50 cm hoog worden. Bij een
zwakke b elichting zal de plant bleek blijven en zal de
rode kleur verdwijnen. Lichtbehoefte 50 W/ 100 l, pH
5,5 – 7,5, KH 2 – 15, temperatuur 2 0 – 30 ˚ C. O ok geschikt als achtergrondbeplanting.
Rotala m
 acrandra : stengelplant die ongeveer 5 0

cm  hoog  kan  worden.  Heeft  een  prachtige
rode kleur bij voldoende b elichting. O ok voor
deze plant geldt: bij een zwakke b elichting zal
de plant bleek worden. Houdt van  sterke belichting,  bodembemesting  en  regelmatige  ijzertoediening. Lichtbehoefte 75 W/ 100 l, pH 6 ,0 – 7,0,
KH 2 – 15, temperatuur 25 – 30  ˚ C.

maart 2017

 17

Aquatropica

Planten
Hygrophila corymbosa : een mooie frisgroene plant die snel groeit en houdt

van  regelmatige  ijzerbemesting.  Contrasteert  mooi  met  fijnbladerige  rode
planten. Lichtbehoefte 5 0 W/ 100 l, pH 6 ,5 – 7,5, KH 2 – 15, temperatuur 22 –
28  ˚ C. Ook geschikt als achtergrondbeplanting.

Hygrophila d ifformis (vaantjesplant): mooie plant met fijn gevormde bladeren

met een frisgroene kleur. Vraagt een voedselrijke bodem, regelmatige ijzertoediening, C O 2-bemesting. Lichtbehoefte 75 W/ 100 l, pH 6,5 – 7,5, KH 2 – 15,
temperatuur 23 – 28  ˚ C.

Hydrocotyle leucocephala (Braziliaanse waternavel): stengelplant met ronde

gekartelde bladeren. Groeit snel en kan zowel in de b odem worden geplant en
als  drijfplant  worden  toegepast.  Heeft  veel  licht  nodig.  Lichtbehoefte
75W/ 100 l, pH 6 ,0 – 7,5, KH 2 – 15, temperatuur 2 0 – 2 8 ˚ C. Ook geschikt als
achtergrondbeplanting.

ìAchterzone

3 )

Stengelplant met fijn verdeelde blaCabomba c aroliniana : echte waterplant.
2
deren. Plant kan niet goed tegen C O -gebrek, regelmatig inkorten, verplanten.
Heeft schoon en helder water nodig en veel licht. Lichtbehoefte 75 W/ 100l,
pH 6,5 – 7,2, KH 2 – 12, temperatuur 22 – 28  ˚ C.

Bacopa caroli ni ana

Aquatropica

Li mmophil a sessilifl ora
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Planten
Vallisneria spiralis :  echte waterplant.  Ook geschikt voor langs  de zijruiten.

Stelt niet veel eisen aan waterkwaliteit. Het is een gemakkelijke plant die veel
uitlopers vormt en hierdoor dichte b estanden kan vormen. U dient dit wel regelmatig uit te dunnen omdat de plant anders te veel licht tegenhoudt, wat in
het nadeel werkt van de andere planten. Lichtbehoefte 50 W/ 100l , pH 6,5 –
7,5, KH 5 – 12, temperatuur 15 – 30  ˚ C. Draagt met zijn snelle groei bij aan
een goede waterkwaliteit.

Bacopa caroliniana : een mooie frisgroene stengelplant die vrij gemakkelijk te

houden is in het aquarium. Ze is afkomstig uit het midden en zuiden van
Amerika en houdt van water met een temperatuur van 23 – 24  ˚ C. Lichtbehoefte 50 W/ 100 l, pH 6,0 – 7,5, KH 5 –  15. D e plant is heel gemakkelijk te
stekken door het bovenste eind afte knippen en in de grond te planten. Vervolgens het onderste gedeelte van de stengel laten staan waarbij er na verloop
van tijd zijscheuten ontstaan die als volwaardige planten gaan groeien. Bij een
sterke belichting kan de plant een enigszins rode kleur ontwikkelen.

Limnophila sessiliflora (reuzenambulia): echte waterplant die geschikt is als

achtergrondbeplanting. Heeft veel licht en regelmatige ijzerbemesting nodig.
Lichtbehoefte 75 W / 100l, pH 6 ,0 – 7,5, KH 3 – 15, temperatuur 22 – 2 8 ˚ C.

ìSolitair

Het geslacht Echinodorus

bevat veel soorten. Deze soorten hebben enorm veel
variëteiten. Ze zijn2 ) er tot wel 6 0 cm hoog, maar er is ook bijvoorbeeld de Echi
nodorus tenellus , ook wel bekend onder de Nederlandse naam tenellusgras.
Dit plantje is bekend als voorgrondbeplanting en wordt ongeveer 5 cm hoog. En
dan hebben we nog alle soorten en variëteiten die zich ertussenin bevinden. 
Echinodorus  cordifolius  is  een  zeer
krachtig groeiende plant die veel ruimte
vereist en vooral een hoog aquarium. De
plant kan lange tij d klein worden gehouden
door het regelmatig weghalen van de grootste
bladeren.  Op  een  gegeven  moment  zal  de
plant echter zijn eigen weg gaan en omhoog schieten.
Echi nodorus cordifoli us s u bs p.  fl uitans
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Het misschien
wel b ekendste familielid van deze plant is de Echinodorus

a ma4)
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plant. D eze plant wordt wat minder groot ( 40 cm) en kan in een middelgrote
bak prachtig fungeren als solitair plant. D eze plant komt zoals de naam ook
al aangeeft uit het Amazonegebied (Brazilië) en behoort sinds j aren tot de populairste aquariumplanten. Een aanrader voor in het aquarium.
OokNymphaea

b estaat uit ettelijke kleurslagen die een aanwinst kunnen b etekenen voor uw aquarium. Ook de lotus is prima een tijdje klein te houden
door regelmatig de grootste bladeren te verwijderen. Op een gegeven moment
zal de plant toch te groot worden. Maar wanneer deze plant zich thuis voelt in
het aquarium heeft hij al verscheidende uitlopers gemaakt en verschijnen er
hier en daar regelmatig nieuwe planten. U kunt er dan voor kiezen om de
grote plant te verwijderen en één oftwee j onge planten te laten staan. Deze
zullen spoedig uitgroeien tot nieuwe volwaardige lotussen.
NVDR Aquatr opi ca:

1 ) Sa mol us parvifl orus wor dt tegen woor di g aa nzi en al s een syn oni e m va n Sa mol us
valerandi.
2) De j ui ste wetensc ha p pel i j ke naa m i s Hel anthi u m tenell u m ( syn.  Echi nodorus tenel-

l u m).

3) Staat op de E ur opese l i j st va n i nvasi eve exoten ( ver or deni ng ( E U) nr.  1 1 43/201 4;
ui tvoeri ngsver or deni ng ( E U) 201 6/1 1 41  va n de Co m mi ssi e) en mag dus ni et meer
geh ou den en/ of ver ha n del d wor den.
4) Echi nodorus a mazonicus i s een syn.  va n Echi nodorus grisebachii.

Aquatropica
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Clubreis Danio Rerio Izege m
Burgers Zoo, 1 juli
Dominiek Leenknegt, D anio Rerio Izegem
Voor de clubreis h ebben er n og n ooit z oveel tijd n odig g ehad om deze in elkaar
te doen p assen, m aar dit h eeft a ls voordeel dat we opnieuw een g evarieerd p rogramma k unnen a anbieden d ie z eker d e m
 oeite waard is om d eze te bezoeken.

Deze keer gaan we terug naar Nederland en starten we via onze gekende p arking aan B osmolens Kerk. We stappen op een comfortabele bus die ons naar
Honselersdijk voert waar we  een  echte tropische  aquariumplantenkwekerij
aandoen. Natuurlijk  krijgen we  daar  een bakje  koffie  aangeboden  met  de
door  ons  voorziene  koffiekoeken.  We  krijgen  uitleg  hoe  de  kwekerij  zijn
planten teelt en verzorgd en hoe deze aangeboden worden voor verkoop.
Na dit b ezoek rijden we naar de gekende trapistenbrouwerij van La Trappe in B erkel-Enschot om dit
befaamde gerstenat te proeven.
Na  deze  deugddoende  degustatie  vertrekken  we
naar ons hoofddoel Burgers Zoo.
Ondertussen wordt gedacht aan de lunch die b estaat uit drie picollobroodjes met verschillend beleg. Tevens wordt een drankje aangeboden naar
keuze.
Eenmaal aangekomen in Burgers Zoo bent u vrij om deze zoo te bezoeken
met verschillende leefdelen, Burgers Bush, Burgers Rimba, Burgers Desert,
Burgers Safari, Burgers O ceanium. Er is zoveel fauna en flora te b ekijken dat
we ogen tekort zullen hebben om dit prachtig dierenpark te aanschouwen. We
blijven van de pracht en de praal genieten tot aan sluitingstijd.
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Daarna brengt de bus ons naar Van D er Valk Hotels-Restaurant om een gevarieerd warm buffet aan te bieden met een drank naar keuze, alleszins hebben
we voorzien dat j e niet met honger van tafel komt.
Wanneer dat we voldaan zijn vertrekken we naar onze thuishaven Izegem. Er
is onderweg een sanitaire stop voorzien. 
volgen de praktische zaken van verloop:
FHier
om 6.00 u aan de kerk B osmolens
F Vertrek
Aankomst Honselersdijk omstreeks  8.45 uur, bezoek kwekerij met koffie
en koffiekoeken.
F Vertrek
uur naar La Trappe Trappistenbrouwerij B erkel-Enschot.
F AankomstomL10.30
a Trappe omstreeks 12 uur, degustatie van trappist.
F Vertrek uit La Trappe omstreeks 13 uur naar Burgers Zoo.
F Aankomst Burgers Zoo omstreeks 14 uu, vrij bezoek.
F Vertrek uit Burgers Zoo 19.00 uur naar Van Der Valk restaurant Arnhem.
F Aankomst Van Der Valk Restaurant omstreeks  19.10 uur met een gevarieerd warm buffet en drank naar keuze.
F Omstreeks
21.00 uur vertrek huiswaarts en sanitaire stop onderweg.
F Omstreeks 24.00
thuis in Izegem.
Prijsberekening:
Koffie met koffiekoeken= 3,60 euro
Trappist tussen 3,00 en 4,50 euro
Burgers Zoo = 19 euro in groep
Lunch met drank naar keuze = 7,00
Dinerbuffet met drank = 27,00 euro
Comfortabele autocar met 2 chauffeurs = 28,50 op basis van bus 50 p ers.
Dit zijn de prijzen die officieel aan ons worden gerekend! Dus komt de prijs
per persoon aan 88,1 euro per persoon.

Wij van D anio-Rerio Izegem zullen de prijs aanpassen zodoende dat hij aantrekkelijker komt voor de leden en niet-leden:
De p rijs voor leden bedraagt 78 euro all-in (leden en huisgenoten)
De p rijs voor kinderen onder 12 j aar b edraagt 60 euro
De p rijs voor niet-leden b edraagt 83 euro all-in.
Dus komt iedereen er dankzij de vereniging goedkoper vanaf.

Aquatropica
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Bij ko mende i nfor mati e voor Aquatropi ca-l eden
Leden va n Aquatr opi ca betal en n or maal  gezi en al s ni et-l i d va n
Da ni o Reri o 83 eur o.  Aq uatr opi ca d oet even wel  ook een d ui tj e i n
h et zakj e z odat de Aq uatr opi cal eden dezel fde pri j s betal en al s de
Da ni o- Reri ol eden, zi j n de 78 eur o.
Let wel , j e moet wel  83 eur o over maken aa n I zege m.  Het ver sc hi l
wor dt da n door Aq uatr opi ca t er ugbetaal d.
I nschrijvi ngen gebeur en ui tsl ui t en d vi a Dani o Reri o en di t

voor 19 j uni.

De pl aatsen zi j n beper kt, wac ht d us ni et t e l a ng o m t e betal en.
I nsc hri j ven ka n vi a:
Br ec ht Va n h outt e br ec ht_va n h outt e @h ot mai l . c o m ( met een
u n dersc or e t ussen de 2 na men).
Rekeni ngn u m mer:  BE 45 4724 3691  81 89
BI C KRE D BE B B
Met ver mel di ng cl u br ei s Da ni o Reri o + aa ntal  pers on en
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De keizertetra
J. Koopmans en K. Fondu, D e Siervis Leuven

Deze karperzalm komt u it West-Columbia, waar h ij voornamelijk te vinden is
in h et s troomgebied van de R
 io San J uan. H
 ij werd een dertigtaljaren

g eleden
ingevoerd en m aakte onmiddellijk furore.

H
 ij z ou g emakkelijk te h ouden en te
kweken z ijn. N
 u is h ij z o g oed a ls u it de bakken verdwenen. M
 isschien was h ij,
al b ij a l, dan toch n iet z o g emakkelijk . ..

Het geslacht Nematobrycon

, waartoe hij behoort, telt drie soorten, waarvan
 lacortei ofroodoogN. p almeri , de keizertetra, als eerste werd ingevoerd. N.
tetra dook voor het eerst op in 1970. N.
 a mphiloxus b en ik nog nooit tegengekomen. Dit visje wordt blijkbaar in onze contreien zelden aangeboden.
Nematobrycon p almeri is een mooie en sierlijke karperzalm. D e grondkleur is

zalmroze. De bovenrug is paarsblauw iriserend, de buikzijde rozewit. Vanaf
de  achterrand  van  het
kieuwdeksel  loopt  er  een
flonkerende blauwe lengteband  die  reikt  tot  aan  de
staartvinbasis.  Pal  daaronder  ligt  er  een  blauwzwarte  zone,  die  over  het
kieuwdeksel  tot  aan  de
snuit doorloopt. D e vinnen
zijn geelachtig transparant.
De  eerste  straal  van  de
rugvin is, evenals de buitenste stralen van de staartvin, met een paars biesje
afgeboord. De verlengde middenste vinstralen van de staart zijn staalblauw.
De iris van het oog van de mannetjes is flonkerend blauw, dat van de wijfjes
iriserend groen.
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Het geslachtsonderscheid is eenvoudig. De vrouwtjes zijn kleiner, molliger,
minder mooi gekleurd en hun staartwimpeltjes zijn veel korter. D e mannetjes
worden zo een 6cm groot, de vrouwtjes zo een 4,5cm.
De keizertetra stamt uit het oerwoud en dus staat hij erop dat j e hem een
aquarium aanbiedt met een donkere bodem, een dichte achter- en randbeplanting en diffuus licht, dat j e kan b ekomen door drijfplanten in de b ak aan
te brengen. Hij houdt van een iets hogere temperatuur, die mag variëren van 24
tot  26 ˚ C.  Liefst  van  al  verzorg j e hem in iets zachter en
zuurder water dan de gewone
doorsnee karperzalm. Tracht
de pH alleszins onder de 7 te
houden.
Ne matobrycon l acortei,

r ood oogtetr a

Onze Nematobrycon is geen echte scholenvis, maar hij voelt zich toch b eter
in het gezelschap van enkele soortgenoten. Koop er dus liefst een stuk oftien.
In zijn natuurlijk biotoop loert hij vooral op kleine aanvliegende insecten. Als
er eentje in het water sukkelt, plukt de keizertetra het met een sierlijke opwaartse duik uit het wateroppervlak weg. Ook in het aquarium gaat zijn voorkeur uit naar dergelijk voedsel. We zetten dus enkele kweken van fruitvliegjes
op en we zoeken koortsachtig in onze tuin en eventueel in die van de buren
naar groene bladluizen, die voor deze visjes een delicatesse zijn. Verder neemt
hij ook levend voer als cyclops, watervlooien en kleine rode muggenlarven
met graagte aan. Desnoods eet hij ook droogvoer, zij het dan met merkelijk
minder enthousiasme.
De kweek is niet al te moeilijk en voor een zalm ook niet al te productief. Als
je een legrijp koppeltje hebt en j e wil een kweekje wagen, zet j e ze apart in een
kweekbakje met een inhoud van een liter oftien. Bij een temperatuur van 26
˚ C, een pH van 6 tot 6,2 en een hardheid van 6 GH zullen ze vrij vlug afzetten. De eitjes worden tussen fijnbladige planten afgelegd. Je zorgt dus voor
een rijkelijk bundeltje Myriophyllum

ofnog b eter voor een flinke dot j avamos,
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die je  eerst uitspoelt in water waaraan je  een vleugje kaliumpermanganaat
hebt toegevoegd. Vermits de eitjes weinig kleefkracht hebben, komen ze praktisch allemaal op de bodem ofin het j avamos terecht.
Eens het afzetten achter de rug, dien j e de ouderdieren cito presto te verwijderen. Het legsel telt meestal tussen de 50 en de 100 eitjes, die na 4 8 uur uitkomen. Eieren en larfjes zijn zeer klein en met het blote oog nauwelijks waar te
nemen. Leg dus meteen j e loep binnen handbereik en voorzie j e zaklamp alvast van nieuwe batterijen.
Na een viertal dagen zwemmen de j ongen vrij. D e eerste dagen worden ze gevoederd met infuus, later met p antoffeldiertjes. D aarna schakelen we over op
artemianaupliën,  die  zelf net  het  levenslicht  zagen.  Bij  een  goede  opfok
groeien de kleintjes snel tot zeer snel en breng j e ze best over in een groter
bakje. Nu kun j e ook al teruggrijpen naar het b okaaltje met vleugelloze fruitvliegjes.
Als je
 g emotiveerd bent, en je
 wil een ietsje m eer tijd besteden aan deze p rachtige karperzalmpjes, zullen ze jou
 trakteren op een subliem coloriet en op een,
naar z almennormen, lang en g elukkig s amenzijn.
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Hydrosaurus pustulatus,
Filipijnse zeilhagedis
Margie v.d. Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Wat een oerbeest! Soms z ie je
 een dier waar je
 m eteen door wordt g egrepen en
dan bedoel ik n atuurlijk n iet letterlijk. Maar één waar j e direct n ieuwsgierig
naar wordt. N
 u is een leguaan m et z ijn oeruiterlijk s owieso a l een dier wat m e
intrigeert. Ik kan m e h elemaal voorstellen dat die duizenden jaren geleden a l
op onze aarde rondliepen.

Een leguaan die dat b eeld nog meer versterkt is de Filipijnse waterleguaan of
Filipijnse zeilhagedis zoals hij ook wel genoemd wordt. En als j e goed naar
het mannetje kijkt, zeker als hij wat opgewonden is, dan is die laatste naam
heel mooi gekozen.
Zoals zijn andere naam indiceert, komt hij uit de Filipijnen en behoort deze
waterleguaan tot de hagedissen die in en rondom water leven. We noemen dit
soort hagedissen ook wel waterminnende hagedissen.
De Filipijnse waterleguaan komt uit de familie van de agamen ( agamidae
O.F. h ydrosaurinae ). In 1829 werd deze leguaan voor het eerst beschreven
door Johann Friedrich von Eschscholtz onder de naam Istiturus

p ustulatus .
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Zoals ik al aangaf, is de naam zeilhagedis heel toepasselijk, want het meest
opvallende kenmerk bij het mannetje is zijn rechtopstaand, hard stuk huid
achter op de rug. Dit deel kan wel 6 tot 7 cm hoog worden en lijkt inderdaad
ietwat op een zeil van een zeilschip.
Het is b est een grote j ongen, want inclusiefstaart kan de Filipijnse zeilhagedis
wel een meter lang worden. Hij is wat b etreft kleur onopvallend en is het b este
te b eschrijven als grijs- tot groenachtig.
Deze hagedis leeft in tropische b ossen vlak bij de oevers van oppervlaktewateren.  Ze  kunnen uitstekend  zwemmen.  De  aan  de  zijkant  afgeplatte  staart
zorgt voor veel voortstuwing door het water. D oor de vliezen tussen de tenen
van hun poten is deze soort in staat zelfs over het water te lopen. Althans zo
lijkt het, net als bij veel basilisken, die daardoor de bijnaam Jesus Christ hebben
gekregen, rennen ze zo hard over het water dat ze er bijna boven zweven.
De  Filipijnse  zeilhagedissen  zijn  echte  omnivoren,  ze  eten  eigenlijk  alles.
Gaande van allerlei plantaardig voedsel, zoals bladeren en vruchten tot verschillende insecten. Tevens zijn kikkers en vissen niet altijd veilig voor ze.
Ze brengen hun dagen meestal door op b oomstammen, vlakbij ofzelfs b oven
het water, waar ze lui liggen te zonnen. Zodra er gevaar dreigt, sprinten ze
met een enorme snelheid het water in en verdwijnen onder water.
Deze hagedis zet twee tot acht eieren per legsel afen produceert meerdere
legsels per seizoen. D e eitjes worden in ondiepe holen in de buurt van oppervlaktewater afgezet.
De juvenielen  kruipen  na  ongeveer twee maanden uit het ei en
het hol op weg naar vele gevaren,
daar  er  talloze  vijanden  op  de
loer liggen. Groot geluk voor ze
is dat ze direct uitstekende zwemmers  zijn  en  zich  snel naar het
water  begeven  waar  ze  kunnen
onderduiken.
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Mijn roodkopzal men
He migra mmus rhodosto mus
Albert Sanderse, http://www.sanderseaquarium.nl
Als ik ergens veel plezier aan b eleef, dan zijn het wel de roodkopzalmen. Het
is een makkelijke sierlijke vis en tevens een makkelijke alleseter. Bij een temperatuur van 24 tot 2 6 graden en een pH van 7 ofiets lager voelen ze zich opperbest in het aquarium. Je moet ze natuurlijk niet met twee stuks houden,
want het is echt een typische scholenvis. Het klinkt wat vreemd, maar hoe
groter de school, hoe mooier de vis. Zelfheb ik er 8 in het aquarium, maar dat
komt omdat er 1 dood is gegaan. De oorzaak daarvan is mij volledig onbekend.
De roodkop wordt gevangen in de benedenloop van de Amazone waar ze in
rustig stromend en bijna stilstaand water leven in forse scholen. D e watertemperatuur is daar zoals hierboven vernoemd. Natuurlijk zijn daar ook variaties
in die gekoppeld zijn aan de seizoenen.
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Ze zijn wel liefhebbers van een goed aangeplant aquarium, maar desondanks
zullen ze hoofdzakelijk de benedenzone van het aquarium b ewonen, waar het
schooltje dan gezellig heen en  weer zwemt zonder de rust in het aquarium te
verstoren.
Wanneer we naar de foto van het visje kijken dan is het niet moeilijk om er
verliefd op te worden. Ik zal dan ook geen moeite doen om de kleuren te beschrijven, want alles wat ik over de kleur schrijfdoet alleen maar afbreuk aan
de werkelijkheid.
Sterk afwisselend voer wordt door de roodkop erg op prijs gesteld. Helaas is
het erg moeilijk om in Zeeland m .n. in de B evelanden en Walcheren om watervlooien te scheppen i .v.m. het brakke water, maar ik voer om de dag vriesvoer dat ik eerst laat ontdooien en om de andere dag droogvoer van verschillende soorten door elkaar. Al mijn vissen zijn er  erg tevreden mee en kleuren
allemaal netjes door. D e temperatuur in mijn aquarium is 23 tot 24,5 graden
gemiddeld, er staat een rustige stroming in de bak en ook nog een rustig werkende luchtpomp. Bij het afhevelen raak ik natuurlijk water kwijt, dat ik weer
aanvul met ongeveer 2/3 regenwater en  1/3 leidingwater, daarbij kijk ik niet
op een litertje verschil hoor. D e laatst gemeten pH-waarde in mijn aquarium
is net geen 7.
Wanneer de vis uitgegroeid is dan b ereikt hij een lengte van ± 5 cm.  Het is
overigens  geen  snelle  groeier.  Momenteel  zijn  de  roodkoppen  de  oudste
vissen in mijn aquarium. Ze zwemmen er nu 7 j aar. Wat nog een voordeel is,
het is een zeer vredelievende vis. Het leuke is, dat als j e  visite krijgt en de
mensen kijken naar j e aquarium, zeggen ze bijna altijd: 'Hé wat is dat een
geinig visje met die rode kop.' Ja, hij valt wel op in het aquarium en het komt
o zo vaak voor dat als ik gedurende de  lezingen die ik bij de aquariumverenigingen geefover deze vis praat, bijna iedereen het er over eens is dat het een
visje is dat vele aquariumhouders erg tevreden stemt. Dat is toch een teken
dat hij bij veel aquariumhouders in de smaak valt om deze vis te houden.
Ik h oop dat wanneer u deze m ooie, n iet veel eisende vis aanschaft, u er o ok z oveel p lezier aan m ag beleven a ls ik.
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Uit nodiging

Invasieve soorten en de gevol gen voor ons
Uit nodiging al ge mene ledenbijeenko mst, vrijdag 31 maart
Gerrit Plovie en Martin Byttebier
Wat mag ik nu nog houden van planten en dieren in mijn tuin en in mijn bakken. Sommige dieren en planten zijn nu reeds verboden en andere soorten
staan er aan te komen om hetzelfde lot te ondergaan. Dieren die nu nog verkocht worden zijn bij thuiskomst misschien al verboden.
Heeft dit gevolgen voor onze aquarium/terrarium en tuin? Op het eerste zicht
misschien niet, maar toch zou dit in de nabije toekomst wel eens het geval
kunnen zijn.
Verboden planten mogen niet meer verkocht, geruild en weggegeven worden,
maar  soms  ook  niet  naar  het  containerpark  gebracht  worden.  En  buren
kunnen u  aansprakelijk  stellen  mochten uw  planten  toch  in  hun  tuin uitzaaien. Weet dat er j aarlijks nieuwe planten en dieren op de EU-lijst worden
gezet en dat bijvoorbeeld sommige bamboesoorten in de toekomst mogelijks
ook verboden zullen worden. Nu al zijn enkele vissen, aquarium- en vijverplanten verboden.
Met deze voordracht willen we jullie op de hoogte brengen van de recente
ontwikkelingen en wat er volgend j aar moet b eslist worden.
Onze secretaris en de voorzitter hebben eind vorig j aar de eer gehad om in de
werkgroep te zitten die op Belgisch niveau de lijst van verboden dieren opmaakt. Veel heeft de werkgroep niet kunnen aan veranderen, maar we hebben
wel de mogelijkheid gehad om er veel over te weten te komen.
Iedereen welkom op vrijdag 31 maart om 20 uur
Zaal "Van B oven" Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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