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Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Herfst, na een hete zomer nog effen genieten van
een nazomertje tot alle bladeren van de bomen
zijn gevallen. Alle vruchten zijn geoogst en nu
terug tijd voor de hobby's. Tijd om het aquarium
eens grondig aan te pakken of de vijver een grote
schoonmaakbeurt te geven.
Nu de planten in de vijver in wintertoestand gaan
is het ideale moment om de vijver aan te pakken.
Alle zuurstofplanten mogen er uit en alleen de toppen er terug in en volgend jaar
hebben we weer een mooi klare vijver. Ook de overplanten en de waterlelies
mogen ingesnoeid worden. Het moment om ook uw vrienden gelukkig te maken
met een stek van uw waterlelies. Deze in de natuur gaan dumpen is geen goed
idee want stel je voor dat iedereen zijn overschotten van waterlelies in de Leie
zou werpen. De kans is dan groot dat er binnen enige tijd delen van de rivier zou
zijn dichtgegroeid waardoor de scheepvaart in de problemen kan komen.
Idem voor vissen die ziek zijn ofwaar we een overschot van hebben, ze horen
niet thuis in de natuur. Het is niet omdat deze vissen uit Afrika of Amerika
komen dat ze zich hier niet kunnen aanpassen en een plaag gaan vormen.
Een deel van onze invasieve planten en dieren zijn ooit eens op deze manier
in de natuur terecht gekomen.
Nu de herfst er is, is het ook wel terug het moment om met zijn allen naar de
vergaderingen te komen. Als bestuur proberen we iedere maand iemand te
strikken om een goede en leerrijke voordracht te geven. Deze mensen doen
dit ook met veel overtuiging en dan is het voor ons en zeker voor de voordrachtgever leuk als er veel volk op afkomt. Breng gerust uw vrienden en familie mee als er eens een onderwerp bij zit die hen ook interesseert. We staan
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open voor niet-leden. Heb je iemand die net als u een aquarium heeft, breng
hem dan gerust mee. Of als je in een aquariumzaak komt en je ziet mensen
die interesse hebben in het aquariumgebeuren vraag gerust hun gegevens en
bezorg ons dit, we gaan deze mensen dan uitnodigen voor de volgend vergaderingen.
Ik hoop iedereen op de volgend vergadering over maanvissen weer te zien.
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Inrichting van een Afrikaans
dwergcichlidenbiotoop
Auteur onbekend – Skalaar Torhout
Na een voordracht over een dergelijke inrichting; h eb ik besloten om dit o ok
eens n eer te p ennen . .. zodat de geïnteresseerden onder jullie

dit ook n og eens
kunnen n alezen.

Om ons dwergcichlidenbiotoop in te richten, moet men zich eerst eens kunnen
inleven in de vrije natuur. Men hoeft daarvoor niet speciaal naar de beekjes of
kreken van het Afrikaanse oerwoud te reizen om daar voorbeelden uit te halen.
Ga gewoon eens in ons eigen landje op verkenning in bossen ofin de Ardennen
te kijk en daar kan je al veel uit halen. Bladeren op de bodem, stenen geërodeerd (afgesleten) door het voorbijrazende water en afgeknapte takken, die hier
en daar de vloeiende doorgang van het water belemmeren.
Ik ben persoonlijk iemand die voorstander is van biotoopingerichte aquaria
of “wilde bakken” zoals iemand het deze avond noemde. Een aquarium afgewerkt en onderhouden zoals een Engelse tuin kan wel mooi zijn, maar dat
spreekt mij persoonlijk weinig
aan; wel een
aquarium die zo
dicht als mogelijk
een natuurlijk tafereel nabootst.
Voor beel d va n een
bi ot oopbak
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Als we een aquarium uitkiezen om dwergcichliden te houden moeten we met
de hoogte minder rekening houden, omdat deze niet van zo'n groot belang is.
Men doet er beter aan zelfs van de standaardmaten afte wijken en bv. 80 x 50
x 40 te gaan. Dan creëert men op die manier een mooi dieptezicht en heeft
men meer mogelijkheden voor de inrichting.
Met de verlichting moet men in dit soort aquarium niet overdrijven, want
men werkt in dit geval met planten die niet zozeer lichtbehoevend zijn. Ook
de dwergcichliden komen beter tot hun recht en kleurenpracht in een matig
verlicht aquarium met 2 tl-buizen volstaan hier ruimschoots.
Als voeding voor de planten gebruik ik turfplaten gecombineerd met een voedingsbodem. Daarboven als bodemgrond gebruik ik een laag zeer goed gewassen rijnzand van 0/7 mm, die ik van vooraan van een paar centimeter
naar achteren toe laat oplopen tot een 8 à 10 cm. Natuurlijker kan men niet
gaan, het komt trouwens rechtstreeks uit de rivier. Ik beklem met nadruk 0,7
mm, omdat ik ondervonden heb dat deze structuur los blijft. De planten
maken dan bovendien gezonde witte wortelen aan. Ik heb met rijnzand van
0/2, 0/5, scheldezand en duinzand gewerkt, en daar kwam ik steeds tot de
vaststelling; dat er zich zwarte rottingsplaatsen voor deden – vooral waar er
stenen of kienhout lagen – en kwamen er gasbellen tevoorschijn die opborrelden en duiden op een dichtgeslipte zuurstofloze bodemgrond. Met 0/7 heb
ik dit nog niet voorgehad. Zelfs na twee jaar kan je nog altijd gemakkelijk een
vinger in het zand drukken.
Verder kleed ik het geheel aan met veenhout, geen versteend hout zoals in de
handel verkrijgbaar (indien dit niet anders kan, zal je dit toch moeten gebruiken). Ik heb het geluk gehad om met een bevriende vereniging mee op stap te
gaan en daar mijn veenhout in Duitsland (turfstreek) te kunnen sprokkelen.
Veenhout is herkenbaar; het moment dat het in droge toestand verkeert, blijft
het drijven, daarom moet men het hout enkele weken tot maanden laten inwateren tot het zich volgezogen heeft en zo naar de bodem zinkt en kan
dienen voor het aquarium. Wat mij ook opgevallen is dat het veenhout nog
looizuren afgeeft (onschadelijk voor vissen uit een zacht, zuur milieu) en de
algen ook wegblijven of ten minste heel weinig kans maken op dit hout. Men
neemt al naar gelang het aquarium enkele grote stukken en voor de voorgrond kleine takjes, schillen, schilfers die men willekeurig op het zand legt.
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Als beplanting gebruikt men hoofdzakelijk epifyten zoals; javavaren, congovaren (Bolbitis h eudelotii ), Anubias barteri var. nana , javamos gecombineerd
met Vallisneria en als solitair bv; tijgerlotus. De epifyten bindt men met visdraad vast op het hout (zet men niet in volle grond!) De Vallisneria plant ik
meestal waar de uitstroom van het filter uitkomt en heeft zo het geheel ook
een natuurlijker effect. Deze planten zijn daar ook tegen bestand. De Nymphaea lotus laat ik enkele drijfbladeren maken zodanig dat deze hier en daar
voor wat natuurlijke schaduw zorgt. Als bijkomende drijfplant kan men ook
nog de cosmopoliet Riccia f luitans (watervorkje) gebruiken. Als je verschillende soorten dwergcichliden wil houden, met verschillend broedgedrag, dan
moet je ook voor die variabele mogelijkheid zorgen. We spreken hier over holenbroeders en substraatbroeders.
Voor holenbroeders neemt men bv. een stenen kruikje,kokosnoot of bamboestokken maar wil men het een natuurlijker aanzicht geven dan neemt men gewoon enkele stukken veenhout gemiddelde dikte 4 à 5 cm diameter en boort
men er een gat in (men boort verschillende stukken met een verschillende
diameter van gatopeningen). Voor de substraatbroeder neemt men platte af-

Ano mal ochro mis tho masi
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geronde stenen. Zorg dat holenbroeders altijd meer schuilplaatsen hebben
dan er exemplaren aanwezig zijn en vul deze gaten gedeeltelijk op met zand
van de bodem, deze dieren graven zelf graag hun broedhol uit.
Over de keuze van jouw Afrikaanse dwergen ga ik niet te veel uit breiden, daar
sla je zelfbest eens een boek op na en kijk je wat je wil combineren met elkaar
en of deze dieren wel beantwoorden aan je waterparameters (zuurgraad, hardheid, enz. ...). Sommige dieren verlangen zuurder water, andere hebben net
liever wat meer alkalisch water. Het spreekt vanzelf dat je dan deze twee
soorten niet samen zult houden.
Ik noem hier enkele holenbroeders; P elvicachromis p ulcher (kersenbuikcichlide), Pelvicachromis taeniatus (smaragdprachtcichlide) Nanochromis tranvestitus , Nanochromis p arilus (blauwe Congocichlide).
Substraatbroeders: Anomalochromis thomasi ...
Als gezelschap kan men bv. Epiplatys -soorten, lichtoogvisjes (Procatopus - en
Rhexipanchax -soorten), Afrikaanse vlindervis of Afrikaanse killisoorten aanbrengen.
Wat men best vermijd zijn bv. Ancistrussen en familie omdat deze vissen als
het aquariumlicht uitgaat, zij het gemunt hebben op de eieren van onze nietsvermoedende dwergen.
Dwergcichliden zijn van nature uit schuw en met het gezelschap van een
schooltje karperzalmpjes of andere hierboven genoemde vissen, zullen deze
dwergen ook meer te zien zijn en zich meer op hun gemak voelen. Probeer
het eens en ik wens je alvast veel succes.
Opmerking: De bladeren die we gebruiken verzamelen we het best in het bos,
in de herfstperiode als die al droog zijn. Geschikte bladeren zijn; Tamme kastanje, zomereik, Amerikaanse eik en beukenbladeren. Deze bladeren laat
men enkele dagen inwateren in een emmer tot deze op de bodem zinken. En
zijn vervolgens klaar om in het aquarium te gebruiken.
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Rotala
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit tijdschrift Danio Rerio Delft
Rotala indica

Vermeerderen door toppen en zijscheuten. Stelt nagenoeg weinig tot geen
eisen aan het water. Groeit in het aquarium tot tegen het wateroppervlak,
maar hoe hoger hij wordt, hoe kaler de onderkant wordt. Is met zijn rode
kleur een ware decoratie. Als de plant in zijn optimaal formaat is staan de
blaadjes paarsgewijs en kruiselings aan de enigszins bruine stengel.
De internodiën zijn dan niet
groter dan 3 tot 5 mm. De lengte
van de blaadjes is dan ongeveer
1,5 cm.
De beste kans maken wij als we
de plant een niet te schrale
bodem geven.
De kleur geeft al aan dat ze geen
hekel heeft aan licht, dus een
forse belichting zal haar alleen
maar goed doen.
De groene/rodeRotala macrandra

De eerste vondsten van deze Rotala macrandra kwamen uit het tropische
noorden van India. Hier heerst in de wintermaanden een lage temperatuur,
maar toch een hoge lichtintensiteit. Later zijn in vele andere gebieden deze
planten gevonden. Toen ik de plant in de moerassen zag groeien, wist ik niet
dat er minder rode vormen bestonden. Achteraf gezien dus een goede beslissing om een stek mee te nemen. Menige aquarist heeft veel plezier aan de ge-

oktober 2018

 8

Aquatropica

Planten

makkelijk groeiende Rotala. Er is aan getwijfeld of het wel Rotala m acrandra
is, maar nadat er zomaar kleine bloempjes aan de steel kwamen, wat een bekende eigenschap van deze plant is, waren alle twijfels weg. Als je de plant in
moeras kweekt, komen ze aan het eind van de zomer heel gemakkelijk in
bloei. Vraagt veel licht i.v.m. de kleur, minder licht minder rood meer groen.
De watertemperatuur tussen de 22 en de 28 ˚ C. pH-waarde tussen de 6 en de
7, DH-waarde tussen de 2 en de 15 ˚ . Planthoogte tot 40 cm.
  Rotala rotundifolia

Stengelplant met kleine lancetvormige bladeren. Afhankelijk van de belichting zijn de bladeren olijfgroen tot roodachtig van kleur,
waarbij voor de rode kleur een krachtige belichting nodig is. Ze mogen ook niet te dicht
op een staan.
Deze planten hadden aan het oppervlak geheel
rode bladeren gevormd door de hoge lichtintensiteit aan de wateroppervlakte, die echter
nadat deze planten ingekort waren slecht reageerde op de lagere lichtintensiteit in de diepere waterlagen van het aquarium. Onder an-
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dere doordat deze rode bladeren dieper in het aquarium te weinig licht ontvingen trokken deze waarschijnlijk gemakkelijk puntalgen aan. De overige
planten die alleen maar een rode tint hadden en niet aan het oppervlak hadden
gedreven gaven na het inkorten geen enkele problemen met puntalgen.
Na de eerste wat kleine problemen met deze plant heeft deze plant het enkele
maanden zonder problemen gedaan. Echter, nadat ik na het inbrengen van
nieuwe vissen in mijn aquarium een ziekte in het aquarium kreeg en medicijnen moest gebruiken reageerde deze plant hier erg slecht op.
In de vijf dagen dat ik gebruik heb gemaakt van een combinatie van eSHa
2000 en eSHa exit stierven een groot deel van de planten van deze soort in
mijn aquarium af, waardoor de groep praktisch gehalveerd werd.
Hoewel ik hierna deze plant nog wel enige tijd in mijn aquarium gehad heb,
lukte het mij toch niet meer een mooie groep te vormen met de resterende planten. Dit was dan ook uiteindelijke de reden dat ik deze soort vervangen heb.
Vermeerderen van deze plant door toppen en zijscheuten. Mooiste plek in het
aquarium is centraal in het midden. Watertemperatuur 22 tot 28 ˚ C. pHwaarde 6 – 7, DH-waarde 2 – 8 ˚ .
  Rotala wallichii

Erg mooie, tere, fijnbladige
aquariumplant. Onder goede
belichting wordt plant roodachtig. Deze plant heeft over
het algemeen zacht, zuur
water nodig om goed te
kunnen groeien. Watertemperatuur 22 ˚ C – 27 ˚ C.
Deze gevoelige aquariumplant heb ik slechts kort in
mijn aquarium gehad.
Hoewel de plant zacht, zuur
water nodig heeft en dit bij
mij niet kreeg, groeide de
plant wel erg goed en
kleurde ook erg mooi rood.
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Deze plant is echter erg gevoelig voor algen, waar ik op dat moment veel last
van had. Hierdoor heb ik deze plant slechts een à twee maanden gehad. Ook
werd deze plant die vaak als een voorgrondplant wordt aangeduid bij mij toch
behoorlijk lang, namelijk zo'n 40 cm.
Al met al is dit geen plant voor beginners of pas ingericht aquarium. Deze
plant is te vermeerderen door de vorming van zijtakken. Zelf heb ik echter
geen ervaring met de vermeerdering van deze plant doordat deze plant
slechts korte tijd in mijn aquarium heeft gestaan.
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uv-licht... een toelichting
Walter Van der Jeught – De Minor Rupel-Vaartland vzw
Echte ultravioletstralen (uv-stralen)
zijn onzichtbaar voor het menselijk
oog. Het zijn golven, zoals alle licht
trouwens, met een korte golflengte
tussen 100 en 380 nm of miljoensten
van een mm. De golflengte is de afstand tussen 2 punten in die golf met
een identiek waarde en een identieke
zin. De golflengte van uv-licht bevindt tussen die van het zichtbaar licht en die van röntgenstraling. Neem
daarvan het gemiddelde voor de aquaristiek en u merkt meteen dat de gebruikte golflengte ligt rond 250 nm. Eigenlijk komt het erop neer dat deze
straling de eiwitcellen van sommige levende organismen “verschroeit” waardoor deze sterven. Het restant kan dan gemakkelijk uitgefilterd worden. Andere, zoals besmettelijke organismen, worden door uv-straling dan weer gesteriliseerd. De vissen zelf worden dus nooit bestraalt, maar wel het aquariumwater en alle daarin levende organismen.
Enkele belangrijke opmerkingen:

1. Uv-licht wordt, door de zeer geringe doordringingscapaciteit (slechts enkele centimeters), door de eerste waterlagen volledig geabsorbeerd. Boven
of in een normaal ingericht en functionerend aquarium is een dergelijke
lamp dus totaal overbodig.
2. Een uv-lamp mag je ook nooit in werking stellen in een aquarium dat pas
gestart werd. Dit om de ontwikkeling van de zo nodige bacteriën niet te
verstoren, bacteriënkolonies die trouwens nog niet ontwikkeld zijn en zich
dus maar zeer moeizaam zullen kunnen ontwikkelen.
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3. Uv-lampen mag je ook nooit combineren met een medicatiekuur omdat de
uv-stralen de werking van vele stoffen zal verminderen!
Vroeger dacht men dat uv-stralen vele parasieten (zoals bacteriën, virussen en
protozoa als Oödinium en schimmels zoals Saprolegnia ) kunnen vernietigen.
“Kunnen” vernietigen is hier de belangrijke nuance, want in de praktijk is dit
niet altijd het geval ... uv-stralen kunnen een uitgebroken ziekte niet “genezen”
en zullen soms enkel helpen vermijden dat de ziekte uitbreekt. Eens uitgebroken, is het echter te laat en moet alsnog de hulp van medicijnen ingeroepen
worden. Ze remmen de parasieten wel in hun ontwikkelingscyclus door deze
te verstoren zodat de vis, die vaak een ongewilde gastheer is, minder aangetast wordt en zelf zijn immuniteit kan versterken.
Het principe

De constructie van een uv-lamp doet denken aan de ons bekende tl-lampen,
maar ze zijn aan de binnenzijde niet voorzien van een laag fluorescentiepoeder.
Voor de aquaristiek wordt een speciale soort van lagedrukkwikdamplamp gebruikt. De lamp zelf is gemaakt van uv-doorlatend (kwarts)materiaal.
Het kwarts laat namelijk de uv-straling door, terwijl glas ze zou opslorpen.
Ongeveer 70 % van de totale straling ligt tussen de 250 en 270 nm, de golflengtes die het sterkst antikiem werken. De lamp zelf is ondergebracht in een
grotere glazen dubbelwandige buis, waar het water wordt doorheen gepompt.
Het principe van een uv-‘bestraler' is vrij eenvoudig. Het te behandelen water
circuleert langs een glazen cilinder die de uv-lamp omsluit. De ruimte tussen
de lamp en de mantel verplicht het water er in een dunne laag langs te
vloeien, zodat het gehele water volume wordt bestraald. Omdat water geen
uv-stralen kan opnemen of
transporteren, is het uitstromende water stralingsvrij.
Schade aan de vissen, de
planten of de bacteriekolonie
op het filtermateriaal is daardoor uitgesloten. In een aquarium kunnen we dus nooit een
steriel milieu verkrijgen!
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Tijdens de bestraling wordt er ook een beetje ozon gevormd, echter niet te
vergelijken met de ozonproductie van een ozonisator. Het “bestraalde” water
mag dus rechtstreeks naar het aquarium teruggepompt worden.
Om dezelfde reden is de doorstroming vrij langzaam: twee tot drie meter per
seconde. De doorstroming is best ook turbulent, om zeker te zijn dat alle
water met de stralen in contact komt. De lamp mag dus niet in serie in het
hoofdcircuit van de pomp staan omdat de doorstroming (lezen debiet) te
hoog zou zijn voor een efficiënte bestraling. Het is dus beter de lamp in een
parallel circuit te plaatsen, evenwel na een pomp om te vermijden dat het vuil
zich vastzet tegen de lamp waardoor de efficiëntie dus vermindert.
Ofwel wordt de lamp in een aftakking
gezet van het hoofdcircuit ofwel gevoed
door een afzonderlijke pomp met een
vrij beperkt debiet.
Voor een optimale werking moet de
lamp rechtop geplaatst worden om te
vermijden dat luchtbellen gevormd
worden die in de lamp blijven dwarrelen
en zo de werking ook benadelen.
Ook de temperatuur speelt een rol: voor optimaal rendement ligt die tussen
30 en 50 ˚ C. Door de doorstroming van het aquariumwater worden de
wanden afgekoeld, zodat de efficiëntie daalt.
Voor water tussen 25 en 20 ˚ C daalt de efficiëntie van 70 tot 55 %. Met die
hogere temperaturen komen sommige gezelschapsaquaria al eens in de problemen omdat het moeilijk blijkt deze onder de 25 ˚ C te krijgen. Een te koele
lamptemperatuur heeft bovendien een nadelige invloed op haar levensduur.
Het is dus voordeliger een uv-lamp aan te schaffen waar de lamp zelf niet in
aanraking komt met het (koelere) water, maar in een afzonderlijke buis zit
van kwartsglas, dat uv-doorlaatbaar is en zo toch de juiste bedrijfstemperatuur kan bereiken.
Het systeem moet dus buiten het aquariumwater gehouden worden om te vermijden dat het geheel afkoelt waardoor de temperatuur onder de optimale
daalt. Het onderwater plaatsen is sowieso niet aan te bevelen, tenzij de lamp
en het geheel in een waterdichte behuizing zijn ondergebracht.
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Omdat het spectrum van het licht onzichtbaar is, wil dit niet zeggen dat het
ongevaarlijk is. Integendeel, onbeschermde ogen kunnen aangetast worden bij
bestraling. We mogen daarom nooit in een brandende buis kijken die niet gevuld is met water. Veiligheidshalve zullen we de lamp dus maar aanschakelen
indien de mantel volledig met water is gevuld. Het is deze watermantel die de
uv-stralen absorbeert. Een met water gevulde uv-straler is volkomen ongevaarlijk, maar de ogen kunnen reeds na enkele seconden bestraling door een onbeschermde lamp grote schade oplopen.
De lamp zelf moet ook met de nodige voorzichtigheid behandeld worden,
zeker indien ze onder spanning staat. Water en elektriciteit zijn nog altijd
geen goede maatjes.
Welke vermogen toepassen?

Het vermogen van de lamp wordt gekozen in functie van de grootte van het
aquarium waarop ze zal gebruikt worden. Bepaalde bronnen vermelden ongeveer: - 6 W voor 50 l
- 8 W voor 50 tot 200 l
- 15 W voor 200 tot 700 l
- 30 W voor 700 tot 1.500 l
Volgens de constructeurs en de beschikbare informatie moeten we de lampen
vervangen na ongeveer 2.000 uur branden omdat ze dan aan efficiëntie verliezen. Nochtans kunnen we ze nog 4.000 tot 5.000 uur gebruiken. Sommige
constructeurs garanderen zelfs 8.000 uur (of ongeveer 2 jaar bij een gemiddelde gebruiksduur van 13 uur per dag). Andere bronnen zeggen dat we de
lampen slechts moeten vervangen indien ze beginnen te flikkeren ofniet goed
ontsteken, net zoals de gewone tl-lampen.
Voorzichtigheid is echter geboden indien het water veel nitraten bevat. Door
reductie kan er uit het vrij onschuldige nitraat het dodelijke nitriet gevormd
worden door photolyse van nitraat (bestraling onder 235 nm). Indien de
vissen na enige tijd gaan tuimelen of onrustig worden na het gebruik van een
bestraler, moeten we de behandeling onmiddellijk stopzetten. We meten zekerheidshalve het nitriet- en nitraatgehalte.
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Anti-groenwater

Het steriliseren of liever het bestralen van het water d.m.v. een uv-lamp is niet
altijd onontbeerlijk in de aquaristiek. De lampen zijn wel geschikt indien we
bepaalde kwetsbare populaties, producenten van veel afval, of indien we de
dieren aan een preventieve behandeling willen onderwerpen tegen een nakende of latente ziekte willen beschermen of behoeden.
Het gebruik wordt ook aangeraden in geval van troebel water van bacteriële
of vegetarische oorsprong zoals “groen water” door algenbloei. Het water
wordt kristalhelder door desintegratie van de celinhoud van de organismen in
suspensie. Daartegenover staat dat de bacteriekolonie, die de filtermassa bezet, weinig ofniets te vrezen heeft omdat de bacteriën vastgehecht zijn aan de
filtermassa of het bodemsubstraat (indien aanwezig!). Zij ontsnappen gelukkig bijna allemaal aan de dodelijke bestralingen.
Enkele cijfers: de uv-straling is eigenlijk een product van bestralingsintensiteit
en de bestralingstijd, uitgedrukt in mWs/cm2 (milliwattseconden per vierkante cm). Zwakkere lampen moeten dus langer bestralen om hetzelfde effect
te verkrijgen, wat resulteert in een kleiner debiet dat door de lamp kan gepompt worden. Zonder rekening te houden met de werkingstemperatuur en
dus ook de efficiëntie, kunnen we het als volgt uitdrukken:
Bestralingstijd (sec) = dosis (mWs/cm 2) / stralingsintensiteit (mW/cm 2)
Maw: algen hebben 360 tot 600 mWs/cm 2 nodig, ofeen verblijfduur van 36 tot
60 sec. Een 30 W lamp is 80 cm lang; het water mag er dus doorstromen met
een snelheid van 1 tot 2 cm/sec om algendodend te werken! Als we dan nog
eens het rendementsverlies in rekening brengen door de te lage temperatuur,
dan kunnen we ons inbeelden hoe efficiënt we onze lampen soms gebruiken.
Het doel is ook weer niet om een steriele omgeving te creëren, want daar
zullen we niet in slagen. We mogen er ook niet in slagen: dergelijk milieu is
niet leefbaar voor onze dieren en de andere levende organismen.
Bij het gebruik in een kweekinstallatie of een quarantainebak is een straler wel
nuttig: het circulerende water wordt voortdurend kiemvrij gehouden, waardoor zelfinfectie wordt voorkomen.
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Extra aandachtspunten

In geval van het langdurig gebruik van een uv-lamp zullen de natuurlijke immuniteiten van de dieren aangetast worden en verminderen. De vissen
moeten niet meer “vechten” tegen de pathogene of ziekteverwekkende agentia. Hun afweermechanisme verzwakt, wat dodelijke gevolgen kan hebben bij
het inbrengen van vissen die niet werden ondergebracht in een “bestraald”
aquarium. Zelfs bij het overbrengen naar een aquarium waar geen uv-lamp
wordt gebruikt, kunnen ze gezondheidsproblemen hebben. Dit kan het geval
zijn bij dieren gekocht in een speciaalzaak. We moeten het dispositief dus met
voorzichtigheid gebruiken.
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Phrixotrichus chilensis*
(Chileense vogelspin)
Auteur onbekend–− Aqua Noord Limburg
* Nederlandse naam: Chileense vogelspin
* Grootte: 10 tot 12 cm
* Herkomst: Zuid-Amerika
* Levenswijze: Struikbewoner
* Wetgeving: Geen
Terrariuminrichting, verlichting en verwarming

Deze soort kan gehouden worden in een terrarium van 20 x 20 x 20 cm. In de
natuur komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden.
Het terrarium dient overeenkomstig het biotoop ingericht te worden met

oktober 2018

 18

Aquatropica

Terrarium
flink wat takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd
vasthoudt. Ideaal hiervoor zijn
schorssnippers (Repti Bark). Verdere aankleding van het terrarium
kan bestaan uit diverse plastic
planten en stukken kurkschors of
een kleine Habba Hut die kan
dienen als schuilplaats voor het
dier. Om de luchtvochtigheid in
het terrarium op peil te houden
kunt u het beste elke dag even
licht sproeien met Bio Mist. Voor
de verlichting en verwarming
komt een Repti Basking Spot Lamp van een laag wattage in aanmerking, afhankelijk van de grootte van het terrarium.
Spinnen kunnen niet gecombineerd
worden met soortgenoten of andere
dieren. Als aanvulling is het raadzaam een tl-lamp te gebruiken met
een breed licht spectrum als vervanging van het zonlicht in de natuur
(Reptisun 2.0).
Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de
kleuren van de dieren
beter tot uiting komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide lichtbronnen mogen
12 tot 14 uur per dag branden. Eventuele bijverwarming, voor de nacht of tijdens de winter, kan in de
vorm van een rode spotlamp (Infrared Heat Lamp) of
een warmtemat (Vivarium Heat Mat).
Dit is geen agressieve soort maar uitzonderingen bevestigen de regel. U moet rekening houden dat de
haartjes van de spin kunnen gaan irriteren in de vorm
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van jeuk. Mocht u de vogelspin toch beet pakken houdt hem dan altijd boven
een tafel. Als de spin valt voorkomt u zo dat de onbeschermde buik van het dier
beschadigd wordt en hieraan zal sterven. Niet geschikt voor kinderen.
Geslachtsonderscheid

De vrouwen zijn groter in omvang. Volwassen mannen hebben twee haken
aan de pedipalpen (voelsprieten) zitten.
Voedsel

Eenmaal per week moet de vogelspin gevoerd worden met krekels of spinkhanen. Voedseldieren die niet binnen de 20 minuten worden opgegeten, moeten
uit het terrarium verwijderd worden. Voer daarom niet meer dan 1 voedseldier tegelijkertijd.
Vitamines

Aangezien vitamines en kalk onmisbaar zijn voor de gezondheid van uw
dieren is het noodzakelijk de voedseldieren vooraf te laten eten van een vitaminepreparaat.
Temperatuur

Gemeten in de koudste hoek van het terrarium, dus zo ver mogelijk van de
warmtebron vandaan moet de temperatuur overdag zo'n 20 tot 24 graden bedragen. 's Nachts mag de algemene temperatuur niet onder de 18 graden zakken.
Combinatie

De dieren zijn niet samen te houden met andere dieren. Ook niet met soortgenoten!
NVDR Aquatr opi ca

Dej ui st e wet ensc h a ppel i j ke naa m voor de Chi l eense vogel s pi ni s Phrixotrichus scrofa
( Mol i n a 1 782).  Syn.  Paraphysa scrofa, Phrixotrichus chilensis. 
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Leerervaringen: wat gaat er fout?
Met dank overgenomen uit http://allesoverhetaquarium.nl
Hier probeer ik uit te leggen op basis van enkele voorbeelden wat er allemaal
mis kan gaan in een aquarium. En dat is heel wat. Eén van de meest voorkomende fouten van iedere aquariaan is dat hij/zij het wankele evenwicht in het
aquarium verstoort, doordat er teveel wordt gerommeld en gedaan. Als een
aquarium eenmaal goed draait, zal binnen enkele maanden een soort van
evenwicht ontstaan. Iedere ingreep in het aquarium kan dit wankele evenwicht verstoren en daar kan enorm veel ellende van komen.
Aan de hand van enkele standaardhandelingen in een aquarium heb ik voorbeelden opgenomen, waarvan sommigen helaas uit eigen ervaring. Hieraan
zul je zien wat er allemaal mis kan gaan als je iets net niet helemaal goed doet,
ofgewoonweg domme pech hebt. Maar ... je weet nu beter; ik heb de fouten al
gemaakt zodat je het niet hoeft te doen!
Extra plantenmest toevoegen

De voedingsbodem van een aquarium raakt volgens de fabrikanten naar enige
tijd uitgeput en zul je daarom extra plantenmest moeten toevoegen. Uiteraard
dringen fabrikanten erop aan om zoveel mogelijk mest toe te voegen, simpelweg omdat dat meer verkoopt. Er schuilt echter een
groot gevaar in het in één keer
extra bemesten van de bodemgrond. Er komen namelijk zeer
veel voedingsstoffen vrij, ook al bemest je diep onder de grond. Daardoor kunnen je planten het aanbod
niet meer aan en hebben algen vrij
spel. Algen zijn namelijk dol op al
dat extra voedsel!
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Op vakantie!

Op vakantie gaan is leuk en vissen zijn zo ongeveer de enige huisdieren waar
je je geen zorgen over hoeft te maken. Ze kunnen gemakkelijk 14 dagen
zonder eten. Vaak zul je zien dat het aquarium mooi schoon van alg is, omdat
vissen dat nu wel moeten eten.
Het grote gevaar is de behulpzame buurman, die aanbiedt om tijdens jouw afwezigheid de vissen te voeren. Helaas heb je hem niet voorafgewezen op deze
site, dus de buurman strooit kwistig rond met het potje voer. Als je thuis komt
merk je tot je schrik dat:
1. Het nieuwe potje voer waar jij een jaar mee doet driekwart leeg is.
2. Overal rommel op de bodem ligt door overvoerdering.
3. Alg, alg en nog meer alg door al het extra voedselaanbod.
Geloof me, het is echt beter om aquariumvissen 14 dagen geen eten te geven
dan dat de buurman het doet.
Extra vissen erbij

Extra vissen in je aquarium is natuurlijk altijd leuk. Doe het altijd met beleid:
nooit te veel vissen in één keer erbij. Hierdoor zal de hoeveelheid nitraat
(NO 3) snel toenemen. Dit is prima voedsel voor planten! Echter, als de
planten dit extra voedselaanbod niet aankunnen ligt er een ander gevaar op
de loer. Je raadt het al: alg.
Herbeplanten van het aquarium

Eens in de zoveel tijd wil je weer eens wat anders, ofje hebt hernieuwd inzicht
gekregen. Dus besluit je jouw aquarium anders in te richten. Je maakt een
nieuw beplantingsschema, koopt
wellicht wat nieuwe planten en
haalt alle huidige planten uit het water. Vervolgens knip je de wortels
weer netjes af en plaatst alle planten
op hun nieuwe plek. Twee weken
later zit met een algenplaag. De oor-
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zaak is uiteraard je nieuwe inrichting! Doordat je de planten los hebt gehaald,
zullen er voedingsstoffen uit de bodem in het water komen. En omdat alle
planten een tik hebben gekregen van de verplaatsing, zijn ze nog niet in staat
om 100 % te functioneren. En zoals we inmiddels weten betekent een overschot aan voedingsstoffen gegarandeerd alg.
Vervangen van een tl-balk

De tl-buizen in het aquarium zijn aan vervanging toe (na een jaar ongeveer.)
Dus wat doe je: Je vervangt ze allemaal tegelijkertijd en je denkt: “Zo, nou
zullen mijn planten wel harder gaan groeien, want ze krijgen meer en beter
licht. En vervolgens zit je met een algenplaag.
Dat kan dus gebeuren, zeker als de lampen op het moment van vervanging al
ouder dan een jaar zijn. Voor het oog verandert er niet zoveel. Met het blote
oog kun je niet zien dat de intensiteit van de nieuwe lampen vele malen groter
is in vergelijk met de oude situatie. Maar voor het stukje natuur is dat wel degelijk zo. Een delicaat evenwicht is ineens verstoord. De plant wil wel groeien
maar heeft misschien niet genoeg voedingsstoffen. En daar maken algen, die
altijd op de loer liggen natuurlijk dankbaar gebruik van want die kunnen wel
wat extra licht gebruiken. En per ongeluk voer je dan ook nog een keer te veel
... oeps ... Hee, nog meer algen.
Schoonmaken van het filter

Eens in de zoveel tijd dient het filter gereinigd te worden, anders slibt het
dicht en verliest het zijn functie. In de filtermaterialen zitten echter bijzonder
veel bacteriën die nitriet omzetten naar minder giftig nitraat. Stel dat je al het
filtermateriaal in een keer vervangt, dan gooi je al jouw bacteriën weg. Gevolg: te veel nitriet en dode vissen. Vervang daarom altijd maximaal 50 % van
het filtermateriaal per keer.
Medicijnen toevoegen

Het zal iedereen wel een keertje overkomen: een visje is ziek. Dus snel naar de
winkel voor een medicijn om het arme beestje te redden. Je leest de gebruiksaanwijzing snel door en gooit voor de zekerheid toch maar een paar extra
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druppels medicijn in je aquarium. Twee dagen later is echter de helft van de
vissenpopulatie uitgeroeid en de andere helft hapt naar lucht, boven in het
aquarium. Ten eerste, ze happen niet echt naar lucht, bovenin het water zit
net iets meer zuurstof. Ten tweede de oorzaak is nitrietvergiftiging. Jouw medicijn bevatte antibiotica. En wat doet dat spul? Juist, het doodt bacteriën.
Daarbij wordt helaas geen onderscheid gemaakt tussen de goede en de
slechte. Hierdoor heb je onvoldoende goede bacteriën over om nitriet om te
zetten in nitraat en lijkt het alsof je weer helemaal opnieuw moet beginnen.
De enige oplossing is veel waterwisselen en direct bacteriestart toevoegen.
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Echinodorus radicans *
Auteur onbekend – De Minor-Maastricht.
Wij willen deze prachtige solitair eens naar voor schuiven omdat deze plant
bijzonder geschikt is om in een discusbak geplant te worden. De plant doet
het namelijk goed in zacht water bij hoge temperatuur en zonder veel licht.
Deze Echinodorus -soort, ingevoerd uit Zuid-Amerika, meer bepaald uit
Guyana, kenmerkt zich door zijn rijk bladerstel.
Het heeft vanzelfsprekend geen zin om hem ergens in een hoekje weg te moffelen. Geef deze plant de nodige levensruimte.
Aangezien deze soort een zwaar
wortelstel bezit is het wel nodig
om een tamelijk dikke voedingsbodem te voorzien, liefst voorzien
van wat klei en turf.
Deze plant kan niet, of toch
slecht, tegen te lang of te scherp
zonlicht. De bladeren zullen dan
veel kleiner blijven en de bladkleur zal evenmin zijn ware gedaante aannemen.
Echi nodrus cordifoli us e mer se vor m.

Bota ni sc h e t ui n Götti ngen, Dui tsl a n d

De hartvormige bladeren, die een breedte kunnen bereiken tot 15 cm en een
lengte van 15 tot 20 cm, zullen naargelang de lichtbron van licht tot donker
groen gekleurd zijn.
De Echinodorus r adicans geeft, als hij in optimale omstandigheden gehouden
wordt, drie verschillende bladvormen. Er zijn onderwaterbladeren die zeer
talrijk voorkomen: 20 à 30 stuks is geen uitzondering. Hoe meer de plant zich
ontwikkelt, hoe langer de stengels
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zullen worden. Een tweede soort zijn de drijfbladeren. Deze zijn niet zo groot
als de vorige en veel minder in aantal. Als we de derde soort willen verkrijgen
moeten we de waterstand verminderen tot een 20-tal cm. Zo bekomen we
snel bovenwaterbladeren, die een lengte kunnen bereiken van meer dan een
halve meter.
Van half augustus tot half oktober kan deze plant 2 à 3 bloemstengels hebben
die een lengte kunnen bereiken van een meter. Op elk van deze stengels zullen
zich 3 trosjes bloemen ontwikkelen. Het eigenaardige van deze trosjes is, dat
ze op verschillende hoogtes op de bloemstengels komen te staan. Het eerste
trosje komt tot bloei op een hoogte van zowat 45 cm, het tweede een 25 cm
hoger en het derde staat op het uiteinde van de stengel te pronken. Tijdens
deze bloeiperiode vormt er zich tevens aan het uiteinde van iedere bloemstengel een jong plantje, dat het uitzicht heeft van een mini-Amazonezwaardplant. Wanneer deze voldoende ontwikkeld zijn worden ze afgesneden en in
een bakje met tamelijk lage waterstand ingeplant. In het begin ontwikkelt het
jonge plantje zich traag.
Men kan deze ook verder winnen door de zaadjes, die ontstaan na het afvallen van de bloemen,te zaaien in een bakje met slechts l cm water. Naargelang het plantje opgroeit kan de waterstand verhoogd worden.

NVDR Aquatr opi ca

Echi nodorus radicans wor dt t egen woor di g al s een syn oni e m va n E.  cordifoli us be-

sc h ou wd.
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De bidsprinkhaan, Mantis religiosa
Auteur onbekend – Aqua Noord Limburg
Uiterlijk

Iedereen weet eigenlijk wel hoe een
bidsprinkhaan eruitziet, een grote
driehoekige kop met grote ogen, die
hij alle kanten op kan bewegen. Een
lange hals (prothorax), met daaraan
de enorme vangarmen met stekels die
keurig in elkaar passen, die hij zo
houdt, zodat het net lijkt of hij aan het
bidden is.
Huisvesting

De bidsprinkhaan (ofwel Mantis), heeft eigenlijk helemaal geen eisen voor
zijn omgeving, je hoeft geen rekening te houden met de temperatuur, of begroeiing in je bak, de bak moet drie keer groter zijn dan het dier zelf, en twee
keer breder.
Een afgezaagde colafles is al genoeg, je zaagt de bovenkant eraf, doet er een
gaasje over (ofje jat een oude majo
van je oma), en zorg voor een
klimtak met bovenaan een horizontale zijtak (daar gaan ze aan hangen
om te vervellen). Er mag maar één
sprinkhaan per fles, tenminste, als je
er zo veel mogelijk in leven wilt houden, want bidsprinkhanen eten elkaar maar al te graag op.
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Verzorging

Een bidsprinkhaan heeft eigenlijk helemaal niet zo veel nodig. Als voeding kan je
hem alle insecten geven die je maar kan vinden, zelfs al zijn ze even groot als je
sprinkhaan zelf. Een waterbak hoeft ook niet, ze halen genoeg vocht uit hun
prooidieren. Zorg er wel voor dat je één keer per week sproeit met een plantensproeier, zodat ze niet van buiten uitdrogen, en makkelijker vervellen.
Zorg ervoor dat je sprinkhaan in een rookvrije kamer staat. Als hij in een
kamer staat waar gerookt wordt, zal hij zeker doodgaan, ook moet je uitkijken
met deodorant en andere rotzooi.
De vervelling

De vervelling van een bidsprinkhaan is altijd wel even spannend, stoor hem
hierbij niet!!, laat hem met rust, ook tot 2 dagen naderhand!!
Als een bidsprinkhaan al enige tijd (2 dagen ongeveer) niet eet en lang niet
meer beweegt is de vervelling nabij. Hij hangt dan meestal op zijn kop in het
terrarium, de huid bij de hals scheurt dan open, waarna de kop er eerst uitkomt en de rest van het lichaam volgt. Het achterste puntje van het achterlijf
blijft in het oude vel zitten, want de poten moeten er nog uitkomen, daarna
droogt het dier op een rustige plek een paar uur op, en eet dan meestal het
oude vel op.
Er kunnen een paar dingen misgaan tijdens de vervelling:
1 ) De bak is te vochtig. Als dit zo is, valt de sprinkhaan tijdens het vervellen
op de grond omdat het oude vel losglijdt en kan dus niet meer vervellen en
gaat dood.
2) De bak is te droog. Daardoor droogt de nieuwe huid al op voordat het dier
uit de oude huid is gekropen, en komt vast te zitten en gaat dood.
3) Er zit iets in de weg, of het terrarium is te laag. Hierdoor droogt het dier in
een verkeerde stand op, en is dan misvormd, en is meestal niet meer te redden, een vergroeide poot kan met andere vervellingen weer goed komen,
maar vergroeiingen in het achterlijf, of in de nek is fataal.
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Watercirculatie en stro ming
in het aquarium
Auteur: Gillius, Maandblad Azolla, Westland
Goede s troming in h et aquarium z orgt voor een g oede distributie van voedings ierdoor g roeien d e planten optimaal
stoffen e n CO 2a an d e a quariumplanten. H
en verkleint h et risico op a lgen. Voldoende watercirculatie is echter m eer dan
wat extra p ompjes.

Stroming in het aquarium: distributie van voedingsstoffen

Door te zorgen voor voldoende watercirculatie in je bak zorg je voor een
goede en evenwichtige distributie van CO 2 en voedingsstoffen naar je aquariumplanten (NO 3, PO 4, Fe, B, Mn, ...). De oppervlakte van een plantblad is
omgeven door een soort van vliesje dat rijk is aan allerlei organismen (waaronder ook algensporen). Voedingsstoffen hebben het vaak moeilijk om dit
vliesje te doorbreken en opgenomen te worden in het plantmembraan. Door
een sterke watercirculatie in het aquarium wordt dit proces vergemakkelijkt
en worden voedingsstoffen dus gemakkelijker geabsorbeerd door de planten.
Stroming in het aquarium: stroomrichting

Grote aquaria hebben het vaak moeilijk om voldoende stroming te creëren.
Daarom is het aan te raden om 1 of meer spray bars te plaatsen op de achterwand. De diepte van een aquarium is namelijk meestal veel kleiner dan de
lengte. Hiermee vermijd je ook “dode zones” wat je aquariumplanten ten
goede komt. Het water stroomt van achter naar voor, botst tegen de voorruit
en wordt vervolgens naar onder geduwd. Daarna wordt het opnieuw naar
achter getrokken en vervolgens opgezogen door de aquariumfilter.
De praktijk heeft uitgewezen dat deze methode het zelfs mogelijk maakt om
achteraan en aan de bodem voldoende voedingsstoffen te leveren. Planten die
zich lager bevinden en minder licht ontvangen, kunnen hierdoor aan fotosynthese doen en behouden op die manier beter hun blaadjes. Vooral bodembe-
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dekkers halen voordeel uit deze methode
aangezien zij het minst licht ontvangen en
gevoeliger zijn voor algen. Houd er wel rekening mee dat het ideale stromingsschema ook
afhangt van je aquascape. Bij de ene werkt de bovenstaande methode super, bij de andere werkt een andere manier weer beter. Testen dus.
Stroming in het aquarium: coherente circulatie

Incoherente stroming werkt contraproductief. Twee spraybars of pompen die
tegenover elkaar geplaatst worden, bijvoorbeeld, werken elkaar tegen waardoor de stroming vermindert. Coherente stroming, daarentegen, is productief, zorgt voor minder turbulentie en creëert meer energie. Daarom plaats je
best alle stromingsbronnen aan de zelfde kant. Wanneer je diezelfde
spraybars naast elkaar plaatst bijvoorbeeld, complementeren ze elkaar en je
creëert een betere en natuurlijkere watercirculatie.
Hoe weet je of je voldoende stroming hebt? Wanneer alle aquariumplanten
lichtjes meebewegen met de stroom en er geen dode zones zijn. Deze dode
zones zijn te herkennen aan stagnerende plantengroei op hele specifieke
plekken in het aquarium.
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Echinodorus aschersonianus *
Auteur onbekend – Aquariumhobby Nijverdal

Het is een typerend verschijnsel dat een liefhebber a ltijd datgene in zijn aquarium wenst te verzorgen wat n et n iet kan. I k ben op deze regel beslist g een u itzondering. Z
 o'n E
 chinodorus is n atuurlijk o ok een juweel,

m aar a ls deze p lant
echt g aat g roeien, z et je
 dan m aar s chrap!

Laatst werd mij weer eens gevraagd: Als het jouw bak was, wat nam je dan als
solitair? Het betrof een bakje van 80 x 36 x 38. Toch zijn ook hiervoor uitstekende planten voorhanden. Stel u voor een zwaardplant, met het bladmodel
dat maximaal 25 cm hoog wordt, wanneer hij goed groeit een flink aantal bla-
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deren op de rozet heeft staan, zodat u regelmatig de minder mooie kunt verwijderen. De kleur van de bladeren is fraai lichtgroen, met opvallend lichtere
hoofdnerven. Omdat de plant uiteindelijk niet zo groot wordt, heeft hij enige
tijd nodig om op maat te komen en de fraaie bladvorm te verkrijgen. In het
begin is deze gewoon ovaal. Toch zou ik altijd met een jonge plant beginnen
en het geduld maar opbrengen dat het opkweken vergt.
Jaren geleden ben ik bij toeval aan deze soort gekomen. Ik zocht een Echinodorus h orizontalis , maar wist niet precies hoe de jeugd- en bovenwatervorm er
uit moest zien. Toen de nieuwe aanwinst begon te groeien zag ik het verschil
donders goed! Maar wat het wel was? Geen idee. Tot ons clublid Jan me uit
de droom hielp en stelde: dat is Echinodorus aschersonianus .
Eerst even het signalement : Het normale Echinodorus-model, maar in alles
veel kleiner. Totale hoogte ongeveer 25 cm. Jonge planten worden gevormd
op de bloemstengel. Deze kruipt reeds in een vroeg stadium langs de bodem.
Submers komen de bloemen vrijwel nooit tot ontwikkeling.
In dat geval vormen zich jonge planten. Deze wortelen zonder problemen en
kunnen daarna van de stengel worden gescheiden. Volgens Rataj vormt de
plant witte bloemen met een doorsnee van 2,5 cm. Ik ga beslist eens proberen
de plant boven water te kweken. Qua temperatuur behoeft dat geen problemen te geven, de plant komt tot in Argentinië voor en kan dus vrij lage
temperaturen verdragen.
NVDR Aquatr opi ca

Echi nodorus aschersoni anus i s een syn oni e m va n Echi nodorus uruguayensis.
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Uit nodiging

Maanvissen
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 26 oktober
Hugues De Clerck, A.H.V Rosaceus Wilrijk
De maanvis (Pterophyllum s calare ) is een oude bekende in ons aquarium. Bijna
elke zoetwateraquariaan heeft deze gehouden.
Het was de eerste koning van het aquarium, tot hij de kroon heeft moeten afgeven aan de discus. Het is nog steeds één van mijn favoriete aquariumvissen. Ik
heb een aantal wildvormen in mijn aquaria zwemmen, alsook de Orinocco Altum.
Met zijn opmerkelijke vorm en statige verschijning is de Scalare een ideale vis
voor het plantenaquarium. De laatste jaren is er, na een boem van verschillende
kweekvormen, terug meer aandacht voor de wildvormen.
Ik overloop dan ook welke soorten er in de natuur gevonden worden en waar de
vindplaatsen zijn. Af en toe worden er ook uitzonderlijk exemplaren opgevist
die nog geen benaming kregen en mogelijk een nieuwe soort zijn.
Ondertussen weten we ook veel meer over het houden van deze dieren met hun interessante groepsdynamiek. We beschrijven hoe we het aquarium dan ook optimaal inrichting om ze te huisvesten met informatie uit literatuur en eigen ervaring.
Ik bespreek de verschillende manieren om de dieren te kweken, de ideale waterwaardes en de voeding.
Uiteindelijk bespreek ik de grootste zoetwatermaanvis, de Altum, die stilletjes
aan zijn geheimen begint prijs te geven en waarvan recent zelfs nakweek van
wordt aangeboden.
Wanneer: Vrijdag 26 oktober om 20.00 uur.
Waar: Zaal "Van Boven" Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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