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Woordje van ...

Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Blijkbaar worden we meer en meer getroffen door allerhande virussen. Ofde één al te maken heeft met de andere, is natuurlijk de vraag.
Zo was er de virusaanval op het computernetwerk van
de firma Picanol uit Ieper. Dit virus was blijkbaar binnengeslopen via het systeem van een Chinees zusterbedrijf.  Alle  computer-  en  sturingssystemen
werden b esmet. Gevolg hiervan was dat alle werknemers een hele week op non-actiefwerden geplaatst. Ook andere bedrijven en
zelfs  scholen kregen van hetzelfde laken  een broek. De  schrik  om besmet te
worden zit er nog altij d in. De IT-afdelingen draaien bijgevolg op volle toeren.
Het Chinese Wuhan werd in december 2019 getroffen door een dodelijk virus.  Het  Coronavirus,  later  COVID- 19  genaamd,  zorgde  (en  zorgt  tot  op
heden nog altijd) voor een ware angstpsychose. Ook een paar landgenoten
werden hierdoor getroffen. Uit voorzorg plaatste men ze in quarantaine. Er
bleek één persoon drager te zijn van het virus. In China steeg het aantal besmettingen en ook het dodental steeg exponentieel p er dag. Er werden dagen
met meer dan 150 doden geregistreerd...
Ook  Europa  ontsnapt  niet
aan dit virus. Er waren dodelijke slachtoffers te betreuren
in  Frankrijk,  Duitsland  en
later in Italië. Sommigen van
hen  hadden geen  enkel  contact gehad met personen gerelateerd aan China. Het is zelfs
zo erg dat hele dorpen in qua——— 2 ———
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rantaine worden geplaatst en zo van de buitenwereld worden afgesloten. Evenementen worden afgelast om verspreiding het virus in te perken. Alles wordt
eraan gedaan om geen verdere besmettingen te bekomen.
De schrik zit er zodanig in dat ook de financiële beurzen kelderen. Eerst in
China en later ook andere landen. In veel Europese landen wordt de Chinese
bevolking met argusogen bekeken en verafschuwd. Dit is onterecht want velen
van hen zijn wellicht j arenlang nog niet in hun geboorteland geweest.
Ook economisch zal dit zware gevolgen hebben. D enken we aan de reizen die
niet geboekt worden, Chinese producten die niet meer gekocht worden, de afhaalchinees die meteen een nare bijsmaak creëert... Zeg nu zelf, de vrees voor
een ‘ extraatje' bij j e portie Babi Pangang ofzakje kroepoek zit er bij iedereen in.
Zijn Chinese danio's nog te vinden voor in onze aquaria ofworden ook deze
geweerd en verbannen???

——— 3 ———
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GlennCoulembier, Skalaar Torhout
De Betta

s plendens en zijn kweekvormen zijn alom b ekend in onze hobby als
schuimnestbouwers uit Azië. D e goerami's: diamantgoerami, honinggoerami
enz. ... zijn ook allen Aziatische schuimnestbouwers.
Maar wist j e dat ook het Afrikaans continent zijn vertegenwoordigers heeft
als het gaat over schuimnestbouwers?
Vooral het geslacht Microctenopoma

is b ekend. D e mooiste van dit geslacht is
vast en zeker wel de M.
 ansorgii . Je mag al van geluk spreken als j e die soort
in de aquariumhandel tegenkomt.
Ik heb het geluk gehad om er 4 op de kop te kunnen tikken.

Voor menig ‘liefhebber' moeten de vissen zo flashy mogelijk zijn en mag het
allemaal ook niet teveel kosten. Vanwaar die vis dan afkomstig is, ofdat hij
voorkomt in het wild, ofhet een kweekvorm ofeen zuivere soort is, dat zal
hen verder worst wezen ... Jammer!
——— 4 ———
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Die mensen noemen zich dan ook ‘liefhebber', wat bij mij, dan het haar op
mijn armen doet rechtkomen en de nodige vraag- en uitroeptekens oproept.
Maar dit terzijde, we gaan verder met de vis zelf.

De Microctenopoma

a nsorgii komt voor in de regenwouden, van C ongo-Brazzaville tot Centraal-Afrika en in het stroomgebied van de Shiloango River.
Ze hebben een ronde kop en een relatiefslank lichaam. D oordat hun rugvin
al van vooraan aan de kop b egint en zowel de buikvin als de rugvin tot aan de
staartaanzet doorloopt ziet hun lichaam er vrij breed uit.
Ze hebben vijfverticale strepen, die donkerbruin tot zwart kunnen zijn. D aartussen contrasteren mooie heldere oranje zones. Dit kleurplaatje zie j e enkel
maar in de paartijd (van november tot april). Daarbuiten zijn ze overigens
vaalbruin, soms met donkere dwarsbanden over het gehele lichaam.
De mannetjes zijn met  een lengte van  7  cm  ongeveer  1cm groter  dan  de
wijfjes en daarmee volgroeid. De wijfjes zijn niet zo contrastrijk gekleurd en
krijgen in de paartijd een ronde buikpartij.
Voor de kweek vragen ze heel zacht water. Je neemt daarvoor best regenwater
dat j e extra over turffiltert. D e pH waarde mag rond de 5,5 – 6 liggen.
Een kweekbakje van ongeveer 3 0 liter volstaat al. Vul dit b akje tot 10 - 15 cm
hoog met water. Leg een laag geweekte eikenbladeren op de bodem en drijf
de temperatuur op tot 26 – 27  ˚ C.
Let er ook op dat er geen hevige
stroming is aan het wateroppervlak,  anders  kunnen  de  vissen
geen schuimnest b ouwen.
Een aandachtspunt: het schuimnest van  deze vissen  is  niet  te
vergelijken  met  dat  van  de
Betta.  Het  is  slordiger  en  heel
wat  kleiner.  Soms  bestaat  het
maar uit enkele luchtbelletjes.
——— 5 ———
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Zorg ook voor drijfplanten zoals eikenbladvaren ofmosselplantjes. Dit zorgt
ervoor dat het mannetje een beter schuimnest kan bouwen. En belangrijker
nog: het zorgt voor extra schuilplaatsen.
Als de p aring heeft plaatsgevonden haal j e b est het vrouwtje uit de kweekbak.
Net als bij de Betta draagt ook hier het mannetje zorg voor zijn kroost. Het
wijfje kan tot 500 eitjes afzetten.
Bij een temperatuur van 26  ˚ C. komen de larven na ongeveer l dag uit en na
een viertal dagen zwemmen de larfjes rond. D an kan j e ook best het mannetje
uit de kweekbak verwijderen.
Hun eerste voer bestaat uit infusie, dan microaaltjes en vervolgens artemianauplii. D e j ongen groeien snel en na een drietal maanden kunnen ze al 3 cm
lang zijn.
In tegenstelling tot hun Aziatische neefkan men meerdere mannetjes bij elkaar houden. Ze vechten niet met elkaar tot er doden vallen. Het blijft bij wat
bluf-  en  imponeergedrag  door  met  hun vinnen  en  hun  kleurig  lichaam te
pronken.
Wat staat er op hun menu?

Ze eten graag muggenlarven, watervlooien, volwassen artemia, fruitvliegen en
cyclops. Klein voer voor een klein b ekje is hier de regel!
En vlokkenvoer staat niet op hun verlanglijstje.

——— 6 ———
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Marcel Coppens, AquarianenGent
Het i s b ij v ele l iefhebbers a l m
 eermaals g ebeurd d at e r é én o fander s oort v is tot
eiafzetting overgaat. H
 et z ijn vooral de kleinere soorten zoals de ‘amphiprions ‘
en d e ‘dascyllussen ' d ie z eer productief

zijn e n g eregeld h un e itjes o p e en s teen o f
stuk koraal afleggen.

Ik heb in mijn aquarium twee koppels dascyllus o.a. één koppel (Whitetail)
aruanus en één koppel (Threespot) trimaculatus die al twee j aar lang met tussenpozen van 8 à 10 dagen eitjes afleggen met nu en dan een rustperiode van
een paar maanden.

Dascyll us aruanus ( Li n naeus 1 758)

Dascyll us tri macul atus ( Rü p pel l 1 829)

In het b egin merkte ik dat de vierde dag na het afleggen steeds alle eitjes verdwenen waren tot ik eens de derde dag 's avonds toevallig met een zaklantaarn naar de broedplaats keek.
Tot mijn verwondering zag ik dan dat tien minuten na het doven van de tl-verlichting van het broedsel verdwenen was. Het was onmogelijk dat de eitjes
door een ofandere vis opgegeten waren want het mannetje dascyllus heeft
een uitgesproken broedzorg. Geen enkel visje zou het gewaagd hebben ook
maar één eitje weg te happen. Bij nader toezicht zag ik in de lichtstraal een
wemeling van heel kleine verticaal op en neer wippende larfjes die zich snel
——— 7 ———
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over gans de inhoud van het aquarium verspreidden. Ze verdwenen echter
vlug in de filter en werden tevens door de andere vissen en anemonen gretig
opgegeten. Zelfs het dascyllusmannetje dat amper  10 minuten voordien nog
ijverig het broedsel bewaakte, was nu zijn eigen j ongen aan het opsmullen.
Het is bekend dat de Blennius

- en Gobius

-soorten en ook ander substraatbroeders intens hun broedsel bewaken en eenmaal dat hun larven ' s nachts uitkomen,  gaan  deze  zich  in  het
plankton van de zee verspreiden
zonder  dat  het  ouderlijk  mannetje ofvrouwtje zich nog om de
nakomelingen b ekommert.
Dit  kweekgedrag  schijnt  bij  de
dascylus  van  dezelfde  aard  te
zijn.
Blenni us ocell aris Li n naeus 1 758

Bij de dascyllussen is het aantal afgelegde eieren ongelooflijk groot. Bij de
Dascyllus aruanus telde ik door middel van oppervlakteberekening tussen de
6.000 à 8.000 eitjes. Bij de Dascyllus

trimaculatus waren de legsel nog groter:
20.000 tot 30.000 afgelegde eitjes.
Wanneer deze allemaal voor een groot deel uitkwamen was het werkelijk als
een wolk van op en neer wippende kleine glazige larfjes. Het was zeer gemakkelijk deze afte hevelen en in een kleiner aquarium te verdelen.
Na een hele reeks proeven en opstellingen ben ik er niet verder in geslaagd ze
langer dan 7 dagen in leven te houden. D e massale sterfte doet zich voor de
tweede en derde dag.
De larfjes leven ongeveer vier dagen van het voedsel uit de dooierzak. Water
met verschillend zoutgehalte en temperatuurschommelingen van meer dan 5 ˚ C
schenen weinig invloed te hebben op de ontwikkeling van de eitjes en larfjes. Het
is volgens mij enkel en alleen een voedselprobleem om ze groot te brengen.
Nu b estaan er heel wat mogelijke voedseldiertjes, eencellige mariene wiertjes
en andere mariene protozoa, waarvan we enkele soorten zelfs gemakkelijk
kunnen houden en zelfs bijkweken. Ik heb kunnen vaststellen dat de larfjes na
——— 8 ———
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de vierde dag van deze groene eencellige wiertjes eten, doch deze schijnen ze
niet te verteren. Wiertjes hebben en tamelijk harde cellulosewand. Bij microscopisch  onderzoek  van  een  pas  gestorven  larfje  zag  ik  heel  duidelijk  de
groene wiertjes ongeschonden zitten in het darmkanaal.
Misschien zou er meer kans zijn met mariene ciliaten als voedsel te gebruiken: deze hebben een andere celwandstructuur.
Eenmaal heb ik enkele j ongen gehad die merkelijk dorsaal en vertraal waren
uitgegroeid en heel duidelijk na de vijfde dag b egonnen te pigmenteren. Ik had
een mengsel van allerlei voedselelementen aan het water toegevoegd, maar dit
bracht zeer snel waterbederfmet zich mede en alles was vlug afgestorven.
In de literatuur staat bekend dat de amphiprionlarven opgekweekt zijn geweest  met  ‘Euplotes '  diertjes  (eencellige  trilhaardiertjes.  De  eitjes  van  de
Amphiprion hebben  een langere  ontwikkelingstijd nodig  en  de larven zijn
groter dan deze van de dascylussen.
Ook is het aantal eitjes p er broedsel bij de Amphiprion heel wat kleiner, zodanig  dat  de  natuurlijk  e  overlevingskansen  groter  zijn.  Nochtans  zijn  de
kweekresultaten  met  de  Amphiprion  weinig  positief:  het  aantal  grootgebrachte j ongen is ten opzichte van
het  aantal  eitjes  onbeduidend,  zodanig  dat  wij  nog  zeer  sceptisch
moeten blijven  over  de kweek van
amphiprions, en dat wij slechts van
‘toevalkweek' kunnen spreken. Het
enorm  aantal  eitjes  en  tevens  het
veelvuldig afleggen wijst erop dat in
de natuur de overlevingskansen van
een larfje zeer gering zijn.
Amphi pri on frenatus Br evoort 1 856
Nochtans mag men bij nakweekpogingen in het aquarium hier geen belang
aan hechten, daar men in een afgesloten milieu een hele reeks natuurlijke vijanden uitschakelt. Zo is er men al in geslaagd Gobius

-soorten te kweken met een
overlevingskans van 60%. In de natuur is het vanzelfsprekend heel wat kleiner.
Als merkwaardigheid wil ik hier nog iets over het kweekgedrag van Dascyllus
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paarlustig is begint hij hevig te baltsen. Hij zwemt, op en neer dansend, heen
en weer rond het wijfje en zijn kleuren verbleken merkelijk.
Ook de zwarte Dascyllus

trimaculatus wordt bij de balts heel wat bleker en
zelfs bijna wit.
Het mannetje gaat dan een stuk steen ofkoraal zoeken als legplaats en begint
deze voorafte reinigen. Deze  schoonmaak is  slechts zeer oppervlakkig en
niet zo uitgesproken als bij de cichliden in het zoetwateraquarium.
Bij het afleggen b eantwoordt het wijfje de b alts en volgt het mannetje trillend
langs de aflegplaats. Nadien b ewaakt het mannetje alleen de eitjes en ik heb
hem meermaals naar witte onbevruchte eitjes zien prikken.
Zoals vroeger vermeld komen de eitjes in de duisternis uit. De larfjes worden werkelijk uit de eischaal geschoten en gaan dan allemaal met het kopje omlaag in verticale stand op en neer wippen. Het is slechts na 48 uur dat ze horizontaal beginnen te zwemmen en pas na de vierde dag eten gaan zoeken. Het is werkelijk
zielig gans die massa te verliezen en er zelfs niet één van over te houden.
Addendu m

Si n ds h et ver sc hi j n en va n di t arti kel i s er h eel wat ken ni s opgedaa n over h et
k weken va n zeevi ssen. Er wor den voor de a q uari u mha n del al h eel wat s oorten
nagek weekt.
Het i s d oor een bet er e ken ni s va n h et gedr ag en voedi ng va n de pas ui tgeko men
vi sl arfj es dat men er i n sl aagt s o m mi ge s oort en massaal na te k weken.
Het i s voor al de eer st e voedi ng di e moet bestaa n ui t l even de mi cr o- or ga ni s men.
De meeste pas ui tgeko men vi sj es l ust en geen dr oog st ofvoer en ha p pen al l een
maar naar l even de eencel l i ge r on dz we m men de di ertj es.
I k h eb zel f va n een koppel tj e a n e moonvi sj es vel e nako mel i ngen geha d, maar bi j
een p ogi ng o m ze gr oot t e br engen zi j n er maar een zestal vol wassen ge wor den
bi j gebr ek aa n de j ui st e voedi ng en een ver keer de opst el l i ng va n de k weekbak. Nu
weet men dat deze l arfj es str essgevoel i g zi j n en men k weekt ze met gr ote h oeveel h eden i n r on de z wart e kui pen met h et gepaste l even d en verri j kt voedsel .
Het i s voor de l i efh eb ber ni et z o eenvou di g c ul t ur en va n di t l even d voedsel op te
starten, maar h et bl i jft steeds een ui t dagi ng.

——— 10 ———
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Auteur onbekend: https://www. aquascapen. nl/

Aquariummossen zijn in de loop der jaren

s teeds p opulairder geworden. Dit is
ook n iet z o g ek aangezien z e een aquarium, een h eel n atuurlijk g evoel kunnen
geven. H
 et is wel raadzaam a ltijd g oed n a te denken waar je
 m os g aat p lanten
en ofje m os g aat p lanten. M
 os verspreidt z ich in vele g evallen z eer s nel en verspreidt z ich z owel in de breedte a ls lengte. M
 os k omt in a llerlei s oorten, m
 aten,
kleuren e n m
 anieren v an g roeien v oor. Ofje n u e en g roen tapijt wilt a anleggen,
stenen laten begroeien ofeen boom wilt n abootsen. Voor iedere m
 ogelijkheid is
er wel een m os. M
 isschien n og wel h et belangrijkste, m ossen z ijn over h et a lgemeen h eel eenvoudig om te laten g roeien!

Waarom aquariummos?
Mos is naast hele mooie versiering voor in het  aquarium,  ook  erg nuttig.
Aquariummossen  doen  net  als  andere  planten  mee  aan  fotosynthese.  Dit
houd in: dat ze grondstoffen opnemen uit het aquarium en deze verwerken,
waaronder nitraat. Andere planten stellen vaak hoge eisen om aan fotosynthese te doen. Mos doet hier niet aan mee. Als het om een makkelijke en zeer
effectieve nitraatverwijderaar gaat, is aquariummos een zeer goede optie.
——— 1 1 ———
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Aquariummossen in het aquarium, waar moet je op letten?

Een van de meest belangrijke gebieden om in de gaten te houden als het gaat
om het planten en het laten groeien van mos is het de temperatuur. In tegenstelling tot veel andere planten houdt mos meer van koeler water. Dit is dan
ook meteen de truc om mossen goed te laten groeien en er op hun b est uit te
laten zien. Natuurlijk zijn mossen  ook te houden bij hogere temperaturen
maar het komt de groei vaak niet ten goede.

Geefrhizoïden ( dit zijn de super kleine wortelachtige stengeltjes waar mossen
zich mee vast klemmen) tijd om zich aan het oppervlak te b evestigen. Mossen
doen dit meestal vrij rap afhankelijk van de soort. Dit kan gedaan worden
door ze vast te binden ofmet een klein beetje aquariumplanten lijm te plakken.

A
A

Ga j e voor de vastbindmethode? Dan zijn er nog twee opties.
De meeste gebruiken visdraad. Deze draad is zichtbaar in het begin, maar
zal na verloop van tijd overgroeit raken door het mos.
De andere optie is het gebruik van draad gemaakt van 100% katoen. Het
voordeel van deze draad is dat het na verloop van tijd compleet zal oplossen in het water. Hierdoor zal de draad dus nooit meer zichtbaar zijn. 
Houd er altijd rekening mee dat als j e gebruik maakt van draad deze goed bevestigd zijn. Vissen zijn zeer nieuwsgierig en kunnen verstrikt raken tussen
losse  draden. Bij katoen is er de mogelijkheid dat als de knoop oplost de
draad los raakt en naar de bodem valt. Dan is er de kans dat vissen ofgarnalen het proberen op te eten met alle gevolgen van dien.
Licht is een onmisbaar onderdeel van plantengroei, bij mossen is dit veelal
van minder belang. Mossen kunnen groeien in de meeste lichtomstandigheden.
Met de meest geharde mossen, die zo goed als geen extra licht nodig hebben.
Wil j e meerdere mossoorten gebruiken in j e aquarium dan kan dit natuurlijk!
Denk er wel goed over na welke mossen j e naast elkaar zet. Alle mossen groeien
in hun eigen snelheid. Dit kan dus betekenen dat de snel groeiende mossen over
de langzame heen groeien. Wat op de lange termijn ervoor zorgt dat de groei van
het mos stagneert. Het is daarom wij s, het snel groeiende mos op tij d te snoeien.
——— 12 ———
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dan nog even dit ter overdenking: ‘j avamos' is één van de meest populaire
mossen, dit mos is bijna onmogelijk om dood te krijgen. Dit heeft natuurlijk
een groot voordeel. Namelijk dat het zelfs voor de aquascaper zonder groene
vingers makkelijk te doen is. Het nadeel is dat als j e het eenmaal in j e aquarium hebt, j e het er bijna nooit meer uit zult krijgen.
Hieronder vind j e verschillende p opulaire mossen in willekeurige volgorde.

FAmblystegium s erpens

(gewoon pluisdraadmos)
Groeisnelheid: Langzaam
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk

Op mer ki ng Aquatr opi ca. I s een c os mop o-

l i et. Ko mt o. a. i n Bel gi ë voor.

Fissi dens fontanus

Veder mos of P h oeni x moss
Gr oei s n el h ei d: Nor maal
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Makkel i j k

Fonti nalis anti pyretica

Br on mos of Wil l o w Moss
Gr oei s n el h ei d: Nor maal
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Ge mi d del d

Lo mari opsis cf. li neata

Gr oei s n el h ei d: La ngzaa m
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Heel makkel i j k
Op mer ki ng Aquatr opi ca: Deze pl a nt i s geen mos
maar een voor ki e m ( pr ot hal l i u m) va n de var en

Lo mari opsis li neata.

——— 13 ———
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Par el mos
Gr oei s n el h ei d: Heel l a n gzaa m
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Ge mi d del d

Riccardi a cha medryfoli a

Gr oei s n el h ei d: La ngzaa m
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Makkel i j k - ge mi ddel d

Ricci a fl uitans

Het wat ervor kj e
Gr oei s n el h ei d: Sn el
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Makkel i j k

Taxi phyll u m alternans

Tai wa n mos
Gr oei s n el h ei d: l a ngzaa m
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Heel makkel i j k
Li j kt veel op j ava mos maar
gr oei t veel c o mpacter.

——— 14 ———
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Taxi phyll u m barbieri

j ava mos
Gr oei s n el h ei d: Nor maal
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Heel makkel i j k

Taxi phyll u msp. Spi ky moss

Gr oei s n el h ei d: Nor maal
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Makkel i j k

Vesicul ari a dubyana Si nga p or e mos
Gr oei s n el h ei d: La ngzaa m
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Heel makkel i j k

Vesicul ari a montagnei Chri st mas Moss
Gr oei s n el h ei d: La ngzaa m
Moei l i j kh ei dsgr aa d: Makkel i j k
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Margievan der Heyden, Ons Natuurgenot Gouda
Smilisca phaeoto is een schitterende kikker uit de f amilie boomkikkers (Hylidae). Vroeger s tond h ij b ekend o nder d e n aam Hyla phaeota, d e n aam d ie h ij

kreeg n adat Edward Drinker Cope in 1862
deze  kikker  beschreef,  maar sinds  enige
tijd i s d e w etenschappelijke n aam g ewijzigd
in  Smilisca phaeota.
We  noemen  deze  kikker  de  gemaskerde  boomkikker m
 aar d at is best v erwarrend omdat d eze
naam ook wordt gebruik voor andere
soorten uit het g eslacht  Smilisca.

De kleur van deze kikker is erg variabel; gaande van heel lichtgroen tot donkerbruin. D e buik kan wit tot geel zijn. D e flanken zijn meestal wat grauwer.
Het is ook best een forse kikker. Ze kunnen een maximale lengte krijgen van
bijna 8 centimeter. O ok de donkere tot bijna zwarte vlekjes op de rug zijn niet
bij iedere kikker waarneembaar. Wat wel kenmerkend is, is de donkerbruine,
soms witomrande oogstreep, die op de neusgroeven doorloopt en vaak eindigt in een vlekje op de neuspunt.
Aan deze neusgroeven en de niet altij d goed zichtbare ‘make-up'; een lichtere
groene vlek onder het oog, heeft de gemaskerde boomkikker de naam te danken.
Deze  kikker  kan  gemakkelijk  worden  onderscheiden,  omdat  het  de  enige
grote boomkikker in  Midden-Amerika is  die  zowel  een  zilverachtige witte
streep op de b ovenlip heeft als een donkere, maskerachtige streep vanafhet
neusgat tot aan de poten.
Veel gemaskerde b oomkikkers hebben een groene vlek aan elke kant van het
hoofd tussen het donkere masker en de lip. Achter het oog wordt de oogvlek
breder en loopt door tot net b oven de voorpoten.
——— 16 ———
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De kop is erg plat en breed. De ogen zijn groot, beetje uitpuilend, met horizontale elliptische pupillen en koperkleurige irissen.
De kikker heeft een huidachtig weefsel tussen de tenen en vingers en hechtschijven op de tenen die goed ontwikkeld en duidelijk te zien zijn. Ook de
trommelvliezen (tympana) zijn zichtbaar.
Zoals bijna alle boomkikkers, is ook deze soort nachtactief. Overdag slapen
ze bovenop grote bladeren,  of op grote boomvarens  of zelfs in  opgerolde
bananenbladeren.  Behalve tijdens het natte  seizoen,  dan  zijn  ze vaak  ook
overdag aan het scharrelen.
Heel bijzonder is dat ze van kleur kunnen veranderen en dan de kleur aannemen van het oppervlak waarop te vertoeven, hierdoor komt het voor dat j e
er soms gewoon voorbij loopt, zonder ze te zien. Vaak zijn ze overdag groen
en 's nachts bruin.
De j onge kikkers zijn vaak heel bleek van kleur waardoor j e niet snel ziet dat
dit de Smilisca

p haeota is maar aan de neusgroefdie zich al heel j ong ontwikkelt, kun j e ze toch determineren. Vaak hebben de j onge dieren ook wat geelgroenige vlekjes bij de achterpoten.
Het voedsel bestaat uit allerlei insecten en andere ongewervelden, die al springend worden gevangen. Vooral spinnen zijn erg in trek.
De  gemaskerde  boomkikker  komt
voor  in  Midden-Amerika  en  de  uiterste  noordoostelijke  kuststreek van
Zuid-Amerika; in Nicaragua, Colombia; Costa Rica, Panama en Ecuador.
Deze  kikker  leeft  alleen  in vochtige,
schaduwrijke regenwouden en net als
bijna  alle  kikkers,  vaak  in  de  buurt
van water.
In het p aarseizoen produceren mannen een luide en harde ‘ kwak' in de schemering. Dit doen ze terwijl ze op het wateroppervlak van kleine regenpoelen
begeven. Wanneer een vrouwtje hierop ingaat en gaat paren dan duurt het
——— 17 ———
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niet lang voordat het vrouwtje maximaal zo'n 2.000 eieren legt die dan een
kleine dunne laag op het wateroppervlak vormen.
De  kikkervisjes  hebben  een  gemiddelde  grootte van  zo'n  30  mm  lang  en
hebben een afgeronde staartpunt. Omdat vrouwtjes hun eieren in kleine regenpoelen leggen, moeten kikkervisjes zich snel ontwikkelen om uitdroging te
voorkomen.
Het zijn hele leuke kikkers die ik vooral in de natuur wil tegenkomen maar ze
worden ook geïmporteerd en nagekweekt voor het terrarium.
Zolang j e ze de ruimte geeft en hun biotoop goed nabootst, zijn ze goed te
houden en kun j e er veel plezier van beleven.
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Gilles: https://planted- box. com
Niemand h eeft g raag a lgen i n z ijn b ak. Z
 eker b aardalg i n je a quarium i s e en w are
pest. Waarom? Omdatje
 die z wartgrijze g ruwel p luisjes heel m oeilijk weg krijgt.
Maar je
 s trijd tegen deze a lg h oeft n iet van h et begin a l verloren te z ijn. I k h eb
voor jou
 een u itgebreide aanpak g eschreven die je
 h elpt om die baardalg te bestrijden.  Check hieronder mijn handig stappenplan dat komafmaakt met
baardalg in je
 bak!

Wat is baardalg & hoe ziet het eruit?

Baardalg – ook wel roodwier, zwarte penseelalg ofzwarte puntalg genoemd –
heb j e in verschillende vormen:
Pluisjes op decoratie en bladeren
Korte haartjes op bladranden en decoratie
Grijze slierten (niet te verwarren met de groene draadalg)
Een donker laagje over j e bladeren dat lijkt op bruine alg maar veel ruwer is

ì
ì
ì
ì

Baardalg is een echte pest. Het
is niet alleen moeilijk te verwijderen, het groeit ook in groep;
en zo goed als op alles! Voor j e
het  weet  vind je  baardalg  behalve  op  je  traag  groeiende
planten, ook terug op de uitrusting van j e aquarium en op die
knappe decoratie die nu onder
een vieze laag pluisjes zit.
De hamvraag is, waarom krijg
je last van baardalg in j e bak?
——— 19 ———
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Wat is de oorzaak van baardalg in je aquarium?

Er is niet altijd één enkele oorzaak, vaak is er sprake van een combinatie van
factoren die leiden tot baardalg. Hoe dan ook, het CO 2-gehalte speelt altijd
een rol, en wel zo:
Slechte watercirculatie: de CO 2 (en andere voedingsstoffen) geraakt niet
tot bij al j e planten, zeker in bepaalde hoeken van j e aquarium C O 2-tekort:
je voegt gewoonweg onvoldoende CO 2 toe aan j e aquarium.
Onstabiele CO 2: grillige CO 2-waarden creëren een perfecte biotoop voor
baardalg.

ì
ì

 Hoe baardalg in je aquarium voorkomen?
Wil j e b aardalg voorkomen dan raad ik j e aan om alle problemen stapsgewijs
aan te pakken door mijn handleiding hieronder te volgen.
Stap 1: hou rekening met de voedingsdriehoek;
Ik weet het, theorie is saai, maar afen toe
moet  het  om  beter  te  begrijpen  hoe  een
aantal systemen in j e aquarium werken.

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de voedingsdriehoek?  Die brengt  de verhoudingen
in beeld tussen licht, CO 2 en voedingsstoffen.
Het  principe  is  eenvoudig:  licht  staat  bovenaan  en  zorgt  voor  de  groei  van  je
planten via fotosynthese. Heb j e veel licht?
Dan gaan j e planten  sneller groeien en hebben ze meer CO 2 en voedingsstoffen nodig. Die zitten allebei aan de b asis van de voedingsdriehoek.
Dus houd die balans in de gaten! Een voorbeeld: j e b ent dol op een sterk verlicht aquarium waarin de felle kleuren van j e planten goed tot hun recht komen. Helaas voeg j e te weinig voedingsstoffen toe. Dan krijg j e een situatie
waarin j e planten eerst goed en snel gaan groeien en plots totaal niet meer, want
het voedsel is op. Voor j e het weet verslijmen die plantjes en zijn algen de baas!
——— 20 ———
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Gebruik de Estimative Index (ofmijn All-in-One) om voedingsstoffen toe te
voegen. En gebruik onderstaande tips om C O 2 toe te voegen en te verhogen.
Stap 2: Vermijd een C O 2-tekort, zorg voor voldoende CO 2
Als j e last hebt van een C O 2-tekort in j e aquarium, volg dan deze stappen om
veilig het CO 2-gehalte in j e aquarium te verhogen.

Draai het naaldventiel van j e CO 2-systeem een paar millimeter verder open om de C O 2-toevoer te verhogen. Houd
het bij kleine stapjes en altijd maximum 1 wijziging per
week, want j e wil geen te grote schommelingen.
Check nauwlettend het gedrag van je vissen gedurende meerdere  dagen  en  op meerdere  momenten
per dag
Zie j e geen raar gedrag bij j e vissen? D an kun Tweetr a ps C O - dr ukr egel aar
je nogmaals j e CO 2 verhogen zoals in stap 1. met magn eetventi el
Gebruik ondertussen een goede dropchecker
en mik op een limoengroene kleur voor een goed C O 2-gehalte. Die kan j e dan
gebruiken als leidraad.
2

Wanneer moet j e stoppen met C O 2 verhogen? Wanneer j e merkt dat j e vissen
naar lucht beginnen te happen, zenuwachtig doen ofnet heel loom worden.
Dan zit j e waarschijnlijk te hoog en moet j e weer ietsje minderen.
Wanneer j e merkt dat j e planten het prima doen en de baardalg niet meer
groeit, kun j e er ook voor kiezen om te stoppen met CO 2 verhogen.
Stap 3: Verminder de lichtsterkte
Denk even terug aan de voedingsdriehoek. Veel verlichting betekent meer van
de rest: meer C O 2 en meer voedingsstoffen. Voedingsstoffen is makkelijk (bijvoorbeeld met mijn All-in-One) maar CO 2 is een lastige om goed te krijgen.
En lap, daar zijn de algen.
Verminder daarom de lichtsterkte. Je gaat dan een omgekeerde reactie krijgen: de planten gaan iets trager groeien (wel nog gezond) waardoor ook de
vraag naar C O 2 en voeding daalt. D oordat j e in stap 2 het aanbod aan C O 2 al
hebt verhoogd en j e nu de vraag ernaar gaat minderen, verdwijnt stilaan het
CO 2-tekort, gaan j e planten b eter groeien en stopt de b aardalg stilaan.
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Er zijn verschillende methodes om j e aquariumverlichting te dimmen. Zo kan
je de reflector wegnemen, j e lampen hoger hangen, een dimmer installeren,
minder lampen gebruiken ofzelfs drijfplanten toevoegen; allemaal zaken die
de lichtsterkte verminderen. Combineer dat met een verlichtingsduur die beperkt is tot maximaal 8 u. Je zult merken dat j e veel makkelijker de boel in balans kan houden en dat j e planten hooguit iets trager gaan groeien.
Stap 4: Stabiliseer de C O 2
Aan het b egin van dit artikel had ik het al eens gezegd: onstabiele C O 2 veroorzaakt baardalg. Maar wat versta ik onder onstabiele CO 2? 
Wel, bijvoorbeeld als j e pas begint met CO2 toevoegen wanneer de lampen aangaan. Je CO 2 is op dat moment nog niet vermengd met het water maar j e planten
beginnen dan wel met fotosynthese. Het gevolg is dat j e C O 2 op dat moment nog
niet beschikbaar is voor j e planten (= C O 2-tekort) maar p as later ( = C O 2-gehalte
stijgt naarmate de uren). Hierdoor krijg j e een onstabiele C O 2-waarde, zeker als
je de eerste uren van j e lichtperiode vergelijkt met de laatste.

Volg onderstaande stappen om j e CO 2 te stabiliseren:

ìMaak  komaf met  de  kaamlaag  op  het wateroppervlak.  Die

zorgt ervoor dat C O 2 zich gaat opstapelen in j e bak doordat ze
de gasuitwisseling tussen j e aquarium en de omgeving verhindert. Gebruik hiervoor een skimmer.
Verbeter de gasuitwisseling met een mooie ‘rimpeling' van
het wateroppervlak. Dit kan j e doen door de filteruiltaat net
onder het wateroppervlakte te plaatsen.
Voeg C O 2 toe minimum 1 uur voordat j e start met de
verlichting zodat de C O 2 de tijd krijgt om zich goed te
mengen met het water voordat  de fotosynthese gaat
beginnen.
Check tijdens de volledige duur van de verlichting om het
uur de pH-waarde van het water. D e pH-waarde zou redelijk
stabiel moeten blijven.

ì
ì
ì

Deze  methode  levert  een  veel  stabieler  pH-beeld  en  dus  ook  minder
CO 2-schommelingen.
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Stap 5: Optimaliseer de watercirculatie
De watercirculatie in j e aquarium optimaliseren is een soort van permanent
proces. Het is niet arbeidsintensief, maar wel iets wat deel moet uitmaken van
je routine.
Wat kan slechte watercirculatie veroorzaken?
Een te zwakke filter.
Een filter die te weinig onderhoud krijgt en daardoor dicht slibt.
Een slechte filteruitlaat.
Een slechte p ositie van de filterinlaat & -uitlaat.

ì
ì
ì
ì
ì

Door  slechte  watercirculatie  krijg je  een  CO 2-tekort  op moeilijk bereikbare
plekken in j e aquarium. Hoe kan j e controleren ofde watercirculatie dan goed is?
Alle plantjes b ewegen lichtjes mee in de stroming.
Je hebt geen “dead spots”, plekken waar de planten duidelijk minder goed
groeien ofwaar j e meer algen hebt.
Je hebt geen zwevend vuil in j e aquarium.

ì
ì
ì

Regelmatig onderhoud van j e aquariumfilter is hier de b oodschap, net als gewoon verschillende posities van j e filterinlaat en –uitlaat testen. Doe ook regelmatig een visuele controle om te checken ofde watercirculatie goed is en
alles netjes meebeweegt.
Hoe baardalg verwijderen in je aquarium?

OK, j e hebt nu de nodige voorzorgen genomen om baardalg te voorkomen in
je aquarium, nu is het tijd om de b aardalg te verwijderen uit j e aquarium.

VBaardalg manueel verwijderen.

Dit is helaas is dat geen pretje  ... Baardalg hecht zich namelijk heel hardnekkig vast aan decoratie en planten, waardoor manueel verwijderen bijna
onbegonnen werk is als er echt sprake is van een overwoekering.
Voor b aardalg op het aquariumglas: gebruik een scheermesje.
Voor decoratie: gebruik een oude tandenborstel ofeen klein, scherp pincetje
Voor baardalg op aquariumplanten: verwijder de sterk aangetaste bladeren,
de plant zal er wel nieuwe aanmaken.
——— 23 ———
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Ik raad ook aan om een vloeibare koolstofbron te gebruiken om de b aardalg
aan te vallen en zachter te maken, dit helpt bij het manueel verwijderen van
baardalg.

WBaardalg verwijderen met vloeibare koolstof

Deze producten b evatten ‘glutaraldehyde', een product waar algen niet goed
tegen kunnen.
Vul  een  spuitje met vloeibare koolstof (houd je  aan  de vermelde hoeveelheid!). Spuit de vloeibare koolstofdirect op de b aardalg.
Nadat de baardalg verkleurd en afgestorven is (ongeveer na twee weken), is
die zacht genoeg om makkelijk te verwijderen.
Hou de zaken verder onder controle door regelmatig aangetaste bladeren weg
te snoeien. Verwijder nooit alle aangetaste bladeren van een plant in een keer.
Geefj e plant de tijd om te herstellen door wekelijks slechts een p aar bladeren
weg te snoeien.

XBaardalg verwijderen door vissen die baardalg eten toe te voegen

Je kan nog een stapje verder gaan en een ‘hulpteam' inroepen: vissen die baardalg
eten. Yep, ze bestaan! De Siamese algeneter & de Amano garnaal kunnen helpen
als de baardalg al verzwakt is (bijv. na j e vloeibare koolstofkuur).
Cari di na multi dentata, syn. C. japonica.
Nederl a n dse naa m: Ama n ogarnaal , gl asgar naal .

Ama n ogr a nal en zi j n zeer moei l i j k
te k weken. De l ar ven h eb ben
br ak water n odi g o m op te
gr oei en.

Crossocheil us obl ongus

syn oni e men: Epalzeorhynchus

mensis, Crossocheil us si a mensis

si a-
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Kortom ‘baardalg garnalen' en  ‘baardalg vissen' zijn een perfecte aanwinst
voor j e bak, mits ze passen met de andere aquariumgenoten natuurlijk! Je
leest trouwens meer over algeneters in het aquarium hier.
Conclusie

Baardalg in j e aquarium is vervelend, maar geen drama. En het hoeft al helemaal niet het einde van j e hobby te beteken. Wanhoop is nergens goed voor.
Wil j e baardalg bestrijden? Neem dan de nodige voorzorgen op vlak van C O 2
en de ‘voedingsdriehoek'. Verminder de lichtsterkte, voeg meer CO 2 toe en
verbeter de watercirculatie.
Gebruik een ‘vloeibare koolstofbron' om de baardalg week te maken.
Verwijder langzaamaan zoveel mogelijk baardalg manueel.
Voeg eventueel vissen en garnalen toe die j e helpen in j e strijd tegen deze alg.
Succes!
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Auteur onbekend.
Met dankovergenomen uit Aquarius Leeuwarden.
Dat was wel even schrikken, toen ik van vakantie thuis kwam. D e hele b ak zat
onder de draadalg. Voordat ik wegging, had ik ervoor gezorgd, dat de planten
uitgedund waren, dat ze niet te hoog waren, ruiten schoongemaakt en de voederautomaat ingesteld enz. In mijn idee kon er dus niets misgaan. Nou j a, de
planten zouden wel gegroeid zijn en de voorruit zou wel wat b ealgd zijn, maar
ik had niet gerekend op een zo grote explosie van draadalg.
De voederautomaat had zijn werk prima gedaan dat kon ik zien aan de hoeveelheid voer die hij had gebruikt.
Mijn buren kunnen een gup nog niet van een haai onderscheiden, dus ik hoef
hen niet te vragen om mijn aquarium in de gaten te houden. Ik denk dan maar
zo: als de vissen maar op tijd hun droogje krijgen (natje is in dit verband niet
noodzakelijk dat hebben ze genoeg), dan zien we wel weer als we thuiskomen.
Zoals u bekend is, is draadalg aardig te verwijderen met een oude tandenborstel, dus toen we de caravan en de auto hadden uitgeladen en alles weer zo'n
beetje op zijn plaats terug hadden gezet, zou ik aan het aquarium b eginnen,
maar het was inmiddels etenstijd geworden en ik ging maar wat bij de Chinees halen. Nou j a, u begrijpt het al: ik had toen geen zin meer om die b ak
overhoop te halen. Ik sprak met mijn vrouw afdat ik dat de volgende morgen

Ver sc hi l l en de vor men va n dr aa dal g.
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zou doen. Eigenlijk zinde het me niet om nog een dag te wachten, maar ik
had een lange reis achter de rug en j e staat ervan versteld hoe veel er uit zo'n
caravan komt, dus dan toch maar tot morgen wachten. D e hele avond zat ik
met een schuin oog naar de bak te kijken en hield mezelfvoor dat het morgen
best wel kon; die ene dag kon er ook nog wel bij.
Toen we naar bed gingen, kon ik de slaap moeilijk vatten. Die draadalg zat me
behoorlijk dwars. Eindelijk viel ik in  slaap en u voelt het al aankomen: ik
droomde van niets anders dan draadalg. De hele kamer en de slaapkamer
zaten vol en het groeide maar en groeide maar. Ik raakte er zo langzamerhand
in verstrikt. Ik kon me niet meer bewegen en met een kreet schrok ik wakker.
‘Wat doe j e nou?' vroeg mijn vrouw verschrikt. ‘ Maak me los!' schreeuwde ik.
Gelukkig kwam ik snel bij mijn p ositieven en vertelde mijn vrouw wat ik gedroomd had. ‘Je moet morgenochtend maar gauw aan j e b ak beginnen', zei
ze. Ik keek op de klok en het was al bij halfzes. ‘Ik ga eruit', zei ik vastberaden, ‘ik ga aan mijn bak b eginnen. Ik kan toch niet meer slapen'. ‘Nou, ik ga
nog even verder hoor', zei mijn vrouw.
Beneden gekomen zette ik de tijdklokken op ‘aan' en bij nader inzien viel de
draadalg b est wel mee. Ik pakte de tandenborstel en toog aan het werk. Nadat
de draadalg verwijderd was, b egon ik aan het fatsoeneren van de planten. Inmiddels was mijn vrouw beneden gekomen, want het b egon al licht te worden
buiten. ‘Nog even de voorruit schoonmaken en dan ben ik klaar', zei ik.
Toen dat gebeurd was, zag ik dat ik toch wel zo'n drie uur aan het rommelen
was geweest. Ik vind dat rommelen in j e b ak eigenlijk wel leuk. Nou j a, logisch
natuurlijk, anders b egin j e niet aan een aquarium!
Ik wilde toch wel graag verschoond blijven van een toename van draadalg,
dus belde ik mijn broer maar eens op, die ook een verwoed aquariaan is.
Hij vertelde dat hij deze ‘plaag' ook wel eens gehad had en was toen over turf
gaan filteren en had een aantal malen het water ververst. Dit had bij hem
voortreffelijk geholpen. Ik ben daar toen ook maar toe overgegaan en na een
aantal weken was ik inderdaad aardig van die alg af. Ik moet het wel in de
gaten houden en zodra ik maar denk, dat ik wat zie, meteen met de tandenborstel in de b ak.
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Hoe zal het zijn als ik weer eens van vakantie terugkom? We wachten maar af.
Ik heb me voorgenomen om daar niet meer over in te zitten, want na een p aar
uur werk heb j e toch weer een prachtige onderwatertuin, waar j e elke keer
weer van geniet.
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DominiekLeenknegt, Danio RerioIzegem
Deze d aguitstap z alje
 v erschillende z aken l aten z ien w atje
 n og n ooit h ebt m
 eegemaakt. D
 eze t rip z al n iet a lleen h et a quaristieke n aar b oven h alen, m
 aar o ok
veel andere belevenissen op g ebied van n atuur, fauna

en flora.

Met veel z org werd er een p rogramma ineengestoken waar iedere m edereiziger,
ongeacht z ijn/haar leeftijd er iets aan z al h ebben.

Het clublokaal van de Aquarianen Gent is de eerste tussenstop. D aar krijgen
we een ontbijt aangeboden (koffie + lekkere koeken).
Daarna vertrekken we naar het Museum van Natuurwetenschappen waar we
ruim de tijd zullen krijgen om het museum te ontdekken en te lunchen. In het
museum kan dit op verschillende plaatsen.
Na de lunch vertrekken we naar het AfricaMuseum in Tervuren waar we ons
gedurende een drietal uren zullen kunnen verdiepen in de uitzonderlijke collecties uit voormalige koloniën in Centraal-Afrika.

Daarna zetten we koers naar de rozentuin  “Coloma”  in  Sint-PietersLeeuw.  Deze  prachtige  tuin  bevat
meer  dan  3.000  rozensoorten  (in
totaal  300.000  rozen).  Vergeet
zeker j ouw fototoestel niet! Indien
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de weergoden ons niet gunstig gezind zijn is er een alternatiefvoorzien.
Na al dat fotograferen en wandelen zal een verfrissing in het nabijgelegen cafetaria “De Koetsier” zeker deugd doen.
Als iedereen terug een b eetje op zijn positieven is vatten we de terugreis aan.
We maken nog een tussenstop in het snelwegrestaurant “van der Valk” in Nazareth waar we van het avondmaal zullen genieten. Er is keuze tussen vlees en
vis (soep v/d dag, hoofdgerecht: vlees ofvis, 1 drankje is inbegrepen.)
Daarna brengt de bus ons terug naar de verschillende opstapplaatsen.
Deze federatiereis is een gezamenlijke organisatie van de BBAT-WEST+-verenigingen (Oostende Platy, Skalaar Torhout, Exotica Roeselare, Danio Rerio
Izegem, Aquatropica en Aquarianen Gent).
Om iedereen de kans te geven en het zo praktisch mogelijk te maken om mee
te reizen zijn we genoodzaakt om de  opstap- en afstapplaatsen beperkt te
houden. Voorziene vertrektijden en opstaplaatsen bij ons in de buurt:
7.30 uur: Kortrijk, C owboy Henk.

F

Prijs

Leden en huisgenoten: 69 euro/per persoon.
Kinderen - 12 j aar: 38 euro/ per kind.
Niet-leden: 74 euro/ p er p ersoon.
Inschrijvingen

Inschrijven kan via Aquatropica (rekeningnummer op p . 34) of
via Brecht Vanhoutte (Danio Rerio): Rekeningnummer: BE4724 3691 8189
Met vermelding: Federatiereis, club, opstapplaats, leeftijd, telefoon en voorkeur hoofdgerecht (vlees ofvis).
 Uiterste datum inschrijven
Via Aquatropica 14 juni.
Via Brecht: 19 juni.
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F. Gielen: Black Molly Genk

Stenen hebben naast een esthetische ook een functionele taak. Als decoratiemateriaal mogen ze nimmer dominerend zijn. Ze moeten alleen de werking van de planten en dieren nader accentueren en het karakter van het
landschap, dat men b eoogt na te b ootsen, mee helpen te b epalen.
Zo b ehoren tot het karakter van een rivierlandschap afgeslepen stenen van
een meer ronde vorm. Wil men een rotsige oevervorm imiteren, dan moeten
gelaagde stenen gebruikt worden, dus leistenen.
De keuze hangt afvan de vraag uit welk milieu de planten en dieren stammen. Natuurlijk kan men dit niet altijd allemaal nauwkeurig nemen, want er
zijn vissen en planten die in meerdere milieus voorkomen.
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Indien men niet de bedoeling heeft een bepaald landschap uit te beelden,
doch meer prijs stelt op een show-aquarium waarin verschillende terrassen
wil b ouwen, dan hebben de stenen een meer functionele taak, nl. het op de
plaats  houden  van  deze  terrassen.  We  gebruiken  dan  zo  dun  mogelijke
stukken leisteen om ruimte te winnen. Op den duur b ehoren deze stenen geheel achter de planten schuil te gaan.
Tot de functionele taak van stenen b ehoort ook het verschaffen van schuilplaatsen aan b epaalde vissoorten, zoals vele cichliden, modderkruipers, b otiasoorten, enz ....
Wanneer de stenen als afzetplaatsen voor eieren worden gebruikt — altijd
gladde stenen! — dan hebben ze uiteraard ook een zuiver functioneel doel!
Niet ieder aquariumliefhebber heeft verstand van steensoorten en daarom is
het wenselijk in dergelijk gevallen bij het zoeken naar voor het aquarium geschikte stenen in de vrije natuur, een flesje zoutzuur mee te nemen. Immers
alle kalkhoudende  stenen zijn voor  onze bak niet geschikt  omdat ze het
water te zeer verharden.
Wannneer men enkele druppels zoutzuur op een kalkhoudende steen laat
vallen en het zoutzuur b egint te bruisen, dan is dergelijke ongeschikt.
Verder zijn ongeschikt alle stenen met uitzonderlijk scherpe kanten, omdat
de vissen zich hieraan kunnen b eschadigen!

——— 32 ———

Jaargang 35/03 (03/20) 

Aquatropica

Zoetwater

Het groeperen van stenen dient zoveel mogelijk op natuurlijke wijze te gebeuren. Een b eeklandschap ofvlakke oeverpartij stelt men voor door afgeslepen ronde, naast elkaar liggende stenen; een steile oever door gelaagde,
op elkaar gestapelde steensoorten ofdoor verticaal naast elkaar geplaatste
kantige stenen. Voor dit laatste moet men echter over het geschikte materiaal kunnen b eschikken en ... men moet het meer gedaan hebben.
Over het algemeen kan gezegd worden dat horizontaal liggende stenen natuurlijker en rustiger aandoen. Kleine stenen kunnen gewoon op de zandbodem gelegd worden. Onder stenen vormt zich op de duur een onzuivere
laag  op het zand, hetgeen men  duidelijk  aan  de kleur kan zien. Daarom
moet men de stenen afen toe eens optillen en het zand waarop ze gelegen
hebben even met een stok omwoelen.
Grotere stenen kunnen we b est dadelijk op de kale aquariumbodem leggen
en daarna de bodembedekking aanbrengen. Dit heeft tot voordeel dat de
stenen niet  door bepaalde  cichliden  ondergegraven kunnen worden. Vele
vissoorten maken graag holen en dan bij voorkeur onder stenen.
Zodoende kan het gebeuren dat zo'n dier onder een steen bedolven raakt.
Nanochromis nudiceps  en Pelmatochromis  subocellatus zijn bijvoorbeeld
zulke graafkunstenaars! Wanneer ze geen  stenen ter beschikking hebben,
voelen ze zich niet gelukkig en kunnen zich niet uitleven.
Opgepast: plaats zware stenen altijd zo neer dat ze niet kunnen omvallen en
zo tegen een ruit terechtkomen. Hierdoor zijn er reeds heel wat ‘ongelukken‘
gebeurd.
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Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Het had een kwisvraag kunnen zijn. Wat is een zoönose? Een vrouwelijke liefhebber van dierentuinen ofeen vrouw die zich verkleed in een dier?
Gelukkig geen van beide maar het gaat over ziektes die van dier naar mens
gaan. De kranten staan er de laatste maanden al vol van. De griep die momenteel door het land trekt is veroorzaakt door varkens. Verder is het coronavirus er een goed voorbeeld van. Hier is naar alle waarschijnlijkheid een
gordeldier de oorzaak van de uitbraak. 
Maar ook onze dieren komen vaak van dezelfde plaatsen waar die gordeldieren verhandeld worden en kunnen ook drager zijn van ziektes die mogelijks kunnen overgaan naar de mens. 
Er is nog weinig geweten over de gevolgen van het houden van tropische
dieren en de ziektes die er door veroorzaakt wordt. Mogelijks zijn zoönosen
wel voor veel meer ziektes verantwoordelijk dan we denken en vaak worden
deze ziektes over het hoofd gezien bij een bezoek aan de huisarts en zelfs aan
een specialist. Daarom ben ik eens gaan uitzoeken welke ziektes we mogelijks kunnen oplopen door het houden van huisdieren (reptielen en vissen).
We zullen het deze avond dan ook hebben over de mogelijke gevaren die om
de hoek loeren bij het houden van vissen en reptielen.
Wanneer: vrijdag 27 maart om 20.00 uur.
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
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