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Woordje van. . .

Filip Willen, ledenadministratie Aquatropica

Wat wijzigt er allemaal vanaf1 juli ... 
Bij aanvang van een nieuwe maand zijn er meestal
wel een paar zaken die veranderen. Vroeger was
dit meestal de stijging van de prijs van treinticket
ofprijs van brood en dergelijke. Dit is vanafdit
jaar  niet  meer  het  geval.  Ze  wachten  zelfs  niet
meer tot wanneer de maand aanvangt. Prijzen wijzigen wekelijks  ofzelfs  dagelijks  als je over
energie spreekt. 
Wat er ook verandert is het gebruik van de
elektrische step. Je moet ouder zijn dan 16 j aar, mag geen passagier meenemen, j e mag niet meer op de stoep rijden en j e mag een huurtoestel
niet meer gelijk waar achter laten als j e stil valt ofer mee stopt. Persoonlijk vind ik dit een verbetering. Niet dat ik er gebruik van maak hoor.
Vind dit persoonlijk een zeer gevaarlijk vervoermiddel en van al de verplichtingen die nu worden opgelegd zou ik sowieso niet doen. ik b en dan
ook al ouder dan 16.
Ik ben wel al een paar keer naar de grootsteden geweest waar ze deze
veelvuldig gebruiken. B eter zou men de steps volledig verbannen uit het
straatbeeld, en dit zowel met als zonder chauffeur. Wandel j e rustig op
het voetpad,  dan is  de kans groot  dat je  door  dit geruisloos vervoermiddel wordt omvergereden, ofwel struikel j e over een ‘nonchalant' geparkeerd exemplaar.
Een andere wijziging, meer voor ons van toepassing , is dat j e in het volledig Waalse Gewest geen dieren meer kan kopen ofverhandelen zonder
dat j e een b ewijs van geschiktheid kan voorleggen. Blijkbaar zou dit al in
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Woordje van. . .
voege  zijn  sinds  2019  maar  had  je  dit  papiertje  enkel  nodig  als  er
klachten  waren  betreffende  een  gebrekkige  verzorging  van  de  dieren.
Onze Waalse buren kunnen dit attest gratis ophalen in het gemeentehuis
ofmisschien zelfs via e-loket b ekomen, ofzijn ze daar nog niet zo ver gevorderd? Een kleine b edenking: dit attest is maar een maand geldig.
Ook alle andere aankopers, wij maar ook onze noorder- en zuiderburen
van over de taalgrens moeten dit attest aanvragen bij het Ministerie van
Dierwelzijn in Jambes.
Het attest heb j e niet alleen in de winkel nodig maar ook bij een particuliere verkoper ofin een asiel.
Pas als j e het attest hebt kan j e een dier aanschaffen. Zeer goed zou j e
denken als dit gaat over beschermde – gevaarlijke dieren ofdieren met
specifieke eisen. Neen, blijkbaar heb j e dit ook nodig als j e een legkip of
ordinair goudvisje ofkanarievogeltje wil aanschaffen. Je zal dan als liefhebber eens een winkel binnenstappen en iets leuks zien wat j e wil aanschaffen Wat zeg j e dan tegen de winkelbediende ‘wil j e deze langs de
kant houden, ik vraag eerst mijn attest aan en kom dan terug?'
Veel succes zou ik zeggen aan de Waalse winkels oforganisatoren van
beurzen. D e vraag is net als met de steps ‘wie zal dit controleren en sancties opleggen'. De Belg kennende zullen er ook wel achterpoortjes ontstaan.

De r edacti e ( en Best u ur) kni j pt
er even t ussen ui t.
Het Best u ur wenst j ul l i e een
pr etti g verl of.
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BBAT- nieuws

Na twee j aar van afgelastingen wegens corona, zijn wij verheugd dit j aar weer
in normale omstandigheden een BBAT-Bondsdag te mogen organiseren.
Op 24 september nodigt de BBAT al haar leden uit voor een echte B onds- en
Familiedag, in het Pakawi-Park (vroeger de Olmense Zoo), Bukenberg 45, te
Olmen-Balen.
Wij ontvangen jullie daar vanaf10.15 uur, met een klein ontbijt: koffie, thee,
fruitsap en twee koffiekoeken. Wie van ver komt, hoeft daardoor niet met een
lege maag te zitten.
Daarna  starten  wij  met  het  officiële  gedeelte  en  het  huldigingen  van
verdienstelijke  leden  en  verenigingen.  Kinderen,  kleinkinderen  en  partner
kunnen ondertussen al in het park hun favoriete dieren opzoeken.
Na  een  lezing,  op  ludieke wijze gebracht
door één van de meest bekende en ervaren
aller Belgische aquarianen, kunnen ook de
andere  BBAT-leden  aan  een toertje  door
het  dierenpark  beginnen  en  hun  familie
opzoeken, ofsamen iets eten.
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BBAT- nieuws
Wij bieden u die dag aan:
* gratis parking;
* onthaal met koffie, thee, fruitsap en koffiekoeken;
* inkom Pakawi-Park (normaal € 24,00 of€ 21,00 groepstarief);
* zeven consumptiebonnen (à € 3,00 voor eten en drinken);
* een gezellige en hopelijk zonnige dag.
Wij vragen u daarvoor in ruil als inschrijving:
* € 30,00 voor volwassenen: BBAT-leden, echtgenoten en familieleden;
* € 25,00 voor kinderen en kleinkinderen tot 16 j aar;
* € 40,00 voor niet-BBAT-leden (incl. het digitaal BBAT-lidmaatschap 2023).

Inschrijven  kan  van  15 juli  af via  schakel  (https://www.bbat-schakel.be/).
Betalen kan u bij uw vereniging ofdoor overschrijving op rekening van de
BBAT: Nr BE62 401 1 0266 9161
Mogen wij u ginds ook verwelkomen?
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Zoetwater

Peter Bus, A.V. Pronkjuweel Groningen

Deze vis wordt in het Nederlands prachtbarbeel genoemd. Een voor die tijd
ideale vis kwam in 1903 voor h et eerst in h et bezit van slechts enkele van de
toen nog sporadische aquariumliefhebbers. Door zijn gemakkelijk wijze van
voortplanting was deze p rachtbarbeel a l spoedig wijd en zijd onder h et s teeds
groeiende a antal a quariumliefhebbers v erspreid e n h ij b ehoorde d an o ok tot d e
algemeen g eliefde vissen.
1)

Dat was overigens geen wonder, want niet alleen b ezit de Barbus

c onchonius 
mooie, opvallende kleuren, doch ook stelt hij bijzonder weinig eisen. Hij is gemakkelijk met voederen, groot te brengen, het geslachtsonderscheid is gemakkelijk vast te stellen en hij is gemakkelijk tot voortplanting te brengen. Verder
is hij zeer levendig en verdraagzaam. Toch mag men uit deze verdraagzaamheid niet opmaken dat deze b arbeel maar in ieder gezelschapsaquarium past.
Kleine en schuwe vissen kruipen vaak weg voor deze robuuste ravotgrage rakkers en dat zal een van de oorzaken zijn dat de prachtbarbeel in de b akken
van  de meeste liefhebbers momenteel nog  alleen maar betrekkelijk weinig
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voorkomt. B ovendien wordt hij sinds de dertiger j aren verdrongen door de regelmatige importen van kleinere aquariumvissen, die zo langzamerhand alle
grotere soorten uit de aquaria hebben verdreven.
Voor de beginners en voor degenen, die nog nooit een Barbus

-soort hebben
verzorgd, is het nog steeds een uitermate geschikte vis om er mee te b eginnen.
Het is een vis waar niemand moeite mee kan hebben. D e Barbus

conchonius
is zelfs zo sterk gebleken dat hij de gevolgen van de oorlogsmiserie, met de
daaraan verbonden, vaak slechte voedering en soms geheel ontbrekende verwarming, zonder zichtbare gevolgen te b oven is gekomen.
Het vaderland van de prachtbarbeel moeten we in Voor- en Achter-India zoeken. Voornamelijk treffen wij hem aan in vijvers, poelen, b eken en riviertjes in
het stroomgebied van de rivieren de Ganges en de Brahmapoetra; in de landstreken van B engalen en Assam dus. Alleen over deze laatste vindplaats zijn
ons  enkele gegevens bekend geworden  door Navalkar. Zo werd bij  Poona
naast de B. conchonius onder meer2)
buitgemaakt:  Danio  malabaricus
,
3)
,

,

4) d
6)
Rasbora
 aniconius5) Barbus c hola B.
,

en

Chanda lala .
ticto B. vittatus
Aan planten werd hier gevonden: Sal

?),

vinia (natans Ceratophyllum  demersum ,  Elodea  densa ,  Vallisneria ,
waterlelies en Cryptocoryne -soorten.
Para mbassis l al a syn.  Chanda l al a

 Verzorging:

De Barbus

conchonius heeft als aquariumvis goede eigenschappen. Het enige
dat men op hem tegen zou kunnen hebben, is het genoegen dat hij erin schept
om op de b odem tussen het vuil rond te neuzen op zoek naar iets eetbaars.
Het is een echte bodemafschuimer die, als zoveel barbelen, zijn kostje opscharrelt in de laagste regionen van het aquarium. Niet altijd gaat hij daarbij
voorzichtig  te  werk  en  de  gevolgen  kunnen  stofopdwarreling  zijn,  die  de
planten binnen korte tijd een minder fris aanzien geven.
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Nu zou men de prachtbarbeel kunnen gaan houden in een aquarium met een
kraakheldere b odem, maar gezien zijn voorkeur voor het afzoeken van de bodem, is het b egrijpelijk dat hij daarin niet al te best zal kunnen aarden.
Verder zal men er bij de inrichting van het aquarium moeten rekening houden
dat de prachtbarbeel graag  samen met meerdere  soortgenoten leeft. Heeft
men vijfofzes stuks in de b ak, dan zal het, zolang er licht in de bak valt, een
spelen van j ewelste zijn. D an weer eens een koppeltje, dan weer enkele mannetjes ofhet geheel groepje samen, zullen elkaar als dwazen nazitten en om
elkaar heen tollen. Om het bezwaar van het opdwarrelen van stofop te heffen
en toch te profiteren van het effect dat een donkergekleurde bodem op de
kleurengloed  van  de  dieren  heeft,  zal  men  dus  met  enig  overleg  te  werk
moeten gaan. Allereerst dient er een flinke speelruimte te worden vrijgehouden.
De b odem hiervan zou men het b est kunnen bedekken met fijn geklopte lavasteen ofanders met niet te kleine brokjes goed uitgespoelde turf.
De  speelruimte  wordt  afgezoomd  met  een  grillig  gevormd  muurtje  van
brokken lavasteen en daarachter ligt de iets verzonken b odemgrond, afgedekt
met  goed  uitgeplozen  en  uitgespoelde  lange  turf.  Het  gedeelte  achter  de
stenen wordt flink b eplant met grof- oflintbladerige planten, die hier en daar
tot flinke bossen worden verenigd. Hiertussen zullen de vissen zich zo nu en
dan graag eens terugtrekken. Het opdwarrelen van  stofen de nadelige gevolgen hiervan zal men hiermede tot een minimum kunnen beperken.
De forsgebouwde, tot circa 7 cm groot wordende dieren, zijn wel het mooist
tijdens hun immer b oeiende spel en wel in het bijzonder als het zonlicht recht
van boven in de bak kan vallen. D e olijfgroene tot donker olijfbruine rug, de
zilverglanzende  flanken  en  de witachtige  buik  zijn  dan  met  een  rozerode
gloed overgoten en ieder van de tamelijk grote schubben lijkt een donker omzoomd, fonkelend diamantje. Op het achterlichaam, boven de laatste stralen v an
de aarsvin, steekt duidelijk de diepzwarte, goudomrande, erwtgrote vlek af.
Over  het  algemeen  zijn  de
mannetjes  feller  en  meer  gekleurd  dan  de vrouwtjes. Een
duidelijk geslachtsonderscheid
vormt,  buiten  de  brede  buik,
Rode k weekvor m
pr ac ht bar beel .

va n

de
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Zoetwater
ook nog de kleurtekening van de vissen. Rug-, aars- en buikvinnen van de
mannetjes zijn oranjerood getint en eindigen in donker tot zwart gekleurde
spitsen.
Van de Barbus

c onchonius kan men lang plezier hebben. Bij een goede verzorging b ereiken zij niet zelden de leeftijd van vijftot zes j aar.
 Kweek

Ook bij de voortplanting is de Barbus

conchonius een buitengewoon gemakkelijke vis. De grootste moeilijkheid die men bij de kweek heeft, is wel het
voorkomen van eieren eten. Goede, afwisselende voedering voordien is wel
één  van  de  meest  afdoende  voorzorgsmaatregelen.  Bij  de  voedering  mag
vooral niet het geven van plantaardige kost worden verzuimd. Van tijd tot tijd
hebben ze dit nodig en wanneer dit niet voldoende aanwezig is, bijvoorbeeld
in de vorm van algen, zullen zij, zeer tot het ongenoegen van hun verzorgers,
zich gaan vergrijpen aan de j onge, malse koppen van de waterplanten.
Om de samenstelling van het water blijken zij zich in het geheel niet te bekommeren. Ook de temperatuur speelt in hun leven geen al te grote rol. Het
best voelen zij zich bij een temperatuur van 20 tot 22 graden Celsius, doch
een temperatuur van 12 graden Celsius kunnen zo ook nog goed verdragen.
De prachtbarbeel kan dan ook ' s zomers heel goed in een vijver tot voortplanting overgaan, maar normaal kweken we de prachtbarbeel in een aquarium
van b etrekkelijk kleine afmetingen. Maar het is we zo, dat hoe groter de b ak
is, des te b eter zullen bij deze vrijleggers de resultaten zijn. Zij vragen nu eenmaal de ruimte om zich te kunnen uitleven en dat geldt zowel voor hun gewone onderkomen als voor het kweekaquarium.
In verband met de geliefkoosde bezigheid van eieren eten is het noodzakelijk de
bodem zodanig afte dekken, dat de eieren zoveel mogelijk worden beschermd.
Hiervoor kunnen planten, uitgeplozen turfofgrove kiezels worden gebruikt. 
De kweektemperatuur b ehoeft slechts enkele graden boven de normale te liggen. Meestal begint de p aring in de vroege ochtenduren, wanneer het eerste
licht, en dan nog liefst zonlicht, in de bak valt.
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Vrouw en man j agen elkaar langdurig na, waarbij de laatste zijn eega in de
richting van het groen drijft. Daarin worden per paring een twintigtal grote,
glasheldere en kleverige eitjes afgezet. In totaal kunnen een 5 tot 800-tal eieren worden afgezet die na 28 tot 36 uur uitkomen.
Het grootbrengen van de j ongen brengt – hoe kan het ook bij dit gemakkelijke
visje – al even weinig moeilijkheden met zich mee.
Na een korte infusieperiode kunnen ze al gezeefde daphnia's aan.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De pr ac ht bar beel  wer d oors pr onkel i j k besc hr even al s Cypri nus conchoni us.
Kr eeg l ater de wetensc ha p pel i j ke naa m Barbus conchoni us en n og wat l ater
Punti us conchoni us aa nge meten o m i n 201 2 i n h et gesl ac ht Pethi a gepl aatst te
wor den.  J ui ste naa m i s d us Pethi a conchoni us.
2) Tegen woor di g h eet deze vi s Devari o mal abaricus (J er d on 1 849).
3) Barbus chol a i s een syn oni e m va n Punti us chol a ( Ha mi l t on 1 822).
4) Pethi a ticto ( Ha mi l t on 1 822), syn.  Barbus ticto.
5) Punti us vittatus Day 1 865, syn.  Barbus vittatus.
6) Chanda l al a wer d i n 201 5 over gepl aatst n aar h et gesl ac ht Para mbassis.  J ui ste
naa m i s dus Para mbassis l al a ( Ha mi l t on 1 822).
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Planten

Hans- Georg Kra mer
Vertaling: Mieke Bauwens, Zilverhaai Beringen
De laatste tien jaren

werden er talrijke n ieuwe p lantensoorten voor de aquaristiek ingevoerd. Veel ervan zijn zeer decoratief, m aar m oeilijk in cultuur. Hier
stellen wij een p aar s oorten voor die m ooi z ijn, en m akkelijk te verzorgen.

Een aquariaan met een beetje ambitie zou deze nieuwe plantensoorten met
succes moeten kunnen verzorgen. Hoewel hier echt over makkelijk te houden
planten gaat, hebben zij natuurlijk ook de voor hun welzijn noodzakelijke voedingsstoffen nodig. Zonder de, afhankelijk van de belichtingssterkte te doseren meststoffen en sporenelementen, groeit op termijn geen enkele plant.
Ook wanneer CO 2-toevoeging voor de hier voorgestelde soorten bij niet te
sterke belichting niet absoluut noodzakelijk is, maakt zij de cultuur toch gemakkelijker: de planten groeien in ieder geval beter. Men kan eventueel met
kleine bio-CO 2-systemen beginnen. En een goede verlichting heeft nog geen
plant geschaad.
 Hydrocotyle  cf. tripartita

 (spec. ‘Japan')
De plantjes doen denken aan Hydrocotyle

sibthorpioides , alleen zijn de bladschijven veel  sterker ingesneden  en  kleiner in  doormeter.  Kortelings is  de
soort in het aquascapen opgedoken en heeft sindsdien een opmerkelijke carrière gemaakt.
Een tweeledige poging om ze te verzorgen in een sterk verlicht aquarium, in
volle licht, en in halfschaduw gafals resultaat: b eide scheuten begonnen direct
met hun kruipende groeiwijze; de aanpassing aan het nieuwe milieu gebeurde
snel en zichtbaar eenvoudig. Na een week bleek dat de groei bij gemiddeld licht
beter was dan in het volle licht: er werd gewoon meer biomassa geproduceerd.
Niettemin  is  de  groei  ook  bij  volle  licht  goed,  de  kruipende  loten  liggen
daarbij nog vlakker op de bodem, en dat geremde groeitempo bevalt allicht
vele scapers (minder snoeiwerk).
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De verzorging van deze planten b estaat  erin voorzichtig  de groeirichting van  de uitlopers te  leiden,  en
het  bestand  met  de  schaar  te
trimmen en uit te dunnen.
Na  een  tijdje  is  het  aanbevelenswaardig het te  dicht geworden bestand er helemaal uit te nemen en
met nieuwe gescheurde stukjes opnieuw te starten. Deze soort is door zijn
vorm  een  ideale voorgrondplant, waarmee  men vlakke  stukken  mooi  kan
laten b egroeien. D e lichte, witachtig groene kleur geeft, in combinatie met de
speciale vorm van de bladeren een mooi contrast. Mooi zijn ook van voor
naar achter lopende straatjes, waardoor men een doorkijkje kan scheppen, en
de dieptewerking in het aquarium enorm verhogen.
  Najas  madagascariensis
Deze soort is nogal breekbaar, hoewel niet zo uitgesproken als bij de andere
soorten van dit geslacht. D eze eigenschap is voor een groot deel afhankelijk
van  de  spectrale  kwaliteit  van  het  lichtspectrum  waaronder  de  planten
groeien: planten die gehouden worden onder volspectrum-lampen zijn veel
krachtiger en steviger.
Het best komt de plant tot zijn recht als randbeplanting, ofvan de zijwanden
naar het midden, vlottend aan het wateroppervlak. Men moet dan wel opletten dat de plant niet b ealgt, wat bij zeer veel licht nu eenmaal kan gebeuren.
Het gaat hier wel bijna altijd om
de ongevaarlijke draadalgen, die
zich  gemakkelijk  handmatig
laten  verwijderen,  en  die  na
enige  tijd  vanzelf verdwijnen.
De  cultuur  van  Najas  madagascariensis  is  niet  moeilijk;
de  plant  past  zich  gemakkelijk
aan  verschillende  watersamenstellingen aan. Ze doet denken
aan onder watergroeiende den-

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/07- 08

13

Planten
nentwijgen, wat hem een bijzonder decoratiefuitzicht verleent. Het lichtende
donkergroen is vergelijkbaar met een Echinodorus

uruguayensis , wanneer het
licht door de bladeren schijnt. De licht- en onregelmatig getande, naaldvormige bladeren zijn tot 5 cm lang en 2 mm breed, ze zitten in schijnkransen.
Ze zijn niet zoals bij de  andere Najas -soorten naar buiten, maar wel naar
binnen naar elkaar toegebogen, en tamelijk stug en vast.
De kale stengel is aan de knopen vertakt, vanwaar ook afen toe worteltjes
ontspruiten. Het groeitempo is van een gezonde middelmaat; de plant groeit
vlot, het is voldoende hem alle 10 tot 14 dagen in te korten.
  Nesaea triflora  1 )
De Nesaea

-soorten b ehoren tot de planten die bij te veel stikstofhet laten afweten. Zelfs de gemakkelijkste soorten van dit geslacht reageren op een nitraatgehalte van  10 mg/l in
het  aquariumwater  regelmatig  met  misvorming  van
de  kopspruiten  (necrose).
Lange tijd gold die plant dan
ook  als  ongeschikt voor  de
aquariumcultuur. Maar door
onmiddellijk  afsnijden  van
alle misvormde koppen kan
men  zijscheuten  bekomen
die  stikstoftoleranter  zijn.
Deze planten behouden ook
in  andere  aquaristische  milieus  hun  positieve  groei-eigenschappen.
Natuurlijk houdt deze soort van veel licht. Bij een rijkelijke b emesting worden
de stengel roodachtig en de bladeren oranjegeel met groene marmertekening.
Met een groei van  10- 15 cm/week is de soort nogal arbeidsintensief, vooral
wanneer men een grote groep verzorgt. En zo'n groep staat bijzonder goed
van midden- tot achtergrond. Ook korte stekken van 10 cm zijn mogelijk.
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  Echinodorus   aschersionianus

 2)

Deze planten zijn in de handel onder verschillende  benamingen  bekend.  Echino
dorus a schersionianus en Echinodorus
c ordi
‘mini'

zijn

minstens

twee
verspreide
folius
benamingen  voor  deze  soort,  waaronder
zich  waarschijnlijk  de  echte  Echinodorus
schlueteri verbergt.
De planten groeien zeer goed en er vormen
zich  op  de  duur  steeds  weer  submerse
bloemstelen met  2-3  adventiefplantjes,  die
men kan verwijderen en uitplanten wanneer
ze krachtig genoeg zijn, d.w.z. minstens 6 bladeren en genoeg wortels hebben.
De soort is zeer variabel in bladvorm, van lancetvormig, over elliptisch en eivormig  tot  hartvormig.  Een  relatief zeker  kenmerk  is  de  dikwijls  kurkentrekker achtig gedraaide wortels.
Dit is een van de weinige Echinodorussen, die geschikt zijn als voorgrondplant. Hij wordt in de regel niet hoger dan 10 - 15 cm. D e bladeren zijn kort
gesteeld en tot 13 cm lang; de breedte is variabel naargelang de vorm. Krijgt
de plant te weinig licht, ofwordt ze door andere soorten overschaduwd, dan
worden het kleinbladerige kommervormen. De soort moet vrij en onbelemmerd staan. Een b odembemesting kan de plant gebruiken maar noodzakelijk
is het echter niet. Hij is klein, mooi en zuiver groen, een natuurlijk tegenhanger van  de  krachtige Echinodorus -kweekvormen waarvan  er  elke week
nieuwe op de markt geworpen worden.

 palustris
 Proserpinaca


Proserpinaca p alustris is nauw verwant met de talrijke decoratieve Myriophyllum -soorten. Typisch voor de soort is dat naargelang hun habiat de bladvorm
en -kleur nogal varieert. Een constant kenmerk is in ieder geval dat de bladkransen van  de plant  afwisselend  staan. De vorm van  de kamachtig ingesneden blaadjes is steeds verschillend.
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Ze groeit echt langzaam, in
het  bijzonder  wat  de  vermeerdering aangaat.
Dat  komt  doordat  de  vers
ingekorte plant soms gedurende lange tijd niet groeit,
totdat ze genoeg wortels gevormd  heeft;  andere  stengelplanten  groeien  na  het
terugplanten  min  of meer
onmiddellijk  door,  de  ene
wat vlugger dan de andere. 
De Proserpinaca kan j e zeer kort stekken, een scheut van 5 cm groeit even
langzaam als 1 van 15 cm. D aarom is de plant bijzonder geschikt om in een
klein groepje in de voorgrond te planten. Het zachte roosoranje in combinatie
met de fijn ingesneden blaadjes is een speciale miniblikvanger. Een mooi effect in een showaquarium, voor planten met grote groene bladeren.
 Bacopa

 aff. caroliniana

Deze soort ziet er bijna identiek uit als de oude bekende Bacopa

caroliniana .
Een groepje van  15-20 exemplaren is een doorschijnende streling voor het oog.
Daarbij gaat het niet alleen om de zich bij sterke belichting zachte brons-koperen
kleur, bij minder licht is het effect van doorschijnend zuiver groen even imposant.
De oude bekende Bacopa

c aroliniana heeft helaas naast haar schoonheid en relatieve eenvoud een paar nadelen. Ze groeit snel naar het wateroppervlak, en dan
is haar optische bekoring verdwenen. Men moet de plant zelfs bij een aquarium
van 5 0 cm hoog wekelijks opnieuwstekken om er echt plezier aan te hebben. Bovendien vertakt zij zich onderaan pas aarzelend als de takken bijna drijven, een fout
moment dus op decoratiefvlak.
De  nieuwe Bacopa caroliniana  daarentegen  groeit  helemaal  anders.  Bij  dezelfde optische werking is de groei veel
trager, en de planten worden maar 2 5-30
cm hoog. Zij blijft dus daar staan waar
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wij de normale Bacopa

caroliniana graag altijd zien staan. Ze vertakt zich rijkelijk, vooral ook door talrijke kruipende spruiten. Men kan dan gemakkelijk
een paar stengels heen en weer schuiven om optisch wat te corrigeren. Wordt
de groep na maanden te groot, dan kan men opnieuw met minder scheuten
beginnen.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) I n 201 3 ( Gr a ha m & Ga n d hi ) wer d h et gesl ac ht Nesaea sa men met h et gesl ac ht
Hi onanthera over gepl aatst naar h et gesl ac ht Ammanni a.
Toen besc h ou wden ze Nesaea trifl ora al s een syn oni e m va n Ammanni a mauriti ana.  Ze ha d den wel  enkel e di ngen over h et h oofd gezi en waar d oor de naa m
Ammanni a mauriti ana al s i l l egaal  besc h ou wd wer d.  I n een l ater wer k ( 201 3)
h eb ben ze di t gec orri geer d en kr eeg deze pl a nt de naa m Ammanni a capitell ata.
Deze naa m wor dt aa nvaar d door Pl a nt Of t h e Worl d Onl i n e ( P O WO) en Worl d
Fl or a Onl i n e ( WF O).
2) Echi nodorus “aschersoni anus” i s een syn oni e m va n E.  uruguayensis.
 Op mer ki ng:  Vol gens P O WO i s de j ui ste wetensc ha p pel i j k naa m Aquari us
uruguayensis.  WF O en Kassel ma n n gebr ui ken  E.  uruguayensis.

Br on nen:
Gr aha m, S. A. & Gandhi, K.  201 3.  No mencl at ur al  c ha nges r es ul ti ng fr o m t h e

tr a nsfer of Nesaea a n d Hi ona nt h er a t o Am ma n ni a ( Lyt hr aceae).  Har var d Papers i n Bota ny, Vol .  1 8, No.  1 , 201 3, p p.  71
Gr aha m, S. A. & Gandhi, K.  201 3.  No mencl at ur al  c ha nges r es ul ti ng fr o m t h e
tr a nsfer of Nesaea a n d Hi ona nt h er a t o Am ma n ni a ( Lyt hr aceae):  a dden da et
c orri gen da.  Harvar d Pa pers i n Bota ny, Vol .  1 8, No.  2, 201 3, pp.  1 55
Kassel man n, C.  2020 Aqu ari u m Pl a nts.  htt ps: // www. c hri st el − kassel ma n n. de/ bu ec h er− 2/a q uari u m− pl a nts/
P O WO 2022.  Pl a nts of t h e Worl d Onl i n e.  Faci l i tat ed by t h e Royal  Bota ni c Gardens, Ke w.  P u bl i s h ed on t h e I nt er n et; htt p: // www. pl a nts oft h e worl d onl i n e. or g/
Retri eved 26 J u n e 2022.
WF O 2022.  Worl d Fl or a Onl i n e.  P u bl i s h ed on t h e I nt er n et;
htt p: // www. worl dfl or a onl i n e. or g.  Accessed on:  26 J u n 2022
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Lothar Wischnath
Vertaling: John M. La mmers (club onbekend)

Veel vijvervrienden vragen zich afofze a l dan n iet in een n ieuw aangelegde of
reeds bestaande vijver vissen zullen h ouden. I n een g rotere vijver m et p lanten en daardoor rijk aan insecten - is h et beslist een aanrader er enige vissen in u it
te zetten. Zij h oren daar n et zo goed in thuis a ls waterplanten, waterinsecten,
die er u it zichzelf wel op afkomen, en waterslakken. De laatste vinden er h un
onderdak, d oordat z e m
 et d e planten

‘m eeliften ', h etzij a ls v olwassen e xemplaar
ofa ls eitje. Ook vogels brengen deze diertjes u it andere p lassen ofvijvers over.

Wanneer de vijvervriend ook nog aquarist is en tot een oudere generatie behoort, zal hij zich beslist uit eigen ervaring ofdoor verhalen van zijn vader
herinneren  dat  men,  meer  dan  tegenwoordig,  inheemse  stekelbaarsjes  in
aquaria hield. Als scholier ondernam men tochten te voet ofper fiets - voorzien van schepnet, blikjes ofglazen potten - naar b eekjes, vijvers en plassen
om stekelbaarsjes voor het aquarium te vangen. Gebeurde dit in het voorjaar,
dan kon men al gauw de interessante voortplanting en broedzorg van deze
vissen aanschouwen.
Stekelbaarzen komen rondom de p ool voor in binnen- en kustwateren, zowel
in de koude als de gematigde zones. Men treft ze hoofdzakelijk in zoetwater
aan, maar ze komen ook voor in brak water en in zee. Het lichaam is gestroomlijnd met een zeer slanke staartaanzet. D e b ek is iets bovenstandig en
de flanken zijn met beenplaat b edekt.
Tegen de tijd dat er kuit wordt geschoten, bouwen de mannetjes een nest en
verzorgen de j ongen nog een aantal dagen, nadat ze uit het eitje gekomen zijn.
Voor de vijver beschrijfik navolgend de twee Europese soorten, nl. de driedoornige en de tiendoornige stekelbaars. Deze soorten kunnen zonder problemen gehouden worden, ook samen. Ze kunnen als schooltje en ook in ge-
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zelschap van kleine andere vissen worden gehouden en kunnen onder optimale omstandigheden enige j aren oud worden.
Komen rond en in de vijver veel insecten voor alsmede andere kleine waterdiertjes  zoals  wormpjes,  watervlooien,  schaatsenrijdertjes  enz.,  dan  hoeft
men ze niet bij te voeren.
Stekelbaarsjes zijn van nature predators en ze voeden zich dan ook het liefste
met levend spul alhoewel ze soms ook dood materiaal niet links laten liggen,
zoals bv. dode slakken. Muggenlarven zijn het lievelingskostje. In de omgeving van de vijver zal dan ook niet snel een muggenplaag optreden. Bijvoeren
is niet nodig en vooral niet met vlokkenvoer, dat voor karperachtige vissen b estemd is.  Let  er vooral  op,  dat  er genoeg insecten bij het wateroppervlak
kunnen komen. D ek de vijver dus niet afmet een fijnmazig net tegen bv. vallende bloesems ofbladeren. Men kan veel plezier aan deze visjes b eleven, als
ze in het voorjaar en zolang de voortplantingsperiode duurt in een aquarium
worden overgezet.
Na  de koude  overwintering in  de vijver komen ze binnen korte tijd vanaf
maart, april tot nestbouw en kuitschieten in een plantenrijk aquarium.
Buiten  kan  door  vallende  bladeren  in  de  herfst  het  vijverwater  snel  zuur
worden en kan er ook zuurstofgebrek ontstaan, waardoor vissen en amfibieën
dood kunnen gaan. Het is daarom aan te raden om in de herfst wel een vijvernet te spannen. Als men zo'n net niet gebruikt, moet men de afgevallen
bladeren voor de winter verwijderen.
 Gasterosteus  aculeatus , de driedoornige stekelbaars
Deze  soort  houdt  zich  op  in  stilstaand  en  stromend  water.  De  vis
ontleent zijn naam aan drie alleenstaande  stekels  op  de rug.  Ook  de
buikvinnen  zijn  tot  stekels  verworden, zodat dit stekelbaarsje alles bij
elkaar  over  5  stekels  beschikt.  De
Gasterosteus aculeatus- ma n n etj e
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stekels zijn een geducht wapen in de strijd tegen predators. Tijdens de broedtijd is het mannetje van deze soort één van de kleurrijkste vissen. Dit stekelbaarsje kan een lengte van zo'n 8 cm b ereiken. Geslachtsrijp zijn ze vanafhet
eind van het eerste levensjaar. 
Gedurende  de  paartijd,  die  van
maart tot juli loopt, b ouwt het mannetje  een  nest  ter  grootte  van  een
walnoot. Als materiaal hiervoor gebruikt  hij  levende  en  afgestorven
plantendelen. Soms wordt het b ouwmateriaal  verstevigd  en  aan  elkaar
vastgeplakt  met  een  uitscheidingsproduct uit de nieren. D eze b ouwactiviteiten  nemen  1  tot  3  dagen  in  beslag.  Oudere  en  dus  ervaren  dieren
kunnen dit werk in 1 - 2 dagen klaren.
Wanneer het nest afis, drijft het mannetje verscheidene tot paren bereide
vrouwtjes het nest in, nadat hij ze eerst de opening heeft getoond. Als een
vrouwtje de eieren heeft afgezet, bevrucht het mannetje ze en verjaagt het
vrouwtje uit de omgeving van het nest. Afhankelijk van de temperatuur van
het water komt het broedsel uit na 4 - 27 dagen.
Gedurende deze tijd waaiert de vader met de staartvin vers water richting
‘kroost' en verdedigt hij heldhaftig nest en territorium tegen vermeende en
echte vijanden. D e j onge visjes worden nog ongeveer één week door pa in een
schooltje bijeengehouden en b eschermd.
Pungitius  pungitius , de tiendoornige stekelbaars
Deze soort, ook wel moddermannetje ofdwergstekelbaars genoemd, komt
voor in plantenrijke, ondiepe sloten en plassen, maar wordt plaatselijk ook
wel aangetroffen in niet al te diepe brakwatergbieden. Hij ontleent zijn naam
aan de 9 - 12 stekels op de rug. Ook hier zijn de 2 buikvinnen tot stekels verworden. Op die manier kan de tiendoornige stekelbaars op zijn minst  1 1 en
ten hoogste 14 stekels aan zijn lichaam hebben. 
Op de afbeeldingen zijn de lichaamskleuren goed te zien. Tijdens de p aartijd,
die van april tot augustus loopt, zijn de keel en borst van het mannetje fluweelzwart  gekleurd.  Veel  exemplaren  kleuren  zelfs  over  het  hele  lichaam
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zwart. D e b orstvinnen (de stekelvinstralen) hebben een oranjeachtige kleur.
Gemiddeld worden deze baarsjes  5-7 cm lang. De volwassenheid treedt in
aan het eind van het eerste tot tweede levensjaar. Het mannetje bouwt b oven
de b odem en tussen de waterplanten ofde wortels van de oevervegetatie een
nest. Het verdere verloop is dan gelijk aan wat er bij de hiervoor beschreven
soort gebeurde, met uitzondering van het feit, dat de nieuwkomers niet de
eerste dagen van hun leven door hun vader in een schooltje bijeen worden gehouden. Alle jonge  stekelbaarzen voeden zich  aanvankelijk met  de kleinst
mogelijke diertjes.
Degene die in zijn eigen vijver de nestbouw en het hele voortplantingsproces
wil bekijken, doet er goed aan om in het ondiepe gedeelte een strook met
zand ofgrind te b edekken. Zorg ervoor, dat hier ook niet te veel waterplanten
wortel schieten. Aangrenzend losjes waterpestachtige soorten planten. B eide
soorten stekelbaarzen b ouwen graag hun nesten tussen de stengels van deze
planten, die zoals b ekend veel zuurstofafgeven.
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Roland De Buyst, A. Z. AC.

Zachte koralen (soft corals) zijn over h et a lgemeen goed h oudbaar, en zeker
aan te raden voor een beginnend aquariaan.

Zachte koralen (Alcyonacea) zijn een orde van koralen uit de onderklasse van
Octocorallia die geen kalkskelet vormen, maar hun stevigheid ontlenen aan
een vlezige ofleerachtige massa waarin zich kalknaalden ( sclerieten) bevinden.
Deze koralen bevatten zooxanthellae (symbiotische algen). Zachte koralen
staan vaak op plekken waar een sterke stroming staat omdat ze ook leven van
plankton. D e poliepen kunnen in de vlezige massa worden teruggetrokken.
Zachte koralen kunnen we ook nog onderverdelen in verschillende groepen.
Zoals: lederkoralen, p oliepen, gorgonen enz. 
Ze zijn ook niet allemaal even gemakkelijk houdbaar.
Dat  ze  meer  schommelingen
kunnen  verdragen  wil  niet
zeggen  dat we geen goede waterkwaliteit  moeten  nastreven.
Goede  waarden  zijn  altijd  belangrijk.
De  meeste  van  deze  koralen
zijn snelle groeiers, ze zijn dan
ook gemakkelijk te vermeerdeLitophyton chabrolii ( Au doui n
1 828).  Syn oni e m:  Nephthea chabrolii Au d oui n, 1 828
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ren. Vermeerderen kan gedaan worden door er stukken afte snijden, ofspontaan te laten vermeerderen in het aquarium door stekken die er afvallen, deze
kunnen worden weggenomen en verplaatst worden.
Er  zijn  soorten  die  zeer  snel
groeien zoals Xenia

, maar ondervinding heeft uitgewezen  dat ze
soms  plots  verdwijnen  zonder
enige reden. D e oorzaak hier van
is tot op heden nog niet b ekend.
Er zijn veel  soorten en kleurvariaties,  informeer  goed  voor  je
een  aankoop  overweegt  om
welke soort het gaat.
Er zijn koralen van  dezelfde familie  die  verschillen  van  stroming en licht.
Ook met  Gorgonen  moeten we
opletten  welke  we  aanschaffen,
vele  zijn  niet  houdbaar,  infor- Xeni a s p.
meer goed. D e soorten uit het C aribische gebied zijn goed houdbaar.
We kunnen  deze koralen  ook regelmatig bijvoeren, het komt ze zeker ten
goede, en zullen sneller groeien en mooier openstaan.
We hebben ook ondervonden dat, bij een lager zoutgehalte, ze mooier staan.
Bij sommige soorten zien we ook dat
ze het beter doen als er een b eetje nitraat en fosfaat aanwezig is.
Besluit:  goed  houdbare  koralen  en
zeer  sterk,  zeer  beweegbaar  in  de
stroming, en ook mooie kleuren.
Sarcotheli a ed mondsoni Verri l l  1 928
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Martin Byttebier, Aquatropica

Onlangs  is  er  nogal wat  heisa
ontstaan  omtrent  een  nieuwe
Waalse  wetgeving  dierenwelzijn. 
Nieuw is wel het juiste woord
niet. Deze wet werd al op  1 j anuari  2019  ingevoerd,  maar
wordt pas echt van kracht op 1
juli 2022.
Deze wet schrijft voor dat iedere p ersoon die een dier wil kopen ( dus ook vissen) een attest (permis de détention d'un animal) zal moeten kunnen voorleggen waarin staat dat hij een dier mag houden. De Waalse handelaars zijn
verplicht het attest te vragen aan de koper.
Een dergelijk attest is slechts één maand geldig. D e Walen kunnen het attest
gewoon  aanvragen  via  hun  gemeente,  maar  Vlamingen  en  buitenlanders
kunnen momenteel het attest alleen maar schriftelijk aanvragen. 
Adres
Directeur Général du SPW Ressources Naturelles
Environnement Agriculture
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Wat moet er in die aanvraag staan?
− Naam en voornaam van de aanvrager
− Rijksregisternummer van de aanvrager
− Adres van de aanvrager
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Naar het schijnt heeft deze dienst beloofd de permis
binnen de 14 dagen op te sturen.
In  principe  krijgt  iedere  aanvrager
een  dergelijk  attest,  tenzij je  al  op  de
zwarte  lijst  van  dierenmishandelaars
staat. In Wallonië zouden er 37 mensen op die lijst staan.
Let wel, het attest is enkel vereist in winkels in Wallonië (Poisson d'Or, dierenafdeling Famiflora, etc.). D e Vlaamse winkels vallen hier niet onder.
Wat ook niet onder deze regel valt zijn landbouw- en consumptiedieren, maar
koop j e bijv. een schaap om j ouw gras kort te houden, dan is er wel een attest
nodig. 
Terwijl ik nog bezig was aan dit artikel, kreeg ik nieuws heet van de naald.
Onder druk van de winkels en de Waalse steden en gemeenten, die naar eigen
zeggen overvallen werden door deze nieuwe wetgeving en er dus helemaal niet
klaar voor waren om deze toe te passen, werd de datum van invoering opgeschoven naar 1 oktober. 
M.a.w. tot b egin oktober blijft alles zoals het was en is er geen attest nodig.
Een en ander kan dus nog veranderen. Ik kan me voorstellen dat er hevig verzet
zal zijn van de getroffen winkels, want zoals de wet er nu voorligt, lijkt me dat niet
echt werkbaar en vooral nefast voor winkels grenzend aan Vlaanderen.
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Zoetwater

Erik Lievens, Aquarianen Gent

Bij  de  meeste  aquariumliefhebbers  is  hij  vooral  bekend  met  zijn  Nederlandstalige naam: ‘rode fantoomzalm'. D eze prachtige visjes zien er wat bleek
uit als wij ze in een aquarium zien rondzwemmen in een handelszaak, maar
pas  als  ze geacclimatiseerd  zijn in het  aquarium thuis,  komen hun mooie
kleuren tevoorschijn. Rood is dan de overheersende kleur.
Het zijn heel interessante bewoners die door hun gedrag heel wat aquarianen
kunnen boeien. Zij kunnen, zoals de keizertetra's, hun vinnen rechtop zetten en
stralen dan heel wat aura uit. Zij behoren tot de familie van de Characidae.
 2)

De naaste familie van hen is de Megalamphodus m egalopterus die in het
Nederlands ‘ zwarte fantoomzalm' wordt genoemd. D eze komt voor in de Rio
Guaporé ten zuidwesten van Brazilië. N3) og een andere die tot dezelfde familie

behoort, is de Megalamphodus

r oseus met een overwegend gele kleur en die

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/07- 08

26

Zoetwater
te vinden is in de rivieren Maroni en
Litany in Frans Guyana.
De  rode  fantoomzalm  waarvan
sprake in dit artikel vindt zijn natuurlijke oorsprong in Venezuela en Colombia, meer b epaald in de Orinoco
rivier, de Rio Muco en in de hoofdstroom van de Meta. Wijdverspreid Hyphessobrycon roseus
komt deze fantoomzalm ook voor in
het Peruaans gedeelte van de Amazone ten noordwesten van Leticia. 
Over het algemeen zwemt dit visje in min ofmeer troebele wateren, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en de seizoenen. D e samenstelling van het water kan grote verschillen vertonen zeker in het regenseizoen.
Heel wat mineralen worden door de hevige stromen meegesleurd en zijn er de
oorzaak van dat het water niet kristalhelder is. Enkel palmen en sommige vetplanten  kunnen weerstand bieden  aan  de gutsende regen.  De  zuurtegraad
(pH) van het water heeft een waarde van ongeveer 6,5 tot neutraal 7.
Deze fantoomzalmen houden zich heel graag op tussen plantengroepen en
kienhoutwortels. Het zijn uitgesproken  scholenvissen die in de natuur met
honderden bij elkaar kunnen zwemmen. 
Deze vissen houden er geen territorium op na, maar het moet gezegd worden
dat  de  mannetjes  graag  een  bepaalde  plek  in  het  aquarium  opeisen.  Ze
deinzen er dan ook niet voor terug om soortgenoten te verdrijven. Zij doen
dit door hun vinnen wijd uit te spreiden om zo de tegenstander te intimideren.
Toch kunnen wij deze rode fantoomzalm zonder problemen laten deel uitmaken
van ons gezelschapsaquarium. Liefst in gezelschap van wat rustige vissoorten.
Deze kleine Characidae worden niet groter dan 4 cm. Hun lichaam is hoog
opgezet en heeft een heel grote rugvin in verhouding met de grootte van de
vis. Het vrouwtje is hoger uitgebouwd dan het mannetje en heeft een roodgekleurde p olychrome rugvin met een zwarte en witte kleur afgeboord. Zoals bij
veel andere vissoorten is de rugvin van het mannetje langer dan die van het
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vrouwtje. Hun ogen zijn zwart afgelijnd met een gouden “biesje”. Deze fantoomzalm heeft ook een vetvin. Kenmerkend is ook hun doorlopende middenstreep die loopt van de staartvin naar hun kopeinde. Via het orgaan van
Weber dat bestaat uit een reeks kleine b eweegbare b eentjes aan de voorzijde
van de wervelkolom en verbinding maakt met de zwemblaas, zijn ze in staat
om geluiden en trillingen op te vangen. Zo kunnen ze goed b epalen op welke
plaats insecten in het water vallen. 
De fantoomzalmen hebben een bovenstandige b ek wat erop duidt dat ze hun
voedsel aan het wateroppervlak zoeken.
Kenmerkend voor deze visjes is
hun zwarte vlek in het midden,
zijdelings van hun lichaam. Best
te  vergelijken  met  deze  van
 de
4)
Hyphessobrycon c allistus  . D eze
soort  is  echter  meer  roodgekleurd en heeft meer zwart in de
vinnen.
Hyphessobrycon eques

syn.  H.  callistus.

Wij hoeven geen groot  aquarium in te richten voor  deze Megalamphodus
sweglesi . Een aquarium van bv. 100 x 5 0 x 4 0 biedt al heel wat mogelijkheden.
Het inrichten van het aquarium valt in deze tijden van hoge energieprijzen
best mee. De watertemperatuur houden wij bij voorkeur beneden de 23  ˚ C,
wat ook gunstig is voor onze planten. D e b elichting houden wij ook zeer bescheiden. Het zijn immers visjes die van schemering houden en een hekel
hebben aan veel licht.
Om dit te bereiken kunnen wij schaduwrijke zones creëren door gebruik te
maken van kienhoutwortels en een dicht plantenbestand. Water dat uit onze
kraan komt voldoet aan de eisen die deze fantoomzalmen stellen. Een filter
die 1 à 2 maal het volume water van ons aquarium kan verwerken, voldoet uitstekend. Overdrijfhier niet mee want bij een te grote doorstroming verdwijnt
de CO 2 die onze planten zo hoognodig hebben. 
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Zoetwater
Als  bodembedekking  gebruiken wij zand met een donkere kleur. Wit zand is uit ten
boze!
Naast kienhoutwortels en een
dicht  plantenbestand  mogen
wij  ook  de  zwemruimte  niet
vergeten.  Vissen  uit  dit  geslacht zijn  over het  algemeen
heel  goede  zwemmers.  Voor
planten  hebben  wij  keuze  uit
een ruim assortiment, denken
wij  maar  aan:  Vesicularia
|
,

javamos,

,

dubyana
Ceratopteris  cornuta Aponogeton  boivinianus ,  Echino

dorus berteroi , Nymphoides
aquatica , Anubias
barteri , Vallisneria s piralis enz.
Als drijfplanten kunnen wij gebruik maken van Salvinia

, Riccia

, Eichhornia

of

Hydrocharis.

Een algemene regel die geldt voor alle vissoorten: regelmatig water verversen
à rata van 30% van het totaal watervolume ( afhankelijk van de visbezetting).
Als wij met al deze parameters rekening houden dan zal het niet zo moeilijk
zijn om met deze visjes te kweken. Om een goede kweek te bekomen zoeken
wij een robuust mannetje en een vrouwtje met een doorvoede buik. Het zijn
vrijleggers. Een legsel kan tot 300 eieren b evatten en is roodachtig bruin gekleurd.
Na  24  uur  komen  ze  uit  en  na  5  dagen  kunnen  de jongen  al  vrij  rondzwemmen en op zoek gaan naar voedsel. Hun eerste voedsel kan bestaan uit
artemia-naupliën ofander voedsel in p oedervorm. Als het maar klein is. 
Niet te veel voeren is de boodschap. Blijven er restanten van voedsel liggen
dan gaan deze verrotten en onze nitraten de hoogte injagen.
Volwassen exemplaren voeden zich hoofdzakelijk met levend voer zoals watervlooien, cyclops en ander klein blijvend voedsel. Diepvriesvoer is ook geschikt.
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Zoetwater
Droogvoer wordt ook wel opgegeten maar met zeer lange tanden.
Afwisselend voeren is de boodschap!
Mocht ik van j ullie zijn, dan zou ik toch een schooltje f antoomzalmen laten
rondzwemmen in m ijn g ezelschapsaquarium. Z
 e z ijn een s treling voor h et oog.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) Het gesl ac ht Megal a mphodus wor dt al  si n ds 1 997 besc h ou wd al s een syn oni e m va n Hyp h ess obryc on.  Dej ui ste naa m va n de r ode fa nt oo mzal ml ui dt d us
Hyphessobrycon sweglesi ( Gér y 1 961 ).
2) Zi e p u nt 1 .  De j ui ste naa m i s Hyphessobrycon megal opterus ( Ei gen ma n n 1 91 5).
3) Zi e p u nt 1 .  Hyphessobrycon roseus ( Gér y 1 960).
4) Hyphessobrycon callistus wor dt al  een zeer ger ui me ti j d besc h ou wd al s een syn oni e m va n Hyphessobrycon eques ( St ei n dac h n er 1 882).

Hyphessobrycon megal opterus ( Ei gen ma n n 1 91 5).  Syn oni e m Megal a mphodus megal opterus
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Uitnodiging

Uitnodiging al ge mene ledenbijeenko mst,
vrijdag 26 augustus
M&B Dierenspeciaalzaak & Aquascaping

Aquascaping is de j ongste j aren een trend geworden in de aquaristiek. Maar wat is nu aquascaping? Je moet aquascaping zien als
een soort onderwaterkunstvorm. Er wordt een natuurlijke onderwaterwereld  ontworpen  door middel van  stenen, planten,  kienhout en andere attributen.
Mickel, de uitbater van M&B Dierenspeciaalzaak & Aqascaping
zal ons de geheimen onthullen van een geslaagde aquascape.
Opgelet: om praktische redenen zal de vergadering plaatsvinden
in de winkel.

Rechtover de winkel is er een ruime parking. D e slagbomen gaan
automatisch open bij het oprijden. Bij het wegrijden heb j e wel een
code nodig die j e kan b ekomen bij Mickel.
Wanneer: vrijdag 26 augustus om 20.00 uur
Waar : Koningin Fabiolastraat 47, 8560 Wevelgem
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Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en zaak n oach. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
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