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Woordje van ...

Gerrit Plovie, Contactpersoon zoet- en zee water

Het blijft een gespreksonderwerp bij velen onder ons, het is te
warm,  het  brandt  in  Spanje,  Frankrijk,  Portugal,  Griekenland, maar het brandt ook spontaan bij ons.
Overstromingen hier en daar verspreid over gans de wereld,
vorig j aar in noordelijk Europa en dit j aar was Noord-Amerika
aan de beurt met het ergste in de staat Kentucky waar al
verschillende doden te b etreuren vielen.
De weersomstandigheden worden steeds meer extremer
en men gaat spreken van een klimaatsverandering.
De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle regio's in de wereld. De ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. In sommige regio's komen extreme
weersomstandigheden  en  overstromingen  steeds vaker voor, terwijl  andere
vaker met extreme hitte en droogte te kampen hebben. We moeten nu actie
ondernemen voor het klimaat, ofdeze gevolgen zullen alleen maar toenemen.
De klimaatverandering is een zeer ernstige bedreiging en de gevolgen ervan
hebben invloed op veel verschillende aspecten van ons leven
.
De gevolgen van de klimaatverandering, zoals hogere temperaturen aan het
zeeoppervlak, verzuring van de oceanen en verschuivingen in stromingen en
windpatronen, zullen de fysische en biologische  samenstelling van de oceanen aanzienlijk veranderen. Veranderingen in de temperatuur en de oceaancirculatie kunnen de geografische spreiding van vis veranderen. Een stijgende
zeewatertemperatuur kan ook uitheemse soorten in staat stellen zich uit te
breiden naar regio'fs waar ze voorheen niet konden overleven.
Oceaanverzuring zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor verschillende calciumcarbonaatafscheidende organismen. D eze veranderingen zullen onvermijdelijke gevolgen hebben voor kust- en marine ecosystemen zoals koraalriffen
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die  een  enorme  invloed  hebben  op  het voortbestaan van  allerlei  zeeorganismen groot en klein. Ook bij de uitwisseling van CO 2 spelen koraalriffen,
zelfs de open oceanen, een b elangrijker rol dan de regenwouden.
Bij al deze zullen de sociaal-economische gevolgen voor veel regio's niet te
overzien zijn.
Hopelijk hoeft het zover niet te komen en kunnen we onze ecologische voetafdruk heel snel verkleinen om zo onze aarde leefbaar te houden.
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Zoetwater

Bron : Aquainfo. nl (John)

Anentome helena wordt

n iet voor n iets “slaketende slak” g enoemd. D
 it kleine

slakje h eeft voornamelijk kleine s lakjes op h et m enu s taan.

Is d e Anentome helena daarmee
d e b este o plossing t egen e en s lakkenplaag? J a
en n ee... I n dit artikel leggen we h et a llemaal aan je
 u it!

Hoe komen slakken in j e aquarium
Slakken vinden vaak altijd wel een weg naar het aquarium. Ze kunnen als
klein slakje meekomen op ornamenten ofop planten. Vaker zijn het echter de
eitjes die in het aquarium terechtkomen. Vanuit andere aquariums ofvanuit
de winkel liften  de  eieren mee. De  eieren komen uit in het  aquarium. De
meeste aquariums krijgen op deze manier vanzelfslakken als b ewoners.
Slakken in het  aquarium zijn  doorgaans niet  erg. De  slakken  eten  overgebleven  rommel  en  voer.  Ze  kruipen  vaak  door  het  substraat  en  houden
daarmee de b odem schoon en luchtig.
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Al met al zijn slakken doorgaans nuttige medebewoners van het aquarium.
De Anentome helena is daar geen uitzondering op.
 Hoe ontstaat een slakkenplaag?
Slakken zijn zoals gezegd goede opruimers van overgebleven voer en ander
afval op en in de bodem. Maar hoe ontstaat dan een slakkenplaag?
Vissen in het aquarium eten maar een b epaalde hoeveelheid voer. Al het voer
dat blijft liggen is een voedselbron voor slakken. Het is daarom b elangrijk om
de vissen in het aquarium niet teveel te voeren. Voer ze niet meer dan ze in
een p aar minuten kunnen eten.
 Een slakkenplaag
Een andere voedselbron voor slakken zijn de dode bladeren die van planten
afkomstig zijn. Als deze bladeren op de bodem blijven liggen vormen ze p erfect voer voor slakken.
De  slakken  eten  meestal  geen
levende  bladeren,  dode  bladeren zijn echter een ander verhaal.
Slakken  zijn  goed  in  staat  om
grote  hoeveelheden  eieren  te
produceren.  Zeker  bij  voldoende aanbod aan voer leggen
ze veel eieren. Als er voldoende
voedsel is, blijven alle kleine slakjes leven. Al snel zijn er meer slakken dan j e
zou willen. D e b odem krioelt van de slakken en dan komt de vraag! Hoe kom
je van al die slakken af?
 Hoe bestrijd j e een slakkenplaag?
De slakkenplaag bestrij d j e niet alleen met het plaatsen van een paarAnentome

.
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veroorzaakt door teveel voeren ofhet niet correct onderhouden van het aquarium. Het bestrij den van een slakkenplaag vraagt daarom om een paar stappen:
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LVoer
M
N

Voer
 j e vissen niet meer dan ze in een paar minuten op kunnen eten. Er
mag geen voer meer blijven liggen.
 Onderhoud
Verwijder

alle dode bladeren en afval. Hevel al het vuil dat op de b odem
ligt regelmatig af. Gebruik een vuilklok om de bodem om te woelen en
afval in de b odem te verwijderen.
 Slakken verwijderen
Met
 alleen het verwijderen van het overschot aan voer b en j e er nog niet.
Slakken zijn heel goed in staat om in grote aantallen voor lange tijd te
overleven als ze minder voer krijgen. Je wil dus ook een groot deel van de
slakken verwijderen. Dit kan op meerdere manieren.

Zoals  gezegd  kun  je  met
Anentome  helena  een  slakkenplaag  bestrijden.  Dit
slakje  eet  namelijk  andere
slakken.
Ze  jagen  op  twee  verschillende  manieren  op  slakken:
Ze  begraven  zichzelf in  het
substraat. Je ziet dan alleen een slurfboven het substraat uitkomen. Als een
slak voorbij komt komen ze te voorschijn en pakken de slak.
Anentome h elena kunnen zich snel voortbewegen. Ze “racen” door de b ak op

zoek naar andere slakken. Als ze eenmaal een slak hebben gevonden plakken
ze zich vast op de slak. Met een soort slurfzoeken ze een opening waarmee
ze bij het vlees van de slak kunnen komen. Deze slurfheeft een soort rasptong. Hiermee eten ze de slak. Op veel sites wordt vermeld dat ze een soort
gifgebruiken maar dat is niet juist!

Anentome h elena eet alle normale slakken zoals p oelslakken en appelslakken

maar ook puntslakken staan op het menu. D e puntslak heeft echter niet hun
voorkeur,  ze  eten  liever  ander voer  en  pas  als  laatste  de  puntslak.  Het  is
daarom belangrijk ook het voeren en afval aan te pakken.
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Anentome h elena plant zich overigens maar langzaam voort. Het duurt dus

even voordat j e veel slaketende slakken hebt om een grote plaag aan te p akken. Op de lange duur zullen ze zeker alle slakken aanpakken die zich in j e
aquarium hebben verzameld. Je hoeft niet bang te zijn dat ze zelfeen plaag
gaan vormen. Nadat de slakkenplaag is opgeruimd, planten ze zich nog maar
heel langzaam voort. Ze voeden zich dan alleen nog met de laatste restjes afval.
 Andere methodes om slakken te bestrijden en verwijderen
Om de Anentome

h elena in het begin te helpen met het bestrijden van een
slakkenplaag  kun je  een  overschot  aan  slakken  verwijderen. Verwijder  de
slakken  net  zolang totdat  de Anentome helena  de  slakken  onder  controle
kunnen houden.

ADe slakkenval

In de winkel zijn kant en klare slakkenvallen beschikbaar. Je plaatst wat
voer in de val. D e slakken komen op
het voer af. 
Als j e na een paar uur de val uit de
bak  haalt,  kun  je  eenvoudig  de
slakken uit de val en zo uit het aquarium verwijderen.

AKomkommer

Net als bij een slakkenval komen de slakken op de komkommer af. Plaats een
stuk komkommer op de bodem van het aquarium. Als het gaat drijven, kun j e
de komkommer verzwaren door er bijvoorbeeld een vork in te prikken. 
Als de komkommer vol met slakken zit, kun j e de komkommer met slakken
eenvoudig uit het aquarium halen. D e b este tijd om dit te doen is vlak nadat
de lichten zijn uitgegaan.
Laat de komkommer niet langer dan een paar uur in het aquarium zitten.
De komkommer vergaat vrij snel en j e wil het water niet te veel b elasten.
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ASlakkengif

Een methode die j e niet samen metAnentome

h elena kunt combineren is het
gebruik van slakkengif. Als j e slakkengifin het aquarium gebruikt dan gaan al
je slakken dood. Ook de Anentome

h elena gaat dood van slakkengif.
Twee soorten gifdie veel gebruikt worden voor het bestrijden van slakken in het aquarium zijn Flubenol en
Gastropex. Gifis snel, doeltreffend en ruimt alle slakken
op. Is het daarmee een goede methode ... nou naar mijn
idee niet echt.
Het gebruik van slakkengifheeft namelijk een paar nadelen. Het is makkelijk, doodt alle slakken, maar biedt geen oplossing voor
het probleem:
Alle slakken zijn nu dood en het teveel aan voer en afval blijft nu helemaal
liggen.
Alle slakken gaan tegelijk dood en b elasten het water nog meer.

F
F

Door de combinatie van alle dode slakken, teveel aan voer/te weinig onderhoud ontstaat nu een volgend probleem. De waterkwaliteit gaat nog verder
achteruit met nog meer problemen als gevolg.

ASlakkenplaag bestrijden met botia's

Een veel gehoord advies, wat vooral op Facebook maar herhaald blijft worden, is het b estrijden van slakkenplagen met b otia's.
Hoewel sommige botia's slakken eten, kleven er ook nadelen aan het gebruik
van  botia's.  Deze  nadelen  worden  vaak  niet  vermeld.  Lees  ze  goed  door
voordat j e b esluit om botia's te kopen om slakken te b estrijden!
Botia's zijn groepsdieren. Ze moeten in groepen worden gehouden van minimaal 6 maar eigenlijk liever nog veel meer.
Niet  elk  aquarium  is  ingericht  op  het  houden  van  deze  groepsdieren.  Ze
kunnen ook soms niet samengehouden worden met andere vissoorten.
Vaak worden clownbotia's aangeraden. Ook dit zijn groepsdieren en horen
dus met meerder exemplaren gehouden te worden. Ze worden daarbij ook
nog eens heel groot. Ze kunnen uitgroeien tot zo'n 3 0 centimeter lengte! Lang
niet voor elk aquarium geschikt. *
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Chro moboti a

macracanthus

cl o wn b oti a i s een sl akken et er.

al i as

de

A Slakken bestrijden met kogelvissen

Als laatste reden om geen botia's
te  gebruiken...  niet  alle  botia's
eten slakken. Ja, sommige botia's
eten slakken en zijn daar vrij goed
in.  Alleen,  niet  alle  botia's  doen
dat.  Zelfs  soorten  die  erom  bekend staan slakken te eten, doen
dat niet allemaal.

Een  tweede vissoort  die vaak wordt
genoemd om slakken te bestrijden is
de kogelvis. In de winkel vergeten ze
helaas vaak te vermelden dat veel kogelvissoorten  eigenlijk  brakwatervissen  zijn.  Er  zijn  wel  een  aantal Cari notetraodon travancoricus ( d wer gzoetwaterkogelvissen.
kogel vi s)
Let echter op dat veel kogelvissen weliswaar slakken eten, maar ook vis. Als
de makkelijk te vangen slakken zijn opgegeten, zullen sommige soorten overstappen op vis.
Voordat j e kogelvissen aanschaft is het daarom b eter om eerst uit te zoeken
welke soort j e koopt! Bekijk welke waterwaardes ze nodig hebben en wat ze eten.
Ook als j e kogelvissen aanschaft om de slakken op te ruimen blijfj e met het
oorspronkelijke probleem zitten. D e aanschafvan kogelvissen helpt j e mogelijk wel van slakken afmaar j e zal nog steeds de oorzaak van de slakkenplaag
aan moeten pakken!
 Conclusie
Anentome h elena is een ideale manier om slakken te b estrijden . .. maar de slak

vormt slechts een onderdeel van de oplossing. Ze kunnen op langere termijn
je slakken onder controle houden en zorgen zelfnooit voor een slakkenplaag.
Volg de stappen zoals hiervoor beschreven en krijg daarmee een aquarium
zonder een lelijke laag slakken op de b odem!
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NVDR Aquatr opi ca

Mi j n er vari n g met cl o wn boti a' s i s dat ze zi c h mi n of meer aa n passen aa n de
gr oott e va n de bak, wat ni et wi l zeggen dat ze kl ei n bl i j ven. I n mi j n 1 50c m- bak zi j n
ze ui tgegr oei d t ot z o' n 1 2 c m. I n mi j n ogen i s h et gr ootste na deel va n de cl o wnboti a dat ze ni et ec ht passen i n een pl a nten bak. Ze wr oeten c onsta nt i n de
bode m en al s daar n u t oeval l i g een pl a nt staat di e n og ni et ec ht ge wortel d i s, tj a . . .
E n ni et te ver get en, i n di en goed ver z or gd k u n n en ze zeer ou d wor den. Mi j n
l aatst e exe mpl aar i s bi j na 38 j aar ou d.
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Kees de Jong

Als aquariaan b en ik meer met mijn vissen dan met mijn planten b ezig. Ik heb
planten omdat het er mooi uit ziet en omdat de vissen het prettig vinden. D e
planten geven een schuilplaats en halen afvalstoffen uit het water. Ik heb niet
veel licht b oven mijn aquaria.
De planten krijgen ook geen koolzuur. Ik hou de watertemperatuur laag. Het
schommelt rond de 20  ˚ C. Het gevolg is dat sommige planten voor mij niet
houdbaar zijn. Ik bied hun niet de minimale verzorging om goed te groeien.
Sommige stengelplanten doen het goed. Een nadeel van deze planten is dat ze
vaak gesnoeid  moeten worden.  Dat  kost  mij te veel tijd.  Daarom vind  ik
planten die niet gesnoeid hoeven te worden prettiger. Ik hou een aantal Cryp
tocoryne -soorten en Vallisneria's.
Ook zwaardplanten probeer ik wel eens uit. Deze planten behoren tot het
genus Echinodorus . Deze zijn goed verkrijgbaar in de detailhandel.  Stekjes
kun j e regelmatig van andere liefhebbers krijgen. Helaas doen deze planten
heb bij mij op de lange duur niet goed.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit door de lage watertemperatuur komt.
In de winter daalt de temperatuur in veel van mijn aquaria beneden de 2 0 ˚ C.
Dat lijkt te laag voor de meeste zwaardplanten. 
Zwaardplanten  hebben  echter  een  groot  verspreidingsgebied.  Kasselmann
geeft in haar boek aan dat ze van de USA tot aan Argentinië leven. In dat gebied zijn ook veel koele gebieden. D e temperatuur daar lijkt meer lijkt op die
in mijn aquaria.
Nu had ik het geluk dat ik van andere liefhebbers van levendbarende aquariumvissen een Echinodorus

-soort kon krijgen, die b estand zou zijn tegen lagere
temperaturen.  Het  ging  om  de  Uruguayaanse  zwaardplant  (Echinodorus
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uruguayensis *). Een plant die bij de an-

deren ook een uitstekende groeier bleek en
waar ze vaak stekken van over hadden. 
Toen we elkaar later in Wenen ontmoetten,  kreeg ik van hun  een  aantal jonge
planten.  Dat  was  een  goede  reden  om
het boek van Christel Kasselmann eens
te raadplegen over deze plant. Ik had niet
lang geleden de Engelse editie uit  2020
gekocht. In dat boek gaan ruim 50 bladzijden over het genus Echinodorus

.

Wetenschappers verschillen van mening
over het aantal soorten dat in dit genus
thuishoort. D eze discussies zijn ontstaan
omdat één soort verschillende bladtypes kan hebben.
De ene groep wetenschappers zegt dan dat het om meerdere soorten gaat en
de andere zegt dat het om één soort gaat. D e vele hybriden die gekweekt zijn,
hebben deze discussies er niet gemakkelijker op gemaakt.
Over de Uruguayaanse zwaardplant (Echinodorus uruguayensis ) wordt ook
informatie  gegeven.  Zoals  de  naam  al  aangeeft  komt  deze  soort  voor  in
Uruguay. Maar ook in zuidelijk Brazilië, Chili en het noorden van Argentinië
wordt ze gevonden.
Kasselmann  schrijft  in  haar boek  dat  de  optimale temperatuur voor  deze
plant tussen de 18 en 2 4 ˚ C ligt. O ok van deze soort bestaat een aantal variëteiten. Sommige hebben lintvormige bladeren, anderen hebben bredere bladen. D e hoeveelheid licht is hierbij ook van invloed. Een kleinere vorm heet

.
Echinodorus uruguayensis var. minor
De bladeren van de Uruguayaanse zwaardplant kunnen tot 23 cm lang worden. Een plant kan wel 100 bladeren krijgen. D an is een groot aquarium nodig. In tegenstelling tot veel andere zwaardplanten krijgt de Uruguayaanse variant geen bladeren boven water.
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De  plant  bloeit  eenvoudig.  Aan  lange  bovengrondse  stelen  (rhizomen)
groeien j onge plantjes (adventiefplanten) die weer kunnen worden geplant.
Tijdens een bijeenkomst in Duitsland sprak ik Udo Wagenknecht. Hij houdt
veel verschillende Echinodorus

-soorten. Hij had over deze plant al eens een
artikel geschreven. Dit artikel stuurde hij me op en de foto's die hij van deze
plant had, mocht ik gebruiken. Waarvoor dank. 
In dit artikel gaat het om de E. uruguayensis var minor. Het artikel bevatte
voor mij goed nieuws! De Uruguayaanse zwaardplant kan zelfs een periode
onder het ijs overleven. Sommige van mijn aquaria worden 's winters koud,
maar zo ver daalt de temperatuur nou ook weer niet.
Ik gafeen paar planten weg en plantte de overige in twee plastic bakjes. D eze
bakjes vulde ik met fijn grind en bij de wortels van de planten stopte ik, als
extra voedingsbron, klei. Dit bood me de mogelijkheid om de planten op een
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plek neer te zetten waar ze
veel licht konden krijgen. Ik
was  niet  meteen  onder  de
indruk  van  de  groei.  Naar
mijn idee zou ik  snel grote
planten  met  100  bladeren
moeten  hebben,  waar  veel
jonge planten aan kwamen.
Dat was  niet  het  geval.  Ze
moeten natuurlijk eerst even
tijd krijgen om zich goed te
wortelen. Het duurde bij mij
Echi nodorus uruguayensis var. mi nor
drie  maanden  voordat  ze fot
goed  begonnen  te  groeien. o: U. Wagenkn ec ht
Daarna waren het mooie planten. D e plant die het meeste licht kreeg, groeide
het beste. Veel licht is voor de groei dus wel noodzakelijk. Een lage temperatuur wordt goed verdragen. Al met al heb ik er een mooie zwaardplant bij die
het goed doet in mijn aquaria met eenvoudige techniek.
Br on nen:
Kassel man n , C .2020. Aq uari u m pl a nts. Tel t o w Dui tsl a n d I SB N 978- 3- 00- 06491 2- 7
Wagenknecht, U. 201 2. Bl üt ensta n ds bi l d u ng bei Ec hi n od or us ur uguayensi s var.
mi n or. Aq ua Pl a nta Jg. 37( 3): 1 06 e. v.

NVDR Aquatr opi ca
* Voor wat h et waar d i s:
Chri st en h usz & Byng ( 201 8) pl aatsen Echi ndorus uruguayensis ( en tal ri j ke a n der e
Ec hi n od or us- s oort en) i n h et ni eu w gesl ac ht Aquari us. Bi j na al l e wetensc ha p pel i j ke
l i ter at u ur vol gt deze stel l i ng ec hter ni et.

Chri sten h usz, M.J. M., Fay, M. F & Byng, J. W. 201 8. PLa nt Gate Way. A Pr acti cal
Fl or a t o Vasc ul ar Pl a nt Speci es of t h e Worl d. Vol . 4 of Th e Gl obal Fl or a. Speci al ed.,
GL OVAP, No mencl at ur e, Part 1 .
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https:// www.beestig. be/de- pijl gifkikker-een-kleurrijk-terrariumdier

De p ijlgifkikker is voor een terrarium wat zoutwatervissen zijn voor een aquarium: b ijzonder kleurrijke diertjes m et een h oog ‘wauw-gehalte'. Met h un felle
kleuren waarschuwen ze roofdieren voor h un giftigheid. Toch h oefje zelf n iet
bang te z ijn: z e w orden pas g iftig, w anneer z e z elfg iftige prooien e ten. L angs d e
andere kant is de pijlgifkikker a llerminst een knuffeldier: liefst wordt h ij gewoon m et rust g elaten. K
 ijken, m aar n iet aankomen, is dus de boodschap !

 O orsprong: waar komen pijlgifkikkers vandaan?

Van  deze  discokikkers  in  alle
kleuren van de regenboog bestaan1 )
zo'n  150  verschillende  soorten .
Van nature overleven ze in de tropische  regenwouden  van  ZuidAmerika, waar ze zich perfect thuis
voelen  door  de  combinatie  van
warme  temperaturen  en  een  hoge
luchtvochtigheid. Daar klimmen ze
behendig in bomen en  springen ze
zonder vrees van tak naar tak. AnRanito meya fantastica syn.  Dendrobates dere  pijlgifkikkers  zijn  eerder  bodembewoners en vind j e vooral in de
fantastica.
laagtes van het woud. 
De pijlgifkikker kan prima weg met giftige prooien, waarvan hij de gifstoffen opslaat in eigen lichaam. Zo wordt de kikker zelfeen giftig hapje, waarvoor hij 2)belagers waarschuwt met uitzonderlijke kleuren. Het gifin de huid van 1 kikker zou
wel 20 mensen om het leven kunnen brengen! Colombiaanse indianen doopten
hun pijlpunten in dit kikkergifom hun wapens extra dodelijk te maken.
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Oophaga pu mili o syn. Dendrobates pu mili o ( aar d bei ki kker).
Fa mi l i e: Den dr obati dae; on derfa mi l i e: Den dr obati nae
Door Geoff Gal l i ce fr o m Gai n esvi l l e, FL, USA- Str a wberr y dart fr og, CC BY 2. 0,
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. p h p?c uri d=22441 598

Hoe ziet een pijlgifkikker eruit?

Er is niet één pijlgifkikker, maar er bestaan een heleboel amfibieën die onder
deze noemer vallen. Ze hebben de allermooiste kleurtjes, van zwart met fluogele strepen over azuurblauw tot knaloranje. D e kleinste pijlgifkikkers worden
1,5 cm groot, terwijl de grootste vertegenwoordigers tot 6 cm lang kunnen worden. 
Uniek  zijn  ook  de geluiden  die  de  mannetjes
van  de  pijlgifkikkers  maken.  Afhankelijk  van
de soort, kwaken, fluiten, piepen oftsjilpen ze
Ameerega silverstonei ( Myers a n d Dal y, 1 979)
Syn. Dendrobates silverstonei
Fa m. : Dendrobati dae; onderfa m. : Col ostethi nae
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erop los. Ze gebruiken hun stem om over lange afstanden vrouwtjes te lokken.
Soms blijven ze urenlang proberen, b oek dus alvast j e ticket voor een waanzinnig kikkerconcert in j e woonkamer! 
 Huisvesting van de pijlgifkikker

Pijlgifkikkers kan j e enkel gezond als huisdier houden, door hun natuurlijke
biotoop zo goed mogelijk na te bootsen. In de tropische regenwouden waar ze
oorspronkelijk vandaan komen, heerst een torenhoge vochtigheidsgraad van
80 tot 9 0% en een temperatuur van 24 tot 2 8 ˚ C. Omdat een kikker zijn eigen
lichaamstemperatuur niet op peil kan houden – het is een koudbloedig dier –
kan hij alleen overleven in voldoende warme omstandigheden. 

Het absolute minimum voor één pijlgifkikker, is een terrarium van zo'n 50
liter – voor een p aartje mag j e dat minstens verdubbelen. Hoe groter j e terrarium, hoe meer kansen het dier heeft om zijn natuurlijk gedrag te vertonen.
Sommige pijlgifkikkers leven vooral op de bodem en zijn tevreden met een
horizontaal  georiënteerd  terrarium,  boomklimmers  hebben  dan  weer  voldoende hoogte nodig om zich goed te voelen. 

Omdat pijlgifkikkers erg trillingsgevoelig zijn – ze krijgen er stress van – plaats
je hun terrarium op een rustige plek. Zorg voor voldoende b eschutting, zodat
je kikker(s) zich kan terugtrekken. Heb j e een klimmende soort, b esteed dan
extra veel aandacht aan het ontsnappingsvrij maken van j e terrarium. 

Welke onderdelen z ijn noodzakelijk in een terrarium voor p ijlgifkikkers? 

F Een reflectorlamp om het terrarium op temperatuur te houden (de optimale
F
F
F

temperatuur is afhankelijk van de soort, maar reken op 20 - 25 ˚ C op de bodem
en 24 - 2 8 ˚ C in de hoogte). Ook andere warmtebronnen zijn mogelijk, maar let
op dat de dieren zich niet kunnen verbranden ofoververhitten. 
Een thermometer om temperatuursveranderingen meteen te kunnen opvolgen. 
Een fullspectrum uv-lamp om de dieren voldoende daglicht te gunnen. Ze
hebben  12 u. per dag licht en  12 u. per dag nacht nodig, zoals rondom de
evenaar. 
Klimplanten en schuilplaatsen, zowel op warme als koele plekjes  
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F Een  bodem  met  plantaardig  materiaal,  boomschors,  bladeren  en/of wat
F
F
F

stukjes  mos. Voorzie  een  stukje  orchideeënaarde  of potgrond waarin  de
kikker zich kan ingraven als het te warm onder zijn voeten wordt. 
Een kleine, ondiepe waterpartij zodat de kikkers afen toe kunnen plonsen.
Let op: pijlgifkikkers zijn geen goede zwemmers en kunnen verdrinken in
een te diepe p oel! 
Een vochtigheidsmeter die helpt om de luchtvochtigheid te controleren: 50
à 60 % overdag en 80 à 90 % 's nachts. Gebruik een watervernevelaar om
extra vocht toe te dienen wanneer de nacht zich aandient. 
Een ventilatiesysteem kan noodzakelijk zijn om verse lucht aan te voeren. In
de voormiddag mogen de ruiten van het terrarium nat zijn, tegen de middag
hoort dat overtollige vocht op te drogen. Gebeurt dat niet vanzelf- dat is
meestal zo in grotere terraria - dan is ventilatie een must. 

Voeding: wat eet een pijlgifkikker? 

Driemaal  per  week  hebben  pijlgifkikkers  een  eiwitrijke  voeding  nodig.  Je
hoeft hen geen giftige insecten te voederen, ze doen het prima op algemene
voederinsecten.  Je  kunt  bijvoorbeeld  kiezen  voor  jonge  krekels,  motten,
springstaarten  of fruitvliegen. Vitamines  en mineralen voeg je toe  door  een
poeder over de insecten te verstuiven ofdoor verrijkte insecten aan te kopen. Geef
je kikker levende insecten die j e loslaat in het terrarium ofbied dode insecten aan
door ze te bewegen met een pincet. Ook regenwormen worden gesmaakt.  
In
 een voldoende vochtig terrariumklimaat krijgt een pijlgifkikker voldoende
vocht binnen via de huid. Wanhoop dus niet als j e hem nooit ziet drinken! 
 Verzorging: hoeveel tijd heb j e nodig om een pijlgifkikker te verzorgen?

Ook  al  hebben  pijlgifkikkers  weinig  nood  aan  menselijke  interactie,  ze
hebben wel nood aan een dagelijkse verzorging. Zo is het aan te raden om
elke dag de temperatuur en luchtvochtigheid te checken, om eventuele problemen tijdig op te sporen.

Dode voederdieren moeten uit het terrarium verwijderd worden en ook uitwerpselen verdwijnen liefst zo snel mogelijk in de vuilnisbak. Zie j e ergens
schimmels verschijnen, dan moet j e zo snel mogelijk ingrijpen. Omdat kikkers
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zich soms ontlasten in hun waterbadje, moet dat dagelijks ververst worden.
Elke avond – en liefst ook elke ochtend – moet de luchtvochtigheid op peil gebracht worden met een watervernevelaar. 

Om het terrarium helemaal schoon te houden, geefj e het wekelijks een grondige wasbeurt met heet water (terwijl de kikkers elders zitten!). Vervang het
bodemsubstraat. Om de paar maanden moet alles gedesinfecteerd worden.
Opgelet: de kikkerhuid is hypergevoelig voor chemicaliën, spoel alles dus heel
grondig afvoor j e hen terugplaatst! Om dezelfde reden raak j e de kikker b est
niet aan met blote handen. Gebruik latexvrije handschoenen ofschep hen in
een plastic transportbakje met nat mos.  

 Eén, twee ofveel pijlgifkikkers? 
Een pijlgifkikker kan j e prima alleen houden, maar ook koppeltjes doen het
onderling goed. Zet dan twee kikkers van een verschillend geslacht bij elkaar.
Zet nooit een duo mannetjes in eenzelfde terrarium, want die gaan gegarandeerd vechten! 


 Gezondheid:
 welke ziektes en aandoeningen komen voor bij de pijlgifkikker?

In uitzonderlijke gevallen worden pijlgifkikkers  12 tot  15 j aar oud, maar de
meesten  halen  die  respectabele  leeftijd  niet.  De  belangrijkste  voorwaarde
voor een gezonde kikker is een goed leefklimaat. Wie de nodige aandacht besteed aan een goed terrarium met de juiste parameters en zijn kikkers een gebalanceerde voeding aanbiedt, zal lang van zijn kikkers kunnen genieten. Let
op: de aanbevelingen in dit artikel zijn heel algemeen, elke soort heeft andere
specifieke  eisen.  Laat je  dus goed begeleiden wanneer je  een pijlgifkikker
wenst aan te kopen en lees j e goed in over de soort van j ouw keuze. 

Een gezonde kikker is levendig, dagactiefen weinig schuw. Zie j e een gedragsverandering aan j e kikker ofmerk j e uiterlijke verschillen op, breng dan een
bezoek aan een gespecialiseerde dierenarts. Een verminderde eetlust, een dalend lichaamsgewicht en een verminderde activiteit moeten sowieso de alarm-
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bellen doen rinkelen. Ook een afwijkende stoelgang is een reden om de dierenarts te bellen. Pijlgifkikkers zijn vooral gevoelig aan: 
huidproblemen, veroorzaakt door een te droog leefklimaat,
schimmels en b acteriën,
wormen ofandere p arasieten, 
botproblemen t.g.v. vitamine- ofcalciumtekort,
andere problemen t.g.v. vitaminetekorten.

å
å
å
å
å

Waarop letten als j e een pijlgifkikker koopt? 

Wie bovenstaande tekst grondig heeft doorgenomen, weet dat pijlgifkikkers
geen  terrariumdieren  voor  beginners  zijn.  Het  vergt  heel  wat  kennis  en
know-how om een terrarium te optimaliseren voor deze soorten. Zorg dus dat
je j e voldoende inleest en laat j e bij staan door een ervaren kikkerhouder alvorens
een kleurrijker kikker in huis te halen. Het terrarium moet minstens twee weken
voor de komst van j e huisdier in orde zijn, opdat het klimaat gestabiliseerd is. 

Hou er rekening mee dat pijlgifkikkers dieren zijn
‘om naar te kijken'. Ze houden  er niet van  om
aangeraakt te worden en het is ook ronduit gevaarlijk voor hun gezondheid. Alleen kikkers uit wildvang dragen (zeer) giftige stoffen in hun huid, maar
die mogen in ons land officieel niet verhandeld worden.  Dieren  die met gewone voedselinsecten gevoederd worden, zijn niet giftig. Heb j e een
pijlgifkikker in huis,  dan moet je  zijn herkomst kunnen bewijzen. Je hebt
de nodige CITES-papieren nodig Hyl oxal us nexi pus met l arven op de r ug.
l i e: Den dr obati dae
om  te  bewijzen  dat  je  dier  uit FaOnmiderfa
mi l i e: Hyl oxal i nae
kweek afkomstig is en niet in het
wild gevangen werd. 

Koop j e pijlgifkikkers bij voorkeur bij een expert die perfect weet waar zijn
dieren vandaan komen én die j e kan helpen met het adequaat inrichten van j e
terrarium. Check ook voorafofj e in j ouw buurt makkelijk aan voederdieren
kan geraken. Heb j e thuis al kikkers, dan is het aan te raden om de nieuwe-
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lingen gedurende zes weken in quarantaine te houden zodat eventuele ziektes
niet overslaan op j e aanwezige huisdieren. 
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Mo menteel tel t de fa mi l i e der pi jl gi fki kkers ( Den dr obati dae) 204 s oorten.
2) Phyll obates terri bilis ( gou den pi jl gi fki kker) i s waarsc hi j nl i j k de gi fti gst e pi jl gi fki kker
ter wer el d.

Ranito meya i mitator syn. Dendrobates i mitator

Ko mt voor i n h et Per uvi aa ns Amaz on er egen wou d (r egi o' s: L or et o en Sa n Martí n).

R.  i mitor kent vel e kl eurvari a nt en.

Het bi j z on der e aa n deze ki kker i s dat deze h et kl eur en patr oon va n een a n der e
s oort i mi t eert.

Boven R.  i mi tat or " var a der o"
On der: R.  i mitator " s p otted"
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Bron: www.aquainfo. nl

Familie: Cyprinidae
Herkomst: West-Ghats: Kerala, Tamil Nadu en Zuid-Karnataka
Lengte: max.15 cm
Minimum lengte aquarium: 120 cm

Dit is  een levendige, vreedzame vis  die veel zwemruimte nodig heeft. Het
aquarium kan gedecoreerd worden met fijnbladerige planten. De vis is een
scholenvis, maar wil zich ook afen toe wel eens van de school verwijderen. 
Enkele uren per dag zon wordt zeer op prijs gesteld. D e dieren zijn zeer vraatzuchtig en eten alles wat voor de b ek komt.
De kweek is eenvoudig. De kweekbak moet ruim zijn en dicht beplant zijn.
Als bodemgrond grove kiezel. Meestal wordt er in de ochtendzon afgezet. Na
het afzetten de ouders verwijderen. D e eieren komen binnen 2 dagen uit. D e
jongen zijn eenvoudig op te kweken met fijn stofvoer en Artemia-naupliën.
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Ze  bewonen  in  hun  natuurlijke  omgeving  de  heldere  wateren,  meren  en
poelen van de laagland rivieren, riviermondingen en moerassen.
De Dawkinsia

* is in 1844 voor het eerst beschreven door Valenfilamentosa

ciennes.  De  geslachtsnaam  Dawkinsia  is  een  eerbetoon  aan  de  wetenschapper Richard D awkins; hij heeft veel bijgedragen aan het publieke b egrip
van met name de evolutionaire wetenschap.
Filamentosa is afkomstig uit het Latijn en betekend draderig. Dit is een verwijzing naar de steeds langer wordende rugvin naarmate de vis ouder wordt.
NVDR Aquatr opi ca

Val enci en n es besc hr eef deze vi s al s Leuciscus fil a mentosus. Wer d ei n d de j ar en 80
over gepl aatst n aar h et gesl ac ht Punti us o m t ensl otte i n 201 2 i n h et gesl ac ht
Dawki nsi a te bel a n den.

Hyphessobrycon co modoro Dagosta, Ser en, Ferr ei r a & Mari n h o 2022.
Fa mi l i e: Char aci dae; on derfa mi l i e: Stet ha pri oni nae.
Mo menteel enkel geken d va n de b ovenl oop va n de ri o Mut u m ( zi jri vi er va n ri o
Ca mar ar é, bovenl oop va n h et ri o J ur u ena- bekken, Cha pa da d os Par eci s, Mat o
Gr oss o, Br azi l i ë).
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Tekst: Vince Suh Vertaling: Rudy Jennes (Azac)

Laten we, v oor e en k ort m
 oment, d eze k elk d ie tot d e r and is g evuld m
 et immer
bedwelmende en onvoorstelbare kleuren n eerzetten en kort ingaan op de geliefde ‘kelkkoralen ' waar de h ele rifaquariumwereld de m ond van vol h eeft. 

Wat precies, is een kelk? 
Dit is vrij duidelijk: kelk (uit het Latijn calix, beker, ontleend aan het Griekse
kalyx,  beker,  kelk):  een  beker  of een  kopje  op  een  voet  bedoeld  om  een
drankje te b evatten, zodus een drinkbeker. Wat begon als een woord om de
groeiwijze van een aantal van deze kleurrijke steenkoralen aan te duiden werd
al  snel  een  geaccepteerde  term  onder  de  hobbyisten  om  de verschillende
soorten  met  gelijkaardige  verschijnselen  te  beschrijven:  Echinophyllia ,

.
Echinophora , Oxypora en Mycedium
Het eerste koraal dat werd omschreven als
een kelk was Echinophyllia aspera (Ellis &
Solander,  1788), de meest dominante soort
aangetroffen in Indonesië, hoewel het genus
eerst  werd  beschreven  in  1879  (door  de
Duitse arts en natuuronderzoeker, C arl B enjamin Klunzinger van Stuttgart). 
Echinophyllia -koralen komen voor in de Indische- en Stille oceaan en de Rode

Zee, inclusiefde westelijke, noordelijke en oostelijke kusten van Australië, Tahiti, en van het noorden tot het zuiden van Japan. De meeste van deze koralen die worden geïmporteerd voor de industrie zijn afkomstig uit Tonga, Indonesië,  Fiji  en Australië.  Het  zijn vaak  die  koralen,  die  in  overvloed gevonden worden in de meeste gebieden van het rif.
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In feite is het slechts een decennium geleden,  dat  de  meeste  duikers  deze  koralen links lieten liggen om andere, meer
populaire soorten te verzamelen.
Echi nophylli a orpheensis Ver on & Pi c h on,

1 980. Ko mt voor i n Centr aal -I n d o- Paci fi c
t ot Ja pa n.

Er zijn ongeveer 30 nominale soorten bekend, maar slechts acht zijn echte
soorten: E. a spera , E. c ostata , E. e chinata , E. e chinoporoides , E. orpheensis , E.
 p ectinata , en E.
 taylorae .
patula , E.
Vijfvan deze soorten zijn endemisch in Australië.
Naast de naam kelkkoraal, komt men ook vaak de naam b ekerkoraal ofplaatkoraal tegen. Echinophyllia

-koralen worden tijdens het verzamelen en onder
de hobbyisten vaak verward met het genus Echinopora.
Een deel van de familie Faviidae, namelijk de Echinopora

spp. vertonen gelijkaardige groeipatronen die kunnen lijken op Echinophyllia

-koralen.
Echinophyllia'fs  groeipatroon  heeft  de  neiging  om  korstvormige  platen  te
vormen met afgeronde randen, vrij van koralieten, die zo nu en dan omhoog
groeien in verschillende richtingen. Kolonies zijn plaatvormig met een centrale
koraliet in kleinere kolonies en wij d uit elkaar groeiende radiale koralieten.
De kleuren en patronen variëren sterk van individu tot individu, soms resulterend in hybridisatie van kleuren binnen dezelfde soort. Dit is waargenomen
bij in de natuur voorkomende exemplaren en in gevangenschap levende exemplaren onder gecontroleerde omstandigheden. 
Hun temperament wordt over het algemeen beschouwd als agressief, als gevolg van de sterke, stekende vechttentakels die vrijkomen tijdens het voeden. 
In het wild worden  ze vaak  aangetroffen  zonder immobiele levensvormen
dicht rond de koloniën. Zelfs binnen dezelfde soort, komen ze vrij ver van elkaar verspreid voor. 
In een aquarium, worden hun groeiformatie sterk b epaald door de intensiteit
en het patroon van de beschikbare stroming. Soorten die aan minder stro-
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ming worden blootgesteld ontwikkelen dunnere skeletten die meer gelijkmatig
omkorsten, terwijl ze in sterke stroming dikkere skeletten ontwikkelen met
een meer gecondenseerde totale groei.
Echinophyllia -koralen geïmporteerd uit Indonesië, waar ze in zware stroming
leven, vertonen vaak de laatste attributen, terwijl de Australische Echinophyl
lia -koralen de neiging hebben om dunnere skeletten te vormen met een meer

vertakte groei.

Echinophyllia -koralen  zijn  te  vinden  op  rotsachtige  riffen  en  overhangend

onder richels, op een diepte variërend van 10 tot 25 meter. 

Voor het uitzoeken van de juiste plaatsing van een Echinophyllia

in het aquarium, is het cruciaal om te b egrijpen wat de rol is die zoöxanthellen spelen in
een koraal. Omdat koralen zich hebben ontwikkeld onder verschillende omstandigheden, zijn ze aangepast om de zonnestralen maximaal te absorberen
op verschillende diepten op b asis van hun groeipatronen.
Koralen,  zoals Echinophyllia  en  andere  diepzeesoorten  hebben  een  plaatvormig groeipatroon,  zodat ze zo veel mogelijk nuttig licht  kunnen verzamelen als op die diepte mogelijk is.
Als er een koraal wordt verplaatst uit zijn natuurlijke milieu en gedwongen wordt
te veel licht te absorberen, wat resulteert in een niveau van verzadiging, dan zullen
alle mechanismen van groei, verkalking, en de stofwisseling stoppen als gevolg
van uitputting, en dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Vaak negatieve effecten, zoals zoöxanthellen die niet in staat zijn om goed te fotosynthetiseren ofde
geforceerde overmaat aan zuurstof, maken dat koralen sneller verbleken.
Echinophyllia -koralen  kunnen  heel  vergevingsgezind  zijn  in  een  aquarium

wanneer  ze  eenmaal  gewend  zijn,  maar  tijdens  de  eerste  overwenperiode
kunnen ze heel kieskeurig zijn. 
De volgende p arameters worden aanbevolen voor exemplaren uit het wild die
gewend zijn aan een omgeving in gevangenschap: calcium 350 tot 400 ppm, 
Alk 10- 12 dKH en magnesium 1300- 1400 ppm.
Het optimale PAR-bereik (Phytosynthetically Active Radiation) hangt afvan
waar het koraal werd verzameld. Bij gebruik van de PAR-meter is een goed
bereik voor de Indo-Pacific Echinophyllia

-koralen 70 tot 120 W/m2. Australi-
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sche  Echinophyllia -koralen  geven  de  voorkeur  aan  een  bereik  van  20-50
W/m2 en een lichtspectrum binnen het 420-460 nm bereik. 
Blootstelling aan overmatig licht kan leiden tot snelle weefselatrofie, waardoor grote delen van het weefsel losraken van het skelet. In dergelijke gevallen
kan, als een noodmaatregel, een korte onderdompeling in een zoutwateroplossing gemengd met een aminozuur, zoals Elos Omega Amino Acid, helpen
het koraal de voedingsstoffen te laten absorberen die het nodig heeft om het
weefsel enigszins te redden.
Aangezien licht niet  altijd gemakkelijk beschikbaar  is in het wild, hebben
Echinophyllia -koralen zich aangepast om te profiteren van de grote hoeveelheden sediment die door de stroming op hen neerdwarrelt. Ze zijn in staat
om sediment te gebruiken als een bron van voeding door het selectiefextraheren  van  organisch  materiaal  en  het  direct  aan  hun  weefsel  overdragen.
Zodra de voedingswaarde van de sedimenten zijn uitgeput, maken de koralen
gebruik  van  hun  natuurlijk  sedimentverdrijvend  slijm  om  hun  oppervlak
schoon te maken.

Hoewel het niet noodzakelijk is, kunnen Echinophyllia -koralen in gevangenschap profiteren van afen toe een rechtstreekse voedering. Ze kunnen gemakkelijk  fijn  voedsel  consumeren,  zoals  Cyclop-eeze  ®  en  vlezigvoedsel
zoals diepvries Mysis.
Rechtstreekse voedering zelfs één keer p er week kan een significant verschil
in de groei van een Echinophyllia

-koraal vormen.

Er zijn rapporten dat koralen van het genus Echinophyllia

zich hebben voortgeplant in gevangenschap.
Maar  de  meest voorkomende vorm van voortplanting  is  door middel van
‘fragmentatie', zowel om commerciële als om aquacultuur doeleinden. Een
scheermesje, een diamantschijf, een lintzaag, ofzelfs een b eitel en hamer kan
worden gebruikt om koralen te fragmenteren, afhankelijk van de vorm van de
kolonie en de dichtheid van het korstvormige oppervlak. Het beste gereedschap om te gebruiken is een lintzaag, vanwege de nauwkeurigheid en efficiëntie.
Om te zorgen voor een hogere kans op succes, is het het beste om het p atroon
en de ruimte tussen de bestaande koralieten te respecteren bij de beslissing
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waar men zal snijden. Vergeet niet dat bij het uitvoeren van chirurgische ingrepen op een levend dier, een snelle eenmalige snede die zorgvuldig is gepland beter is dan herhaalde mislukte pogingen.
Nadat de snede is gemaakt, moet men de moederkolonie en de fragmenten in
een oplossing van j odium en zeewater dompelen gedurende vijfminuten om
infecties zoveel mogelijk te voorkomen.
In de meeste gevallen zullen te veel fragmentaties per sessie stress veroorzaken met de dood van het koraal tot gevolg. Echter kleinere aantallen fragmentaties per  sessie  op  de juiste wijze gedaan, hebben  een  snellere reproductie van nieuwe poliepen tot gevolg, maar ze groeien verder uit elkaar als
gevolg van het onvermogen van het ‘basisweefsel' om gelijke tred te houden
met een versnelde voortplantingssnelheid van de koralen. D e kleur en de gezondheid van het koraal leek niet te worden beïnvloed.
Veel koralen in het Echinophyllia genus werden vroeger genegeerd in de als
gevolg van verkeerde benoeming en slechte behandeling door verzamelaars
en  het  onvermogen  van  sommige  soorten  om  lange  afstanden  te  reizen
zonder te verbleken.
Door hun dun en breekbaar skelet is het cruciaal om zorgvuldig om te gaan
om b eschadiging van hun gevoelige weefsel te voorkomen.
Ze staan b ekend om het overvloedige produceren van slijm, dus het is ook uiterst belangrijk om deze koralen met veel water te verpakken voor de verzending, zodat vele exemplaren hun eigen water niet zouden vervuilen. Het verpakken in ‘dubbele' zakken zal hun gevoelige skeletten ook tegen breuk beschermen  en  voorkomen  dat  de  buitenste  zak  doorboord  word.  Het
toevoegen van een kleine hoeveelheid actieve koolkorrels op de bodem van de
zak zorgt er ook voor dat het water zuiver blijft.
Bij de omgang met uit het wild geïmporteerde exemplaren, is het het b este om
onbedekte ofdode delen van het skelet weg te snijden om agressieve algen te
beletten om zich op deze dode oppervlakken te vestigen en naar het levende
weefsel over te gaan. Losse weefselflappen moeten worden verwijderd om
verdere scheuren van het weefsel te voorkomen.
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Zeewater
Echinophyllia -koralen zijn ook vatbaar voor de beruchte ‘bruine geleiziekte'

die veroorzaakt wordt door een agressieve soort van protozoa die zich voedt
met levend weefsel. Het is zeer besmettelijk en ook van invloed op soorten
van andere geslachten, en extra zorg moeten worden genomen bij het hanteren van aangetaste exemplaren. Om te voorkomen dat de ‘bruine-jelly' zich
verspreidt, moet de aangetaste kolonie ‘zonder morsen' uit het aquarium verwijderd worden.

Temperatuur kan ook een belangrijke factor zijn die bijdraagt tot de algemene
gezondheid, van de koralen waarbij de meesten de voorkeur geven aan een bereik van 22-26  ˚ C.
De populariteit van Echinophyllia

-koralen ging door het dak nadat bepaalde
‘beschreven' stukken in het zonnetje werden gezet. Voor veel hobbyisten, was
het spannend om te zien hoe nieuwe en onvermoede kleuren werden verzameld door leveranciers, die werden ingegeven door de plotselinge vraag naar,
en de winstgevendheid van Echinophyllia

-koralen.
Die exemplaren met unieke kleuren en patronen hebben hun plaats op de lijst
van aquacultuurkoralen ingenomen en zullen de komende j aren volop in de
hobby circuleren. 

Helaas waren vele andere exemplaren puur geïmporteerd om aan de vraag te
voldoen, zonder logica ofredenering, en werden al snel genegeerd ofkwamen
om in aquaria als gevolg van slechte verzorging.
Velen in de sector keken naar een snelle winst door gebruik te maken van de
populariteit van Echinophyllia

-koralen.
Aan de andere kant hebben een p aar verantwoordelijke personen hun tijd genomen, en het aquacultuurproces correct uitgevoerd en zo het behoud van
prachtige exemplaren voor de toekomst van de aquariumhobby veilig gesteld.
Het is van groot b elang te onthouden dat het gaat om levende dieren, en niet
om uitwisselbaar speelgoed. Koralen zullen altijd in en uit de mode zijn, maar
wat u beslist te doen met het populaire koraal van gisteren nadat de schijnwerpers erop zijn gedimd, is de echte test van j e ware passie voor de hobby.
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Uitnodiging


Jozef de Wit
Uit nodiging al ge mene ledenbijeenko mst,
vrijdag 30 septe mber

Op deze ledenavond zal Jozefhet hebben over pijlgifkikkers en
waar  deze  vandaan  komen.  Welke  soorten  kan  je  zoal
terugvinden.
Hoe kan j e deze op een goede manier houden? Waaraan moet
hun terrarium voldoen en welke voeding geefj e het best?
Hoe kan j e kweken met pijlgifkikkers? En wat te doen met die
eitjes en larven?
Wil j e graag een antwoord op deze prangende vragen? Kom dan
zeker naar deze b oeiende ledenavond.
Tot dan!
Wanneer: vrijdag 30 september om 20.00 uur.
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De  ingang  van  de  zaal  is  gelegen  in  het  steegje  tussen
huisnummers 136 en 138.
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