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EDITORIAAL

Dr.TonySwinnen: ikhoumijnhartvastvoor
dekomendegeneraties.
Als het vroeger een slechte zomer was,
dan hoorde je iedereen klagen omdat ze
nietnaarbuitenkonden.
Nukomenveelmensen,maarvooraljonge-
ren, haastnietmeerbuiten, zelfsniet alshet
mooiweeris.
Wehebbenontzettendveel contactenmetan-

deren, maar die verlopen via de tele-
foon, via internet, via sms. We zijn be-

reikbaarmaarnietmeerbeschikbaar.

We levenheel sterkop ons eentje. En intussenwordenweouder. Deverzor-
gingisgoeduitgebouwd,maarophetvlakvande sociale contactenvoorzien
geriaters ontzettendeproblemen.
Veelmensenkomenooitineenbejaardenhuisterecht,maarsocialecontacten
hebbenwenietmeerlerenleggen.Wezijndanmisschienwelgezond,maarwe
zullenonsongelukkigvoelen.
Voor die mensen geldt de uitdrukking: ze zijn gedoemd om tachtig jaar te
worden.

Sociale contactenwordengelegd enonderhouden inverenigingen, opmaan-
delijksebijeenkomsten.Maardaarvoormoetenwenaarbuitenkomen, daar-
voormoetenweonzelevensstijlveranderen.
Wemoetenditnietdoenvoordeanderen,maarindeeersteplaatsvoorons-
zelf.
Wemogennietwegkwijnenvoordebuis.

ErikVansteenkiste,
Voorzitter.
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MIJNC.A. (CURRICULUMAQUARISTICAE)
AaronPlovie,AquatropicaKortrijk

Alskleuterzatikalgefascineerdtekijkennaarde
mooie "Gramma Geelstaart", zo noemde ik deGramma loretouit het zee-aquarium van mijn
vader, en ikwachtteongeduldigtotdeverlichting
uitzougaan, om dan nogeens deprachtige rif-
wachter, met zijn honderdenpareltjes op het li-
chaam, uitderostwandtezien verschijnen.

Dankwamhetmooisteverjaardagscadeauvanheelmijnleven.
Voormijntiendeverjaardagzouikeen 100-literbakje opmijnkamerkrijgen.
Toenikalleboekenoverdeaquaristiekdieweinhuishadden,uitgelezenhad,
trokiknaardeboekhandelomernogeentjetekopen.
Op aanraden vanmijn vader ging het een Zuid-Amerikaans biotoopaquari-
umpje worden. Met zalmpjes, dwergcichliden en meervallen, die ik in de
boeken had gezien. Danwerd een onderstel voor het bakje in elkaar getim-
merd,eenfilterenalleanderetechnischeapparatenaangeschaft.Indewinkels
hadikalmetgroteogenstaanstarennaardevele soortenschitterendevisjes.
Enzowerdhetbakjeuiteindelijkingerichtmetwatkienhouten stenendieik
zelfverzameldhadindeArdennen.Natuurlijkkwamenerookplanteninhet
bakje. Dankwameenmoeilijke tijd, namelijkdezevan afwachten. Terwijl ik
toennognietgoedwistwateennitrietsprongwas.Datmaakteallesweereen
stukmoeilijker.
Maar na drie weken wachten gingen we
naarMoeskroen,datwaszowathetpara-
dijs voor mij. Al die visjes, en daar
moest ik danuiteindelijkuit kiezen.
Het werd een schooltje fantoom-
zalmpjes en een koppeltjeApisto-
gramma's.Iederekeeralsikthuiskwamvanschool,
liep ikrechtnaarbovenomnaardevisjes te
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gaankijken. Ennaeenweekzagikaleitjesvandedwergcichlidenhangenin
het kokosnootschaaltje. En trots dat ikwas. Alleenjammer dat 's nacht de
meervallendeeitjes opaten.Nooithebikeenjonggezien.
Natweejaarwasikdatbeu. Ikrichttehetaquariumopnieuwinenikzoual-
leen nog één koppeltje dwergcichliden houden om te kwekenDat dacht ik,
wanttoendevissennaeenpaarmaandennoggeeneitjeshaddenafgelegd,be-
sloot ikomertochnog enkele andere dierenbij te steken. Dus, vankweken
kwamweerniets inhuis.

Danhebikookeentweedeaquariumopmijn
kamer geplaatst. Een klein kweekaquari-
umpje. Daarin heb ikhet prachtige af-
zetgedragvanspatzalmenmogenaan-
schouwen. De visjes die hun eitjes
aaneenbladbovenwaterhangen. In
dat bakje kweekte ik ookmet para-
dijsvissen, die dan later in de vijver
werdenondergebracht.
Maar dat bakjewerd ook al snel te
kleinvoordevissendieikerinwilde
houden. Dus een derde aquarium
werd in mijn kamertje gezet. Het

werd weer een Zuid-Amerikaans gezelschapsbakje waarin ik weer enkele
kweekervaringenrijkerwerd.
Maarondertussenlasiknogveel, ikleerdedeTanganjikacichlidenkennen. Ik
waszekerdathetvolgendebakje eenTanganjika-aquariumzouzijn.
Duswerd het oudste en grootste aquarium opnieuwingerichtmet een rots-
wand en lege slakkenhuisjes, daarin leggen sommige cichliden hun eitjes. Ik
zagna enkeleweken al eenhoopjongen inhetbakje zwemmen. Het andere
aquariumopmijnkamerwerdingerichtalskinderdagverblijfendaarbrachtik
eendeelvandejongeninover.
Dankwamdetijddathetgrote 500-literaquariumdiebij onsbeneden stond,
aaneenherinrichtingtoewas.Dataquariumwasvanmijnvader,maarnaveel
aandringenmochtikookdaarTanganjikacichlidenhouden.HetkoppelNeo-
lamprologushecqui diemeteenanderkoppelinhetbakjebovenzat,werdnaarbeneden verhuisd. Dat had ik beter niet gedaan. Want die grote veelvraten
atengeregeldeenpasaangekochtvisjeop.Veelvissenzijndaardoorgestorven
enikkondeoorzaakmaarnietvinden.Aanhetwaterkonhetnietliggenwant

mijn c.a. (curriculum aquaristicae)
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de grotere vissen in dit aquarium kweekten allen goed.
TotopeendagdatikmeneerHecquimeteenParacy-
prichromis vanvijfcentimeterinzijnmuilzagzwem-men. Eén dingwas zeker: die dierenmoestenuit
de bak. Een hele dag heb ikmet een schepnet
bovenhetaquariumgehangen.Devrouwtjeskon
ik gemakkelijkvangen. Maar hetmannetje van
de hecqui 's bleef vastberaden onder zijn rots.Totikbeslootheteensteproberenmeteenklein
vishaakje.Hetklinktmisschiennietzodiervriendelijk,
maarikkonhemdaarmeevangenenhijheefternietsaan
overgehouden. Omeerlijkte zijn: ikhad ergeenmede-
lijdenmee. Hij enzijn tweevrouwtjeswerdennaarhet
opkweekbakje gebracht en daar zwemmen nu al veel
kleinehecquitjes inrond.
HetkoppelNeolamprologussplendens, die danalleeninhetoudsteaquariumopmijnkamerzat, leefdevredigal-
leenverder. Tothetpotfiltertjevan ditbakje stukging.
Er zat niets anders op dan de visjes naar het grote
Tanganjika-aquariumbenedenovertebrengen.

Maarnustondikdaarmeteenleegbakje
opmijnkamer.Datkoniktochnietlaten
gebeuren.Hetenigeprobleemwasdater
geen filtermeer in zat. Toenheb iknog
een oude droom van mij verwezenlijkt:
het paludarium. Een mooie orchidee
siertnuhetbakje,diejeveeldoetdenken
aaneenplaatjeuithetoerwoud.Laterwil
ikinhetwatergedeeltevanditoeverterra-
rium killies houden. Er is dus nogwerk
aandewinkel.

Enondertussenbenikalvijftienjaarenheb ikalzeerveelgenotenvandeze
boeiendehobby!

mijn c.a. (curriculum aquaristicae)
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SCHORPIOENEN

De schorpioenbehoorttot de stamdergeleedpotigen. Deze
stam (arthropoda) is van alle stammenvanhet dieren-
rijkhetrijkstaansoorten:zeomvat75%vanallebekende
diersoorten.
Degeleedpotigenonderscheidenzichvandeoverige
stammendergelededierendoorhetbezitvange-
lede lichaamsaanhangsels, waarvan de leden

door middel van gewrichten beweeglijk met elkaar en
methetlichaamverbondenzijn.Devormingvandiege-

wrichtenismogelijkgewordendooreentweedebijzonderheidvandegeleed-
potigen:decuticula.Decuticulaiseendoordeepidermisafgescheidenlevens-
lozebuitenlaag,diehetuitwendigeskeletvormt.Behalveeiwitmoleculenbevat
hetookhetkoolhydraatchitine.Hetchitineisnauwverwantaancellulose, de
stofwaaruitdecelwandenvandeplantenzijnopgebouwd. Skeleteiwitenchi-
tine hebben eenmoleculaire bouwdie zobij elkaarpast, datbeide bestand-
delensameneenhechtgeheelvormen.Opdieplaatsenechterwaardecuticula
eenextragrotestevigheiddienttehebben,isheteiwitcomponentverharddoor
fenolen,waardoorhetzgn. sclerotine ontstaat. Deharde onderdelenvanhet
uitwendige skelet (sclerieten) onderscheiden zichvan de zachtere gewrichts-
vliezendusnietdoorhunchitinecomponentmaardoorhunsclerodine.
Niet slechts de leden van de poten, ook de lichaamssegmenten zijn door
middel van gewrichtsvliezen ten opzichte van elkaar beweeglijk. Deze ge-
wrichtsvliezen zijn zacht enuiterst kwetsbaar en liggen daarommaarzelden
onbeschermd.Meestalzijnzenaarbinnengevouwenenwordenzebeschermd
door de harde delenvanhet pantser sclerieten) die ze onderling verbinden.
Doordat degeleedpotigen door eenpantserzijn omslotenkunnenze slechts
opzeerbeperkte schaalgroeien.Vantijdtottijdontdoenzezichdaaromvan
hun pantser, nadat zich daaronder eerst een nieuwe, nog zachte enmeege-
vende bekleding heeft gevormd. Daarna "pompt" het dier de nieuwebuiten-
laag op door lucht op tenemen en laatvervolgenshetpantserhardworden.
Totdevolgendevervellingheefthetnudegelegenheidbinnenzijnnieuwe,rui-
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merepantsertegroeien.Velegeleedpotigenkrijgenhun leven langperiodiek
eennieuwecuticula. Bij anderedaarentegenhoudtnahetbereikenvandege-
slachtsrijpheiddegroeiopzodatzenietmeermoetenvervellen.Doordathet
huidpantserbepalendisvoordevormvandegeleedpotigen,maaktzijnperio-
diekevernieuwing tijdens degroeiperiodevan deze dieren eenvormverande-
ringmogelijkzoalsbij geenandere stamvoorkomt.
Dedoorregelmatigevervellingenmogelijkgemaaktevormverandering, debij-
zondergrotebeweeglijkheid,hetlichaamendeledematen,ennietindelaatste
plaatsdehogeontwikkelingvandezintuigen,hebbendegeleedpotigennietal-
leen tot de soortenrijkste, maar ook tot de meest succesvolle dierstam ge-
maakt.
De stamvandegeleedpotigenwordtinvieronderstammenverdeeld:
n tribolieten (trilobita)
n kreeftachtigen (diantennanta)
n tracheedieren (tracheata)
n chelicerendragersofgifkaakdragers (chelicerata)

Totdeze laatstebehorende schorpioenen. Inveleopzichten,maarinhetbij-
zonderdoordegeledingvanhetlichaam,blijkendeschorpioenentotderela-
tiefprimitieve spinachtigentebehoren.
Echtelandbewonende schorpioenenzijnreedsuithetCarboon(350-270mil-
joenjaargeleden)bekend.Hetvoorlijf(prosoma)vandeschorpioenisbedekt
met een ongeleed rugpantser. Het erop aansluitend achterlijf(opisthosoma)
bestaatuitvrije segmenten, waarvan de laatste vijftot een "staart" versmald

zijn. Het lichaam eindigt in een pijl-
staart, met een blaasvormig, in een
gifstekel uitlopend aanhangsel (tel-
son).Voorste extremiteitenzijn (che-
licereb) driedelig geleed, maar kort,
pepidalpengoedontwikkeldenvoor-
zienvangrijpscharen.
De looppoten vertonen geen bijzon-
dere kenmerken. Ledematenvanhet
negende achterlijfsegment als ge-
paard kamvormig aanhangsel (pecti-
nes) gevormd, en voorzien van tal-
rijke zintuigcellen die op

BovenaanzichtHeterometrus laoticus

Chelicerae
Lateraleogen
Medianeogen
Prosoma

Pedipalp

Mesosoma

Telson

Metasoma

Chela

schorpioenen
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mechanischeprikkelsreageren.Deviervolgendesegmentenmetademspleten
geventoegangtotdeboeklongen.
Ophetrugschildvandeprosomabevindenzichgepaardemedianeogenenop
de overgangvanvoor- en zijrand enkele zijogen. Zoals hun platte lichaams-
vormaldoetvermoeden,bewonendeschorpioenenallerleispleten.Hunprooi
bestaatuitkevers, kakkerlakkenenanderegeleedpotigen, dievandichtbijmet
de scharenwordengevangenenvaakonmiddellijknaardechilicerenworden
gebracht.Degifstekelwordtgebruiktalshetslachtoffertamelijkgrootisente-
genspartelt.Deschorpioenkromtzijn "staart" danhelemaaloverhetlichaam
naarvorenensteektdegifstekeléénofmeerderekereninhetlichaamvande
prooi.Vervolgenswordtdeprooimetde cheliceren in stukkengescheurd en
naar de mond gebracht. Natuurlijk dient de gifstekel ook ter verdediging,
hoeweldeschorpioenvannaturenietagressiefis.Hetgifisnietgevaarlijkvoor
de mens. Het veroorzaakt enkel pijnlijke steken, zwellingen en soms ook
koorts,maardeverschijnselenverdwijnenmeestalnaenkeledagen. Enkelde
schorpioenen uit droge streken, in het bijzonder die uit de woestijnen van
Noord-AfrikaenAmerikazijngiftig.
HetgifvandeSaharaschorpioen(Androctonusaustralis) is evengevaarlijkalsdatvaneencobraenkanbinnenenkele secondeneenhonddoden.
De schorpioenenzijnvooreendeel levendbarend. Deparingbegintmeteen
voorspel; hetmannetje grijptmet de pedipalpenvan hetvrouwtje tegenover
hem envoerthetmetzichmee. De schorpioenenbeginnente "dansen".Na
bepaaldegedragswijzenzethetmannetjeeenvaneensteelvoorzienzaadpak-
ketje (spermatofoor) op de grond af. Daarna trekt hij, zelfachteruitlopend,
hetwijfjezovernaarvorentotzijzichmetdegeslachtsopeningbovendesper-
matofoorbevindtendezeopneemt.Naeenlangedraagtijdvanongeveeréén
jaar legt het vrouwtje de eitjes. De eischaal breekt onmiddellijk na de 'ge-

spec.
Letopdegoedontwikkelderechterschaar.

schorpioenen
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spec.

boorte'openenkomenervollediggevormdejongenuit.Hetwijfjedraagthaar
jongenenigetijdopderugmee, dieéénvooréénlangshaarscharenomhoog
zijngeklommen. Zehelptze eenhandje doorhaar scharenzijwaarts tehou-
den. Dichttegen elkaargedrukthoudtze zichmethunklauwtjes stevigvast.
Vreemdejongenwordenevengoedopgenomenalsdeeigenjongen.Vandeon-
geveer200 eierenkomenereendertigtaljongenuit.

Schorpioeneninterraria.

Schorpioenen kunnen in eenvoudige terraria gehouden worden. Omdat de
meestedierenbodembewonerszijn,moethetterrariumniettehoogzijn.Voor
hetgevaarvanhetontsnappenmoethetterrariumgoedafsluitbaarzijn,want
zekunnenzeervluguitdehoekkomen.Zehebbenveel schuilplaatsennodig,
zezijnnamelijknachtactief.Omdezeredenmagmendedierennietindezon
zettenenookgeenfellichtophetterrariumplaatsen.
Menkanhetterrariumverwarmendoor eenwarmtekabel ofwarmtematon-
derin te plaatsen. Men doet dathetbest aan één zijde zodat de andere kant
watkoelerblijft.Detemperatuurmagde 27 ˚Cnietoverschrijden.
De schorpioenenkomeneigenlijkuittweeverschillende levensgebieden.Pan-

:

Het gifvan is sterk genoeg om een volwassen mens
binnen de twee uur te doden. Volgens mijn informatie bestaat er nog geen
antigifserum. In vergelijking met andere schorpioensoorten is vrij
agressief. Dezeschorpioen isduszeerzekergeendiervoorbeginners.

schorpioenen
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dinus enHetterometus komen uit warme gebieden van Afrika en Azië enmoeteneenhogereluchtvochtigheidhebben.Zemoetendaaromeenluchtige,
vochtige bodembedekking hebben. Turfvermengd met vermiculiet is goed
maarookspeciale orchideeëngrondkandienen.Menmoetwel elke dagmet
lauwwater sproeien. Ookmoetmen zorgen voor een goede luchtcirculatie.
Eenwaterbak, diezenietkunnenomstoten,magnietontbreken.
Dewoestijnschorpioenen,desoortenHadogenes,Androctonus, Opisthophthal-
mus, Buthus, Parabuthus enLetrus alsook de meeste schorpioenen uit hetzuidwestenvanAmerikamoeten eenterrariummetalsbodemzandhebben.
Debodemmagmeerdanvijftiencmzijn. ermoetenwelveel stenenenhout
inzittenzodatdedieren eronderkunnengraven. Eenwaterbakmagnietont-
breken,ookaldenktmenzenietdrinken.Verdermoetmenhetzosimpelmo-
gelijkhouden.
De schorpioenenzijnjagers envangenhunbuit liefstzelf. Tothunprooibe-
horenallerleiinsectenenspinnen. Inhetterrariumgeeftmenzehetliefstkre-
kels en sprinkhanendie aandegroottevander schorpioenenzijn aangepast.
Zeetenongeveertweetotdriestuksperweek.Jongedierenetenmaaréénstuk
perweek. Babyschorpioenen eten tweemaal perweek zeer kleine krekeltjes.
Drachtigewijfjesenschorpioenendietekoudgehoudenwordenetenniet.Zo
kan men als men op vakantie gaat het terrarium koel zetten zodat de li-
chaamsfunctieszakkenenzohetvoederenoverbodigmaakt.Alsmenterugis
zetmenzewarmengeeftzewatte eten.Meelwormenwordenookgeaccep-
teerd engrote dierenkanmenzelfs eennestmuisjegeven. Bij goedvoederen
zijnvitaminen- encalciumpreparatenoverbodig.
Schorpioenen zijngeenknuffeldieren, men laat zehet liefst inhet terrarium
zitten.

VertaalddoorAntoinetteGrudzien
Bron: GrzimekenSchorpioeneninhetterrarium

schorpioenen
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KOISTORY
DeelII

RikValcke,AquatropicaKortrijk

Indevorigeafleveringhebbenwegeziendatmijneerstevijvernogalsnelteklein
werdendatikopzoekgingnaareen andereoplossing.

Dezewerdgevondenonderdevormvaneenoude
zinken badkuip, die ik gekregen had van een
vriendvanmijnvader. Deze had de kuip op de
kop kunnen tikken tijdens de afbraak van een
oud huis. Het gat van de aflaatwerd dicht ge-
maakt, waarna de badkuip vooraan in een
bloemborder werd ingegraven. Na het vullen
van de kuip werden de karpertjes en goud-
windes erin uitgezet. Om het uitspringen tegen
tegaanwerderkippengaasoverdekuipgespan-
nen. Dit had als bijkomendvoordeel dat het de
vissen beschermde tegen poezen, die soms likke-

baardendnaardevijverzatentekijken.Nadatikeenshadgemerktdateenvan
diekattenmethaarpotenprobeerdehetgaas los temaken, heb ikde draad
methakenaandegrondverankerd.
Doorhettotaalontbrekenvanenigefilteringwashetwateralnaeenweekvol-
ledigverkleurddoorzweefalgen.Devissenzagenweenkeltijdenshetvoede-
ren.Tochwerdhetwateromdedrieàvierwekenvol-
ledigververst.Voorhetvullenwerdaltijdpompwater
gebruikt endatbetekende ongeveertwintig emmers
volpompen.
Bij de eerste vorstvoorspellingen werden de vissen
uit de kuipgehaald. Dekleinstewerden aanvankelijk
ondergebracht in een plastieken kuip die ik in een
onverwarmdhokhadgeplaatst.Toenlaterbleekdat
dit hok niet vorstvrij was, werd de kuip verplaatst
naardekelder.Dekleinstekarpertjeswerdenineen
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aquariumvan 80x40x40cm, die inde
woonkamer bovenop een kast
stond, ondergebracht. Het
water werd aanvankelijk ge-
filterd doormiddel van een

door luchtcirculatie aange-
dreven filtertje. Alras bleek dit sys-

teem onvoldoend capaciteit te hebben
omhetwatergoedtefilteren. ErwerddaneenkleineEheimpotfilteraange-
kocht. Zelfs dezefilterhadhetnogalmoeilijk. Iedereweekmoestikdefilter
reinigenandersdreigdedezedichtte slibben.
Doordathet aquariumin dewoonkamer stond, kreeg ikruimschoots de tijd
omdekarpers te observeren. Ikvondhetheelplezierig omdekarpertjes zo
bezig te zien in debodem. Endathet echtegravers zijn,werddaarduidelijk
bewezen. Somswerdhetgrind opbepaalde plaatsenvolledigweggehaald en
kwamdeglasplaatblootteliggen.Geenwonderdatdefiltersteedsdichtslibte.
Letwel, ikspreekhieroverrelatiefkleinevissenvan 8-15 cm.Ditingedachte
houdendkanjezichwelvoorstellenhoevolwassenkarperstewerkgaanineen
plantenvijver.
Inhetvoorjaar, als deweersomstandighedenhet toelieten, werden devissen
terugbuitenindekuipgezet.Dezewerkwijzehebikzesjaarvolgehouden.
In 1989huwdeikengingenmijnvrouwenikop
een appartementwonen. Daar installeerde ik
het aquariummet daarin de kleinste karpers
en enkele goudvissen. Mijnmoeder enmijn
zuster hebben dan nog gedurende enkele
jarendevissenindeingegravenbadkuipver-
zorgd. Op zekere dag gaven zeme echter te
kennendatzeditgedoeminofmeerbeuwaren.
Ikheb de vissen danmaar teruguitgezet in
eennatuurlijkevijver.Debadkuipwerduitge-
graven. Deze had toch al haarbeste tijd ge-
had.Opsommigeplaatsenwaszereedsbijna
doorgeroest.Metanderewoorden: rijpvoorhetgroothuisvuil.
Datiknietweggelegdwasvooreenlevenopeenflatwerdmereedssnelduide-
lijk. Ikverveeldemebehoorlijk daar tussen die viermuren. Ikhadbehoefte
aaneentuin.Naéénjaarenviermaandenkwellingwashetdaneindelijkzo-

koistory
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ver. Inaugustusvanhetjaar 1990, hebbenweonzeeigenwoning
aangekocht.Aandewoningwas eentuinvan 24,5mdiep
op 9,5 mbreedverbonden.Verspreid overgans hetgras-
perkstondennegenfruitbomen,metnogeensdrie
fruitbomen rond het tuinhuis. Verder stond er
een beukhaag langs de hele lengte van een
houtenscheidingswand.Ikwaswelblijdatereen
tuinhuis stond, zo moest ik er geen aankopen.
Naderijkeperen- enappeloogstindeherfstvan
1990,werdenallefruitbomenverwijderd.Hoewelwe
erheelwatfruitweggaven,haddenwezodanigveel
peren dat ze afvielen en lagen te rotten op het
gras,watalleenmaarwespenaantrok.Doordatdewortelsvandefruitbomen
de aarde omhoog duwde lag het gazon erbij als een heuvellandschap. Trou-
wens, hetwasmeeronkruiddangras.Debeukhaagwerdookvolledigverwij-
derd. Ikbegrijpnietwaaromdevorigebewonerlangs eenhouten scheidings-
wandeenhaagheeftgepland.Zowas erzekereenmeterplaatsverloren.
Indewinterlagdetuinernogalnaaktbijmaarikhadgenoegtijdomplannen

te smedenwat ik ervan zoumaken. Erwerden
verschillende tekeningen gemaakt. Mijn buur-
man, toennogalstekenaaarwerkzaambij de
waterleiding, is een creatieve persoon en
ookhij zette zijn ideeënoppapier. Zoont-
stond, nawat aanpassen en verbeteren, het
grondplan.
Het voorjaar deed zijn intrede. In april werd
hetgrasomgespitenallewortelsvandefruit-
bomen werden verwijderd. Er werden ook

nog van drie bomen de afgezaagdewortels uitgegraven, waarvan er één be-
hoorlijkdikwas.Volgensmijnbuurmanhaddendaarpruimenbomengestaan.
Eenkistmetgeldbenikniettegengekomen, spijtig.
Toenhetterreinerweerplatbijlagwerdereentuinmanaangesprokenomhet
grastekomenzaaien.Dezeheeftnogeerstdeaardegefreesd, danhetgrasge-
zaaidendebodemplatgerold.Naenkelewekenzagditeralveelbeteruit. Ik
had ook plantenborders uitgetekend en deze werden met eenjarige zomer-
bloemenaangeplantwatvooreenmooizichtzorgdeindezomer.
In dievakantie ('91) heb ikmetkasseistenen die afkomstigwarenvan straa-

koistory
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tuitbraak de borders opgebouwd. Erwerd een laag in de grondgeplaatst en
daarbovenopeentweedegemetseld.Ditzorgdevooreengoedkope,duurzame
enmooie afwerking. Ikheb toenookalrondmijntuinhuismuurtjesgemetst
dielaterdeaarde, afkomstigvandegeplandevijver, zoudentegenhouden.

Volgendemaandhetvervolg.
RikValcke

koistory

Wistudat

Wistudat... detotaleoppervlakteoverdehelewereldwordtgeschatop
284.300vierkantekilometerofongeveerzevenmaalBelgië.

Wistudat... eenkoraalrifgroeitampertiencmperjaar.

Wist udat... hetgrootste koraalrifterwereld is hetBarrièrerifinAus-
tralië.Dekoralenzijnertweemiljoenjaaroud, sommigezijnnogouder.

Wist u dat... koraalriffen zijn voor de zeewat het regenwoudvoor de
aardeis. Ongeveeréénvierdevanalleoceaandierenlevenophetkoraal-
rif. Koralenzittenvolproteïnen enzijnvoormiljoenen levendewezens
eenbelangrijkevoedselbron.

Wist u dat... Sea Life in Blankenberge heeft voor het nieuwe seizoen
een kunstmatig koraalrifgebouwd dat een onderdeel is van een groot
aquarium waarin ontelbare kleinere vissen leven. Wellicht een goeie
redenomerditjaareensnaartoetegaanmetdezeeaquarianen.
(bron "HetNieuwsblad")

Wistudat... in2001 erwereldwijdzo'n250miljardsms-berichtjesver-
stuurdwerden.TijdensdevoorbijeoudejaarsnachtwerdeninBelgiënaar
schatting zo'n 13 miljoen sms'kes verstuurd. Dat is ongeveer twee be-
richtenperklant.
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VRAAG&...ANTWOORDGRAAG

Hetisdebedoelingvandit(nieuw)rubriekjeaandelezerszee-aquarianen van
onsclubbladdemogelijkheidtebiedenvragen testellen. Ookkunnenlangsdeze
wegmoeilijkheden voorgelegdworden aan de lezers die zich geroepen voelen
erop teantwoorden.
Dathangtuiteraardvan enkele "wijzen"af, hierop een bondigantwoordtege-
ven, dat dan in een volgende editie kan verschijnen. Op die maniergeniet ie-
dereen ervan.
Omdezaakzoaantrekkelijkmogelijktemaken, (enminstbelastendvoorde
redactie), stelikvoordatiedereendieditwil,zijn "antwoord"magformuleren
opdegesteldevragen.Uiteraardkanderedactienietalleantwoordentegelijk
publiceren.Daarzouzeeenselectiekunneninmaken,enbvb.hetmeestaccu-
rateantwoordeerstpubliceren.
Indien er over een bepaald thema zeer veel respons zou bestaan, zou dit
kunnen dienen om eens een avond hierover te beleggen... Het is maar een
voorstel... enhetkanonzehobbynoginteressantermaken!

Getekend:HendrikDeMuynck

Hendrikgaatmeteenvan startenwerpteeneerste stokinhetkippenhok!!

Vraag: Persoonlijkverversikopvrij (on)regelmatigetijdstippen(omdetwee
maand)eendeelvanmijnbodemsubstraat(fijnkoraalzand,diameter
driemm, diktetweecm).Ditvervangikdoorreedsvroegergebruikt
koraalzand.Meestalverversikmaximaalvijfkgineens(opeentotaal
van ongeveer 25 kg bodemsubstraat). Het vuile koraalzandwas ik
verschillendekeren schoonmetgewoonleidingwater.
Uiteraardzijnallebacteriëndieopdekorrelsaanwezigwarenopdie
manierdood.Maareensterugindebakgebracht,wordtditkoraal-
zandtochvluggeherkoloniseerddoorbacteriënenzoisernietsmis
metdezemethode,denkik.Oftochniet? ...Doeeenseenschepjege-
wassen koraalzand in een glas zeewater. Laat dit 24 uur staan en
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meet dan eens nitrietwaarden ...je zal je ogen niet geloven (in 't
rood!)
Is het fijne aragonietzand, dat momenteel in sommige aquarium-
zakenwordtaangebodenentrouwensnietgoedkoopis, zoveelbeter
dangewoon(fijn)koraalzand?Waarinzithetverschil?
Ishettoevoegenvaneenverzadigde"kalkwasser"oplossing+eencal-
ciumreactor nietvoldoende, m.a.w. zal een "aragoniet"bodem i.p.v.
een "gewone" koraalzandbodem depH en/ofde kHnogbelangrijk
beinvloeden?
Erzijndannogverschillende soortenbodemsubstraat ...
metbacteriënenzonderbacteriën ...
n.b.:kunnendie"natuurlijke"bacteriënwekentotmaandenoverleven
indieplastiekzakken?

Over het kooldioxide/karbonaatsysteem (buffersysteem), schrijft
Adeyin "DynamicAquaria" (p.197):
"...in omstandigheden met hoge calcificatievereisten is het gebruik
van aragonietzand, zijnde de minst stabiele vorm van calciumcar-
bonaat, van onschatbare waarde. De brokstukken van sommige
kalkalgen(bvb.Halimeda)ofgemalenkoraalskelettenkanhetarago-nietleveren (als ergeenorganischmateriaalmeeraanhangt).
OolietofbijnazuiveraragonietzandvandeBahama'sisopdemarkt
indeU.S.A. inbulkverkrijgbaar."

Moetenwe elkekeer "nieuw" koraalzandgebruiken? ...Welkebewer-
kingenheeft het ondergaan omzoverschillend te zijnvanhet "ge-
woon" koraalzand? Beiden komen toch uit zee! Speelt de korrel-
grootte somseencrucialerol?
Wiegeeftmehierop eenklaarantwoord?

HendrikDeMuynck

Alleantwoordenwordengepubliceerd indevolgorde
van binnenkomen op de redactie.
Martin Byttebier, Kleine Brandstraat 12, 8540 Deerlijk
e-mail: redactie@aquatropica.be.
Via tam-tam kan ook nog, maar dan liefst na 20u aub.

vraag&... antwoord graag
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DAGBOEKVANEENTOEKOMSTIG
TERRARIUMLIEFHEBBEROF AQUARIAAN?

Maandag22:
BenmijnSinterklaasgaanophalenbij grootmoeder. Alleen
knikersgekregen. Stomspeelgoet. Hadnochtanseenaqua−
riumgevraagd. Heb de knikkers opde keldertrapgelegd.
Grootvader naar beneden getuimmeld. Ernstige verwike−
linggen vastgesteld.Er waren geen knikers kapot.

Troefgekregen, mijnbesluit vandedag: Met knikersspelen
mag niet. Een aquariumzou minder gevaarlijk zijn.

Dinsdag23:
Heletoffe dag, heb nichtje Suzy gezienopbegrafenisgrootvader. Hele dag doktertje
gespeeld. Heel plesant. Mamakwaad, papakwaat, tante Angele kwaat, Suzy niet.
Doktertje spelen mag niet.

Mijn besluit van de dag : Zo vroeg eenstiel of een hoby aanlerenis verboden.

Woensdag24:
Hierendaarinhuischocoladekoreltjesgelegd. Papais muizenvalengaankopen. Heb
korels opgegeten. Mamaviel flauw. Kreeg eenflinke rameling .

Mijnbesluit vandedag: Chocoladekorrelsetenisniet alleenslecht voor mijntand−
jes.

Donderdag25:
Hebgeruildmet AlledBatharbous. 20knikersvooréénhele mooie wite muis. Ineen
doosjegedaanenschoonverpakt. Zougraagterrariumliefhebber worden. Kadeautje
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voor mama gemaakt. Mama eerst heel blij,
daarnaflauwgevalen. Papa weer heel kwaat.
Heb weer troef gekregen.

Mijnbesluit vandie dag: Ook eenterrarium
mag ik wel vergeten.

Vrijdag26:
Papasloot mij opinkelder, Is plezant.. Erstonddaar nog eenaquarium. Heb van
patatenvoorraadfrietjesgesnedenommamatehelpenZwaarwerk, zeker10kilopa−
taten afgewerkt in dat aquarium.

Mijn besluit van de dag: Mama helpenis ook al verboden.

Zaterdag27:
Papasloot mij opopzolder, ook heel plesant. Viaeenstevig onderstel vaneenoud
aquariumhadik wel meerzicht. Heb papageholpenendakgooot proper gemaakt.
Stondveel volk opstraat. Pompierszijn mevandakkomenhalen. Papakwaat. Nu
echt klop gekregen.

Mijn besluit: Papa helpenis verboden.

Zondag28:
Papasloot mij opinhettuinhuisje. Hadkouenheb vuurtjegestookt. Pompierszijn
weer gekomen. Tofe mensen, spuiten alles nat. Weer klop gekregen.

Besluit van de dag. Met vuur spelenis verbooden.

Maandag29:
Woupompiersnogeensterugzien. Hebzegewoongebeldenzezijnheelsnel afgekoo−
men. Mamakwaad en pompiers ook. Heb weer klop gekregen.

Mijn besluit: pompiers graag zienis ook al verboten.

dagboek toekomstige terrariaan of aquariaan?
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Dinsdag30:
Opbezoek bij grootmoeder die nu weduweis. Toen mij zag kreegze het erg kwaat.
Mamasloot mij opindekeukenomergertevoorkoomen. Erstaat bij grootmoeder
een mooie grote bokaal goudvissen. Stoelenvangrootmoeder veel te hoog, Heb ze
kortergemaakt met dezaagvangrootvaderombetertekunnenopserveren. Dat had
hij mijvorigjaarnoggeleerd. Nuzijndestoelenjuistgoet ophoogteenkondegoud−
vissenevenbetasten. Zehappennaarlucht... Welicht lastigzwemeninrondebokaal.
Geen klop gekregen.

Woensdag31:
Met papa naar klieniek gegaan. Grootmoeder en mama gaan bezoeken. Er is
ietskapot aan hunzenuwen. Waarschijnlijk familieziekte.

Mijn besluit van de maand:
Wacht maartot ik "groot ensterk ben". Ikzal met muizenenslangen werkenen
terrariumliefhebber worden. Ikzal ook grote aquariums bouwenvoor grote vissen,
geengoudvissendiehappennaarlucht wel Pieranha'sdieechtkunnenbijtenwant het
zal nodig zijnin die "grote mensenwereld"...

Uitdekindermondvaneen 10jarige
enbewerktdoorDonald

dagboek toekomstige terrariaan of aquariaan?
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DE ONDERWATERWERELDIN
DE GOLF VANAKABA

verslagvergaderingzeewatervan22februari
HendrikdeMuynck

Opvrijdag22februarikregenweeenuniekediareportagetezienoverdedui-
kervaringenvanechteliefhebbers:FreddyenBrigittevanGoethemzijndoor-
winterdezeewateraquarianen:decommentaardiewebijiederediakregenwas
zeerinstructief.Vandaarmijnpoginguditzovolledigmogelijkweertegeven.

Duiksite : GolfvanAkaba, in het zuiden van Jordanië, waar een afgedankt
schipmeteenlengtevan 80metertotop 30meterdieptetotzinkenwerdge-
bracht, speciaalomdeduikersteplezieren !
Wedoken(indereportage)progressieftot30meterenstegendanweergelei-
delijk tot aan de oppervlakte. Achtereenvolgens zagen we op verschillende
diepteniveausvolgendedieren :

Aan de oppervlakte : een tapijt van zee-egels ( = algeneters) op de kiezel-
bodem;grondels ;zeebarbelendiesterkvankleurkunnenveranderenvolgens
hun gemoedstoestand, en die zeer gevoelige en inklapbare baarddraden be-
zitttenomerhetzandmeeomtewoelen

Op 8meter: grasveldenwaarin zeepaardjes. Een zeldzamevondstvoor dui-
kers; demannetjes zijn buidelbroeders; hetzijn slechte zwemmers enzuigen
hetvoorbijkomendevoedsel binnen door de negatieve druk in hunmuil; de
mangrovekwal (Cassiopea) bezitzoöxanthellen!
Op 12meter:hierbeginthetechterif. Eenzee-egel (waarschijnlijkAstheno-
soma varium), waarvan de stekelsmetgifklierenbezet zijn, die dehandvaneen duiker kunnenverlammengedurende een kleinuur. Ze komen frequent
voorindeRodeZee, bewegenzichbijzonder snel enverorberenalleswatze
op hun weg tegenkomen, ook ongewervelde. Slechts in specialaquarium te
houden.
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VerderzagenwerifbaarsjesinAcropora's,markiezinnetjeenAnthiassen.Dezewordenallenalsvrouwtjegeborenenondergaanlatereventueeleengeslachts-
verandering. Eénmannetje leeft in een harem van een tiental vrouwtjes; ze
zittendikwijlsverborgentussenHydrozoa.
Op 17 meter: anemoonvissen (Amphyprion bicinctus) tussen een tepelane-moon. Bij afstervenvanhetmannetje, neemthetgrootstejong derolvande
vaderover.Anemoonvissenzoudenzelfsduikers efkesdurvenaanvallen.
Papegaaivissen(Scarus),waarbijdebekisomgevormdtoteenbeenderigesna-vel: leven vooral van (kalk)algen en zijn de hoofdproducenten van het zeer
fijne koraalzand. Zijn goed houdbaar in een (speciaal)aquarium, mits bij-
voerenmet sla en spinazie. Het zijn dagactieve dieren die 40 à 50 cmgroot
worden.Zevormenslijmomhulsels, dieafgescheidenwordendoorklierenge-
legenachterhunkieuwdeksel.
Tafelkoraal met een doormeter van 2,5 meter!, waarin gele koraalgrondels
(Gobiodoncitrinus)welkezeergoedhoudbare,rustigevisjeszijn.Hetzijntrageeterszodatjemoetoppassenvoorvoedselconcurrentie.

Op30meter:Hetschiplagopzijnzijkant,bezetmetmassa'sblaasjeskoralen
vanwel 80 cmdiameter;Acropora's ;Styloporapistillata, tot 25 cmhoog.
Ctenochoetusstriatus (algeneter)is somsgiftig! enwordttot35jaarouden20cmgroot.
Pomacentrus imperator (keizersvis) is zeer schuchter, ookindenatuur. Leeftvansponzenenalgen.Hetzijntrageeters.Agressieft.o.v. anderekeizersvissen
Dendronephtia : totéénmeterlang!Menzagopdeuitstekendeonderwaterop-nameduidelijkdekalknaalden.Erzijn wel50soortenDendronephtia's...moei-lijkteonderscheiden, zelfsvoorspecialisten.
Rode sponzen : sommigenzijnvrij giftig enwordenbezochtdoornaaktslak-
ken,dieophunbeurthetgifinhunlichaamopslaanterverdedigingtegenpre-
datoren. Dezenaaktslakkennooit oftenimmeraanschaffen. Zegaan eenge-
wissedooddoorverhongeringtegemoetinuwbak.
Pygoplites diacanthus (pauwoogkeizersvis): moeilijke klanten. Ze kunnenvrijagressiefzijnt.o.v.medebewoners

Op18meter:kokerwormen.Hunkransismultifunctioneelenopdetentakel-
puntenbevindenzichlichtgevoeligecellen,diezichbijdeminstewijzigingvan
hetmilieuintrekken.Zeverdragengééndirecte stroming.

verslag bijeenkomst zeewater 22 februari
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Koraalvlinders:Chaetodon trifasciatus.Nietgeschiktvoorhetaquarium(echtevoedselspecialist!), dusnietaanschaffen
Heniochus acuminatus (gewonewimpelvis): goedtehouden (zelfs in school-verband), echternietsamenmettrekkers-ofkogelvissen.Leeftvankokerwor-
men. Bijvoerenmetslaofspinazie.
Soldatenvis (Myripristesvittata): nachtactief.Koraalduivel: aantepasseninlageredierenbak;verkiestduisterehoeken.

Op 15 meter:Murenen: voeden zichmet kreeftachtigen en inktvissen. Op-
merkelijkis datdikwijlskappersgarnalenindebuurtvanmurenenvertoeven,
waarzealspoetsersdienstdoen.
Egelvis(Diodonhystrix):vanhungedroogdehuidmaaktemenoorlogshelmenin deMiddeleeuwen. Kan in aquaria gehoudenworden, maarwordt 50 cm
groot (leeft van ongewervelden en garnalen); als ze zich opblazen (door
stress), kandathundoodbetekenen.
Poetsvissen (Labroides dimidiatus): worden ook allen als vrouwtje geboren.Geslachtsonderscheidvrijmoeilijk. Bij voorkeur slechts één exemplaarinuw
aquariumhouden.
Periclimenes lauricarpus: leeft in symbiosemet anemoon; hunpantser is im-muunvoorhettentakelgif; vóórdevervellingkruipenzeuitdeanemoneweg
(omdatzedanvrijgevoeligzijnaanditgif).Zezijngoedhoudbaarineenge-
zelschapsaquarium.

...Ondertussenstijgenweterug(wantonzezuurstofvoorraadindeflesistotde
helftverminderd) enweontdekken:

op 10meter:Xenia umbellata (pulse coral): zepompen 30xperminuut, bijvoldoendebelichting.
Sarcophyton: komt zeer veelvuldig voor in de Rode zee; leeft van licht enplankton.
Tridacna (waarvandeschelpenovergroeidwarenmetXenia);Zebrasomaxan-
thurus: algeneter;Fluitvissen(Fistularia):wordentot 1,5meterlang! levenvankreeftachtigen enkomenvoortot 130meterdiepte. Zekunnenplots eenge-
weldigekleurveranderingondergaan.

Kogelvissen: niet met lagere dieren te combineren. Anders goed houdbaar.
Pompenzich somsookop.

verslag bijeenkomst zeewater 22 februari
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Koffervissen (Ostracion) : jonge dierenvertoevenveelal ingrasvelden . Geengoedezwemmers. Kunnenineenlageredierenbaksomseenzeer sterkgifaf-
scheiden (Ostracitoxin),wanneerze schrikkenofgewondzijn. Ditkanleidentotdedoodvanalle aquariumbewoners!

Dezeprachtigediareportagewasvooralleaanwezigenopnieuweenstimulans
omonzehobbymetnogméérenthousiasmetebeoefenen.Deonderwaterwe-
reldisnogboeienderenfascinerenderdanweonskunnenvoorstellen.
Wedankendanook FreddyenBrigittevoorhunuitstekendwerk... enkijken
aluitnaareenvolgendeduik! ...Totvolgendekeer.

Verslaggevervandienst:
HendrikDeMuynck

verslag bijeenkomst zeewater 22 februari

EnkelewijshedenvanConfucius!
7Wat?Vierdagenweek?Weer een dagminder omvan hetweekend te
recupereren!

7Jemagniet te hard oordelen overmijn secretaressen. Ze zijn liefen
begripsvolals ikvaneenzwaredagthuisopkantoorkom.

7Elkegetrouwdemanweetwaaromzeorkanen,vrouwennamengeven.

7Voor je een kunstwerk begint, maakt eerst een klad, daarom heeft
Godookeerstdemangeschapenendaarnadevrouw!!!

7Kinderenopdeachterbankveroorzakenongelukken...
Ongelukkenopdeachterbankveroorzakenkinderen.

7Allepaddestoelenzijn eetbaar.Weliswaarzijn er soorten diejemaar
éénkeerkunteten.

7De ideale man rookt niet, drinkt niet, flirt niet, gaat vroeg slapen,
kortom... hij bestaatniet.
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AQUATROPICAGAATOPSTAP
01 juni 2002

Parc Paradisio

De clubreis is in de loop der jaren
stilaanuitgegroeid tot een even-
ement waar veel mensen naar
uitkijken. Niettegenstaande de
malaise die er sedert een paar
jaar heerst in het verenigings-
leven kan onze club niet echt
klagen. Natuurlijk is er een ach-

teruitgangtebespeureninhetaantalmensendiemeeopstapgaan,maaralbij
al valt hetwelmee. Iedereen die eens eenAquatropica-uitstap heeftmeege-
maakt zal hetwel volmondigmetme eens zijn, dejaarlijkse clubreis is een
warebeleveniswaarbij deweergoden ons telkenmale zeergunstiggezindwa-
ren.Detelbenikonderhandwelkwijt,maaropzijnminsthebikaleentiental
reizenmeegemaakt. Tijdens al deze tripshebbenwenognooit afte rekenen
gehadmetslechtweer.
Hetbestuurweetjaarnajaar interessanteuitstapjesuithunhoedte toveren.
DenkmaaraandeuitstapnaardeArtismetbezoekachterde coulissenvan
het aquariumgebouw ofaan de trip naarNauticaa (Boulogne-sur-Mer) met
aansluitend een rondreis doorheen Frans-Vlaanderen of frisser in het ge-
heugendetripnaarBurgersZoo.
Voorditjaarhebbenzehetietsdichterbijhuisgezocht,nl.ParcParadisio.Het
parksitueertzichinprovincieHenegouwenenmeerbepaaldinCambron-Cas-
teaulangsheendeRijkswegR36Bergen-Ath.Ditiszowatopeenuurtjerijden
vanKortrijk.
Het "ParadijsinVogelland"werdeind 1994opgerichtopheteeuwenoudedo-
meinvandevroegere cisterciënzerabijvanCambron.Vandeeenszo schitte-
rendegebouwenblijvenenkelnogenkelemonumentale 18deeeuwsegebouwen
enruïnesover, die in 1982wettelijkbeschermdwerden. Eénvandeoverblijf-
selsishetmooiepoortgebouwopheteindevaneendoormachtigelindenom-
zoomdedreef.Ditpoortgebouwstamtreedsuitdebeginperiodevandeabdij,
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maarwerdop 1 juli 1690volledigverwoestdoorhetlegervanLodewijkxiv.
Dertigjaarlaterwerddepoortterugopgebouwdenhetis ditgebouwdathe-
dentendagenog steeds dienstdoetals ingangnaarhetpark.Aanweerszijden
vandepoort strektzicheenmuuruitmeteentotalelengtevan2,7 km.Naar
het schijnt is deze muur de enige complete middeleeuwse kloostermuur die
nogoverblijftinBelgië.
Een anderindrukwekkendgebouwis de abdijtoren. Detoren ishet enigege-
deeltevandekerkdiedetandsdestijdsminofmeerheeftwetenteweerstaan.
De ruïnes vormen een uitstekend decor voor de roofvogelshow. Tijdens het
hoogseizoenkanmenhiertweemaaldaags (11 u 30en 14u30)valken, aren-
den, buizerds, gieren en uilen hun ding zien doen. Geloofme vrij, hun op-
tredeniswerkelijkdemoeite.
Hetbegintallemaalmeteenwittekerkuildieplotsvanafdeabdijtorenineen
sierlijkevluchtnaarbenedenkomtgevlogen. Devalkeniermaakthetnog in-
drukwekkender, althansvoordekinderen, doornuendandeuilophethoofd
vaneentoekijkendkindtezetten.Voorwaareenwarebelevenisvoorhetjonge
volk. Nadat de kerkuil zijn nummertje heeft
opgevoerd is het tijd aan een troep buizerds
om de mensen te vermaken. Deze vogels
vliegenbijwijlenzorakelingsoverdehoofden
van de toeschouwers dat deze intuïtief hun
hoofdintrekken.Verderkanmenookde ele-
gante vlucht van de grootste uil van Europa
(mij niet verkeerd begrijpen hé) de oehoe
(Bubo bubo) bewonderen. De valk die met
eenduizelingwekkendevaartzijnnummerop-
voertvormthet sluitstukvande show.
Eenanderhoogtepuntis ongetwijfelddereu-
zenvolière waarin men vrij kan rondlopen.
Methaarafmetingenvan 100x30(3.000m2)
is zij de grootste volière in Europa. In deze
reuzenkooi leven allerhande vogels vreed-
zaam naast elkaar. Demeest opvallende be-
woner is zonder twijfel de rode ibis (Eudo-
cimus ruber). Zijnverenpakis zohelderroodgekleurddatjehemzekernietkanmissen. Indevelekleinevijvertjes enwaterlopen, dieje indereuzenkast
kanterugvinden,kanmenvelesoorteneenden,zoalsdewitwangfluiteend(De-

aquatropica gaat op stap



-27-APRIL2002

drocygna viduata), de hottentottaling (Anas hottentota) en de rosse stekel-staarteend(Oxyurajamaicensis) aantreffen.Eenbeetjeverderkomtmenindewoestijn/tropischeanexorchideeënserrete-
recht.Indezeserrewerdgetrachtdediverseecosystemennatebootsen.Naast
deweelderigeplantengroeikanmendaarookveelbontgekleurdevogelszien.
Dekoningsglansspreeuw(Cosmopsarusregius) isdaareenprachtigvoorbeeldvan. De serreherbergt een aantal duivensoorten,waaronderdegrootste duif
terwereld, deVictoriakroonduif(Goura victoria). Deze duifkanzo'n 80 cmgrootwordenmet eengewichtvan 2 kg. Inhet landvan oorsprong,Nieuw-
Guineaisdezeduifmetuitstervenbedreigdenhijmaaktdeeluitvanheteep-
programma (EuropeanEndangered species Programma). Ookhierwaren er
talrijkewatertjes bevolktmetwatervogels van diverse pluimage, zoals bv. de
Afrikaansedwerggans(Nettapusauritus), inhetdecorverwerkt.Alsmengoedtoekijktzalmenhier endaareenroodwangschildpad (Trachemysscripta ele-
gans)haarkopbovenwater steken.Indewoestijnserrelevenvogelsenlandschildpaddenvreedzaamnaastelkaar.

Bij devogelpopulatiekanmeno.a. derenkoe-
koek(Geococcyxcalifornianus),jeweetweldeberoemde tekenfilmvogel "roadrunner" met
zijngekend"bipbip'geluid,aantreffen.Inwer-
kelijkheid haalt de renkoekoek niet de fabu-
leuze snelheiddie detekenfilmhemtoedicht,
maareenmeerbescheidenerloopsnelheidvan
zo'n35km/u,wattochverbazendsnelismijn

gedacht. Tervergelijking, een doortraindekorte afstandsloperzoals eenCarl
Lewis heeft ooit eens eengemiddelde snelheidvan 43 km/ugehaald. Dege-
wonemenszou, zelfsmetdefiets,hetnakijkenhebben.Delandschildpadden
wordenvertegenwoordigddoorde sporenschildpad(Geochelonesulcata).Mijninziensdemooiste serreisOasis. Indezefeeëriekeleefwereldvan7.000
m2kanmenwatervallen, eilandjes, exotische planten en dito vogels, aapjes,
stokstaartjesenanderedierentegenkomen.Naasteenpaardwergkaaimannen
(Paleosuchuspalpebrosus)kanmenzichookvergapenaandealdabra-reuzen-schildpad (Geochelone gigantea). De exemplaren die in Paradisio vertoevenzijntussende40en60jaaroud.Dezwaartsteweegtmomenteelongeveer 80
kg.
Midden de planten vindt men daar ook een zelfbedieningsrestaurant, die
mijns inziens schotels aanbiedtvaneenvoortreffelijkekwaliteit.
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Hetparkisnogsteedsinopbouw.ToenikvorigjaarParadisiobezochtwaren
erjuistenkeleeilandenopgericht. OphetMadidieilandlevenvossestaartaap-
jes, klauwaapjes en doodshoofdaapjes vredig, maar vooral vrij naast elkaar.
Toen ikhet eilandbezochthad ikhet onnoemelijkgelukdatjuist eenmede-
werkerdedoodshoofdaapjesvanetenvoorzag.Hijdeedditdoormeelwormen
ophethoofdofschoudersteleggenvanvoorbijgangers.Voordekleinegasten
is dit natuurlijk een unieke belevenis. Op het andere nieuw eiland, Nosy
Kombalopenverschillende soortenmaki's invollevrijheidrond.
Ookvoorditjaarzijn ertalrijkenieuwighedengepland. Ophetmomentvan
dit schrijvenbeschikte iknietoverde laatstegegevens, schietdusnietopmij
als sommige zakens niet kloppen. Ik denk evenwel dat het parknu ook een
aquariumgebouw,genreaquariumgebouwBurgersZoo,bezit.Maarnogmaals
als ditnietzoblijkt.....
Iniedergevalhetparkisnietalleeninteressantvoorvogelliefhebbers.Planten-
liefhebbers,metinbegripvanvijverliefhebberszullenhierzeerzekerookaan
huntrekkenkomen. Indeverschillende serres en langsheendewandelpaden
-naargelangderoutediemenkiestrespectievelijk 1,5, 2,5 kmen3,5 kmlang-
vindtmenplantenallerhande.Mijnbewonderinggingevenweluitnaardetal-
rijkeboomsoortendiehetparkrijkis, ikgeloofintotaalzo'n50verschillende
soorten.Demeesttotdeverbeeldingsprekendeboomvondikdeoostersepla-
taan. Sommigenzoudenalmeerdan 300jaaroudzijn,watte zien is aande
omvang. Eenvandieplatanenheeftreeds eendiametervan 6,3mbereikt.
Bij goedweer-endathetgoedweerzalzijntijdensonsbezoekdaartwijfelik
geenmomentaan-ishetwerkelijkzeerheerlijktoeveninditdomein.Daarhet
parknogal afgelegen ligtkanmen ernogwerkelijkgenietenvandeheerlijke,
rustgevendenatuurgeluiden.
Mijngedachteenaanradervooriedereen.
Omteeindigennogwatwetenswaardigheden.Hetparkis 55hagrootenhuis-
vestzo'n3.000vogelsverdeeltover300soorten.Perjaarverorberendedieren
bijna 100tonvoedselverdeeltover:
à51.000kgkorrels
à14.600kggroentenenfruit
à14.500kgvlees
à10.500kgzaadjes engranen
à9.100kgvis
à250kgmeelwormenendiverseinsecten.
Paradisio neemt actief deel aan het behoud van diverse met uitroeiing be-
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dreigdevogelsoorten. EenvandieprojectenishetEuropeanEndangere Spe-
ciesprogram(eep).Vogelsdiedeeluitmakenvanditprojectkanjeherkennen
doordatdeafkortingeep aanhunvolièreis aangebracht.
Terbeschermingvandevogelswordenhuisdierenniettoegelateninhetpark.
Niettegenstaande het parkvolledig in hetFranstalig landsgedeelte ligt is het
meestepersoneelbijnaperfecttweetalig.

Debusvertrektop01juniom09:00uurstiptaanonsclublokaal"DeKlokke".
Deelnemerswordenverzochtoptijdhunopwachtingtemaken.
Deprijsvoordezeuitmuntendetripbedraagtvoorleden€20,00.Onderleden
wordtverstaanmensendielidgeldaanAquatropicabetaaldhebben.Deecht-
genote oféén familielid van eenAquatropicalid betaald eveneens slechts €
20,00.Niet-ledenbetalen€25,00.Voorkinderendientmeneveneens€25,00
tebetalen.Heteventueelprijsverschilzallateropdeterugwegverrekendwor-
den.
Jekaninschrijventot 15meitenlaatstedoordeinschrijvingsstrook,welkeje
kanvindenlinksvanpagina 15,volledigingevuldterugte sturennaarJanAl-
goed, Sen. Claysstraat 5, 8500Kortrijk.
Letwel:hetgeldmoetvóór20meioprekeningnummer001-1057147-20,met
vermelding "clubreis 2002" gestortzijn. Plaatsenworden slechtsgereserveerd
naontvangstvandeinschrijvingsstrookennabetaling!Deplaatsenopdebus
zijnbeperkt,wachtdusniettotophetallerlaatstemomentomjeinte schrij-
ven.

aquatropica gaat op stap



-30- Jaargang 17

Bijeenkomstzoetwater:

HUIS-,TUIN-ENKEUKENAQUARISTIEK
DoorFreeDevos

Vrijdag26april

Vele, tekoopaangeboden(enmeestaltedure)produktenenbeno-
digdhedenindeaquariumhandel, kunnenwemeteenkleinemoeite en
wathandigheidzelfinelkaarknutselen.
Daaromwordtheteenleerrijke,maarvooraleenpraktischgerichte
avond.
Aandehandvanvoorbeeldeneneigenideeënkunnenweinonzever-
enigingheelwatvanelkaarlerenenervaringenuitwisselen.
Daaromwordtheteenniettemissenbijeenkomstvoorallezoetwater-
freaks.
Omhettipjevande sluiertelichten,volgendeonderwerpenkomen
zekeraanbod:
7Verlijmenenherstellenvanaquaria.
7CO–installaties enCO–bemestingsmethoden.
7Artemia uitbroeden, fruitvliegjeskwekenendevoedingswaardever-hogen.

Wehopenalvastop eentalrijkeopkomstomersameneengezellige
avondvantemaken.

Waar? Inons clublokaal DeKlokke
Wanneer?Vrijdag 26 aprilom20.00h
Voorwie?Alleledenvanaquatropicazijnuiteraardwelkom.

Tekst : FreeDevos
Zoetwatercoördinator: PlovieGerrit
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Bijeenkomstzeewater:

"HOUDENVANSTEENKORALEN"
Vrijdag19april

Dhr.HansNooyendieinNederlandreeds langzijn strepenver-
diende, komtvoordederdemaalnaarAquatropicaKortrijkenvoor
deeerstemaalinBelgiëmetzijnnieuwevoordrachtoverhet
houdenenvermeerderenvan steenkoralenenditoptweeverschil-
lendemanieren.
Zijnkwaliteitsvolledia'svan spectaculaireaquariazullenons
zekerwetentebekoren.Hetwordtweereenszo'ngezellige
bijeenkomstmetdeaquariumvrienden.
Ukomttochook?Nogeengoederaad. BrengUw
vrouwmee, dankomtgezekerniettelaatthuis!

Aquatropicaansegroeten,
Namensdewerkgroepzeewater
EricAlgoet.



-32- Jaargang 17

AGENDAWERKGROEPEN

Huis-, tuin- enkeukenaquaristiek
FreeDevos
Voormeerinfoziepagina 30

Quiz

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen

Houdenvan steenkoralen
HansNooyen
Voormeerinfoziepagina 31


