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EDITORIAAL
Juli enaugustuszijntraditioneel „vakantiemaanden”.Dit
isnatuurlijknietvooriedereenhetgeval, terwijl ander-

zijds sommigenbewerendathetvoorgepensio-
neerdenalledagenvakantieis.Hetismaarhoe
je het voorjezelfbekijkt... In elk geval, geniet
maar rustig van de mooie en hopelijk zonnige
dagen.

Voor Aquatropica is het de kalmte voor de
storm, want in september, oktober en no-
vember staatheelwat op de agenda. Dagvan

deAquariaan, bbat-congresenAquatropica'sinfoweekend,terwijlalleandere
geplandebijeenkomstenvandewerkgroepengewoondoorgaan.

Wezullendus onzehandenmoetenofbetergezegd „mogen”uitdemouwen
steken. Het bestuur kan niet alles alleen gaan organiseren en uitvoeren en
daaromrekent zij op de bereidwilligemedewerkingvanvele leden. Iedereen
wordtdanookvriendelijkuitgenodigdtotdevoorbereidingvan endeelname
aandevermeldeactiviteiten.

Eenbijzonderheiddiemoetvermeldwordenis datniemandminderdanons
lid DieterAnseeuw, een voordracht zal geven op het bbat-congres van za-
terdag 7 september, eenredentemeeromaldaaraanwezigtezijn.
Aanditcongreskanjetrouwensgratisdeelnemen,zondermiddagmaalwe-
liswaar.

Noteeralvastinjeagenda:

7 en 8 september(bbat-congres enDagvandeAquariaan)
30 september(voorbereidendevergaderinginfoweekend),
en 2 en 3november(Aquatropica's infoweekend).

Hetwordenbeslistaquaristischehoogdagenwaarwemetz'nallennaaruitkij-
ken. Jedoettochookmee?

Jan
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HET MONSTERINDEPUTVANEKEREN
DieterDe Smet

©duikschoolThe SeaMastersv.z.w.

Het is de zoveelste gewone duik in 'de put'. Ik gebruikhetwoordje gewoon
omdatnogmaarweinigmensenhetmooievan deze ogenschijnlijk saaie put
hebbenweten appreciëren.Nochtansheb iker almeerdereprachtige duiken
gedaan,waarbij zowelrivierkreeftjesenbaarzenalskarpers, driehoeksmossel-
tjes, hydra's, grote plekken sponzen, palingen, zwanenmossels (vanwel tien
cm groot!), modderkruipers, snoeken, talloze schelpen van miljoenen jaren
oud, kilometerswaterplanten en tonnenzandde aandachttrokken! Omnog
maartezwijgenvandeongelooflijkelichtinvallendiejekanmeemaken,dege-
heimzinnige aantrekkingskracht van de donkere put als je langs de rand
zwemt, de spannende gewaarwording als zou er een reuzegroot beest op je
liggenwachtennetachterhetvolgendeheuveltje.Wordjebeloerd? !
Benje hetvolgende slachtoffervanHetMonsterVanDe Put? ! Voorje het
weethangtjebuddyachteropjefles, voorzichtigoverje schoudermeetekij-
ken...

Ooginoog methet monster
Het is éénvandie dagen dathetmonster er eventussenuitknijpt, zodat een
ontspannenduikje erwel inzit.Aanmijnhand eenprillebeginner, reeds en-
kelezouteduikengedaan,maarnoggeenzoetje.Eenbriefingzoalshethoort,
de nodige uitleg over het leven datwe kunnenverwachten, een beschrijving
vanhetlandschaponderwater, degeplandediepte, enfin, allesziteropener-
aan.Denkiktoch.
We stekennogmaarnet onze kop onderwater ofmijn oogvalt op eenwit-
doorzichtig iets. Totaalverbaasd, verrast enverbouwereerd denkik eerstme
vergist te hebben en met een grote snottebel van één of andere duiker te
makenhebben,maarnee, hetdingbeweegtzeer sierlijkenzweverigdoorhet
water! Numoet ikvolledigheidshalve zeggen dat sommige snottebellen ook
best sierlijk door het leven kunnen gaan, maar de schoonheid van dit wit,
doorzichtigedingisvaneenheelandereklasse: hetiszowaareenkwal!
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EenKWAL!
Misschiendatjeeurocentnietvalt(bijmijnbuddyisditookniethetgeval, ze
is vol kinderlijkevreugdenaar een schoolbaarsjes aanhetkijken)maar een
kwal in zoetwatermaakt dat ikjubelendwilde gebaren aanhetmakenben
naarmijnbuddy,omhaareroptewijzendatditbestwelhéélbijzonderis.Zij
heeft echterzo ietsvan 'eenkwal, sowhat, diehebbenwe inWemeldinge al
véééélgrotergezien',enstaartverruktverdernaardeschoolbaarsjes.Voormij
(diealleendegroteblauwe, rozeofbruingestreeptekwallenvanonzekustwa-
teren kende) komt een zoetwaterkwal over als een contradictio in terminis.
Pardon, eentegenstrijdigheid.

Eveneenserieus woordjeuitlegover dit kwalletje.
De gehele zoölogische wereld was uitermate verbaasd toen in 1880 in een
Londens zoetwateraquariumkleine kwalletjeswerden ontdekt. Dezewerden
toenongeveertegelijkertijddoortweeEngelsezoölogenbeschreven(weliswaar
onderverschillendenamen).

eenmonster indeputvanekeren
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RayLankesternoemdeze ´Craspedacustasowerbii', terwijldeandereEngels-man, een zekereAllman, er de naam 'Limnocodium victoria' op plakte. Deoudste naam krijgt prioriteit, en zodoende werd het dusCraspedacusta so-
werbii '.Zeventienzeersnelachterelkaarzeggenvoorhetslapengaanblijkteengoedmiddeltje te zijn tegen rimpels, hoofdpijn en stress. Ook rotte tanden
zouden spontaanuitvallen!
Erbestaan slechtstweeechtezoetwaterkwallen (deoverigezijnbrakwater- of
zoutwaterkwallen); dezehebbeneentypischegeneratiewisseling. Ondergene-
ratiewisselingverstaanwe een regelmatige opeenvolgingvan ongeslachtelijke
engeslachtelijkevoortplanting.
Bij dezoetwaterkwalkomtdeongeslachtelijkevoortplantingvoortuiteenpo-
liepstadium. Op de poliepen ontstaat knopvorming, dewelke na enige tijd
worden afgestoten. De afgestotenknoppen, die in feitenieuwepoliepenzijn,
zettenzichdirectvastopeenvastsubstraat(steentjes, schelpen,hardzand,...)
methunbasalegedeelte (=voetgedeelte).Nahetvolwassenwordenvandeze
poliepenontstaanweerknoppendieophunbeurtwordenafgestoten, enzenz.
Deonaanzienlijkkleine, solitairlevende(somsinzwakontwikkeldekolonies)
poliepjeshebbeneenminofmeerlanggerektzakvormiglichaamzondertenta-
kels enzijnuitgestrektnietlangerdananderhalvemm!
Hetmiddelste deelvanhet lichaam is iets gezwollen, om te eindigen in een
rondachtigkopje,bezetmettalrijkenetelcellen(waarvanhetgifinverhouding
totdeafmetingenzeersterkis). Inhetmiddenvandenetelcellenbevindtzich
demondopening.
De poliep is vrijwel doorzichtig, alleen het kopje is donkerder van kleur.
(Mochtje ooit eenpoliepjetegenkomenmeteengrijs- ofgroenachtigekleur,

dankomtditdoornogklei-
nerealgjesdievoornamelijk
het basale gedeelte bedek-
ken).
Deze poliepen zijn zeer
vraatzuchtig; hun voedsel
bestaat uit verschillende
soorten dierlijk plankton,
die verlamd worden zodra
zeincontactkomenmetde
netelcellen om vervolgens

eenmonster indeputvanekeren
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doordeveropengaandemondtewordenverorbert. Hetkanzijn dat, in een
bepaald meer of bepaalde rivier, er jarenlang enkel deze ongeslachtelijke
voortplantingvoorkomtomdanplots(doorbvb.eenstijgingvantemperatuur)
overte schakelennaareengeslachtelijkevoortplanting.
Ookin datgevalvormt depoliep zoals steeds eenknop, maar inplaatsvan
eennieuwepoliepgroeitereenmeduse(=kwal)uit.Mennoemtditeenhydro-
meduse.
Er is nu sprakevan eenvrijzwemmend stadium. De kwallen scheiden zaad-
cellen en/ofeicellen af, alnaargelangweetjewel, waaruitna samensmelting
een vrucht ontstaat. Hieruit groeit een planulalarve. Deze planulalarve zet
zichophaarbeurtvastopdebodemengroeituittoteenpoliep.Hieropgroeit
eenknop,waaruiteenmedusekomt, enwezijnweerrondmetonzecyclus.
Dezoetwaterkwal is dus in staatomnaargelang de omstandighedenzichge-
slachtelijk (poliepkes diekwalletjesvormen) ofongeslachtelijk (poliepkes die
poliepkesvormen)voortteplanten.
Hetlijkteenvoudigenvoordegeslachtelijkevoortplantingsfaseis datookzo.
Bij de ongeslachtelijkevoortplantingkomennog enkele zakennaarboven: al
naargelangdeomstandigheden (slecht, koude, droogte, ...) krijgenwetelkens
eenanderemaniervanpoliepvorming.
Volgen op het schema zal nodig zijn om er iets van te begrijpen. We zien
rechtsonderaandepoliepstadia.

"Knospung' (1) demeestnor-
male en meest voorkomende
vorm: de poliep krijgt een
knop, diegroeituittoteenan-
dere poliep, wordt afgestoten
enzetzichvast.
'Frustelbildung' (2) is nogvrij
veel voorkomend : de poliep
krijgt een uitstulping, de frus-
tel, die na enige tijdwordt af-
gestoten. De frustel groeit uit
tot een Saccula. Deze is be-
perkt vrijzwemmend en kan
op eigenhoutje opjachtgaan
naar voedsel: mits het op-

eenmonster indeputvanekeren
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zuigenvanwaterdatvervolgensdooreensamentrekkenvanhetlichaamviade
mondwordtuitgestuwd, ontstaateenkleinevoortgang.Naenigetijdgaatook
de Sacculaoverineenvast stadium:wehebbenterugdegekendepoliepvorm
vaninhetbegin.
'Kugelfrustelbildung' (3) komtvoor als de omstandigheden plots verslechte-
ren:ditiseennoodoplossingvandepoliepomtekunnenoverleven.DeKugel-
frustelgroeituit tot eenCalposoma (4)mettentakels ! Enzelfs in deze om-
standighedenkandeCalposomaberoepdoenopdrieverschillendemanieren
omhetbehoudteverzekeren:
− Ofwel vormt er zich een frustel, die na enige tijd vrij te hebben rondge-
zwommenals Saccula, eennieuweCalposomawordt.
− Ofwel vormt er zich een nieuwe kogelfrustel die dadelijkuitgroeit tot een
Calposoma.
−OfwelgroeiteropdeheleCalposomaeennieuweCalposomadievolgroeit
wordtafgestoten.
WordendeomstandighedenterugbeterdanzaldeCalposomavergroeientot
eenpoliepvandeeerstevorm.
Blijven de omstandigheden verbeteren en wordt zo de temperatuur aange-
naam, dankaneruitditpoliepenstadiumeenmeduseknopgroeien.Als alles
goedgaatkrijgenwenueenvrijzwemmendsierlijkkwalletje! !
Hetminuscuulkleinekwalletje doorlooptnatuurlijkookenkele stadiavoora-
leerhetvolwassen is. Eerst is erhetRyderi-stadium : hetkwalletje is nu één
mmgrootenheeftachttentakeltjes. Sneldaarnavolgthetzestiententakelsta-
dium: grootte isnuanderhalvemm.Dekwalgroeit, krijgtmeertentakels. Bij
vollewasdomisdekwalongeveer22mmgrootmeteen400-taltentakels.

Engeloofhetofniet, dat isnuwatikgezienheb !
Zelfs na zovele duiken in die voor zovele mensen saaie put kanje boeiend
leven ontdekken. Hetzoutrouwens kunnendathet enkelejaren op zich laat
wachtenvooraleeriknogeenkwalletjetegenkomindeput. Ofhetwordteen
wareoverwoekeringelkenazomer.
Duikzenogfrisjes,maarbewarevoorhetmonster.

Copyright ©duikersclub The Seamasters.
Dezetekst(geheel of gedeeltelijk) magenkel gekopieerd worden mitsschriftelijketoelatingvan
de auteur en/of desiteverantwoordelijkevan The Seamasters.
<mailto:seamasters@freegates.be>

eenmonster indeputvanekeren
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doorErikLievens,AquarianenGent

Wijsteken vanwalmetdezenieuwereeksmeteenheelspecialevissoort, name-
lijkde Potamotrygon laticeps, behorende totdefamilie van de Potamotrygo-nidae; bij iedereen bekend als de roggenfamilie. Als wij spreken over roggen,
dan denken velen onderonsdatwedezeenkelin eenzoutwatermilieuaantref-
fen, omdatzegeregeldtekoopworden aangeboden in de viswinkels om te vol-
doen aan onzeculinaire behoeften. Potamotrygonlaticepsis een zoetwaterrog
dievoormenigaquariaaneenuitdagingis, omeenstehoudenineenaquarium.
DezevissoortkomtvoorinhetZuid-Ame-
rikaanse continent,meerbepaaldBrazi-
lië, Paraguay, Uruguay en Argentinië.
Roggen hebben de typische eigen-
schap om zich in rusttoestand in te
gravenindebodem;vandaardenood-
zaak, wilmen deze vis optimale levens-
omstandigheden geven, om te zorgenvoor
eenzanderigebodemdieminstenstien cmdikmagliggen. Hetzijnnamelijk
geenbulldozersdiegraafarmenhebbenominkiezelbodemstegraven.
Roggen horen thuis in speciaalaquariamet een groot bodemoppervlak. Het
aquariumhoeftnietzohoogte zijn: ermoetmeer aandachtbesteedworden
aanoppervlakte, danaanvolume.Zoalsonzemeervallenzijnhetookbodem-
bewoners.
Het houden van deze zoetwaterroggen houdt in dat wij moeten afzien van
wortelendeplanten.DoordegraafmethodesvanPotamotrygon laticeps ishetondoenbaar planten vast te houden in de bodem. Enkel drijf- of substraat-
plantenkunnen in overweginggenomenworden omhet aquariumwatop te
fleuren.Dannogishetnietzoevidentomdezeplantentehoudenomdatrog-
gen, eenmaalzeinbewegingzijn, doorhunop- enneerwaartsebewegingvan
hun "vleugels" veel bodemvuil doen opdwarrelen, dit vuil zal zich dan vast-
zettenopdebladeren, diedanzullenverstiktworden,metalgvormingtotge-

Potamotrygon motoro
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volg.Willenwij dus een aquarium inrichten in functievan deze roggen, dan
zullenwijmoetengebruikmakenvanstenenenkienhoutwortels.Oplettendat
wij geen elementengaangebruiken die scherpe kantenhebben, anders gaan
onzeroggenzichzekerkwetsen.
Hetzijnheelvredelievendevissen, diegerustkunnensamengehoudenworden
metvissendiedemiddelsteenbovenstewaterlagenbevolken.Voorwaarde:wij
moeten op onze beurt een keuze maken van vissoorten die eveneens niet
agressiefzijn. Instresstoestandzullenwij dezeroggennietveelzien,wantdan
duikenzeinhetzandenzienweenkelhunoogjes erbuiten steken.

Roggenzijnwelheelgevoeligvoorwaterverontreiniging, het is dusvangroot
belangdatwij zorgenvooreenruime, bij voorkeurbiologische filtering.Aan
dewatersamenstellinghoevenwegeengroteaandachttebesteden.Zoalsvoor
praktisch alle vissen van het Zuid-Amerikaanse continent, houden wij het
waterlangsdezachtzurekantt.t.z. eenpHdieligttussende6,5en7eneento-
talehardheidvanongeveer 10˚GHvoldoetuitstekend.
Hetgeslachtsonderscheidisnietzoheelmoeilijktedetermineren.Demanne-
tjes hebben fellere contrasterende kleuren en hebben vingervormige verdik-
kingenaanhunbuikkieuwen.

Onderkant van Potamotrygonhystrix

potamotrygonlaticeps
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Een onaangename eigenschap dat dezevissoortheeft, is zijnmetweerhaken
uitgerusterugstekeldiehijbijgevaarrechtopkanzetten.Alswezeomdeéén
ofandere redenwillenuitvangen, danzullenwij dusmoetenoplettendatwij
geenverwondingen oplopen. Ikzegniet datmen onmiddellijkgaat doodval-
len, maar een gevaarvoor ontstekingen is niet denkbeeldig. Ookbij hetuit-
vangenmeteennetmoetmenheelzorgvuldigtewerkgaan:alsdestekelinhet
net blijft steken, kan de vis verwondingen oplopen. Wel is het zo dat deze
stekeltotdriemaaltoekanteruggroeien.
Zijnvissenlichaamis afgeplatendegepaardevinnenzijnaanelkaargegroeid
envormen een dunne strookover devolledige zijflankenvan devis. Het in-
wendigevandevisbestaathoofdzakelijkuitkraakbeen, terwijldebuitenzijde
bedektismet schubben.Zezijnuitgerustmeteen steviggebit,menmoetdus
geen cyclops enwatervlooien geven. Stevige voedselsoorten, bij voorkeur le-
vendzoals regenwormen,mosselvlees, garnalen enmuggenlarven, strekthen
tot aanbeveling. Bij gebrek aan levend voedsel kan er ook diepvriesvoer ge-
gevenworden. Letwel! Ontdooi steedshetvoedselvoorhetaanuwvissente
geven: dit geldt trouwens voor alle vissoorten. Darmstoornissen of bek-
schimmelkanvoortspruitenuithetetenvanijskoudvoedsel.
Roggenzijnprachtige dieren enkunnenzichzeermajestueus doorhetwater
bewegen. Persoonlijkzalikernooitin slagenommeopzoeenelegantema-
nierdoorhetwatertebewegen.

Nootvanderedactie.
De rogachtigen (dus ook de zoetwaterroggen) behoren net als de haai-ach-
tigenendezeeratachtigentotdeklassechondrichthyes, ofinverstaanbare
taal, de klasse derkraakbeenvissen. Demeestevertegenwoordigers van deze
klasse komen enkelvoor in zout- en/ofbrakwater. De gekendeuitzondering
op de regel is de familiePotamotrygonidae ofde zoetwaterroggen. Deze ko-men,zoalsdeNederlandsenaamsuggereert,uitsluitendvoorinzoetwater.De
familie zoetwaterroggenwordt gevormd door drie geslachten:Potamotrygon

Copyright ©Aquarianen Gent.
Dezetekst (geheel of gedeeltelijk) mag enkel gekopieerd worden mits
schriftelijketoelating van de auteur en/of de siteverantwoordelijke van
de Aquarianen Gent. <mailto:johan@aquariana.be>

potamotrygonlaticeps
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(achttiensoorten),Paratrygon (éénsoort)enPlesiotrygon (éénsoort). Samendus een twintigtal soorten. De grootte (schijfwijdte) van de zoetwaterroggen
varieërttussende 25 cm(P. schuehmacheri) en 95 cm(P. brachyura).De zoetwaterroggenkomen enkelvoor inZuid-Amerikaanse rivieren dieuit-
monden in deAtlantische Oceaan ofde CaraïbischeZee. Ze komen echter
nietvoor in het São-Franciscobekken (Noordoost-Brazilië) en in deAtlanti-
sche Oceaan uitmondende rivieren van het Noordoost-en Zuidoost-Brazi-
liaansAtlantischregenwoud.Tevenszijnzeafweziginhetriviersysteemvande
bovenloopvandeParanáeninrivierentenzuidenvandeLaPlatarivier(Ar-
gentinië).

De meeste zoetwaterroggen, met uitzonde-
ring van bv.Potamotrygon motoro, die eenvrij groot habitat heeft, zijn gebonden aan
éénriviersysteem. Sommigenzoalsbv.P. leo-
poldi, zijn zelfs gebonden aan een welbe-paalde rivier. Deze hoge graad van ende-
misme (uitsluitend voorkomen op een
welbepaaldeplaats)maaktdatdezoetwater-
roggen zeer gevoelig zijn aan milieuversto-
ringen en/of aan ongecontroleerde vangst.
Omdat dezevissenmomenteelnogmoeilijk
na te kweken zijn, is het overgrote deelvan
de roggen dat in de handel aangeboden
wordtwildvang.
In het artikel wordt gewag gemaakt van de
rugstekel. Naar mijn mening bevat dit ge-
deelte een paar foutjes. Zo vergeet de
schrijver te vertellen dat de stekel bedekt is
meteengiftigesubstantie.Gelukkigishetgif
nietvandieaarddatmenerdirecthetbijltje
bijneerlegtalsmengestokenwordt,maarhet
kantochwelgrote (doordeweerhaken), ex-

treempijnlijkewondenveroorzaken.Omdatmeninvelegevallenineengebied
vertoeftwaarmedische hulp lang op zich kan latenwachten, kan zo'n prik
somstochdodelijkzijn.Omeenvoorbeeldtegeven:deColombiaansegezond-
heidsdienstregistreertjaarlijksmeerdantweeduizendgevallenvanroggenste-

potamotrygonlaticeps

Trygon hystrix = Potamotrygon hystrix
naar Schomburgk 1860
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ken. De cijfers over een periode
van vijfjaar van een klein lokaal
ziekenhuis spreken voor zichzelf:
achtdoden, drieëntwintigamputa-
ties van de onderbenen en hon-
derdveertien mensen totaal
werkonbekwaam.Vanallezoetwa-
terroggen wordt P. motoro be-schouwd als de gevaarlijkste. Een
tegengif is niet gekend, maar
omdat het hier gaat om een ther-
molabiel (nietbestandtegenwarmte)proteïnegifkanmenhetgifproberente
neutraliserendoordewondegedurende30tot90minutenondertedompelen
inzeerwarmwater.Hoewarmerhoebeter.Nietvoornietsheeftdeinheemse
bevolkingmeerangstvoorroggendanvoorPiranha's.
Verderzegtdeauteur: "Ookbijhetuitvangenmeteen netmoetmen heelzorg-
vuldig te werkgaan: als de stekel in het net blijft steken, kan de vis verwon-
dingenoplopen. Welishetzodatdezestekeltotdriemaaltoekan teruggroeien."Datde stekelinhetnetkanblijvenhangenendathijuitvalterugaangroeitis
waar,maarinfeiteisditnietandersdaneennatuurlijkprocesdatdooreenon-
gelukjeversneldwerd.De stekelvanderog isnl. onderhevigaaneennatuur-
lijk proces van afslijten, uitvallen en terug aangroeien. Deze cyclus herhaalt
zichtwee-totdriemaalperjaar.Alsmenaandachtigdestaartvaneenrogbe-
studeert, zalmenopmerkendatinvelegevallenonderdeoudestekelzicheen
jongere stekelbevindt. Op dezemanierzitde rognooitzonderverdedigings-
wapen.Demeestezoetwaterroggenbezittenslechtséénstekel, sommigenzijn
echter de trotsebezittervan twee ofmeervan die dingen.Naast debeweeg-
baregiftigestekelbevattendebovenkantvandestaartenderandvandeschijf
vanveleroggennogeentotmeerdererijentandachtigeuitsteeksel,doornenen
verdikkingen.
Interessant om teweten is dat de zoetwaterrog ovovivipaar ofeierlevendba-
rend is. m.a.w. het embryo ontwikkelt zich in een ei dat in de moederbuik
blijft. Ze kippen als hetwareuit in demoederbuik. Dekroostwordt dus als
zelfstandigewezens terwereldgebracht.Naargelangde soortwordenmetie-
deredrachttussendetweetotzevenjongengeboren.

MartinByttebier

Trygon strogylopterus = Potamotrygon strogylop-
terus naar Schomburgk 1860

potamotrygonlaticeps
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KOISTORY
DeelV
RikValcke

Uitdevorigeafleveringonthoudenwedatmijnvrouwen ikdooreenbestuurslid
vandeKoivrienden uitgenodigdwerden omeensmee tegaannaarEngeland.

Uiteraard zijn we ingegaan op
zijn uitnodiging en op een za-
terdaginmaart 1995washetzo-
ver. Die dag hebben we een
viertal koidealers bezocht.
Overalwerdenweheelgoedont-
vangen enkondenweveel infor-
matie verzamelen. De koi was
vanheelgoedekwaliteitenjezag
meteen datje met uitermate er-

varenmensente doenhad.Alsjebedenktdat deEngelsenreeds in dejaren
zestighuneerstekoiimporteerdenlijktmeditergensnormaal.Dezemensen
hebbeneenvoorsprongvanmaarliefstdertigjaaropons.
Sommigewinkelswarennietgemakkelijktevindenwaardoorweeenpaarkeer
verkeerd reden, maarwe raaktenwel overal op debestemming. HetEngelse
landschap is op sommige plaatsen zomooi datje denkt nog in de middel-
eeuwen te zitten. De laatste dealer diewe aandeden, na een hele dag rond-
toerenwas,KoiWaterBarnte Shelsfield, opzo'nhonderdkilometervanDo-
ver. Bij aankomstkregenwemeteenthee enkoffie aangeboden. Indezezaak
bevindt zich Engelands grootste koi. Het is een goudgele vis van zeker een
meter lang en ze noemt Audrey. Op een bord konden we lezen dat voor
Audreyreedsgrotesommengeldwerdenaangeboden,maarzeisniettekoop.
Nadeprachtige koi aanschouwdtehebben, bekekenwe samen de filters en
anderematerialendie iknodighadomeenkoivijvertemaken. Eninderdaad
vanheelwatproductenlagendeprijzenstukkenlagerdaninBelgië.Natuurlijk
had de koers van de Engelse munt er veelmee te maken. Enkele maanden
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eerderwas doortoedoenvan eenBritse zakenmandekoersvande aondals
eenpuddingineengezakt.Hetpondstondtoenaaneenhistorischdieptepunt
van slecht47BEF.
We luisterdenheel aandachtignaardeverkoperdie over eenruimekoi-erva-
ringbeschikte.Hijraaddemeaanomeerstdefilterteplaatsenendanpasaan
devijver te beginnen. Dit is de regelvoor een koivijver: eerst kijkenhoeveel
plaatsjehebtvoordefilterendanpaskijkenvoordevijver.
Toen ikde prijs van een filter omrekende kon ikdeuitkomst eerst
nietgelovenenrekendehetnogtweekeeruit,hetwasmeerdande
helftgoedkoper.Naoverlegmetmijnvrouwwerdbeslistomereen
tebestellen. Defilter is er eenvanhettype "gravity",watbetekent
dathij in degrondopgelijkehoogtevanhetwaterniveauvan
devijvermoetzitten, omdatwedezwaartekrachtals stuwende
kracht gebruiken. Er is alleen een circulatiepomp nodig die
hetwateruitdefilteronttrekt.Zoontstaatervanzelfeenstro-
mingomdatwateraltijdgelijkwil staan.Hetgrotevoordeelvandezefilterte-
genover eenpomp aangedrevenfilter is datwe er eenpompkunnenop aan-
sluiten die veel minder stuwkracht nodig heeft en dus minder elektriciteit
verbruikt, bvb. een chauffagecirculatiepomp.Ditis eenbehoorlijkebesparing
op de energierekening,wantbedenkdatdezepomp continublijftdraaien. Ik
besteldeookmeteeneenvortex(voorfilter), debodemdrainages, eenuv-lamp,
eenhighblowluchtpompennogwatkleinmateriaal.
Iksprakafmetdemanomalles overtweewekentegaanhalen.Meteenge-
huurde bestelwagen ben ik dan helemaal alleen hetmateriaal gaan afhalen.
NiettegenstaandeditpasdetweedekeerwasdatikmetdewagenEngelandbe-
zocht,benikzonderbrokkentemakenterplekkegeraakt. Bijmijnaankomst
bleekallesalklaartestaanomingeladenteworden.Alleafsprakenwarencor-
rectnagekomen.

Deterugreisverliepeveneensrimpelloos. Ikhadwelenige
schrikdatdedouaneinDovermijzoucontroleren.Ge-
lukkigwasdaartotaalgeen sprakevan.Menmagblijk-
baarallesuitEngelandexporteren, importereniseenan-
derezaak.
Inmeiheb ikdan een containergehuurd en op een
zaterdaghebikeigenhandigdefilterputuitgegraven.

Dezekluswaszekergeensinecurehoor.Deheledaggra-

koistoryv
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ven, uit de put stappen, bakwagen uitkippen in de container,
teruggaangraven.Ditwaseenkarweidieindeklerenkroop.
Tweewekennadienhadiknogsteeds spierpijn.Nadatdeze
klusgeklaardwashebikdansamenmetmijnbuurmanhet
beton door middel van een kleine betonmolen gemaakt.
Toenhetbetonuitgehardwashebikdandemurengemet-
seld. Dit deed ik telkens namijn dagwerk ofin deweek-
ends. Ikhadtochgans de zomertijd omdit aftewerken,
zodoendewasergeenhaastbij.Eensdemurenerstonden

heb ikdeze dannogmet een cementlaag ingestreken. Ditomhetgeheel een
minder ruwuitzicht te geven. Op demuren heb ik dan latten uit geïmpreg-
neerdhoutgemonteerdomvervolgensdwarsdaaropbankirai-lattenteleggen.
Doordegrotebreedteplooidendeplankennogaldoortoenweeroverliepen.
DaaromhebikinhetmiddenvandeputeenmetalenL-profielgemonteerden
daarmeewas dit ookopgelost.Nukonikdevortexende filterbakindeput
plaatsenenkondenwehetvolgendejaarafwachten.

koistoryv

TeKoop
6Zeeaquarium 1m30 x 60 x 70 met 100 kg levend steen +/− 50 lagere
dierenenkelevissenengarnalen.Voorzienvanhqienafschuimer.
Moetwegwegensveranderingvanonzewinkel.
BloemenIristewevelgem : 056/41.70.12

Aquariumtentoonstelling 14−22 september
indeplantentuinvandeuniversiteitGent

Ledeganckstraat 35, 9000Gent

AQUARIANA2002

6Zeeaquarium 1m30x55x60.
Droog/natfilter, eiwitafschuimer, 2xhqi 150W, steenkorallen.
Prijs€620,-
FilipWyseure, gsm: 0476-86 86 26
Wielewaalstraat 11, 8840Oostnieuwkerke (Roeselare)
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Volgens natuurbeschermers wordt het voortbestaan van de zoetwaterschild-
paddeningeheelAziëingevaargebrachtdoordesteedsmaargroeiendevraag
naar schildpaddengelei. Deze gelei wordt door de Chinezen allerlei genees-
krachtige eigenschappen toegedicht. Soms wordt schildpaddengelei ook ge-
woonals snackgegeten.
Erbestaanverschillende traditionele recepten omgelei klaar temaken. Eén
vandezereceptenvereistbv.datmenhetschildendehardeonderbuikvande
driestreepdoosschildpad (Cuora trifasciata) vermaalt tot poeder en dit dansamenmet allerlei medische kruiden stooft. De zo bekomen gelei zou dan
heilzaamzijntegenkankerennierkwalen.
Dedriestreepdoosschildpadistegenwoordigzo'nzeldzaamheidgewordendat
meninHongKonggemakkelijk 1.000usd/kiloschildpadbetaalt. Ineurover-
taaltditzichinzo'n 1.019,99eur (41.146 bef).Dezebuitensporigeprijsbete-
kent dat jagers zullen blijven proberen deze schildpad te vangen totdat het
laatste exemplaarindepotisver-
dwenen. Zelfs al moet men
maanden zoeken vooraleer men
een driestreepdoosschildpad
vindt, het blijft toch lonend. Een
volwassen dier vertegenwoordigt
immersmeerdaneenjaarwedde.
Deze schildpad is een trage
groeierdiezelfs inzijnnatuurlijke
omgeving moeilijk tot kweken
komt.Dezenegatieve eigenschap-
pen, samenmetdemeedogenloze
vangsthebbenervoorgezorgddat

VOORUGELEZEN

Schildpaddengelei of hetverhaal vande
teloorgangvandeAziatischeschildpadden

Vertaling&bewerkingMartinByttebier

Cuoratrifasciata(Bell 1825)
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de driestreepdoosschildpad in China reeds
ecologischuitgestorven is. Ditwil zeggen dat
er te weinig individuen rondlopen om te
kweken en eengezonde leefgroeptot standte
houden.Hetisslechtsnogeenkwestievantijd
vooraleer de laatste vrij levende driestreep-
doosschildpad van de aardbodem verdwenen
zalzijn.
Natuurlijkishetnietalleendedriestreepdoos-
schildpad die er sterk op achteruit gaat. Vele
andere gaan spijtig genoeg dezelfde kant op.
Op de rode lijst van schildpadden, samenge-
stelddooriucn (InternationalUnionforCon-
servation ofNature andNatural Resources),
worden67vande 89Aziatische schildpadden

geboekstaafdalsingevaarverkerend.Vierjaarterugwarendatermaar33,een
verdubbelingdus.Vandie 67 soortenzijner45 soortendiemetuitstervenbe-
dreigdworden ofbijnauitgestorven zijn. Geen rooskleurige situatie dus. Dat
de situatie in China zeer ernstig is kanmen afleiden uit het feit dat op de
markten tegenwoordig bijna geen inheemse schildpadsoorten meer worden
aangeboden.Ditkanalleenmaarbetekenendatzeuitgestorvenzijnofdater
zoweinigvanoverblijvendathetnietmeerlonendiszetevangen.Hunplaats
wordt nu ingenomen door schildpadden uit andere landen. Erworden zelfs
roodwangsierschildpaddeningevoerd. Spijtiggenoeghebikgeenrecentedata
gevonden, maar in 1977 bv. werden er meer dan drie miljoen roodwangen
doordev.s.naarHongKongenChinageëxporteerd.
De populariteitvan de schildpaddengelei kan afgeleidwordenuithet succes
datenenNgYiu-mingheeft.Hijbegonzijnloopbaanin 1991metéénspeciali-
teitenwinkel inHongKong. De dagvanvandaagvoerthij hetbevel over een
ketenvan 68 dergelijkewinkels inHongKong,MacauenChina.Deeigenaar
vandeketenbeweertbijalleswathemheiligis, daterbijhemgeendriestreep-
doosschildpadden verwerkt worden. Ze zijn veel te duur om te gebruiken.
Trouwens als men de juiste kruidenmix gebruikt is volgens Ng de gelei ge-
maaktvaneenandere schildpadsoortevengoed.
Hetis onduidelijkhoeveel schildpaddenerjaarlijks inpillengedraaidworden
ofachterdekiezenvandeAziatenverdwijnen.HongKongzagdeimportvan

voorugelezen...
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levende schildpaddenindejaren 90met 330%toenemen.Vorigjaarimpor-
teerdeHongKong zo'n 5,8 miljoen levende schildpadden. Schildpaddenbe-
stemdvoordeChinesemarktwordenvaakviaHongKonghetlandbinnenge-
bracht. Ook de illegale schildpaddenhandel maakt vaak gebruik van Hong
Kong omzijnwaarChinabinnen te brengen. In december 2001 konden de
HongKongseautoriteiteneenrecordvangstoptekenenvan7.500gesmokkelde
schildpadden.
JaarlijkswordenerviaVietnam,Cambodja,Thailand,India,Indonesië,Malei-
sië, Taiwan, Japan en Singaporemiljoenen (de schattingen lopenuiteenvan
drie tottwaalfmiljoen) dieren, al danniet legaal, Chinabinnengebracht. De
hogeprijzendiemenmomenteelbiedtzetnogmeerboerenenvissersaanom
schildpadden tevangen. Zelfs in dewelvaartsstaatHongKongwerdenvorig
jaarzo'n700schildpadvallenontdekt.Dezelagenverborgeninparkenenstro-
men.
Beetjebijbeetjekomtereenkenteringindezaak,maarofdezeinstaatzullen
zijnhettij te doenkeren is zeerdevraag. In 1999 verboodChinade import
van weekschildpadden en vorig jaar verbood China de import van levende
schildpaddenuit landen die deverkoopvan deze dierenniet controlerenvia
eenverdragterbeschermingvanbedreigdediersoorten.
Injuli 2000werden alleCuora-soorten op de cites bijlage II lijst geplaatst.Spijtig genoeg schijnen noch China noch de schildpadexporterende landen
zich tehouden aan de regels. Nog steedsworden er op deChinesemarkten
schildpaddenaangetroffendieopdebijlageII,jazelfsopdebijlageIlijstvoor-
komen.
Langs de enekantbetekent de toene-
mende vangst een feest voor taxono-
men. Vrij regelmatig duiken op de
markten nieuwe soorten op. Zowerd
bv. in 1997 op een Chinese voedsel-
markteentotdantoeonbekendeCuo-
ra-soortontdekt. In 1998kreegzedanhaar Latijnse naam, Cuora amboi-
nensis lineata. Langs de andere kantduidt het opduiken van onbekende
soorten aan dat devangstvan schild-
paddenzeereffectiefgebeurt. Omaan

Cuoraamboinensis(Daudin 1802)

voorugelezen...
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desteedsmaarstijgendevraagnaar
schildpad te voldoen is men ge-
noodzaaktom steedsmeernieuwe,
veelalongereptegebiedenteontgin-
nen. De schildpadden, die in deze
gebieden voorkomen hebben over
hetalgemeenmaareenvrijbeperkt
habitat zodat ze nogal snel in ge-
vaar komen. Een vb. hiervan is
Cuora zhoui die in 1989 ontdektwerd. Buiten de lokale bevolking
heeft nog niemand deze schildpad

inzijnhabitatwaargenomen. Hetheeft er alle schijnnaardatC. zhoui reedsuitgestorvenis.OpdemarktwaarZhou'swaterdoosschildpadgevondenwerd,
wordenzeiniedergevaldelaatstejarennietmeeraangeboden.
Laatwehopen dat de diverse fokprogramma's die hetWestenheeft opgezet
vele schildpadsoortenvandeondergangzullenredden.

:ConventiononInternationalTradeinEndangeredSpeciesofwildfauna
andfloraofinhetNederlands:Overeenkomstinzakedeinternationalehandel
inbedreigdeuitheemsedierenenplanten.
BijlageI (appendixI): opdezelijst staandierenenplantendieonderandere
doordeinternationalehandelmetuitstervenbedreigdzijn.Desoortendieop
deze lijst voorkomenmogen slechts onder zeer strikte voorwaarden verhan-
deldworden.Vooruithetwildonttrokken specimenskanenkelinuitzonder-
lijkeomstandighedeneenvergunningafgeleverdworden.
Bijlage II (appendixII): op deze lijst staan soorten dienietnoodzakelijkop
ditogenblikmetuitstervenbedreigdworden,maarinzo'nsituatiedreigenver-
zeildtegerakenindiendehandelnietgeregeldwordt. Opdezelijst staanook
de zogenaamde dubbelgangerssoorten. Deze soorten zijn opgenomen omdat
ze sterk gelijken op andere cites-soortenwaardoor er eventueel verwarring
(leesfraude)zoukunnenontstaan.
Bijlage III (appendix III): deze lijst bevat soorten, waaraan een landwaar
zo'nsoortvoorkomt,beschermingwilbiedenomtevoorkomendatdezedoor
dehandeluitsterftindatland.

Bron: CNN28 april 2002

Cuorazhoui Zhao 1990

voorugelezen...
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EENREISINDE NATUUR.

Verslagalgemenevergadering 28juni
(organisatiewerkgroepvijvers)

RikValcke

ZoalsmenreedsgewendisvanGilbert,openthij stiptophetvoorzieneuurde
vergaderingenverwelkomthij detwintigaanwezigen.Nanogwatinfoenme-
dedelingengaanwevan start.
Dezeavondwordenereendrietaldocumentairesophetgrote schermgepro-
jecteerd.

Deblauweplaneet.Wegaanmeeineenspeciaalontworpenduikbootdietot
op een diepte van 900meter kan afdalen. De druk is ermeer danhonderd
keerhogerdanaanhetoppervlak.Aangezienditgebiednogmaarweinigdoor
mensenbezochtwerd,wordendanooktelkensnieuwedierenontdektdiezich
verbazingwekkendaandezeextremeomstandighedenhebbenaangepast. Op-
vallend is dat demeestebijnadoorzichtig zijn. Het is ermoeilijkleven in de
bijnaduisternis. Tochhebbendezedierenzichdaaraanaangepast enheel ei-
genaardigevangtechniekenontwikkeldomteoverleven.Wezienmonsterach-
tige diepzeevissen met enorme lange scherpe tanden. Anderen hebben dan
weer eenbekdie zogroot is dat er een evengrote prooi in kan. De kleinere
dierendiemeestal deprooivanderoversworden, hebbenookophunbeurt
weereigenverdediging-ofverdwijntechniekenontwikkeld.Bij eenduiktotop
1500meterzienwenogmaarrecentontdekte dieren. Hetis eenwonderdat
daarindeze extreem, donkere enkoudeomstandighedentochnogdierenle-
ven. Erzullenongetwijfeldnogandere species ontdektworden.Nadezefilm
werdereenkortepauzeingelast.

Libellen en waterjuffers. In deze tweede documentaire komen we weer
bovenwaterenditindeleefwereldvandelibellenenwaterjuffers.Weziende
volledige ontwikkeling en levensloop van deze insecten. Heel fascinerend is
het paringsritueel bij deze dieren. Welke acrobatische dans- en vliegbewe-
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gingenzemakenomeenvrouwtjeertoeteverleidenteparen. Somsgaanzezo
opinhunliefdesspeldatzeineenspinnenwebofeenkikkerbekterechtkomen
metdedoodtotgevolg.Wezienaandehandvangesimuleerdemacrobeelden
hoedegeslachtsgemeenschapverloopt. Heel eigenaardig ishoehetmannetje
hetvrouwtjevastgrijptmetzijnachterlijfomzotekunnenparen.Deinsecten
zijn dan tijdelijk onafscheidbaar verbonden en kunnen zelfs dan nog rond-
vliegen zondermet elkaartehaperen.Nahetparen zijn ze zodaniguitgeput
datmeestaldedooderopvolgt. Ookinhunleefwereldliggenoveralvijanden
opdeloer.Demannetjesonderlingvechtensomshevigeterritoriumgevechten
uit.Kikkersdiedeinsectenvangenwordenophunbeurtweergevangendoor
adders enzogaatdevoedselketenrond. Etenomgegetenteworden.

Kameleons. Ikzelfheb deze dieren al altijd demeest fascinerendegevonden
uitdereptielenwereld.Hetistochfantastischhoezevankleurkunnenveran-
derennaargelanghungemoedstoestand.Wezienhoegeduldig enonbeweeg-
lijkzezittentewachtentotdateenprooidichtgenoeggenaderdisomdezete
kunnen vangen met hun lange kleverige tong. Alleen hun uitpuilende ge-
schubdeoogbollenbewegen, elkin eenandererichting, speurendnaarprooi.
Bijhetparentoverendemannetjesookweerdemooistekleurentevoorschijn.
Kameleonsleggeneierenenwezienhoedejongenuitkomen.Zehebbenbijde
geboorte een dooierzak die al na de eerste dag opgebruikt is. Vanaf dan
moeten ze al op zoek naar insecten. Al vanaf hun eerste levensminuten
moetenzeoplettenvoorvijandendieookhieroveralkunnenopduikenendit
gaat van reuzespinnen tot andere roofdieren. Ook de mannetjes verdedigen
eenterritoriumenwanneer er een indringeris zienwedemeestfantastische
kleurcombinaties. Soms lukthet ommet dit kleurenspel de indringer tever-
drijvenmaar ook omgekeerd. Hetmannetje dat zich gewonnenmoet geven
verandertinzwart.Ookwanneereranderevijandennaderenkandekameleon
allerleikleurenaannemenenzichzelfopblazenenallerleimonsterlijkevormen
aannemenomzodevijandafteschrikkenenmetresultaat.Daarbij sisthij als
eenslangmeteenwijdopengesperdebek.Hijkanzichookzodunmakendat
hij op eenplatblad lijkt en zichverstoppen achter een tak. Denkmaar aan
Tante Sidonia, diekandatook.
Om 22u10washet afgelopen enGilbert dankte de aanwezigenvoorhunbe-
langstelling. Ooknog eenwoordvan dank aanLucVangeluwevoorhet be-
zorgenvandevideo's.
Devijverwerkgroepwenstalle ledeneenmooie, deugddoendevakantietoe.

reis indenatuur
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Thema2002=JeugdenAquaristiek.

Waar? InhetCentrumdeBrouckere,Aartrijkestraat 6, 8820Torhout
tel: 050/22.11.50fax: 050/22.27.90
e-mail: CCdb.Torhout@pophost.cevi.be

Wanneer?Weekend7&8 september, doorlopendvan 10u00tot 19u00

Toegangsprijs: gratis
Organisatie: BBAT-West
Internet:http://members.tripod.com/bbat-west/dvda/

Deorganisator BBAT-West...Wieisdat?

BBAT-West is deWest-Vlaamse federatie van de BBAT
(Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumkunde
vzw). Ze beoogt de samenwerking tussen alle
West-Vlaamseaquarium- enterrariumverenigingen.

Hethouden enverzorgenvanvissenheeft demensheid
altijd al bezig gehouden. Meesters in die kunst waren
zeker de Chinezen die goudvissen verzorgden en
kweekten in porseleinen vazen. De Romeinen hielden

visseninzogeheten "vivaria", devoorlopervanonzetuinvijver...

DAGVANDE

AQUARIAAN
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WAAROMEENDAGVANENVOORDE AQUARIAAN?

Daarzijnzesgoederedenenvoor:

!Te dikwijls hoortmen dat een aquarium een "moeilijke" envooral "dure"
hobbyis.Daarhebbenwijmaaréénantwoordop: informeerjevooraf! Op
eendergelijkweekendis allekennisonderééndakteraadplegen. *

!Technologische vernieuwing is nu voor elke liefhebber beschikbaar. De
aquariaan heeft nubetermateriaal dan ooit te voren dat hem toelaat de
volleaandachtterichtenophetoptimaalverzorgenvanzijnvissenenplan-
ten.

!Vallenenopstaanisnietmeervandezetijd!Hetzelfeensopjeeentjepro-
berenenzienofhetlukt, isgeengoeduitgangspunt.Liefhebbersverenigen
zich in clubswaarhetuitwisselen van ervaringen een niet in te schatten
voorspronggeeft! Eris altijdeenclubookinjouwregio.

!Dewetgeving inverbandmethetwelzijn derdieren is duidelijk. Iedereen
dielevendedierenverzorgtisverantwoordelijkvoorhetwelzijnervan.Een
aquariaan is, meer nog dan de gewone burger, gevoelig hiervoor. Kennis
overdejuistelevenswijzevanvissenenplantenisvanhetgrootstebelang.

! In 2002 staanvermoedelijk tussen de 12.000 en 15.000 aquaria in onze
Vlaamse interieurs opgesteld. De liefhebberij rond het gezelschapsaqua-
rium ofhet speciaal aquarium is éénvan demeestboeiende hobby's die
thuisdoorhethelegezinkanmeebeleefdworden.

!Het is onzeplicht dejeugdte tonenhoemen in 2002 tewerkgaat in de
aquarium- enterrariumliefhebberij.

(*)Vorigeeditiebrachtmeerdan4.000bezoekers inOostende.
Nukozenwijvooreendoorlopendweekend,inTorhoutmetalsthema"Jeugd
enaquaristiek".

Zieookhttp://members.tripod.com/bbat-west/dvda/jeugd_aquaristiek.htm

dagvandeaquariaan
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JE BENTJONGENJE WIL WEL WAT...

Benjejongengeïnteresseerdinaquaristiek?Dankomjezekeraanjetrekken
op de Dag van de Aquariaan. In de jeugdhoek krijg je een aquarium van
50x50x50terbeschikkingdiejenaareigen smaakkuntinrichten, al danniet
metdehulpvanoudersofvrienden.Hetaquariummagookgebruiktworden
alsterrarium, paludariumofvivarium.

OpdeDagzelfwordendemooistecreatiesbeloondmeteenboekendetitel
van "Junioraquariaanvanhetjaar".

Dus, benjetussen 5 en 15jaarenjewilmeedoen, dankunje inschrijvenbij
CarineVerlinden, Lisseweegsesteenweg 17, 8380 Brugge.Telefoonnummer is
050/545302.

Aquaristiekis"actief" bezigzijn met milieubescherming.

Tevaakenmeestalmetverkeerdeberichtgevingleesjeoverdoodaangekomen
dierenuitexotischelanden,dierendieopcites-lijstenstaan, ofbeschermdzijn
entochverhandeldworden...

Binnendeaquaristiekzijnwij alsliefhebbersreedsmeerdanveertigjaarkwe-
kers van onze eigenvissen en planten. Met deze ingesteldheid eisenwij dat
zowelons eigenmilieuals defaunaendefloravanexotischeexportgebieden
gerespecteerdwordt.
Kweekfarmszijn,terplaatseindieexotischegebieden, eenbronvanwerkgele-
genheid geworden voor de plaatselijke bevolking en zijn de beste waarborg
vooreenduurzameomgangmetdeschoonhedendieonzenatuurkanbieden.

De "dag van de aquariaan" biedt onder één dakcomplete informatie
overalleswatmetdeaquaristiektemakenheeft.

Verenigingenaangeslotenbij B.B.A.T.-West, deWest-VlaamseFederatie
van de belgische bond voor aquarium - en terrariumhouders zijn
actiefdeelnemerals organisatie.

dagvandeaquariaan
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WATKANJE ZIENOPDE DAGVANDE AQUARIAAN??

1. Hetaquarium:
Debehuizingvanvissenenplanten.Informatieomtrentbiotoopnabootsingen
opbouw. Erworden doorlopend demonstraties gegeven over het snijden en
verlijmenvanglastoteengebruiksklaaraquarium.

2.Hetwater:
Water is het essentieel leefmilieuvan onzevissen. Zonderkennisvan enkele
elementaire begrippen kan de aquariaan heelwat tegenslagen oplopen, van-
daardatookrondditthemainformatieverstrektwordt.
Aquariumwaterwordt ter plaatse ontleed en onderzocht op hardheid, zuur-
graad, enz.

3. Defiltering:
Watervervuiltenmoetdusgeconditioneerdwordenomalsleefmilieuvoorde
dieren te kunnen dienen. Diverse filtermethodes worden toegelicht, gaande
vanhetmechanisch filter in al zijn aspecten tothetbiologisch filter datge-
bruikmaaktvandewerkingderbacteriënvoorhetinstandhoudenvandewa-
terkwaliteit.

4. Deverlichting:
Zonder licht is slechtsweinig levenmogelijk. Hoe dit lichtmoet aangewend
wordenophetaquariumwordtdoordeskundigenuitgelegd.

5.aDevijver:
Detuinvijverisnietmeerwegtedenkenbinnenonzeliefhebberij.Vooralhet
plezier die je kan beleven aan een "natuurlijk biotoopje in de tuin" spreekt
velen aan. Erwordtdezekeerookaandachtgeschonken aande sfeerverlich-
tingbij devijver.

5.bVijver - fototentoonstelling:
Op de dvda wordt een fototentoonstelling georganiseerd met als thema
"Tuinvijvers".
Ziehttp://members.tripod.com/bbat-west/dvda/foto_wedstrijd.htm

dagvandeaquariaan
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6. Denakweek:
Met een zeer representatieve standwordt aangetoondwelke facetten de be-
langrijkste rol spelenbij dekweekvanvissen. Hoehetjongbroedopkweken,
welkvoedsel, hoevoederen, enz.

7.Hetzeeaquarium:
Hoe eenrifaquariumtot standkomt, onderhouden engefilterdwordt,wordt
terplaatseuiteengezet,metbehulpvandidactischmateriaalenrecentevideo-
beeldenvaneigenleden.

8. Eenkoi-stand:
NiemandminderdanLouisVanReuzelkomtervertelleneninformerenover
dekoi's indevijver.Alles ennogveelmeerover "Dekeizervandevijver!"

9. Documentatie en informatie:
Boeken en tijdschriften zijn zeer belangrijk in onze liefhebberij. Daarom
wordt een ruim assortiment gespecialiseerde literatuurvoorgesteld. De bbat
boekendienstendedienstbuitenlandsetijdschriftenzalaanwezigzijn.
Ophetlokalevlakbeschiktelkeclubookovereeneigenclubblad.

10. Tentoonstelling:
Een twintigtal aquaria en enkele terraria zullen opgesteld staan in een sfeer-
volleomgeving. Jekanermetaluwvragenterecht!

DEBEREIKBAARHEID

Metde trein: SpoorwegstationopdelijnBrugge -Kortrijk.

Tevoet:ZaalDeBrouckere, is op 200mvanhet stadscentrumvanTorhout,
ofop 400mvanhet spoorwegstationvanTorhout.

Met de auto:Via de E403 (ex-A17) afrit Ruddervoorde, richting Zedelgem
totdeN60BruggeTorhout.Richtingcentrumvolgen.Ruimeparkeergelegen-
heidindeomgeving.

dagvandeaquariaan
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ContactadressenDVDA:

JorisDiopere, Leiestraat2a, 8820Torhout
diopere@pi.be -Tel056/21.19.73

LucienSurmont, PrinsAlbertlaan 60, 8870 Izegem
vercruyssejp@skynet.be -Tel051/30.75.47

Contact meteenaangeslotenvereniging?

ACBBrugge:050/39.00.67 AquatropicaKortrijk: 056/21.09.06
BrugseAquariumvrienden:050/31.23.79 DanioRerio Izegem: 051/30.75.47
ExoticaRoeselare:051/20.67.31 MinorMenen: info056/51.29.37
OostendePlaty:059/80.04.53 SkalaarTorhout: 050/21.19.73
SiervisBrugge:0494/33.11.76 TropicaTielt: 051/40.25.99

Praktischeinformatie: Wiedoet wat?

ACBBrugge:
Jeugdenaquaristiek+Internet

AquatropicaKortrijk:
Zeeaquaristiek+artemiakweken

BrugseAquariumvrienden:
Welkevissenbijwelke?Biotoopofgezelschap?

DanioRerio Izegem:
Vernieuwdefilterstand+glassnijden

ExoticaRoeselare:
Verlichting,watermetingenenachterwanden

MinorMenen:
Algemeneinformatie

OostendePlaty:
Plantenvoorhetaquarium

SkalaarTorhout:
Voedseldierenenvoedingvooraquariumvissen
Vijvervissenenvijverplanten

SiervisBrugge:
Levendbarendevissen

dagvandeaquariaan
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TE KOOP:
WEGENSVERHUIS!!!

ZEEAQUARIUM.
Afmetingen 160x60x70 + effen zwart meubel met vier schuif-
deuren+ sump
140kg. levendsteen
HQI 10.000K2x250W... geenblauwlicht! + 1 TL
Kalkreaktor - SCHURANJunior, eiwit afschuimer -ATK, 3 x
Tunzepompen(2.400L), 2xEheimpompen(1.250L), interval
- Tunze, niveauregelaar - Tunze, pH-meter - Tunze, zeovitfilter,
osmose-apparaat.
Allenodigetesters: +velenodigeplasticrecipiënten, zoutmeter(
areometer),Teco-koeler

Vissen:
tweeAmphiprionpercula, éénPseudochromisfridmani, éénPseu-
dochromis springeri, vijfChromis viridis, éénSalariasfasciatus,éénCtenochaetusstrigosus, éénZebrasomaveliferum.
Ongewervelden:
Acropora's,Discosoma,Blastomussa,Caulastrea,Euphillia,Goni-
opora,Lobophillia,Merulina,Montipora,Pachyclavularia,Pecti-
nia,Pocillopora,Porites,Protopalithoa,Psammocora,Rumphella,
Seriatopora,Stylophora,Sarcophyton,Sinularia,Xeniaumbelata
Allesinperfecte staat: opgestarttweejaarterug:bepaaldeappa-
raten 6 maandenoud!! Ongewerveldeninexclusievekleuren.

TebezichtigeninBruggenaafspraak
gsm: 0496/93.55.82 -RolandSchollaert
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DewerkgroepZeewater
nodigtiedereenuitop

vrijdag13septemberom20.00uurinde"DeKlokke"

voor een zeer informatieve vergadering voor alle zeeaquarianen. De
slogan die bij een zwavelfilterwordtgebruikt is krachtig, vleiend,
ambitieus ennogveelmeerdandat :
Nooitmeernitraatproblemen...
Geenosmosewatermeernodig...
Geenkalkreactormeernodig...
met:

DEZWAVELFILTER
HetisaltijddebedoelingbijAquatropicaomjulliegoedteinformeren
vooral bij nieuwe stromingen binnen de zeeaquaristiek. Weinigen
hebbenreedservaringmeteenzwavelfilterentochwordterintijd-
schriftenenopforumsopinternetbehoorlijkovergeroddeld.

WijhebbenWillyBellenuitgenodigd,dedrijvendekrachtbijzeeaquari-
umverenigingSabellauitHasselt.Hijzalonsopeenvoudigwijzeduide-
lijkmakenwaaromenvoorwieeenzwavelfiltereenaanwinstkanzijn,
hoehetwerktengebruiktmoetworden.
Eenzwavelfilter is geenzoveelstebouwselvan een firmadie duurop
demarktgebrachtwordt.Hetis eenprincipediealjarenoudis ennu
totzijnrechtkomt.

Graag allen aanwezigvoor informatie diejenergens elders kanuitge-
legdvinden: BijAquatropicakijkenwealtijdrichtingtoekomst!

Eenorganisatievandewerkgroepzeewater
Donald
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hetiszover!!
Opmaandagavond30 septemberom20uis ereen specialebestuurs-
vergaderingingerichtdoorAquatropica.Hieropbenjijookuitgenodigd
indienjeopdeéénofanderemanierjesteentjewilbijdragenoponsko-
mendINFOWEEKEND!
Wewetenwelhetisnogveraf... ofniet soms?Zaterdag 2 enzondag 3
novemberinhetGroeningheheem... endanishetzover.

Watbespreken we?
GilbertLapere heeft reeds behoorlijkwatplannen terbeschikking en
zelfsde StadKortrijkopkostengejaagdomdeturnzaalvanhetGroe-
ningheheemomtetoverentotminitentoonstelling+ informatiebalie +
praatcafé +projectieruimte...en danvergeet iknog deplannenvan de
werkgroepvijvers, omeenechtevijveraanteleggen!!
Erzijn reeds afsprakengemaakt ennumoetenwe depuzzel in elkaar
passen.Plaatsenvandeonderstellen,verduisterenvanderuimte, schil-
deren, affiches verspreiden, openingsreceptie, genodigden, standmet
informatie bemannen of bevrouwen... en alles nadien afbreken! We
moetenvelekleinezakenafspreken.

Samenmakenweerietsmooisvan... elkevijfjaarzijnwedatverschul-
digd aan de bevolking, aan de aquaristiek en aan onze liefhebberij!!
Geefuwwerkgroep eennieuweimpuls!

Jebentvanhartewelkomopmaandagavond30 september, inhet
Groeningheheemaande barendatom20 ustipt!

SecretarisAquatropica
Donald Samyn
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AGENDAWERKGROEPEN

Dezwavelfilter.Meerinfoopp.30

Specialebestuursvergadering.Meerinfoopp.31

Discussieavondvoorallezeeaquarianen

NieuwediareeksdoorDaanDelbare

Speciale bestuursvergadering. Open voor ie-
dereen die wil meewerken aan ons Infoweek-
end.Meerinfoopp.30

Speciale bestuursvergadering. Open voor ie-
dereen die wil meewerken aan ons Infoweek-
end.Meerinfoopp.31

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


