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EDITORIAAL

Ophetmomentvandit schrijvenis erveelaanhetgebeu-
ren.

DeBelgischepolitiekstaatinrepenroer, zekerin
Antwerpen.Hetene schandaalnahetanderebor-
relteruithet stadhuis.
Op internationaalvlakis het alnietveelbeter. De
vn verliesthaargeloofwaardigheidnude vs enhet
uk eenzijdig de oorlog met Irak aangaan. Hopelijk

duurtdeoorlogniettelangwantdeverdeeldheid
istegroot.

Dat ernieuwewindenzullenwaaien is zeker. De oudewaardenmoeten eens
vernieuwdwordenendatis zekernietalleenhetgevalvoordepolitiek,maar
ookvooranderezaken.

In het verenigingsleven moet men ook dikwijls aanpassingen doen. Op de
laatste soupers zagenwe het aantal aanwezigen zienderogen slinken. Noch-
tans was het eten zeer fijn en lekker. Het was zelfs zo goed dat de eerste
mensendievertrokkenwarenonswaarschuwdenvoorhetzakjeblazen.
Maar... eenmenswil al eens iets anders dandat strakkegedoeoprestaurant.
Alshetweereenbeetjemeezit, zaleenmeervolksebarbecueeengezelligebij-
eenkomstwordenindemaandjuli. Zokunnendekindertjes erookvooreen
keerbijhoreneneengoedeherinneringhebbenaanAquatropica.
Watbetrefde clubreis, diezaldoorgaanbegin september. Debuswasveelte
kleingeworden en daaromhebbenwenugeopteerdvoorde trein, omtebe-
ginnenmeteenwagoneersteklasmetwc.
Ikmagnognietsverklappen, maarje zalwaarschijnlijk «zooblij zijnmet de
keuzevanhetdorp».

GerritPlovie,
Coördinatorzoetwater
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HetVictoriameer (Oost-Afrika) her-
bergt meer dan 500 cichlidensoor-
ten, verschillend in vorm, kleur en
ecologie. Deze soorten zijn in een
periode van waarschijnlijk "slechts"
12400jaargeëvolueerdvanuitéénof
enkele nauw verwante voorouders.
Hoewel we hier te maken hebben
met de snelste uitsplitsing van
soortengekendonderdegewervelde
dieren, istotnutoenogmaarweinig
aandachtuitgegaannaardefaunavanhetVictoriameer.Ditkanhoofdzakelijk
toegeschrevenworden aan de extreme complexiteit van het soortenbestand,
watdetaxonomie enhetzoekennaareengepasteverklaringvoorde evoluti-
onaireprocessennietdirectaantrekkelijkmaakt.

MetdeontdekkingvansteedsmeernieuweVictoriacichliden,bleekdeclassi-
ficatiezoals in 1979 opgestelddoorGreenwood, nietmeertevoldoenomde
verschillendegeslachtenenhunonderlingesamenhangteonderscheiden.Veel
biologen opteren daaromhet alomvattendgeslachtHaplochromis, dat in ge-bruik was vóór Greenwoods classificatie, te blijven hanteren. Vooral in
rotsachtigebiotopenwerdendiverse, nogongekendegeslachtenaangetroffen,
die sterkverschillenvandereedsbeschrevengenera.Vandaardateenherzie-
ningenaanvullingvanGreenwoods classificatiezichopdringt.

Inhetwetenschappelijktijdschrift"IchthyologicalExplorationofFreshwaters"
verscheenvierjaargeleden(augustus 1998)debeschrijvingvaneenvijftiental
Victoriacichliden. Tegelijkwerden hierbij drie nieuwe geslachten nl.Mbipia,
Pundamilia enLithochromis inhetlevengeroepen. Deze soortbeschrijvingenkwameneralsgevolgvandeontdekkingvanmeerdan 100verschillenderots-

MBIPI, DE ROTSBEWONENDE CICHLIDEN
UITHETVICTORIAMEER
DieterAnseeuw,AquatropicaKortrijk
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bewonendecichlidentijdensdeperiodetussen 1986en 1996.Hetbestaanvan
een dergelijke grote groep rotsgebonden cichlidensoorten (= Mbipi) in het
meerkwamalseenverrassing.Totvoorkortwasmenimmersvanmeningdat
hetcichlidenbestandvanhetVictoriameer,gezienzijnrelatiefjongeontstaans-
geschiedenis, veelminder substraatspecifiekwas invergelijkingmet de cich-
lidenuithetnaburigeTanganyika-enMalawimeer.Meteenwerdookduidelijk
hoehetkomtdat, ondanksdesterkepredatiedrukvandeNijlbaars, eengroot
aantal soorteninhetmeersuccesvolkunnenoverleven.

De geslachtenNeochromis, Mbipia enPundamilia worden gekenmerkt doortypisch slanke, ovale schubbenwaarbij het caudale gedeelte (= het onderste,
bedekte deelvan de schub) naarbuitenbuigt en een duidelijkegranulatie (=
korreligheidfig. 1)vertoont.Dezedriegeslachtenvertonendaarnaastooknog
enkeleandereovereenkomsten-zoalsbetanding,kleurenenpositioneringvan
de eidummies op de aarsvinbij hetmannetje -waardoormen erkanvanuit
gaandatNeochromis,Mbipia enPundamilia eenmonofyletischetakvormen(=afstammendvanéénendezelfdevoorouder).
Typerendvoor deze drie genera zijn devier tot achtverticale banden op de
flanken,watertoeleidtdatzij ookwelde "verticalbarmbipi" genoemdwor-
den. Het vierde mbipi geslacht, Lithochromis, komt op bepaalde puntenovereenmetdevorigedrie,waardoorzijbeschouwdwordtalseenzuster-taxon
vandeNeochromis-Mbipia-Pundamilia-lijn.

Hetgeslacht (Regan, 1920)
HetgenusNeochromis (fig. 2) onderscheidtzichvande overige cichlidenuithet Victoriameer door de combinatie van volgende kenmerken: Kleine tot
grote haplochromines met een convex, doorgaans steil gebogen kopprofiel,
eenbrede, bijnavierkante, onderkaak, specifiekebetanding, verticalebanden
(permanentzichtbaar,ongeachtdegemoedstoestandvandevis),lopendvanaf
debuiktotaanhetbeginvanderugvin, doorgaansdrietotvijf(nietmeerdan

Fig.1 : Schub uit de flank van
cf. .

Typische vorm en granulatiepatroon,
karakteristiek voor soorten uit de

lijn
Fig. 2:

Mbipi, derotsbewonendecichlidenuithetVictoriameer
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zes)kleineeidummiesopdeaarsvinbijhetmannetjes, ovale schubbendiede
typischegranulatievertonen. Soortenuitditgeslachthaleneenlengtevanon-
geveer75-98mm(vrouwtjes) en 80-144mm(mannetjes).
Enkele soorten:
Oudesoortnaam Nieuwe soortnaam
Haplochromis giantscraper Neochromisgigas
Haplochromisvelvetblack Neochromisgreenwoodi
Haplochromisnigricans (Boulenger) Neochromisnigricans
Haplochromisbluescraper Neochromisomnicaeruleus
Haplochromisnigricans (nonBoulenger) Neochromisrufocaudalis
Haplochromisnigricans (Greenwood) Neochromissimotes
Hetgeslacht (Lippitsch &Seehausen, 1998)
InhetKisukuma(delokaleomgangstaaltenzuidoostenvanhetVictoriameer)
betekentMbipi, "dedonkere". Dezetermwordteralgemeengebruiktomhet
grootste deelvanderotsbewonende cichliden aante duiden enverwijstnaar
het eerder donkere voorkomen van de mannelijke dieren. Cichliden uit het
(nieuwe)geslachtMbipia kenmerkenzichvananderesoortendoorhunbredeonderkaakmetdrietotzesrijentanden.Detandenindebuitensterijzijnzeer
beweeglijkingeplant.Opdeflankenzijndegegranuleerdeschubbenmerkelijk
hogerdanbreed.Hetkleurenpatroonvertoontduidelijkeverticalebandendie
zichuitstrekkenvandebuiktotaanderugvin.Deeidummies(sterkvariërend
tussendedrieenzeven)opdeanaalvinvandemannelijkedierenzijnkleintot
middelgroot.Gewoonlijkrakendetransparanteringenvandenaastelkaarlig-
gende eidummies elkaar. Soortenuit ditgeslachthalen een lengtevan onge-
veer70-100mm(vrouwtjes) en 80-130mm(mannetjes).
Enkele soorten:
Oudesoortnaam Nieuwe soortnaam
Haplochromis carp Mbipia lutea
H. (Xystichromis) copperblackMbipiambipi
Hetgeslacht (Seehausen&Lippitsch, 1998)
Deze kleine totmiddelgrote haplochromine soortenworden getypeerd door
hunsterkomgebogenbovenkaak,watmaaktdatdemondopeningzichlichtjes
opwaartsricht(fig. 3).Dezevissoortenvertonenpermanent(dusonafhanke-
lijkvanhungemoedstoestand) eenduidelijkverticaalgeoriënteerdbandenpa-
troon, datnabij deaanzetvanderugvinvaakvervaagt.Trouwens, inhetKis-

Mbipi, derotsbewonendecichlidenuithetVictoriameer
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Fig. 3:

wahilibetekentPundamilia, "zebra" (letterlijk: "gestreeptpaard"),watbij dezenaamgeving een duidelijkeverwijzing is naardeverticale strepen. De eidum-
mies op demannelijke aarsvin zijn gemiddeld groot (meestal groter dan de
oogpupil) en komen vaak in clusters voor en niet zozeer in een rechte lijn.
Soortenuitditgeslachthaleneenlengtevanongeveer 60-95mm(vrouwtjes)
en 77-125mm(mannetjes).
Enkele soorten:
Oudesoortnaam Nieuwe soortnaam
Haplochromisbluenyererei Pundamiliaazurea
Haplochromisnyerereiblackandorange Pundamilia igneopinnis
Hetgeslacht (Lippitsch &Seehausen, 1998)
Lithos,uithetGrieks,betekent"steen" enverwijsthiernaardevoorkeurvoor
rotsachtigehabitatsdoordevissoortenbinnenditgeslacht.Dekleinetotmid-
delgrotecichlidensoortenbehorendetotditgenusonderscheidenzichvande
overige cichlidenuithetVictoriameerdoorde combinatievanvolgendeken-
merken: eenhorizontaletotlichtjes opwaartsgerichtemondopening, eenpa-
troonvanbrede, onregelmatiguitgelijnde, verticale banden die somsminder
goedwaarneembaarzijn, eenbeweeglijkebuitenstetandenrij, eidummies(vier
totzeven)diefrequentdevinstralenoverkruisen(integenstellingtotdevorige
genera). Mannetjes kunnen uitgroeien tot 85-110 mm, terwijl vrouwelijke
dierenhetmoeten stellenmeteen standaardlengtetussen 60-80mm.
Enkele soorten:
Oudesoortnaam Nieuwe soortnaam
Haplochromisbluepseudonigricans Lithochromisrubripinnis
Haplochromis redpseudonigricans Lithochromisrufus
H.black&yellowpseudonigricans Lithochromisxanthopteryx

Fig. 4:

Mbipi, derotsbewonendecichlidenuithetVictoriameer
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De"Rockpicker"-lijn
Vissoorten uit deze aftakking vertonen een sterke morfologische overeen-
komstmet soorten van het geslachtParalabidochromis (Greenwood, 1956).Vandaar dat deze soorten aanvankelijk ook bij dit genus werden onderge-
bracht.Naderonderzoekvano.a. debeschubbingdeedtwijfels ontstaanom-
trent de bandmetParalabidochromis en suggereerde een nauwere verwant-schap met het geslacht Psammochromis (Greenwood, 1980) en de
cichlidensoorten uit het Kivumeer. Gezien de onzekere situatie rond de af-
stammingendeonderlingerelatiemetParalabidochromis,Psammochromis endeanderetakkenvandehaplochrominenuithetVictoriameer,hebbendeau-
teursvanhethierbesproken artikelbeslist omde "rockpickers" bij geenvan
beide geslachten onder te brengen, noch omvoor deze een totaal nieuwge-
slachtop terichten.Voorlopigblijvende soortenuitde "rockpicker"-lijn dan
ookdegeslachtsnaamHaplochromis behouden.

Dezemiddelgrotecichlidensoortenwordengekenmerktdooreensteil, convex
gebogenkopprofieleneenkleine,horizontaalgerichtemondmetkorteonder-
kaak. Zij vertonen een kleurenpatroon samengesteld uit donkere, verticale
banden gecombineerd met een al ofniet duidelijke horizontale midlaterale
(midden op de flank) en dorsolaterale (op de rugzijdevan de flank) streep,
wat min ofmeer resulteert in een schaakbordpatroon (fig. 5). Doorgaans
kleuren geel-rood gedomineerde combinaties de flanken van de mannelijke
dieren. Sporadischkomtookdeblauwekleurvoor,maaropmerkelijkisdattot
ophedennoggeenenkelesoortmeteenuitsluitendzwartkleurenpatroonkon
aangetroffenworden.
Enkele soorten:
Oudesoortnaam Nieuwe soortnaam
H. (Paralabidochromis)bluerockpicker Haplochromiscyaneus
H. (Paralabidochromis)yellowrockpicker Haplochromisflavus

Fig. 5: Fig. 6:

Mbipi, derotsbewonendecichlidenuithetVictoriameer
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Slotbeschouwing
Totophedenzijnreedsmeerdan 110rotsgebondencichlidensoortengekend
uithetVictoriameer.Hetgrootstedeelhiervanvormteenmonofyletischetak
binnen het Lake Victoria haplochromine complex. Deze rotsbewonende
groep omvat éénvan demeest soortenrijke aftakkingenbinnenhetVictoria-
meer enbetreft zelfs éénvan demeest rijke soortenlijnenbinnen de familie
vandecichlidae.

Aangeziengeologisch onderzoekdoetvermoeden dathetVictoriameerzo"n
12400jaargeledengedurendeeenlangeperiodetijdenshetPleistoceendroog
is komente staan,wordtveronderstelddatdeverschillende cichlidensoorten
vanhetVictoriameerbinnendezerelatiefkorteperiodemoetenzijnontstaan.
Sommigescepticitwijfelendaaromofmenhiernieteerdertemakenheeftmet
verschillende soortvarianten in plaats van afzonderlijke soorten. Hoewel de
meeste resultaten van recente onderzoeksprojecten steeds duidelijker in de
richtingwijzenvaneenzeersnelle soortenuitsplitsing, bestaannogveelonze-
kerheden omtrenthetmechanisme en de drijvende krachten die schuil gaan
achterdeontwikkelingenbinnenhetVictoriameer.

Literatuur
Seehausen, O., Lippitsch, E., Bouton,N. &Zwennes,H. (1998).Mbipi,the rock-dwellingcichlids of
Lake Victoria: description ofthree newgenera andfifteen newspecies (Teleostei). Ichthyological
Explorationoffreshwaters,Volume9,No. 2, p. 129-228.

Bestezeeaquarianen,lidvande nnbz
enlezersvan hetzee-aquarium

Wegens devertragingenbij de drukvan het zee-aquarium komt pas
einddezemaandheteerstenummervanuwabonnementjaargang2003
van de pers. Hetbetreft een dubbelnummer 1+2jaargang 53. Devol-
gendenummers 3, 4, 5, enz. zullengeendubbelnummers zijn enzullen
zonder tegenslagen maandelijks verschijnen. Alleen het vakantie-
nummer7+8 isenblijfteendubbelnummer.Voorstraksveelleesplezier,
want er komtvanafhedennogmeer leesvoervan eigenbodem in het
zee-aquarium!

Mbipi, derotsbewonendecichlidenuithetVictoriameer
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(PIJL)GIFKIKKERS
Tropischeprachtjuwelenin dehuiskamer

DendrobatidaeNederland

dendrobatidae is dewetenschappelijke naamvoor een familie van enkele
honderden soorten tropische kikkers, aangetroffen in de tropische regen-
woudenvanMidden- enZuid-Amerika. De dieren staanbeterbekendonder

de naam pijlgifkikkers, duidend op het vermeende
gebruikdoordeinheemseindianenvanhethuidgif
vandekikkersvoorgifpijlen. Feitis datvan slechts
één stam in Colombia daadwerkelijkbewezen is dat
zeenkelepijlgifkikkersoortenhiervoorgebruikten.Hoe

danook, denaamisgebleven. Overigens, dekikkersbijten
niet, het gifzit in de huid en komt vrij bij overmatige
stressenisslechtsdangevaarlijkindienhetindebloed-
baanvaneenaanvallerkomt.Daarbijbevattenslechts

eenhandvolsoortenpijlgifkikkershuidgifinlevensbedreigendehoeveelheden.
Hierbij dientdekanttekeninggeplaatstdatkikkers ingevangenschaphungif-
tigheidnagenoegverliezen,waarschijnlijkdoorhet ontbrekenvan een essen-
tieelbestanddeelinhunvoedsel.

Waarompijlgifkikkers houden?
Pijlgifkikkerswordenintoenemendematedoorliefheb-
bers gehouden in terraria. De aantrekkelijkheidvan de
dierenwordtvoornamelijkgevoeddoorhunvaakschitte-
rendekleurenpracht,variërendvan"eenvoudig"bruin,witof
zwarttotgeel, blauw, rood, groenenvele combinaties
daarvan.Maartochzekermaghetongebruikelijkege-
drag van de kikkers niet vergeten worden. Er zijn bij-
voorbeeld soortenwaarvan devrouwtjeshun schaarse
eitjes deponeren in kleine bovengrondse (!) watertjes,
zoals bromeliabladtrechters envervolgens deuitkomende larvenvoedenmet
eigenonbevruchte eitjes. Bij bepaalde soortenvechtendemannetjes, ofzelfs
devrouwtjesomdeheerschappijwaarbij heusebokspartijengevoerdworden!
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(Pijl)gifkikkers, tropischeprachtjuwelenindehuiskamer

Huisvesting
Bepaalde soorten zijn boombewoners, andere soorten leven op de bodem.
Hoeweldiverse soortenzichnabijwaterbevindenisgeenenkelepijlgifkikker

een permanente waterbewoner. Wat voor terrarium
gekozenwordtisdusafhankelijkvandesoort.Voor
de meest gangbare soorten moet men denken aan
minimum maten van 50l x 50b x 50h cm voor één

paartje.
Pijlgifkikkers hebben geen oog voor planten, wél
voor schuilplaatsen en afzetplaatsen voor eieren.
Denkbijvoorbeeldaanklimplanten, stronken, opde

bodemmos en zachte turf. Het oogwil echter ookwat, van-
daardatvaakgekozenwordenvoortropischeplantenalsbro-

melia's enorchideeën.

Bodembedekking
Pijlgifkikkershoudenooknietvan eentenatte ondergrond. Zemoetennaar
wens een droge bodem kunnen opzoeken. Een bodem bedekt met bijvoor-
beeld beukebladeren is gebruikelijk. Mos kan ook, maarwordt ommooi te
blijven vaak te nat gehouden voor de dieren. Gebruikt bij voorkeur geen te
zanderigebodem.Dedierengaanerviesuitzienenookbestaatdekansdatze
methetnaarvoedselhappenzanddeeltjesbinnenkrijgen, ditkanopdenduur
schadelijkzijn.

Temperatuur
De temperatuur dient afhankelijk van de kikker-
soorttussende20 en25 ˚Copdebodemteliggen
en 23 tot 28 ˚Choger inhetterrarium. Reflector-
lampen kunnen dienen als verwarming, maar ook
halogeenlampenwordenwelgebruikt.Pasvooralbij
delaatsteopvoorplaatselijkegroteverhitting.
Bodemverwarming, bijvoorbeeldmiddels een dub-
belebodemgevuldmetverwarmdwaterkan in de
koudewintermaanden goede diensten doen. In de
zomermoetechtergewaaktwordenvoorhogetemperaturen: kikkershebben
de neiging afkoeling te zoeken in de bodem, maar vinden dan slechts nog
meerwarmtewaardoorzenietzeldeneraanbezwijken!
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Vochtigheid
Pijlgifkikkershebbeneendunnehuiddiesnelkanuitdrogen.Eenkleinondiep
watergedeeltemoetdaaromaltijdaanwezigzijnzodatzenaarwens eenfrisse
duikkunnennemen.Leterwelopdathetwatergedeelteniettediepisenook
niettekoudisomdatdedierengevoeligzijnvooreen(te) snelle afkoeling.

Afhankelijkvan de kikkersoort en
de aanwezige beplanting moet ge-
sproeidwordenomeenhogelucht-
vochtigheid te waarborgen.
Overdag mag de luchtvochtigheid
dalen tot 70% om 's avondsweer
tot 100 % te stijgen. Gebruik bij
voorkeurzachtwaterofliefstgefil-
terd schoon regenwater, dit is
vooral voor orchideeën noodzaak
en het laat bovendien geen lelijke
kalkvlekkenachteropbladeren.

Voedsel
Involwassen staatzijnalledendrobatidae carnivoor, datwilzeggendatze
alleenmaarvaninsectenenandereongewerveldedierendieveelproteïnenbe-
vattenleven.
Hoekomjenuaandatvoedsel; immers in onsklimaatzijn insectenniethet
helejaarbeschikbaarzodatmenzezelfmoetkwekenindevormvanbijvoor-
beeld fruitvliegjes, meelwormen (nogalvetvoedsel, niet teveel voeren), krul-
vliegen,wasmotten, springstaarten, etc. Indezomernatuurlijkzoveelmogelijk
weideplanktondatgevangenmoetwordeningifvrijegebieden.
Voedsel is dus zeer belangrijk, vooral voorjonge kikkertjes omdat ze regel-
matigvervellenenzevoordegroeiveelproteïnennodighebben.Voordestof-
wisseling zijn zouten, vetten, vitamines enwatervereist en ookkoolhydraten
die gevormd kunnen worden uit een proteïneoverschot. Zorg dus voor een
goedefruitvliegenkweek,waarbijjebeterteveelkwekenkuntaanzettendante
weinig. Om een idee te geven hoeveel een kikkertje van zo'n tweemaanden
oudeetmoetjeal sneldenkenaaneengemiddeldevan 30tot 50vliegjesper
dagterwijleenhalfwasdierwel 100tot 150vliegjeskanetenperdag.Alsjede
vliegjesvoert,bepoederzedanafentoemetstuifmeel,gistocal,ospulvitofeen
andervitamine/mineraalpreparaat.

gelevorm. Komtvoor
in de regenwouden van Colombia.

(Pijl)gifkikkers, tropischeprachtjuwelenindehuiskamer
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Endan...
Alshetterrariumingerichtisendevoedselkwekengoedlopenkunnendekik-
kers gekochtworden. Hoewel in de reguliere handel wel eens pijlgifkikkers
aangebodenwordenzijndezedoordevangstinhetlandvanherkomstende
langereisnaarNederlandgestresstenvaakineenslechteconditie.Nietweinig
sterven de dieren na korte tijd aan een parasitaire infectie ofandere ziekte.
Buitendevelemisstandenwaarmeedehandelinwildvangdierenis omgeven,
is hetvooralvoordebeginnerbeterbij liefhebbers nakweekdieren te kopen.
Deprijs is overhetalgemeenlager, dekansopziektenisvelemalengeringer
enbovendienkunnenliefhebbersjevanobjectiefadviesdienen. InNederland
bestaat eenvereniging van pijlgifkikkerliefhebbers dieje verder opweg kan
helpen,DendrobatidaeNederland, http://www.gifkikker.nl

DitartikelwerdmettoestemmingvanJanBusserovergenomen vanDendroba-
tidaeNederland, waarvoordank.

(Pijl)gifkikkers, tropischeprachtjuwelenindehuiskamer

TE KOOP
Prachtigzeeaquarium275x75x75 waarvandevoorruitendetwee
zijruiten inkristalglas zijn. Slechts driejaar inbedrijf, twaalfvissen
o.a. witborstdoktersvis en loriculus en nog meer zeer geschikte
vissenenlagerediereno.a. steenkoralenenlederkoralen.
Technischzeergoeduitgebouwdaquariummet4x250Wattverlich-
ting hqi + tl-lampen. Ook een automatische aanvulling van ver-
damptwater, een kalkreactor, spiraalkoeler, grote afschuimer Shu-
ran, compleet met pompen en alle materiaal nodig om dit
zeeaquariumverderte latenontwikkelenonderdebesteomstandig-
heden.VoorrangaaniemandvanonzeverenigingAquatropicaKort-
rijk, komendemaandmet foto's en in detail aangebodenviameer-
derekanalen.
Vraagprijs (inzijngeheel):€2500.
OmgevingBrugge, tel. 050387436 liefstna 19u.
Fotovanhetaquarium:http://www.aquatropica.be/tekoop.htm
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Om dit verhaal te begrijpen moeten
we even teruggaan in de tijd. DeNe-
derlanderW. A. Tomey, in Belgische
en Nederlandse aquariumkringen
vooralgekenddoorzijndialezingenen
boeken, publiceerde in het januari-
nummer 2000 van "Het Aquarium"
(het maandblad van de Nederlandse
Bond 'Aqua Terra', n.b.a.t) een eer-
stebeschrijvingvan eennieuweBadis-soort,Badis badis bengalensis. Dezeviswasreeds eentijdjegekendonderdehandelsnaam,Badis sp. "Scarlet".Deze eerstebeschrijvingwas echter, opzijnzachtstuitgedrukt, opzo'nonwe-

tenschappelijkemaniergebeurddat deze een stormvanprotestuitlokte, niet
alleenvanwetenschappers,maarookvangewoneaquarianen(ziemijnartikel
"Schoenmakerblijfbijuwleest",maart2000).Zijnwerkvoldeedechteraande
basisregels, zodat denaamgeldigwas. Met quasi 100% zekerheidkonmen
evenwel voorspellen dat deze naam een niet al te lang leven beschoren zou
zijn.
Nuishetzover. Inhetwetenschappe-
lijk tijdschrift "Ichthyological Explo-
rationofFreshwaters"verscheeneind
2002 de lang verwachte revisie van
de familie badidae door Kullander
&Britz. Zewarentrouwens alvolop
aanhetwerkenaandezerevisie, toen
Tomeyzijnwerkpubliceerde. Inhun
werk beschrijven ze niet alleen een
nieuwgeslacht,maarooktiennieuwe
soorten.

VOORUGELEZEN
Een nieuwenaamvoor descarletblauwbaars

MartinByttebier,AquatropicaKortrijk

, syn.
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Uitderevisieblijktookdatdenaamge-
geven doorTomey aan de scarletblauw-
baarsongeldigis,daarHamiltondezevis
reeds in 1822 beschreefonder de naam
Labrusdario.De blauwbaarzen worden door de au-
teurs opgesplitst in twee geslachten,
Badis enhetnieuwegeslachtDario. Hetnieuwe geslacht metLabrus dario Ha-milton, 1822 verschilt van het geslacht
Badis door o.a. de langere buikvinnen(bijdemannetjes)dievoorbijhetbeginvandeanaalvinnenreiken.Demanne-

tjesvertonenookeenanderkweekgedrag.Deouderzorg, zoalswediezienbij
deBadis-soorten, ontbreekt bij deDario-soorten. DeDario-mannetjes be-perkenzichmeertothetverdedigenvaneenterritoriumronddebroedplaats.
De scarletblauwbaarsvoldoetaandeze (enandere) criteriaenwerddusdoor
deauteurssamenmettweenieuwesoorteninhetgeslachtDario geplaatst.DescarletgaatdusvoortaandoorhetlevenonderdenaamDario dario (Hamil-ton, 1822).
Dario dario is met zijn standaard lengte (sl) van nog geen 20mmvoor demannetjes (devrouwtjeszijngeslachtsrijpbij zo'n 10mm sl)totophedende
kleinstegekendebaarsachtigevis. De scarletkomtvoor inhetBrahmaputra-
bekkeninAssam(West-Bengalen, Indië).
IetjegroterwordtDariohysginon, detweede, rodevorm.Dezevisbereikteen
sl van ongeveer 20 mm.D. hys-
ginon verschilt vanD. dario on-dermeer door het ontbreken van
deverticale strependiezopromi-
nent aanwezig zijn bij demanne-
tjesvande scarlet.Verderhebben
demannetjesvanD. hysginon eenzwarte vlek bij het begin van de
rugvin.Dezevlekontbreektbij de
scarlet.Detypevindplaats situeert
zich in het Irrawaddy rivierbek-
ken,Noord-Myanmar(ex-Birma).

Scarletblauwbaars. Links hetmannetje,
rechts het vrouwtje.

Voorugelezen
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DederdeDario-soortD. dayingensis isafkomstigvanhetIrrawaddybekkeninYannan,China.Dezesoortbereikteenslvanongeveer22mm.NetalsbijD.
hysginon ontbrekendestrepenenheefthijeenzwartevlekjuistvóórderugvin.Hij onderscheidtzichvanD. hysginon dooro.a. hetaantal schubben.Niet alleen de scarletkreeg eennieuwenaam,maar ookBadis badis burma-
nicusAhl, 1936.NaeendiepgaandonderzoekvanSchreitmüllersbeschrijving(1923) van de "rodeBadis",Badis badis var.rubra bleekdat zijn rodeBadishetzelfdespecimenwasalsdatdoorAhl(1936)beschrevenalsB. burmanicus.Bijgevolg, is dejuistenaamvoordezevisBadisruber Schreitmüller 1923.
De badidaebevattegenwoordig 15 soorten:
BadisassamensisAhl, 1937
Badisbadis (Hamilton, 1822)
Badisblosyrus Kullander&Britz, 2002
Badischittagonsis Kullander&Britz, 2002
Badiscorycaeus Kullander&Britz, 2002
BadisferrarisiKullander&Britz, 2002
Badiskanabos Kullander&Britz, 2002
Badiskhwae Kullander&Britz, 2002
BadiskyarKullander&Britz, 2002
Badispyema Kullander&Britz, 2002
Badisruber Schreitmüller, 1923, syn.Badisbadisburmanicus
Badissiamensis Klausewitz, 1957
Dariodario (Hamilton, 1822), syn.Badisbadisbengalensis
Dariodayingensis Kullander&Britz, 2002
Dariohysginon Kullander&Britz, 2002
Literatuur:
Byttebier,M, (2000). Schoenmakerblijftbijuwleest, inAquatropica,maart2000, p.M1-M2.
Kullander, S.O.,R.Britz(2002).RevisionofthefamilyBadidae(Teleostei:Perciformes), withdescrip-
tion ofanewgenusandtennewspecies. Ichthyol.Explor.Freshwaters,Vol. 13,No. 4,p. 295-372.

Tomey,W.A. (1999).Eennieuwedwergvormvan Badisbadishiergenoemdalsondersoort B.b.ben-
galensisn. spp, inHetaquarium, 70, p. 24-27.

Voorugelezen
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Eencursuszeewatervolgen?
KristHugelier,AquatropicaKortrijk

Bij Aquatropica staat informatie geven hoog in hetvaandel geschreven. Dat zeggenwe
niet alleen,maardatdoenwe ook! Ditjaarwordtvoorde 9dekeer een cursusgegeven.
Onze eigen cursus (samengesteld door ervarenmensen!) staat ophetmenu en ditvoor
zowelbeginners alsbegonners!

r Deelnemingsvoorwaarden?
Inprincipekaniedereendeelnemen,voorwaardeisechterdatjelidbentvanAquatropica
ofditwilwordengedurende 1 jaar!

q Wanneer?
Deel 1: vrijdag 12 december2003van 19h00tot+/- 23h00
Deel 2: zaterdag 13 december2003van 10h00tot+/- 13 h 30

q Belangrijk
Decursusgaatenkeldooralsertenminstenegenkandidatenzijn.Deprijsvoordecursus
isbepaaldop€20,00 (indienjelidbentvanAquatropica). Inschrijvingenzijnpasgeldig
alshetbedrag is overgemaaktop rekeningAquatropica001-1057147-20. Eveneens dient
UuwnaamoptegevenbijKristHugelier, coördinatorvandezeewaterwerkgroep.
Deuiterste inschrijvingsdatumisvastgelegdop 1 september 2003!
Indiendecursusnietdoorgaatbijgebrekaankandidaten,wordthetreedsbetaaldebedrag
Uintegraalteruggestort!

q Is erookeenproefvoorzien?
Ja,traditioneelelkjaarindemaandjuniopeennogtebepalentijdstipzaleentoetsvoor-
zienworden.Wie slaagt, krijgtvandenbbz eencertificaatvanbekwaamheid!

q Waaromgevenweeencursus?
Nietomeencertificaattekunnenuitdelen,maarwelomzogoedmogelijkenopeenver-
antwoordemaniervan starttekunnengaanmetdezehobby.Voorhetwelzijnvanonze
dierenishetonzeplichtonsbesttedoenendeomstandighedenwaarinonzedierenleven
zooptimaalmogelijktehouden.

q Vragen?
KristHugelierTreurnietstraat 3, 8531 Bavikhove
0473276605 e-mail: krist.hugelier@tiscali.be
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Stiptom8uurennaeenkorteinleidingoverenkelepraktischezakenlietenwe
hetwoordaanonzegastspreker.
Hans, sponsorenzaakvoerdervanhett'ViskeuitDiksmuide,verrasteonsmet

eenzeventalkanjersvankalendersmetprachtfoto'svan
koi als nieuwjaarsgeschenk. Voor alle duidelijkheid, koi
ishetJapansewoordvoorkarperenherkenbaaraanzijn
baardharen.Voor demaandjanuari eenprachtfotovan
de onlangs verkozen wereldkampioen in Tokyo, een
SandanKohakuvan 88 cmgroot. Deze kampioenmet
eenprijskaartje tussende 250000 à 500000 euro is af-
komstigvandegrootstekoikwekerijvanJapan, SakaiHi-
roshima. In Japan zijn er een 2000 kwekers (niet alle-
maal professioneel) waarvan een tweehonderdtal
waardigalskwekereneentwintigtalkwaliteitskwekers.
Inhet eerste deelbeschreefHans dewaardevandekoi
enhoehij zich inJapan ontwikkelt.Voor deJapanners
heeft de koi een heel andere betekenis dan bij ons. Zij

ziendekweekvaneenkoials eensucces, eengeluksbrengerenals eenkunst-
werk. Eente laag aanbodvandekoperkan eennegatiefresultaat opbrengen
omverderte onderhandelenmetdekwekergezienhij dit aanziet als zouhet
eenminderwaardigproductzijn.
De kweekmet debedoeling om aanwedstrijden deel te nemenbegint reeds
vanafhet eerstemomentdatdevisgeborenwordtenmoetreeds esthetische
eigenschappenbezitten.Delarvewordtalnaachtdagen(ongeveerachtmm)
aan een eerste kleurselectie onderworpen. Is er geen kleurvaststelling, dan
wordt deze gezien als afval. Na 15 dagen volgt eenzelfde test, na 30 dagen
worden ze dan geselecteerd op kleur en patroon. Hetzelfde ritueel herhaalt
zichna 50dagen, enz. totenkeldetoppersoverblijven.Kortomvissendietij-
densde selectiesnietvoldoenaandetopnormwordenverkocht.Vandaardat
hetzomoeilijkis omhiereentopperopdekoptetikken.

DE KOI INZIJNTOTALITEIT
Verslagbijeenkomst werkgroepvijvers, 7februari

GilbertLapere
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Diverse kleuren bekomtmen door kruisingen toe te passen. Een koi onder
normale levensomstandigheden heeft een levensduur van ongeveer 50 à 60
jaarenbereikteengroottevanongeveer 50 à60 cm, diehijbehaaltvoorzijn
dertiendejaar. Ten opzichtevanEuropa enThailandwordt er inJapanniet
aankunstmatigebevruchtinggedaan.
IneentweededeelhadHanshetoverdeexportnaarBelgië.
Veertien dagen voor de verzending krijgen de dieren geen voedingsstoffen
meeromafvalproductentijdenshettransportteminimaliseren.Zewordenin
een plastiekzakvan twintig literwatermet bacterieremmende producten en
veelzuurstofverpakt.Perboxgaanerongeveereenhonderdtalplastiekzakken
in.
Hetspreektvoorzichdatdezedierengezondvertrekken,maarnaeenreisvan
ongeveer 40 uren ongezond aankomen. Niettegenstaande een controle door
de veterinaire diensten op de luchthaven hebben deze dieren toch heelwat
schade opgelopen. Stress, verminderde weerstand en beschadigde slijmhuid
zijnzodebelangrijksteproblemendieeenkoperteverwerkenkrijgtbijdeaan-
komstvandezedieren.Vroegerwerdtijdenshettransportdevissenverdoofd,
maar aangezien dezemethodegeenbeter resultaat opleverde pastmen deze
nietmeertoe.Voordeverkopernogeenhelekarweivooraleerhij dezedieren
opdemarktkanbrengen.
Eenquarantainevanéénmaandbegintmeteenmicroscopischonderzoekvan
de slijmhuid. De eerste veertien dagenwordenvooral parasitaire problemen
behandeld. Tijdens de derde endevierdeweekwordt ervooral toegezien op
bacteriële enparasitaireproblemen. Degrootstevrees in dezeperiode ishet
Herpesvirusdiedezedierenkunnenovervallen,tevergelijkenmethethiv-virus
bij demensen.
OpwatmoetmenlettenbijdeaankoopvaneenechteJapansekoi?Menmoet
inde eersteplaatsvertrouwenhebbenindezaak, rodekleurmoetdiep rood
zijn,hetlichaammoeteentorpedovormhebben,debovenkantmoeteenvloei-
ende lijnvertonenmet een kopverhoog, waarvan de onderkant danvolledig
vloeiendmoet zijn (straalt kracht uit). Bij kleine vissenmoet reeds een pa-
troon merkbaar zijn, skinkwaliteit, en het belangrijkste, uw tijd nemen om
hemtekunnenobserveren.
Dedoelstellingdiemenwilbehalenmeteenkoikanmenvergelijkenmetdeze
van een topatleet. Net als bij de atleten is de voedingvan essentieel belang.
Het is aangeraden omprofessionele voeding te kopen en afte stemmen op
proteïnenenvetten.

Dekoiinzijntotaliteit
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Wanneer enhoevoederen?
-Minderdan 8graden: geenvoeding
-Van 8 tot 10graden: éénmaalperweek
-Van 10tot 15 graden:voedingmetgranen
- 15 graden: groterproteïnegehalte
- 20graden: hogerproteïnegehalte

Percentagevanvoeding.
Devoedingdieeenkoidagelijksnodigheeftisafhankelijkvanhetlichaamsge-
wichtenwordtuitgedruktinprocenten.
-Gewoonhouden: 0,5%
-Goedlatenevolueren: 1 %
-Max. latenevolueren: 2%
Voorbeeld: eenkoivan 1 kg= 1 000gr- 1%= 10grvoedingperdag.
Dit regelgeldtvooralvoorkleinere koibij een temperatuurvan ongeveer 28
˚C.Naarmatedekoigroterwordt,moethetvoedingspercentagenaarbeneden
gebrachtworden.
Hetaantalkoi'sdatmeninzijnvijverinbrengtisookvanbelang.Denormale
regeliséénkoiper 1 000literwater,maarindezeomstandighedenkunnenzij
nietmaximumevolueren.Deguldenregelis éénkoiper 3000literwater.
Voorde samenstellingvanhetwaterzijndemineralenzeerbelangrijk. Zacht
water is optimaalvoorhetverkrijgenvan eenmooie rode kleur. Hardwater
daarentegenisdanweergoedvoorhetzwart.
Dedieptevandevijveriseveneensvanbelangvoordeontwikkeling.Vooreen

koivan20tot65cmiseendieptevereistvan 1,50mtot
2,50 m. Het ideale totalewatervolume varieert tussen
de 20 à 30m3. Zoblijft alles (inclusieffilterinstallatie)
nogbetaalbaarenishetbehandelenvandevissenmet
medicatienog doenbaar. Eenkoiheeft zonlichtnodig,
maaropgepastvoorteveel. Eenoverdaadkandekleur-
pigmentatiedoenverbranden.
TotslotgafHansonsnogenkeletipsinverbandmetde
aankoop van koi's met een sociaal karakter teneinde
hen naverloop van tijd tam te krijgen. De chagoi is
bruin van kleur, de ochiba chigure bruingrijs en de
soragoigrijs. De tategoiheefteengrootprocentop
eengoedeevolutie.

Dekoiinzijntotaliteit
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Alsafsluiterwerdendezevenprachtigekalendersonderdevormvaneentom-
bolaaandemangebracht.
AlscoördinatorbedankteikHansinnaamvanalleaanwezigenvoorzijnpro-
fessioneleuiteenzetting.
Kortom, hetwas eentopavondvoorkoi-liefhebbers. Geziendetijd (intussen
was het 22.45 u.) werden nogvele vragen over de constructie van devijver,
welke filterinstallatie gebruiken, specifiekewaterkwaliteit en nogvele indivi-
duelevragen,verplaatstnaareenvolgendebijeenkomst.

GilbertLapere

Hetlachhoekje
Hiervolgteen bloemlezingvanverschrijvingen, gehaalduitbrieven verstuurd
naardediensthuisvestingvan een Vlaamsestad(echtgebeurd!!!)
– Hiermede wil ik U vragen ofU onze afwatering eens in handen wil
nemen.

– Wij verzoekenmeer gas, daar ik op 5 maart een zoon heb bijgeboren
watdoordedruktegeheeldoorhethoofdisgeschoten.

– Mijngezinteltvierledematen.

– Mijnvrouwmoethetezitbadengebruiken, alsdekachelbrandtmoetze
hetdaaropdoen.

– Mijnheer, toen ikeenkachelhaddeed ikvaakeenhoop op dekachel,
maarnumoetikalles ophetgasfornuisdoen.

– Wezittenzokrap datdeburennaastonsgriephebbenenons doorde
muren aansteken, als ge eenspoolshoogtekomtnemenkuntge ookde
koortskrijgen.

– Mijnvochtophopinginmijnhuiskamerisnietmeeruittehouden.

Dekoiinzijntotaliteit
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Welkemilieufactoren spelen een rol indegroeivanwaterplanten?

�Temperatuur
�Licht
�Bodemgrond
�Water
�Zuurstof

Temperatuur:
De temperatuur speelt een heel belangrijke rol in de levensprocessen, zoals
kieming, groei, bloei en vruchtzetting van de plant. Tropische aquarium-
plantengroeienhetbest tussen de 20 en 30 ˚C. Iedereplantheeftzijn opti-
malegroeitemperatuur, enheeftzich aangepast aandeverschillen indag- en
nachttemperatuur.
Lagere temperaturen dan deze dievermeldzijn, hebbenvaakgeennegatieve

invloed op de planten, zeker niet op
kortetermijn,maarzettendeplantenaan
totrijkelijkebloei. Inhetaquariumis een
temperatuur tussen de 20 en 30 ˚C ide-
aal. Maar voor sommige planten is een
constante temperatuur boven de 25 ˚C
fataal zoals voorCabomba caroliniana.Daar voor kan men gebruikmaken van
eennormaleverwarmermet ingebouwde
thermostaatdiemenpergraad ˚Ckanaf-
stellen.Aantebevelenisdegrondverwar-
ming die bij planten zeer goede groeire-
sultaten heeft. Sommige modellen zijn
ookvoorzienvanthermostaat.

HETPLANTENPROBLEEM
Verslagbijeenkomst werkgroepzoetwater, 31 januari

GerritPlovie
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Licht:
Zonderlichtislevenbijnaonmogelijk.Plantengebruikenlichtalsenergiebron
voorhungroei- enontwikkelingsprocessendiewefotosynthesenoemen.Hoe-
veel licht onze aquariumplanten nodig hebben is afhankelijkvan hun voor-
komenindenatuur.Deenesoortstaatinvollezon, deandereindeschaduw,
daarom is het nodig de literatuur te raadplegen om de gepaste hoeveelheid
lichttebepalen.
Eendaglengteindetropenduurtongeveer 12uur. Inhetaquariumkunnenwe
metbehulpvan enkele tijdschakelaars en dimmers de dag laten opkomen en
na 12uurdedaglatenafgaan.
Inwaterwordt licht sterker afgezwaktdan inde lucht. Hetgrootste deelvan

het infrarood lichtwordt reeds in debovenste centimeters
geabsorbeerd en op ongeveer één meter
diepte is slechtsnogdehelftvande stra-
ling aanwezig. Het voor fotosynthese be-
nutbaarlichtligttussende380en780nm
(nanometer) wat met toenemende diepte
selectiefwordtgeabsorbeerd,eersthetrode
lichtvervolgens hetgele engroene deel en
tenslotte het blauwe deel (blauwe diepten
vande oceanen). Daaromgroeiendemeeste
planteninondiepebekenenrivierenofaande

randenvanmerenwaarhet zonlichtgeenmoeite
heeftdeplantentebereiken.
Velemoerasplanten die in aquariumzaken aangeboden

wordenverlangensterklicht omdatzein
de natuur maar tijdelijk volledig onder

water komen te staan en dannog in eengeringe diepte. Echtewaterplanten
groeieninhunnatuurlijkbiotoop opzonnigeofhalfzonnigeplaatsen. Enkele
soorten (Cryptocoryne-soorten,Anubias enBarclaya's) leveninbeschaduwdebosbekenwaarzehet zwakke licht, methunmeestalbredebladeren, assimi-
lerenvoorfotosynthese.

Watisnudebesteverlichtingbron voorboven hetaquarium?TL-lampen zijngemakkelijkendooriedereenteplaatsen,welop eenveilige
manier.Tegenwoordigzijneralvoorgemonteerdeballastenwaarmenjuistde
dradenmetspatwaterdichtefittingenmoetvastmaken.

Hetplantenprobleem
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tl-buizenzijngoedvoorzo'n 10000uurlicht,maardienenvoorhetaquarium
na anderhalfjaar tot twee jaar zeker te worden vervangen (4000 à 6000
branduren).
Verschillendemerkenbrengenverschillendetypesenkleuren,diegeschiktzijn
voordegroeivanaquariumplanten, opdemarkt:
-Osramlumilux31, 32 en41 enookdeovereenkomstige spaarlampenDulux
31 en41.
- Philips tld 82, 83 en 93. Deze kunnen ook in combinatiemet OsramLi-
milux21, 22 enPhilips tld 84 en94ofSylvania 184.
- Sylvania 182,183 en 193.
Gasontladingslampen: hogedrukkwiklampen enmetaalhalogeenlampen zijn
reeds enkele jaren op de marktmaar hebben tegenover tl's een hoge aan-
schafprijsenhebbeneenlagerelichtopbrengstendekleurtypeszijnaandebe-
grensdekant.
Wilmenhettochproberendan, zijnhogedrukkwiklampenvanhetwarmtint
typemeteenhoogaandeelinroodlichtgeschiktvoorplantenaquaria.
Osramhql SuperdeLuxeheeftdevoorkeurbovenOsramhqldeLuxe,Phi-
lips hpl Comfort, Radium hrl de Luxe en Sylvania hsl Comfort moeten
wordengebruikt.Zehebbeneennuttigebrandduurvanongeveer9000uren.
Metaalhalogeenlampen hebbeneenrelatiefkortenuttigebrandduurvanon-
geveer6000uur.Belangrijkomtewetenisdatdezelampeneenkleine2-5%
uv-stralingafgeven.Omdezeredenmagmeningeengevaldelampvrijbran-
dendgebruiken. Het aquariummoetvoorzien zijnvan dekruiten ofde lamp
van een uv-filter om pigmentbeschadeging te voorkomen bij de planten.
Kleurtypeszijnookhierin schaars.
AantebevelenzijnOsramwdl, Philipshpl, Radiumwdl en Sylvaniawdl.
Voordejuistebelichtingvandeplanten, is het aangewezen eenplantencom-
binatietemakendiequalichthoeveelheidelkaarbenaderen.
Uiteraard is hetnatrekkenvanhet leefmilieuvan degebruikte plant(en) een
hele stapindegoederichting.

Bodemgrond:
Waterplantenvoeden zichvoornamelijkmet de in hetvrijewater aanwezige
ionendiedaaringeringerehoeveelhedenvoorkomendanindebodemgrond.
Moerasplantendaarentegenvoedenzichviahunomvangrijkewortelstelsel in
debodemgronden slechtsvooreenkleindeelviahetplantenoppervlak.
Hoewel de meeste van onze aquariumplanten moerasplanten zijn, gaan we

Hetplantenprobleem
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nietmetbodemswerkenwelkerijkzijnaanorganischmateriaal. Gebruikvan
humus of potgrond heeft in het begin een sterke groei, maar na enkele
maandenbeginnenrottingsprocessenindebodemmetalsgevolg, datdewor-
telsvandeplantengaanverstikken.

De bodem moet een licht zure tot neu-
trale pH hebben die men kan bekomen
doorgebruiktemakenvangrof, kalkarm
zand.Dankanmenvolgensbehoeftevan
de planten die men aanplant kleine hoe-
veelheden leem, klei oflateriet, eventueel
aangevuldmet sporenelementen, plaatse-
lijk aanbrengen in de bodem. Door het
dikwijls aanbrengen van die stoffen kan
debodemgaanverdichtenwatnadelig is
voor de planten. Maar het aanbrengen
van bodemverwarmig brengt hierbij enig
soelaas. Door de opwarming ontstaat er
eenopwaardsestromingwatdoorluchting
van de bodemmet zichmeebrengt. Ook
het verplanten en het daarbij losmaken
vandebodemhelpthierbij.Tochkanmen
niet verhinderen dat men na twee, drie

jaardehelebodemmoetvervangen.
Gebruikvanmeststoffenvoorde echtewaterplantenkanmenbetermaar in
zeerkleinedosistoedienen(halvedosisdanvermeldopdeverpakking)omdat
algenervluggergebruikvanmakendandeplanten.

Hetwater:
De samenstelling vanwater in het aquarium is een heel belangrijk element
voordeplanten.Zehaleninhoofdzaakhunvoedinguitdeverschillendekool-
stofverbindingeninhetwater,CO2=kooldioxide,H2CO3=koolzuur,HCO3

−1=
bicarbonaat, CO3

-2= carbonaat, Ca(HCO3)2= calciumbicarbonaat).
Voorde fotosynthesevandeplanten inhet aquariumvormthetkooldioxide,
datdoordeverbindingmetwatertotkoolzuurwordt, éénvandebelangrijkste
voedingstoffen.BijeenlagepH-waardezijnvooralvrijkooldioxideenkoolzuur
aanwezig. Wanneer door de assimilatie van de planten kooldioxide aan het
wateronttrokkenwordt,heeftditeenverhogingvandepH-waardetotgevolg.

Hetplantenprobleem



-26- Jaargang 18

Zodra het in het water aanwezige vrije kooldioxide verbruikt is, beginnen
plantenzichzeerverschillendtegedragen, sommigekomenzelfstotgroeistil-
stand(bronmos).
Talrijke onderzoekingen van natuurlijke biotopen tonen aan, dat de meeste
aquariumplanten in een zwak zuur, kalk- en zoutrarmwater leven, dat vol-
doendevrij kooldioxideenkoolzuurbevat.
Hoewelveelplantenzichbinnenbepaaldegrenzenkunnenaanpasseneneen
relatiefgrote pH-tolerantie hebben (Vallisneria), geven ze toch de voorkeuraanbovengenoemde omstandigheden. Het is belangrijk inhet aquarium een
pH-waardeintestellen, dieaaneenzogrootmogelijkaantalplantenmetver-
schillende eisenvoldoet. Een dergelijke pH-waardemoet ongeveer tussen de
6,2 en7,2 liggen.
Sterk assimilerende aquariumplanten gebruiken een grote hoeveelheid CO2,
zodathetvaaknodigis, ditaantevullenentevensdepH-waardeteherstellen
ophetgewenste niveau.Wekunnen dat doen opverschillendemanieren: de
doe-het-zelf methode met biergist en water, de kant en klare CO2-busjes
waarvanmendetoedieningnietkandoserenofdeCO2-drukflessenmetma-
nometerwaardetoedieningwelisteregelen.
Tegenwoordig zijn ook elektrische apparaten in de vakhandel te verkrijgen,
welkewerkenmetkoolstofplaten.
Belangrijk voor het verzorgen van aquariumplanten is niet alleen de kennis
van de nauwewisselwerking tussen de pH-waarde en het kooldioxidegehalte
vanhetwater,maarookdeverhoudingvandecarbonaatharheidtothetkool-
dioxide.Hoehogerdecarbonaathardheidis, destemeerkooldioxidenodigis
om het calciumbicarbonaat in oplossing te houden, dus een neerslaan van
kalktevermijden. Zokanmenbeterbij hetvullen ofhetverversen vanhet
aquariumdeKHnametenvanhetgebruiktewater.Menkanhetwaterooksa-
menstellen met regenwater en leidingwater tot de gewenste waarde bereikt
wordt. Leidingwater kanmen ookbereiden door gebruik temakenvan een
zwak-zure kationenuitwisselaar. Een gunstigewaarde ligt tussen de 2 en 8 ˚
KH.

Zuurstof:
Hetzuurstofgehaltevanwateroefentophetlevenvanplanten, dieren enmi-
cro-organismen een belangrijke invloed uit, omdat het voor hun overleven
vaak een beslissende factor is. Door optimale plantengroei kunnen in het
aquarium zuurstofwaarden van 130 % van het verzadigingspunt optreden.

Hetplantenprobleem
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Dezewaardeisnochvoordevissen,nochvoordeplantengroeischadelijk. In-
tegendeel: wetenschappelijkis hetbewezendat eenhoogzuurstofgehalte een
positieveinvloedheeftopalhetleveninhetaquariumendateenextreemlaag
zuurstofgehaltevanhetwater altijd eennegatief, schadelijkmilieuwijst. Een
hoogzuurstofgehalteineenaquariumvereisteenveelvuldigertoevoervanvoe-
dingsstoffen.Dezewordtechtervooralbepaalddooreenoptimaalgedijenvan
de planten, wat een verhoogde voedselopname tot gevolg heeft, en minder
doorhetneerslaanvanvoedingsstoffen. Reduceringvanzuurstofbetekental-
tijd eenverslechteringvanhetmilieuvooralle organismen. Daaromzijn alle
maatregelen, die een opzettelijke dalingvanhetzuurstofgehalteveroorzaken,
gevaarlijk, nietbiologischenbeslistaftewijzen.
Gestreefdmoetwordennaar eenhoog, stabiel zuurstofgehaltemetminimale
waardenvan'smorgens5mg/len'savonds 8.5mg/l,watbij 25 ˚Cmetonge-
veer 60 en 100%vanhetverzadigingspuntovereenkomt.
Dithogezuurstofgehaltekanopdeeersteplaatsdooroptimaalassimilerende
plantenwordenbereikt.Verderondersteunenmaatregelenalshetverwijderen
vanmolm en afgestorvenplantenresten, een regelmatigwaterverversing enz.
dit streven. Een hoog zuurstofgehalte bevordert een goed groeiklimaat voor
alleorganismeninhetaquarium.

Bron:
Aquariumplanten, doorChristelKasselmann

TE KOOP
Tekoop: 80tot 100kgdolomietstenengeschiktvoorcichlidenaquaria,
vijverrandenoftuinversiering.
Vragenbij PatrickDecock, 056774365, liefstna 19u.

Hetplantenprobleem

Te koop: Een hqi armatuur Gieseman 2x150Watt + 2 x36 Watt tl
instelbaarmet20programma's+timming. Prijs: 550,00 eur.
EiwitafschuimerTunze 235voor75 eur.
Meerinfo: BartRoose, 04736901 42
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Voordegelegenheidwaren erdriesprekers van eigen bodemdieelkeen afzon-
derlijkthemabelichthebben.Zowelzoet-alszeeaquarianenkwamenruimaan
hun trekken!
KristHugelier: “Hetbouwenvaneenhouten aquarium”
InzijninleidingverteldeKristonsdatdeoudstehoutenbakkenal 16jaarbe-
staan, dat er tentoonstellingen gegeven worden met houten aquaria en dat
houtmetsucceswordttoegepastinzowelzeewaterals inzoetwater.
Grotevoordelenvanhoutzijndegeringerekostprijs enhetkleinergewicht.
Materiaalkeuze: “betonplex”vantopkwaliteit,metanderewoorden,hetaantal
verschillende lagen dientminimum 11 te bedragen (22 mm dikte dus). Die
specialemultiplex,waarvanbeidezijdenvaneenzwartecoatingzijnvoorzien,
moetmenbijeenspeciaalzaakbestellen.Dieplatenbestaaninafmetingenvan
2,5mop 1,25menvan 3,5mop 3m.Verderheeftmennodig: aceton, een
meter,potlood,vijzenvan4,5mmdiameterop5 cmlengte(nietininox,want
diebrekengemakkelijker).
Dekostprijsvan“betonplex”komtgemiddeldopongeveer€ 17/m2.Menmoet
€60extrarekenenvoorhetlatenverzagenopmaat,aangezienjeditzelfmoei-
lijkheelprecieskuntdoen.
Bijhetineenstekenvandehoutenbakdientmentelettenopvolgendezaken:
7Debodemplaatligtussenalle anderezijwanden(enachter- envoorwand).
7De bovenkant (kopse) van het hout is nooit waterdicht, maar komt nor-
maalnietincontactmetwater.

7Devoorkant (waarhetglastegengeplaktzalwordenlangsdebinnenkant)
wordtbestuitéén stukhoutgefreesd(hetis opdiemanierveel sterker).

7Alsmen twee planken tegen elkaarvijst, boortmen slechts een gat in de
eerstplank,detrekkrachtvandevijstenopzichtevandetweedeplankisop
diemanierveel sterker.

7Debovenkantvanhethoutenraam(aandevoorkant)waartegendeglazen
ruitwordtgeplaatst, bedraagtminimum 8 cm.

HET MAKENVANEENHOUTENAQUARIUM
Verslagvergaderingzeeaquarianen 28februari

HendrikdeMuynck
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7Men dient de raakvlakken van de houtenwanden afte schuren over een
diktegelijkaandediktevande(Bruynzeel)platen,inonsgeval22mm.Dus
overalwaartweeplatentegenelkaarwordengevezen, dienter22mmafge-
schuurdoverdeganselengte.

7Menboort degaatjes op een afstandvan ongeveer 10 cmvan elkaar. Om
mooi te boren zonder de achterkantvan de plank te schenden, legtmen
besteenlatjeofplankjeonderhetteborenelement.

7Mengebruikt na 't ontvetten (met aceton) montagekitTEC 7. Het duurt
langvooraleerTEC7volledigdroogis!

7Het glas aan de voorkantmoet langs de vier zijden 2 cmgroter zijn dan
hetkaderenwordt(naontvetten)aanhetkadergelijmdmetsilicone.Uiter-
aard langs debinnenkant. Men legt ervoorzichtig eengewicht op en laat
hettweedagenrustenofmenkandebakdirectvullenmetwater. Opdeze
manierwordtderuit stevigtegenhethoutaangedrukt.

Er bestaat ook demogelijkheid om (gewone) multiplex te gebruiken (welis-
waar 22 mm dikte!), en dan daarin te polyesteren met twee componenten.
Dezemethodeiszekerveiligwatbetreftlekkagenadien.Indienmennietpoly-
estertmoetmen opletten dat de scherpe randenvanhet decoratiemateriaal,
vb. stenenhethoutnietbeschadigt. Opbeschadigdeplaatsenzalhethoutge-
garandeerdbeginnenrotten. Letwel, éénkrasisvoldoendeomlatereenpro-
bleembaktehebben!
Eenvandegrootstevoordelent.o.v.glasishetfeitdatmenhoutveelgemakke-
lijkerbewerkt.Glasvraagteenzekerekennisenhandigheidomhetteverwer-
ken. Bovendien is glas duurder in aankoop. Daarenboven is eenhoutenbak
beduidendlichterdaneenvolglazenaquarium.Dehoutenplatenwegenonge-
veer 15 kg/m2. Glasweegteenfactor2,5xméér.

Detweedespreker,GerritPlovie, kwamonsuitleggenhoemenkunstmatige
wandenkanmakenendecoreren. Ookhij gafons eentekstjemee.
Erwordtmetpiepschuim(indevolksmond, isomo)van4 cmdiktegewerkt.
Een boomstructuur wordt gecreëerd door middel van een gasbrander
(waarmeemenverfafbrandt). Vervolgens brengtmenmet een spons dunne
lagentegellijm (Beamix 655) aan. Bij inwaterenkrijgtmen eendonkerder ef-
fect.Menkanookschoolbordverfgebruikenoftweecomponentenhars. Deze
laatstewordtbeenhardeniszwaar.Menmoetergoedoplettendatmeneerst
zijn piepschuimstukken ineen steekt (zijwanden en achterwand) en datmen
pasnadienbegintte cementerenenteplakken.

Hetmakenvaneenhoutenaquarium



-30- Jaargang 18

De laatste spreker Glorieu Didier had het over elektronische sturingssys-
temen in de aquaristiek. Hiermee zoumen de (tl-) verlichting kunnen dim-
men, de temperatuur automatisch regelen, diverse lampen aan- en uitscha-
kelen volgens willekeur, of individueel vooraf in te stellen naar eigen
goeddunkenofbehoeften.
Sprekerhadhetovereenmodulairbouwsysteem,waarophijnogvoortdurend
verbeteringenaanbrengt.Voorsommigeaquarianenkanditeeninteressantal-
ternatiefbieden,vermitsdesystemendiemomenteelopdemarkttekoopaan-
gebodenworden, niet direct goedkoop te noemen zijn. Didier zal in de toe-
komstnogwel eensmet eenkant-en-klaar systeemafkomenop een speciale
avondronddatonderwerp.

Tot slot kunnen we besluiten dat deze eerste “alternatieve” aquaristiekavond
zeerinteressantwas, endatmensenvaneigenbodemhetbuitengewoonboeiend
kunnenmaken!Bedanktin naamvanalleaquarianen!

Hetmakenvaneenhoutenaquarium

BELANGRIJKE DATA

Noteer alvast volgende datain uwagenda
Zaterdag5juli:
Aquatropica's volkse barbecuein OCDe Vonke, Heule.
In het volgende boekje zal er over deze happening meerinformatie
verstrekt worden.

Zaterdag7september:
Aquatropica's clubreis, met de trein naar Diergaarde Blijdorp,
Rotterdam. Verdere details zijn nog niet bekend.
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Bijeenkomst werkgroepzoetwater

INENRONDHETPALUDARIUM

Vrijdag25april

Het paludarium is momenteel erg in trek. Het aantal
liefhebbers die zich verdiepen in deze tak van onze
hobbyneemtvoortdurendtoe.
Eenpaludariumiseenruimtemetzoweleenwater-als
een landgedeelte. Ditbetekentdatmenvoorhetpalu-
dariumkennismoethebbenvanzowelwaterdierenals
van landdieren enplanten. Ditmaakt dat deze hobby
nietechtgemakkelijktenoemenis.

Via een dialezing zal LudwigVerdonckons doorheen
dewolfijzers en schietgewerenvanhetpaludariumlei-
den. Hij zal onspiekfijnuitleggenwateenpaludarium
infeiteisenhoemenereentjekanineenknutselen.Hij
zalheteveneenshebbenoverdedierenenplantendie
daarinthuishoren.
Kortom, hetwordtzekereenavonddiemenniet licht
zalvergeten.

Wanneer?Opvrijdag 25 aprilom20uurstipt.
Waar? Inons clublokaalde klokke.

Uwredacteur,
MartinByttebier
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AGENDAWERKGROEPEN

Discussieavond

Inenrondhetpaludariumdoor
LudwigVerdonck.Voormeerinfoziep.31

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen
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