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EDITORIAAL

Elk om zijn beurt krijgen we de gelegenheid van onze
hoofdredacteur om ons clubblaadje met een “editoriaal-

tje”tesieren.Demeimaandlaatvoelendatwemet
Aquatropicareedsmeerdangoedvertrokkenzijn
indit 38stewerkjaar.

Naasteenstevigvastprogramma,pakkenweuitmet
declubreisnaardevernieuwdeZoovanRotterdam(6

september). Straks kan je inschrijven voor een
barbecuemetalleseropeneraanvoor€ 10,00in

deVonkeinHeule, datis danzaterdag 5juli.

Degewoonteziterreedsdiepin,weblijvenelkelaatstevrijdagvandemaand
zorgenvooreenechtaquaristischonderwerpmetalshoofdschotelafwisselend
“zee” en“zoet”.Uitomhetevenwelkwatertjejeookkomt,jekaneraltijdte-
rechtvoorhulpofinfo.

De vijvers doen het ook prima, want herinner je zich nog 15 april en die
25 ˚C?Datmagdanwel eenrecordtemperatuurgeweestzijnvoor eenvroeg
voorjaar, op 24junipeilenwe onder andere ofdievroegevoorjaarsstuntwel
voormooievijversheeftgezorgd!!

Zoleesjemaar, bijAquatropicaishetbestgezellig.

Je hebt de kans aan onthaasting te doen. Jemagniet alleen somsje “water”
meebrengen,ookjevrouwisaltijdwelkomenFrankheeftzijnbovenzaalhele-
maalvernieuwd...watmoetdatnogmeerzijn?
Bovenstaandecombinatieisnietletterlijktenemen,maarweverwachtentoch
welveelvolkvrijdag 30meiinonslokaalDeKlokke.

Donald Samyn
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OVERBLOEMENENBIJTJESGESPROKEN
Voortplantingssystematiek bij vissen

G. Suykerbuyck, BarbusAntwerpen

*Louw is de oude Nederlandse benaming voor de zeelt ( )

Zeelt ( )

De voortplantingvan onze aquariumvissen is voorvele liefhebbers het interes-
santstedeelvan dehobby. Wanneerdeaquariaan erin slaagtmeteen soort te
kweken en dejongen goedop tefokken is dithet bewijs dathijnietalleen de
hobbygoedonderdeknieheeft, maarookeengoedekennisheeftvandedieren
die hij verzorgt. Er is namelijk een grote verscheidenheid qua voortplanting
naargelangdediversesoortenDebedoelingvanditartikelishierovereenminof
meersystematisch overzichttegeven.
Devoortplantingvan onzevissengebeurtgeslachtelijk, d.w.z. er is altijd een
mannelijke zaadcel en eenvrouwelijke eicel nodig om eennieuwindividu te
doenontstaan. Indenatuurgebeurtdevoortplantingvanvissenaltijdtijdens

minofmeerbegrensdepaaitijden.Zokunnen
wevooronslandjezeggendatdeforelde
winter verkiest, de snoek rond februari
aflegt en de louw* danweer de warme

zomermaanden prefereert om voor nakome-
lingente zorgen. In de tropen en subtropenvalt de
paaitijdmeestalvlakvoorofinhetbeginvaneenre-

genperiode.Hetzijnnatuurlijkefactorendiehetbeginvandepaaitijdaankon-
digen.Ditkanondermeerzijn: eentoenamevandehoeveelheidwater(regen-
tijd, smeltwater),verhoging(ofdaling)vandetemperatuur,veranderingvande
belichtingstijd (uren zonb.v.), het optredenvangrotehoeveelhedenvoedsel,
fysischeveranderingenvanhetwaterzelf(pH,DH), enz...
Door zo'n factor, en meestal door combinatie van verschillende factoren,
tredenveranderingenopinhetlichaamvandevissen.Eersttredendegroeien
rijpingvandegeslachtsklierenop, ditnoemtmenkuitrijpworden.Verderont-
staat ook een verandering in het gedrag van de vissen. Deze veranderingen
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kunnen ingrijpend zijn. Zo kanb.v. de voedsel-
opname stoppen (zalm), eenroofvis
kan vreedzaam worden (snoek) of
vreedzame vissen worden agressief (ste-
kelbaars, labyrinten). Somswordenrisico'sgenomendie
devisnormaalnooitaangaat (opzoekenvanondiep, onveiligwater). School-
vorming kan optreden voor een gezamenlijke trektocht (zalm) ofbestaande
scholen worden ontbonden (stekelbaars). Zulke drastische veranderingen
gevenaandatbijdiebepaaldesoortendepaaitijdisaangekomen,hetmoment
vandeparingnadert.

De paring zelfkan voorafgegaanworden door een
voorspel ofbalts. De functie van de balts is
tweeledig, zij versnelt namelijk de rijping
van de geslachtsproducten en leidt de ei-
genlijke paring in. Meestal is debalts gety-

peerddooreenvastereeks op elkaarvolgende
bewegingen, dikwijls samengaandmetbepaaldekleur-

verschijnselen.Hetkleurpatroonverschietmeestalbijhetmannetje, somsook
bij het wijfje. Ook het baltsgedrag beperkt zich meestal tot de mannetjes,
hoewel somsvrouwtjesbaltsgedragvertonen(Pelvicachromispulcher).Bij de systematischebesprekingvan de eiafzettinggaanwevanmeestprimi-
tievenaardemeestgespecialiseerdevormen. Eenalgemeneregelis dat,wan-
neer specifiek en ingewikkeldbaltsgedrag opgemerktwordt, men ook speci-
fiekeafzettingmagverwachten(broedzorgbv.).

Welkezijnnudeverschillendevoortplantingsmethodes?

1Afzettingzonder broedzorg

Onderdezenoemerbeschouwenwevissendienahetafleggennietmeernaar
hetlegselomkijken.Hierinkanmennogtweegroepenonderscheiden,nl.deze
zonderendezemetbroedvoorzorg.

1.1. Zonder broedvoorzorg:
Vissen zonder broedvoorzorg zijn altijd vrij afleggende vissoorten (karper-
zalmpjes, barbelen). Deze soorten leggen afin schoolverbandofinwillekeu-
rigekoppels zonder enigepartnerkeuze ofbinding. De eierenwordentijdens

Snoek ( )

Overbloemenenbijtjesgesproken
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ofvlaknahetjagen (misschienals eenzeerprimitievebaltsvormtebeschou-
wen)kriskras doorelkaarafgelegd.De eierenbezittenweinigkleefkrachten
zinkensnelnaardebodem.Kleuringdervissen(vooraldermannetjes)treedt
weleensop.Dit systeemvanafleggenmogenweals demeestprimitievema-
nier van voortplanting beschouwen en is zeer algemeen voorkomend. Het
aantaleierenismeestalgroot.

1.2.Metbroedvoorzorg
Eentweedegroepzonderbroedzorg,maarietsverdergespecialiseerdbestaat
uit soorten die, hoewel zij nietnaarhet legsel omkijken, de eieren zullen af-
zetten opgunstigeplekken. Hierinkunnenweverschillendemanierenonder-
scheiden.
1.2.1. Paaitrek:

Een goedvoorbeeld is de zalm, die enorme scholen
vormtomdangezamenlijknaardegemeen-
schappelijke paaiplaatsen in zoetwater
te trekken en daar af te leggen. Hier

zienweookdathetgedragspatroonvolledig
afwijkt van het normale, niet alleen de trek-

drang is afwijkend, maar ook de “onvoorzichtigheid'. Devissenblijken geen
gevaar te kennen ennemen ongelooflijke hindernissen. Deze trek is zeer af-
mattend en demeeste ouderdieren sterven dan ooknahet afleggen. Enwie
heeft nog niet gehoordvan de paling, waarvan de geslachtsrijpe exemplaren
naar de wierenmassa's van de Saragossazee trekken om kuit te schieten.
Hoewelopheteerstegezichtdeenormerisico'svanzo'nreusachtigetreknau-
welijksvoordelenzoukunnenbieden,blijktuitdeenormeaantallenglasaaltjes
aanonze riviermonding datdiepaaiplaats tochgunstig isvoorde soort. Het
voordeel van de paaitrek ligt dus in de gunstige plaatsing van het kuit met
goedeopgroeimogelijkhedenvoorhetjongbroed.
1.2.2.Afzetten tussenplantaardigmateriaal:
Voorbeelden hiervan zijn de glasbaarsPar-
ambassis ranga (syn. Chanda ranga) enookbepaaldeAphyosemion-soorten. Dezevissen leggen bij voorkeur af tussen (fijn)
plantaardigmateriaal.Deeierenbezittengrotere
kleefkrachtwaardoor ze blijven hangen in de
plantenmassa. Daardoorworden zemoeilijker

De Atlantische zalm,

De Indische glasbaars,

Overbloemenenbijtjesgesproken
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gevondendoorrovers endeplantenvormenookeengoede schuilplaatsvoor
het jongbroed. Meestal gaat het hier ook om eenvoudig jagen en afleggen,
hoewel een uitgesproken baltsgedrag kan optreden zoals bijAphyosemion-soorten. Erisnogwelgeen sprakevanpartnervoorkeur.
1.2.3. Eibevestigingzonder broedzorg:
EentypehiervoorisTrigonostigmahengeli (syn.Rasborahengeli)ofTrigono-
stigmaheteromorpha (syn.Rasboraheteromorpha).Hetafzettenvandeeierengebeurtbijvoorkeuraandeonderkantvangrotebladeren. Bij deTrigonostig-
ma's zienwe ookeenbepaaldepartnervoorkeur, hoewel dieniet altijduitge-sproken is. Ook pantsermeervallen zoals Corydoras

paleatus zettenhuneierenvastopmaterialen:hetwijfjelegtenkeleeierenengrijptzeonmiddellijk
met de buikvinnen, dan worden ze door het
mannetjebevrucht.Naenkeleogenblikkenver-

dwaasd te blijven liggen brengt hetvrouwtje de ei-
erennaardiverseplaatsen.Ditkanfijnplantenmateriaal,kienhoutofzelfseen
ruitvanhetaquariumzijn.
1.2.4.Afzettenopde bodem:
TypischevoorbeeldenzijntevindenbijCynole-
bias enNothobranchius-soorten die bij het af-leggenhuneierenindebodemdrukken.Boven-
dien zijn deze eieren geschikt om
droogteperiodes te overleven. Klassiek voor
deze bodemafzetters is de sterke paringsdrift
enookhetduidelijkeoptredenvanbalts-enim-
poneergedragvandemannetjes.

2. Eenvoudige totgecompliceerde broedzorg

Waardetotnutoebesprokengroepenerzichdustenhoogstens ombekom-
meren het legsel op een gunstige plaats te deponeren komenwe nu aan de
soortendienaafleggenooknogwakenoverde eieren, de larven en/ofjong-
broed. Indiebroedzorgkanmeneendrietalgrotegradaties onderscheiden:
-verzorgingofbewakingvandeeierentotzeuitkomen
-verzorgingvaneierenenlarven
-verzorgingvandeeierenendelarvenendejongengedurendekortereoflan-
geretijd.

Overbloemenenbijtjesgesproken
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Debroedzorgkanopverschillendemanierengebeuren:

2.1. Broedzorgmetafzetting in eenkuil:
Bij de zonnebaarswordt deparingvoortgebracht
doorimponeergedrag(afbakenenvaneenter-
ritorium)enbalts.Hetmannetjemaakteen
ondiepe kuil dicht bij een plant. Na en-
kele schijnparingen gebeurt de echte pa-
ring die vier- tot zesmaal herhaaldwordt en
een200- tot 400-tal eitjes oplevert. Debroedzorg
vandeeierenwordtvolledigdoorhetmannetjeuit-
gevoerd en bestaat alleen uit een eibewaking. Na 24 tot 36 uur komen de
larfjesuit enwordenmetenkelevinslagendoorhetmannetjeverwijderd. Dit
betekentmeteen het einde van de broedzorg. De larfjes hangen nog enkele
dagen in deplantenvooraleervrij rondte zwemmen. Hierdus enkel eibewa-
king, eenprimitievevormvanbroedzorg.

2.2. Broedzorgmeteibevestiging:
Dezegroepkanmenonderverdelenintweeondergroepen
2.2.1. Eibevestiging buitenhetwater:

Hierisdebroedzorggecombineerdmeteibeves-
tigingbuitenhetwater.Ditkennenwebij de
spatzalm (Copella arnoldi). Het mannetjezoekt een blad uit boven water en be-
springt de onderkant van dit blad meer-
dere malen. Daarna, samen met het
vrouwtje, gebeurt de paring buitenwater,
waarbij devissenzichmetdevinnenvast-
zuigen aan het aflegsubstraat. Het legsel
wordtdoorhetmannetjebewaaktenregel-
matig bespat doormiddel van de staartvin.

Ookhieralleeneibewakingdus.
2.2.2. Eibevestiging inhetwater:
7 Broedzorg met eiafzetting in het water op één of ander
substraat kennenwe bij de andereCopella-soorten en verwanteCopeina en
Pyrrhulina's zoalsP. vittata, P. nigrofasciata enCopeina guttata. Dc eierenwordenafgezetopeenplantenblad,bewaaktenbewaaierddoorhetmannetje.

Zonnebaars
(Lepomis gibbosus)

Overbloemenenbijtjesgesproken
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7 MeestalvindenwehierroofvissenzoalsNandusnandus,Poly-
centrus-enMonocirrhus-soorten,ookBadisbadis.Deeitjeswordenaandebo-venkantvanholen (aanwortels ofookaandeonderkantvangrotebladeren)
afgezet. Debewakinggebeurt doorhetmannetje. Debroedzorg duurttot de
jongenvrij zwemmen, hieris debroedzorgdus ei+ larfbewaking.
2.2.3. Broedzorgmetnestbouw:
7 Hoewel schuimnestbouw ook bij andere families voor-
komtishettochmeestgetypeerddoordelabyrintvissen,zoalsColisa-soorten,
Betta-soorten,Osphronenus,Trichogaster, enz. De kwaliteit van de schuim-nestenis sterkvariabelenverschiltvansoorttot

soort (met ofzonder plantendelen, stevige of
losse bouw). Bijna altijd is de paring geken-
merkt doorhevige kleuring van hetmannetje,
kleuring die al optreedt bij het begin van de
nestbouw. Sommige soorten leggen eieren die
olie bevatten, waardoor ze blijven drijven aan
hetwateroppervlak(Helostoma temminkii).Bijandere soorten moeten de eitjes werkelijk in-

gebedwordeninhetnestomdatzeanderszouden
zinken. Broedzorgblijft inhetalgemeenzolangbestaantothetmannetje de
jongennietmeerbij elkaarkanhouden.Heteierenrapenenhetterug inhet
nestspuwenvaneitjesenlarfjeskanmenreedsalseenvoorloperbeschouwen
vanhetmuilbroeden. Ditkomttrouwens ookvoorbij labyrinten zoalsBetta
pugnax enB. taeniata.Meestalbehelstdebroedzorgdebewakingvanhetnestmetdeeieren, delarfjes enookdejongentotdezevieràvijfdagenoudzijn.
7 Hetdriedoornigestekelbaarsje(Gasterosteusaculea-
tus) is zo'n typische vertegen-woordigervandezegroep.Het
mannetje maakt een nest van
waterplanten. Wanneer dit af
is wordt een vrouwtje gelokt
en gebeurt de paring. De be-
wakingwordtuitsluitenddoor
het mannetje uitgevoerd en
duurttotdejongeneenvier- à
vijftal dagen het nest verlaten
hebben.

Overbloemenenbijtjesgesproken
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Detothiertoebesprokenvormenvanbroedzorgwordenalleendoorhetman-
netjeuitgevoerd,wemogenhierdus sprekenvanvaderfamilies.
2.2.4. Langdurige broedzorg:
Bij detotnutoebehandeldevissenbleekdeverzorgingnog steedsbeperktte
zijn,maximumtotdejongeneenvijftaldagenoudzijn. Sommigesoortengaan
nogveelverderindebewakingvanhunjongenendansprekenwevanlangdu-
rige broedzorg. Bij deze langdurige broedzorg kanmen ook diverse vormen
onderscheiden:
7 Bij de eibevestigende soorten kent men nog twee verschil-
lendetypes. Een eerste type ishetholenbroedende, zoalsPelvicachromispul-
cher. Hierwordt deholte zowel doorhetmannetje als doorhetvrouwtjege-maakt. Tijdens de balts zijn de dieren zeer actief. Na de paring en de
eiafzettingindebroedholtegebeurtdebewakingdoorhetvrouwtje (dichtbij)
en het mannetje (verre bewaking). Zes dagen na het uitkomen verlaten de
jongenhethol,maarwordenverdernogbewaaktdoorbeideouders.Daarde
broedzorggebeurtdoorzowelmanalsvrouwspreektmenhiervanouderfami-
lie.
Een tweede type van de eibevestigende soorten met langdurige broedzorg
vormende substraatbroeders zoalsSymphysodon discus. Nahetreinigenvande afzetplaats (beide ouders) en hetbaltsen (kleuring) gebeurt het afleggen.
Voorhetbewaaierenenbewakenvandeeitjesstaanbeideoudersin, ookvoor
devoedingendebewakingvandejongengedurendezeerlangetijd.Ookditis
dusduidelijkeenouderfamilie.
7 Hetmuilbroedenisvooraltyperendvoorbepaalde cichliden
enenkelelabyrinten.Hetgaathierommoeder-ofvaderfamilies. Bij sommige
soorten strijdenhetmannetje envrouwtje zelfs omhet legsel. Eenvoorbeeld
van eenmuilbroedende labyrint isBetta taeniata. Hoewel demeesteBetta'sschuimnestbouwerszijnheeftdezenestvormgeenzinvoorB. taeniata omdathij leeft in snelstromendwater. Hetmuilbroeden

lijkt hierop een nuttige aanpassing te zijn. Het
vrouwtjeisdemeestactievepartnerenhoewelde
paarvorming slechts enkeleurenvoorde afzetting

tot stand komt, treedt dan ook territoriumvorming
op.Deafgelegdeeierenwordendoorhetvrouwtje
opgezocht enbij hetmannetje opgespuwd. Gedu-
rendedebroeitijd(achtànegendagen)eethetman-

netje niet. BijMelanochromis auratus (syn.Pseudo-

Overbloemenenbijtjesgesproken



-11-MEI2003

tropheusauratus)beginthetmannetjemethetmakenvankuilen.Nadeeiaf-zetting neemt het vrouwtje de eieren in de bek. Na 26 dagen zwemmen de
jongenvrijmaarwordennog 12tot 14 dagenbij elkaargehouden.

3. Gespecialiseerdegevallen

Sommigesoortenhebbeneenheelapartemanierontwikkeldomhunnakome-
lingenzogunstigmogelijkopdewereldteplaatsen.Ditgeldto.a.voordeeile-
vendbarende.Zokennenwebijdeguppynietalleendezogenaamde“depotbe-
vruchting”waarbijhetvrouwtjelangetijdspermapakketjeskanbewaren,maar
bijhetafleggenwordthetjongookonmiddellijkgeboren.Dejongenzijnrela-
tiefgrootvanafmetinginvergelijkingmetvele eileggende soorten.
Hoewelergeenbroedzorgvoorkomtbijdeeilevendbarende,wordterinhetal-
gemeengeenjachtgemaaktopdejongen.Eennogmeergespecialiseerdgeval

is ditvanonzebittervoorn,waardevoortplantingin symbiosegaatmetdeze
vandezoetwatermossel.Deeierenwordenmeteenlangelegbuisindeadem-
spleetvaneenmosselgelegdenbevruchtdoorhetmannetje.Anderzijdsprofi-
teren demossellarven ervan omzichvast te hechten op devoornlarven om
zichzoverderteverspreiden.Dezeoplossingblijktinbeidervoordeeltezijn.

Totzoveronsoverzicht. Uiteraardkunnenwehiermaardegrote lijnen vastleg-
gen. Verschillendevariabelefactorenspelen een rolin hetvoortplantingsgedrag
van de dieren waardoorersoms binnen eenzelfde soort toch verschillen optre-
den. Vegetatie, onderwaterlandschap, ervaren ofonervarenouderdierenenzelfs
somseenpersoonlijkevoorkeurzorgenervoordathetparingsspelsteedsboeiend
blijft. Boeiendgenoegom hetmetuwdieren ookeens teproberen?Raadpleeg
dansteedsgespecialiseerde lectuur.

Overbloemenenbijtjesgesproken
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Moerasplantenzijn eigenlijkwaterplanten diegedeeltelijkonderwater enge-
deeltelijk bovenwater groeien. Met andere woorden, ze moeten steeds met
nattevoetenstaan. Inonsaquariumplaatstmendeplantgeheelonderwater;
op het eerste gezicht een onnatuurlijke handeling. Maar de meeste planten
passen zichgoed aan de omstandighedenwaarin ze gebrachtworden. Doch
ditkaneentijdjeduren.Eerststervendebladerenafofzebeginnenterotten,

waardoor ze zeker niet groeien. Er
komen algen op de plant (omdat de
plantgééntekenvanlevenmeergeeft!).
Sommige soorten echter schieten als
eenpijl dehoogte in enkomenbinnen
dekortstetijdbovenwater,waarschijn-
lijktewijtenaaneentekortaanbelich-
ting.
Demoerasplantendieindewinkelaan-
geboden worden komen niet recht-
streeks uit de natuur, maar worden in
serres gekweekt.Vele aquariumliefheb-
bers hebben heel wat problemen met
hethoudenvanmoerasplanten.Hierbij
kunnen devolgende raadgevingenmis-
schien een handje helpen bij het opti-
maalhoudenvandezeplantensoorten.

Demeesteaquariumplantenzijnoorspronkelijkmoerasplanten. Indevrijena-
tuurkomenzevoorinmoerassen,langsrivieren,meren,poelenenplassen.Ze
zoeken duswel degelijk eenvochtigmilieu op.Niet alleen eennattebodem,
maarookeenzeervochtigeluchtisbelangrijk. Sommigestaanaltijdgedeelte-
lijkinhetwater, anderenkomenpasinhetregenseizoengeheelofgedeeltelijk
in hetwater te staan. Deze planten hebben zich aan deze speciale, afwisse-

MOERASPLANTEN
In geuren en kleuren

Auteuronbekend,TropicanaGent
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(mosselplant)

Moerasplanteningeurenenkleuren

lendeomstandighedenaangepast.Zelevenonder
water en boven water; zodoende kunnen we
eengrootdeelvanheninhet aquariumhou-
den, deeenalwatbeterdandeandere,naar-
gelang ze in de natuurméér ofmindermet
waterinaanrakingkomen.

Veelmeerdandemeeste liefhebbersvermoeden,
worden vrij veel soorten planten op moeras-
cultuurgekweekt. Ikzoumisschienbeterver-

melden dat enkel een zeer klein aantal aange-
boden aquariumplanten echte waterplanten
zijn. Amazonezwaardplanten, Lobelia, Hy-
grophila, Cryptocoryne, Rotala, zelfs drij-vende eikenbladvaren en de mosselplant,
evenals de fijnste Myriophyllum-soortenzouden moerasplanten zijn. Andere bronnen

sprekendeze stellingtenzeerstetegen!

Waaromplantenopmoerascultuurgekweektwordenisnunietmeerzomoei-
lijkteachterhalen,maarwatzijnerdevoordelenvan?Hetdoelvanelkleven
opaardeisdevoortplanting.Moerasplantenlevenhoofdzakelijkbovenwater,
waardoor ze gemakkelijk bloemen gaan vormen in alle geuren en kleuren.
Meestalzijndezebloemenvrij klein,maarenormmooiwatkleurenopbouw
betreft. Toch is debloemvooronsvanminderbelangvooronze aquaria. In
onze huidige aquaria krijgen ze nietvlug de kans ombovenhetwateruit te
stekenenhunbloemenprachttelatenzien.Dezeoorzaakligtvooraldoorhet
volledigafdekkenvanhetaquariumdooreendekruitenhetvollediggesloten
aquarium (omhetverdampenvanhetwatertegentehouden, en ookomdat
hetgeheeleenbetereafwerkingtotstandbrengt).Nietvanalleplantenkrijgen
weautomatischzaadendikwijlsduurthetdannoglangvoorweerplantjesuit
gekweekt hebben. De bloemen kunnenwel belangrijk zijn voor het bepalen
vandenaam.

Demoerasplantenhebbenechternogeenanderewijzevanvoortplanting.Op
eenonvoorstelbarewijzegroeien onzeplantenzeervluguit doormiddelvan
wortelstokken, eigenlijk liggende stengels. Uit de knoppen van deze wortel-
stokken ontspruiten, gelijktijdig en even snel de nieuwejonge planten. Een-
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Moerasplanteningeurenenkleuren

maaldeplantenaanhetgroeienzijnwordenhetechtewoekerplanten. Inhun
natuurlijkmilieuwordenzezekerals onkruidbehandeld. Doordezemoeras-
cultuurkunnenwij gemakkelijkaantropischemoerasplantenkomenenhoeft
denatuurnietlangerbeschadigdofgestoordworden.
Zoals reeds eerderaangehaaldwordenzeookhierbij ons in serresgekweekt

en dit niet alleen door enkele hobbyisten in kleine
serres, maar ook door handelaars die hiertoe zeer
grote en speciaal ingerichte plantenkassen gebrui-
ken.
We hebben nu een hele boel planten bovenwater
(emers)gekweekt,maarwatgebeurteralsdezevol-
ledig onderwater komen te staan? En daarbegint
betprobleem.Eenplantdieinhetwaterleeft, staat
ineenheelandermilieu.Hetismisschienalverwon-
derlijk als zij daarkunnen leven. Zemoeten zich in
iedergevalaanpassen.Ditwordtnogversterktvoorde
planten in ons aquarium, die slechts een zeer povere
nabootsing van de natuur is. Als we even dichterbij
kijkenishetzekernietmoeilijkdeeigenlijkeoorzaken
van onze moeilijkheden te ontdekken. Alhoewel de
plant in hetwater komt te staan heeft hij ooknube-

hoefteaanzuurstofenkoolzuurgas.Hijmoethetuithetwaterzelfhalen.

Alsdeplantbovenwaterzwaarderisdanzijnomgeving, isditonderwaterte-
genovergesteld.Hijwordtautomatischgedragenenmoetnietveelmeerdoen
dan zichmet zijnwortels vast te zetten in de grond. Een andere zaakis het
licht. Iederaquariaanweetweldathetwaterzelfveellichttegenhoudt.Boven-
dienlevenerbovenhetwaterallerleiorganismenzoalsalgen,diehetindringen
vanhet licht inhetwater sterkverhinderen. Dit laatste is voor de aquariaan
zeerbelangrijk.Hijbeschiktslechtszeldenoverdenodigehoeveelheidlichten
dannogishetmaareendeelvanhethele spectrum.Doordehiergenoemde,
enwaarschijnlijknogandereoorzaken,verandertdemoerasplantvanvormen
kleur.Hij pastzichaaneninhetwaterblijftdemoerasplantfijnerenkleiner.
Degetanderuigebladeren,dedikkestengelsendeopvallendebladnervenvan
deemersecultuurverdwijnen. Indeplaatskomteendunnerestengelmetfijne
egale blaadjes. Dikwijls kan men in de verschillende vormen van boven en
onderwaternieteensdezelfdeplantherkennen.
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Eenduidelijkvoorbeeldishiervandevaantjesplant.Deonderwatervormmet
zijnfijnediepingesnedenbladerenveranderenbovenwaterineenuiterstsim-
peleenruigeplant.Erverschijnteenkalestengel, slechtssporadischbezetmet
enkele kleine blaadjes en vettig aandoende haartjes. Dus kort samengevat
moeten we zeggen dat ons probleem “overwenning en aanpassing” is. De
vraag is nu: hoekunnenwe ditprobleemhetbest overwinnen en deplanten
helpen? Zorg ervoor dat er voldoende licht is voor de betreffende plant en
zorg ervoor dat de algemenevoorwaardenbetreffende dewaterkwaliteitvol-
doen aande eisenvandeplant. Ondergunstige omstandighedenzalhij zich
automatischaanpassen. Laatdeplantookgewoonmetrust.

Demoerasplantendievoorhetaquariumbruikbaarzijnkunnenweonderver-
delen in drie groepen: de stengelplanten, de niet-stengelplanten en de echte
moerasplanten.
De stengelplanten zijn eigenlijk de gemakkelijkste, gewoon omdat ze een
stengelhebben.Hetvaltzekerophoe sneleenstengelplantgroeitalswehem
vanmoerascultuur naar het aquarium overbrengen. Hij groeit echt naar het
lichttoe enopkortetijdkanhij aandeoppervlakte staan.Kniphemnuniet
af,maarlaathemdoen.Deplantzalmisschienweldoorhetwateroppervlak
naarbovengroeien.Nadienzakthij teruginhetwater.Tegendeoppervlakte
hangend vormt zich nu de echte onderwatervorm. Deze lange slierten van
plantenkunnenwedikwijlswaarnemenop stilstaandewaterenindevrijena-
tuur.

Links: , submerse
vorm
Rechts: Lobelia cardinalis, emerse
vorm.

Deze plant wordt tegenwoordig
nogal veel aangeplant in vijvers.

Moerasplanteningeurenenkleuren
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Dus stilaan krijgen we een forse plant met een stevige
groene stengel en mooie dicht op elkaar staande
blaadjes. Als hij vergenoeg isuitgegroeid, knippen
we hem afen zettenwe hem terug in de bodem.
Ondertussen zal de oorspronkelijke plant, bij ge-
brek aan licht, onderaan de meeste blaadjes ver-
loren hebben en een bijna zwarte stengel vertonen.

Eenmaal de nieuwe stek wortels heeft gevormd zal hij
weer uitgroeien, maar niet zo vlug meer. Een typisch
voorbeeld zijn de verschillende Ludwigia-soorten.Langs de anderekantzijn erookplanten die in een
hoog aquarium slechts halfweg geraken, gewoon
omdat ze niet groterworden. We kunnenwel een
tijdvanhengenietenmaarnietlang.
Planten zonder stengel, duswaarvan debladeren
in een rozet staan hebben het

veelmoeilijker, zeker in een hoger aquarium. Zij
bezitten immers geen stengel die naar het licht
kantoegroeien.Dikwijlszienwedatdezeplanten
verslijmen bij het overplaatsen vanmoerascultuur
inhetwater. Plantendierechtstreeksvan
moerascultuur komen zetten we best in
een zeer laag aquarium. Zo ontvangen zij
nogveel licht enkunnenze zichbeter aan-
passen. Toch zal dit nietvoor alle planten
voldoendezijn.Eenplantengeslachtwaar,
bij planten die op moerascultuur gekweekt
zijnofalsmoerasvormingevoerdworden,verslij-
mingvoorkomtzijnzekerdeCryptocorynen.

Een derde groep van planten die in onze
aquaria terecht gekomen is, zijn de echte
moerasplanten. Praktisch iedereen zal
welkennisgemaakthebbenmetdeAlternanthera-soorten.Onderhenbehorenookdieplantendienormaalopdevensterbankthuishoren.Zijwordenhoofd-
zakelijkverkochtomwillevanhunapartekleuren. Dezekleurenvariërenvan
dieproodtotwitgestreept. De enedoethetalwatbeterdandeandere,maar

Moerasplanteningeurenenkleuren
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tochmoetjenietverwachtenerlangvantekunnen
genieten. Als ze niet kaarsrecht de waterspiegel
breken, blijven ze na enkele centimeters staan,
terwijlhunbladerenlangzaamwegkwijnen.

Als besluit kan ikmisschiennog enkele raadge-
vingen opgeven. Geef uw planten voldoende
licht, niet enkel doorveel lampen te gebruiken,
maarookdoorzevergenoeguitelkaartezetten,
zekerniet inbosjes bij elkaar. Zorg ervoordatje
altijd twee bladknoppen in de bodem steekt. Zo

heeftmenmeerkansopeengoedebeworteling.
En natuurlijk controleer uwplanten bij de aan-
koop:
-Vraag steedsdenaamvandeplant.

-Koopgeenplantenwaarvande stengelalzwartzietofdeblaadjesgeelzijn.
-Plantengekweektopmoerascultuurkanmendikwijlsherkennenaanderes-
terendebloemknoppenindebladoksels.
- Rozetplanten die aangebodenwordenzijnmeestal reeds overgewend, maar
bekijktochmaareensdebladeren.
- Hetbest schafjeplanten aan die een stelwortels hebben, dankanjebijna
steedsvertrouwenopdekwaliteit.

Moerasplanteningeurenenkleuren

TIPVANDE MAAND
Als er nu één ruilbeurs is dat je als aquariumlief-
hebbernietmagmissenishettochweldezeinTor-
hout.Zedoenhetalvoorde 12demaal.

Elders in ditbladvindje er alles over endezekeer
op eenvernieuwde locatie!Wezien elkaardusmis-
schienwelopzondag 1 juniinTorhout.
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AQUATROPICA'SBARBECUE

Zaterdag5juli 2003

Hetmoetongeveer 15jaargeledenzijn datwenog
eens een barbecue georganiseerd hebben met de
club.HetwastoenopdekinderboerderijvanMar-
ke...hetwasdusmeerdantijdomterugeensden
oudenBelguittehangen!
Dat doenweniet zomaar! Gilbert zorgdevoor
demeestgeschikteplaatsvanheelKortrijk: het
oc de vonke inHeule, op hetLagaeplein 24,

tel. 056240620. Erwordt beroep gedaan op traiteur ChrisVer-
haegheuitRumbeke.

Vijverliefhebbers, zeeaquarianen, zoetwateraquarianen en terrari-
umliefhebbers, iedereeniswelkomopzaterdag 5juli.
Omstreeks 16 uur begint de leute en het plezier met een zelfge-
maakte aperitiefenvanaf 18uurdelenzedevorkenendemessen
uit!Vanaf20uurdienenzichtweevrijwilligersaanomdedansinte
zettenenombierbij tehalen?
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Hetwordt een gezellige boel in eigen beheer,
vanenvooralleleden, echtgenoten,kinderen.
Ookkleinkinderen, schoonmoedersenandere
versieringenzijnwelkom.

Omhet enigszins onder de lakens te
houdenvragenweomvooraf(vóór27juni)€ 10,00 pervolwassen
persoon over te schrijven. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen
€8,00. Na 27 juni betalen kan ook nog, maar dan is het wel
€ 15,00perpersoon=vooriedereen.

Goede afspraken zorgen voor een vlotte
organisatie, vandaardatwevragenenkel
via het overschrijven op onze rekening
001-1057147-20 uw deelname te bevesti-
gen.Wij zullenzorgendatervanallesge-
noegzalzijn!!

Hetbestuur

Aquatropica'sbarbecue
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Dit is een nogaldelicaatonderwerpen dedingen die ikhierneerschrijfzijnmijn
persoonlijkemeningenenadviezen. Ikbennualbijnazevenjaarbezigmetkoien
ben totnu toevanzwareverliezendoorziektengespaardgebleven. Ikdenkdatdit
vooraldoormijngoedezorgen isvoordevissenzoalsjekon lezen indeel11.
Natuurlijkzijnmijn vissen ookaldoorparasietengeplaagdgeweest, maarikheb
ze telkensgoedonderzochtendejuistebehandelingtoegepast.
I)Bij koikunnendevolgendeziektenvoorkomend:

Parasieten:
zijnmeestalmicroscopische diertjes die zich op eengastheer,
dekoiinonsgeval,vestigenendaarlevenvanzijnbloedofan-
dereweefsels.
Kenmerken: de vissen springen of schuren zich (jeuk), zon-
derenzichaf, ofademenabnormaal.

Schimmelinfecties:
Kenmerken:Wittevlekkenoverhethelelichaam.
Worden somsveroorzaaktdoortegrotetemperatuurverschillen.

Bacteriële infecties:
Kenmerken: de vissen vertonen rode vlekken,
rodeadersofzienwitterdannormaal.Bijhetop-
merkenvan éénvan deze symptomen oftwijfel,
raadpleeg dan altijd een dierenarts, koidealer of
iemanddieerietsvanafweet, die eventueelover
eenmicroscoopbeschiktenwatervaringheeft.
Alsjeverveeldzitmetziekevissendoedannooit
medicijnenindevijverzondereendegelijkediag-
nose gesteld te hebben. Een quarantaine bak is
ookniet echt ideaal omdatde al ziekevissen in

KOISTORY12
Ziekten en plagen(slot)

RikValcke,AquatropicaKortrijk
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eennietvertrouwde, kleine omgevingnogmeer stress krijgen. Beter is soms de
vissen even in eenkorte-duur-badtebehandelen. Hetgrotevoordeelhiervan is
datnietheelhetvijverbiotoopmoetlijdenondereenbehandeling.Maarzoalsik
al schreefzaliedereendaarweleeneigenmeningoverhebben.
Blijfaltijdindebuurtvandevisdiebehandeldwordtzodatjehemmeteenterug
indevijverkuntzettenalshij gestresseerdraakt.

II)Aankoopkoi

Waaropte letten: devismoetheldereogenhebben,moet sierlijkzijn,moeteen
goede vorm hebben (mag nietmager staan), moet normaal ademhalen, actief
zijnensnelvoedselkomenhalen.Alsjeéénmaaljevertrouwenineengoedekoi-
dealergesteldhebt,blijferdanbij.Aanvaardookdathetnietaltijdzijnschuldis
alsnahetuitzettenvannieuwekoideze sterft.Dekoidealerkanookgeenmira-
kelendoen.Veelmensenspringenonbezonnenommethunpasaangekochtekoi
enzijndaardoorveelalonbewustzelfde schuldigealshetmisloopt.Goederaad
wordtvaakindewindgeslagen. Jaja, zewetenhetwelbeter...
Over de kleurenvalt niet te twisten. Een koi die ik fantastischvind zalbij een
andereenlelijkbeestzijn.Elkzijnsmaak.Laatjedoorniemandbeïnvloedenbij
dekeuzevanjevis.Hetistrouwensjijdieerelkedagmoetnaarkijken,dusishet
enigewatteltdatjij dedierengraagziet!

III)Transport

Het transport is voor koi altijd stresserend. Er moet genoeg
water in de zak zijn en deze moet opgeblazen worden met
zuurstof.Vooreenvertransport, diemax. 12urenmagduren,
legtmenbestdezakineenkartonnendoos.
Letopvoorhogetemperatuurverschillenindezomer.
Eengroteisomodoosisdanideaal. Eenmaalthuiskan
men, indienmogelijk, devis in quarantaine plaatsen.
Als ergeenmogelijkheidtotquarantaine is legtmen
dezakmetdekoiopdevijver(temperatuurverschil
gelijkbrengen)voor20à30min.Ondertussenvoegikalafentoe
watvijverwatertoebij hettransportwateromzodekoitelatenwennenaanhet
eventuelepH,GHenKHverschil.Daarnakandevisnogeensontsmetworden
en in de vijver gezetworden. Het transportwatermag nooit in de vijver!!! Dit
bevatteveelafvalstoffendiehetvijverwatervervuilen.

Koistory 12, ziektenenplagen
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IV)Voeding

Aangezien karpers alleseters zijn, gaan we ze niet alleen koivoer geven. We
mogenzegerust ooknogbrood, overschotvan aardappelen, stukjes friet, maïs
uit blik, stukken sinaasappel, enz... geven. Zolangjemaarniet overdrijft en de
filternietoverbelastgeraakt!!

Wanneer enhoeveel?
Tijdensdewinterwordterweinigofnietsgevoerd. Ikstopmetvoerenalsdewa-
tertemperatuuronderde6 ˚Czakt.Tussen6 ˚Cen 10 ˚Cgeefikkleineporties
wheatgermvoedingéénàtweekeerperdag.Wanneerindelentehetwaterde 15
˚Cbenadertmengikalgewonekoivoedingtussenhetwintervoer.Nukunnende
koiookeenextravitaminenkuurgebruiken. Eris zulkevoedingteverkrijgenbij
debeterekoihandel.Tijdensdezomerwanneerhetwaterbovende 15 ˚Ckomt
magaltot3keergevoerdwordenmetverschillendevoeding.Alshetwaterboven
de20 ˚Cstijgt,magmengoeddoorvoeren.Dekoiisnuookvolopactief.Hetis
nual dat zehunwinterreservemoeten opbouwen. Inhetnajaarbouwenwe de
voedingweergeleidelijkafin detegengestelde richtingvanhetvoorjaar. Je zult
wel zelfmerken als ze hetvoedsel laten liggen en dus nietmeergeïnteresseerd
zijn.Voernooitteveel. Liefstopdezelfdeplaats entijd, zokanmendekoitam
maken.Bijvakantieverminderjegeleidelijkdeportie.Delaatstedagvoorvertrek
stoptjemetdevoeding.Ditisgeenenkelprobleem.Devissenkunnenzekeréén
àtweewekenzonder eten. Beterzotewerkgaandan iemanddekoi latenvoe-
derendiedanteveelgeeftenzodefilteroverbelastenniets afweetvanheton-
derhoud.

V)Draadalgen

Hetjaarnahetopstartenvandevijverwerdikalsnelmetdezevervelendealgen
geconfronteerd. Zewerdentotdriemeterlang. Zoals ikal eerder schreefis alle
voeding in hetwatervoor de algen. De zweefalgen kunnenwe onder controle
houdenmetonzeuv-lamp.Draadalgenechteris eenanderpaarmouwen.Eerst
verschenenzeopdemurenenwerdentotéénmeterlang.Ikwaserdagelijksmee
bezigomzemeteendikkebamboestokopterollenenuittetrekken.Ditwasals
dweilenmetdekraanopen. Ikzagzedagelijksweerbijgroeien.Alszeookopde
bodembegonnentegroeienwashethelemaalplezant.Deuitwerpselenblevenin
dedraadalgenvastzittenenverdwenendusnietmeernaardevortex.Tijdomin
tegrijpen! Ikhaddanmaarbeslotenomdevijverhelemaalschoontemaken.De

Koistory 12, ziektenenplagen
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vissenwerdentijdelijkineenkinderzwembadondergebracht.Nadatdevijverwas
leeggemaakthebikmetdehogedrukreinigerallesvandemurenenbodemver-
wijderd. Dit is alweer eenvoordeelvanpolyester.Met eenfolie zouditveelge-
vaarlijkerzijn. Dekrachtigewaterstraal zouwel eens de folie kunnenbeschadi-
gen. Daarna werd de vijver uitgewassen met water waaraan bleekwater was
toegevoegd. Zowas ik zeker dat de algen allemaalvernietigdwaren. Nadat de
vijvernogeensgrondiguitgespoeldwas,werdhijteruggevuld.Devolgendeoch-
tendwerdendevissenteruggezet.Naeenmaandzagikalweerde eerstedraad-
algenterugkomen. Demoedzakte toenwel inmijn schoenenhoor. Ikzaghet
nietmeerzittenomweerdagelijksdedraadalgenuittetrekkenengingteradebij
eenkoidealer.Daarzijngoedeveiligeproductentekoopdie snelafrekenenmet
devervelendealgen.Meestalgaathetomeenproductdieinhetlaatstefiltercom-
partimentmagopgehangenworden. Opdiemaniergeefthetproductlangzaam
deactieve stoffenafaanhetwater. Eninderdaad, dedraadalgenbegonnenafte
breken. Dit houdt normaal één ofmeerdere seizoenen stand. Het is natuurlijk
weer afhankelijk van de visbezetting, het voederen en het onderhoud. Tegen-
woordigheeftmijnvijvernogmaarzeldenlastvandeze algen.Als ikziedatze
terugkerendoeikwatproductinhetwater. Iklaathetnietmeerzoverkomen.
Weloplettenbij hettoepassenvandergelijkeproducteninplantenvijvers.Vraag
altijdofhetdaarvoorgeschiktis.

VI)Dewinterperiode

Zoalsaleerdervermeldlaatikdefilterdoorwerkentijdensdewinter.Debodem-
drainages worden afgesloten en de muurafvoer open gezet. Deze zit ± 40 cm
onder dewaterspiegel. Zowordt enkel de bovenstewaterlaag gecirculeerd. De
onderstewaterlaag dienormaalgezien 4˚Cheeft, wordtzonietvermengdmet
de koudere bovenlaag. Door
de rechthoekige vorm en de
platte oeverafwerking, kan ik
gemakkelijkiets overdevijver
plaatsen om hem te be-
schermen tegen strenge kou.
Ik heb met pvc-buizen een
kadergemaaktmetdaartussen
enkelebogen.Daaroveris een
plastiekzeilgeplaatst.Ziefoto.
Het is eigenlijk een soort

Koistory 12, ziektenenplagen
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serre.Endathetwerktisalbewezen.Ookdefilterputwordtbijpermanentevorst
afgedekt.Ditdoeikmeteennoppenfolie. Ikdoeditzoalsinds 1996 enhebnog
geenenkelprobleemgehad.Nadewinterwordthetkadervollediguitelkaarge-
haaldenopgeborgenopzolder.Wiegeenkaderkanplaatsenoverdevijverkan
ookgrotestukkennoppenfolieophetwaterlatendrijven.Dezedienennatuurlijk
goedverankerdteworden.Erzijnookliefhebbersdiehunvijververwarmendoor
middelvaneenelektrischofeenopgaswerkendverwarmingselementdattussen
deterugstroomwordtgemonteerd.Natuurlijkzullendekoiditwaarderen,maar
in de natuur staat toch ookgeenverwarming te draaien. Mijn koi zullen zeker
meer weerstand opbouwen en sterker worden tegen koude periodes. En hoe
kunnendedierendannogde seizoenenonderscheiden?

Ditwashetdan, Wienunogvragenheeftmagdezealtijdaanmijstellen.Ikzalzo
goedalsmogelijkdezeproberen tebeantwoorden.Hetgemakkelijkstgaatditviae-
mail: rik.valcke@pandora.be

Veel succes...
Rik

Koistory 12, ziektenenplagen

TE KOOP
Een halfjaartje geleden kocht ik twintig aquaria bij een
club in Gent om mijn hobby uit te breiden met een
kweekcentrale. Spijtiggenoeg laatmijnmedische toestand
niet meer toe om zulks op te zetten en te onderhouden.
Daarom stel ikdeze te koop, zelfbetaalde ik€40,00 per
stuk,maarikben alblijmet€30,00het stuk.Welhadik
graag,mochteriemandbijjullie zijngeïnteresseerddatze
alletwintigineenswordenafgenomen.Eriseenbeetjewerk
aan,maarverderzijnzenogingoedestaat.Zehebbeneen
inhoudvan 300 l endevolgende afmetingen 41 x 60x 36
(hxbxl).Zelfkochtikzeaanomdatdewaardevanhetglas
albeduidendhogeris dandegevraagdeprijs.
BarbaryPascal, Stanleylaan 69, 8400Oostende
059430006xanthurum@hotmail.com
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CLUBREISAQUATROPICA
Wiegaat er meenaar deZoovan Rotterdamop6september?

DonaldSamyn

Voordemeesteonderonsiseenbezoekjeaaneenzooeenverreherinnering.
Ikhelpjeeven:Naardezoo ... oudeversletenolifanten ... stinkendekooien ...
dejaarlijkse schoolreis ... boterhammen en chocomelk ... rammelende snik-
hetebus ...
Nu anno 2003 is Diergaarde Blijdorp in Rotterdam (Nederland), een voor-
beeldvaneenmodernezooofhoehetkanenmoet.Zowelvoorjongalsoud,
eenverzamelingdiereninhunnatuurlijkeomgeving, eenverantwoordeverzor-
gingingevangenschap.Wevertrekkenmeteenmoderneluxeautocarvoorzien
vanalle comfortaanboord.

Wat is er te zien inBlijdorp?
Blijdorp Rotterdam met ruim 1,5 miljoen (2002) bezoekers per jaar is de
grootsteattractievanNederland.HetOceaniumligtinhetuitbreidingsgebied
vanBlijdorp, inclusiefdenieuwe entree enhetparkeerterrein. OmhetOcea-
niumheenwordennudewerelddelenNoord-enZuid-Amerikaaangelegd.Zo
werd in 2002 een bizonprairie en een verblijfvoor dewolven aangelegd. In
2003 volgendeGalapagos reuzenschildpadden en eenvolièrevoorrode ibis-
sen.
Hugowerderop 7 december2002geboren.Hetis eengezondepantserneus-
hoorn. SamenmetmoederNamasteverblijvenzeinhunvernieuwdbuitenver-
blijf.Opdewereldzijnzezeldzaam... eenkweekprogrammadoeterveelaan...
Moniabracht eengroepje penseelzwijnen op dewereld en dat op 1 apriljl.!
GeengrapinDiergaardeBlijdorp! Devader
is Picasso en kwam uit Duitsland om zijn
taak te volbrengen ... ze zijn om te stelen!
Penseelzwijnen hebben een prachtige rood-
bruine vacht en sierlijke witte haarpluimen
aan de oren. Echt fotogenieke jongens en
meisjes! Inhetwildlevenpenseelzwijnenten
zuidenvande Sahara.
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Maarjebegrijptdatikmeerdaneenclubbladzounodighebbenomjullieeen
indruktegevenvaneendagjezoo!!
Mindergoedweer buiten?

Dannaardevlinderkasmetvele tientallenbont-
gekleurde tropischevlinders. Heelbijzonder zijn
de reusachtige Madagaskar-komeetstaartmotten.
Sinds enige dagen kruipen deze reuzen onder de
vlindersuithuncocon. Omzetebewonderenmoet
jeersnelbijzijn,wantdeprachtiggeleinsectenleven
hooguitéénweek.Gelukkigkruipenergedurendehet
voorjaarendezomerregelmatignieuwemottenuithun
cocon.

Deaquaristiek enookacherde schermenkijken ?
HetoceaniumiszekerhetmooistevanEuropaenvrij recent.Zoweldekleine
vivariaalsdegrotebassinszijnopeennatuurlijkewijzeaangelegd. Ineenpu-
bliekslaboratoriumisertezienwaterachterdeschermengebeurtvanhetpro-
fessionelezeebiologischlaboratorium.
Daarwordt onderzoek gedaan naar waterkwaliteit, voedseldierenkweek, ge-
dragenvoortplanting.Vrijwilligersmakenuduidelijkdathetkwekenmetzee-
dierenheelwatvoetenindeaardeheeft. Omdejongediereninleventehou-
den, moeten er namelijk piepkleine voedseldiertjes (o.a. kreeftjes) gekweekt
worden. Verder is o.a. eigen kweek te zien van zeepaardjes, poetsvissen en
poetsgarnalen.
Wilje echtallesweten?
Dan is http://www.rotterdamzoo.nl/?home deplaatswaarjemoet zijn. Er is
zelfs een webcamera geïnstalleerd en misschien kan je rechtstreeks de
geboortemeemakenvaneenchimpansee?

Op het moment van dit schrijven waren nog niet alle details, zoals prijs,
uurrooster, enz. bekend.Dezezulleninhetvolgendeboekjevermeldworden.
Iniedergevalnoteeralvast 6 septembermetstip inuwagenda.

De Madagaskar-komeetstaartmot ( , fam.
saturniidae) komt enkel voor in Madagaskar.
De mannetjes (tekening) kunnen een lengte bereiken
van zo'n 18 cm. De vrouwtjes worden iets kleiner.

WiegaatermeenaardezoovanRotterdam?
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OmtienoverachtopendeGilbertdevergaderingmethetvoorstellenvandegast-
sprekers, namelijkPascalLoosveldt enXavierNoreilde. Beide heren kwamen
aandehandvandia'senfoto'suitleggenhoezehun vijverhebbengemaakt.
Pascalmochtde spits afbijten.Hij heefteenvijverenfiltermoeras, beidenuit
polyester.Hetmoerasligtongeveer50cmhogerdandevijverenheefteenwil-
lekeurigevormvan2mx2,5m.Hetwaterwordtuitdevijveropgepompttot
onderhetmoerasineendrainagebuisvoorzienvaneenkokosmantel.Dezeligt
opgerold in een spiraal om zo hetmaximumvan dewaterverdeling eruit te
kunnen halen. Daar omheen liggen lavastenen van maat 6. Daarop heeft
Pascal een antiworteldoek gelegd met daarbovenop een laag fijner grint
waarindemoerasplantengroeien.
Hetstijgendewaterlooptdanoverviaeenmooiesteenformatieomvervolgens
ondereengroteplatte steendoorweerindevijverte stromen.

MIJNVIJVERREALISATIE
Verslagbijeenkomst werkgroepvijvers, 4april

RikValcke

Overloop moerasvijver
naar hoofdvijver

De 400 kg zware overhangende platte steen
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In het moeras zijn er enkele goed filte-
rende planten ondergebracht zoals:
dwerglisdodde, snoekkruid, Braziliaans
aarvederkruid, dwergholpijp, enz... Enzo
te zien aan het heldere water filtert zijn
moerasuitstekend.
Devijverheeft een lengte van 5.10m en
een variërende breedte van 2.10 m tot
1.90 m. Dé blikvanger is ongetwijfeld de
groteplatte steendievooreengrootdeel
over het water hangt. Deze plaat weegt
meer dan 400 kg en het was volgens
Pascaleenhelekarweiomdezeterplekke
tekrijgen.
Het leuke aan de zaak is dat hij ookhet
koivirustepakkenheeftenbeslotenheeft
om dezevijverweeruit te breken en een

echtekoivijvertebouwen.Verderhadhijnogheelwatfoto'sbijvandevijvers
die hij voor zijn broer en schoonbroer ontworpen heeft. Ze mogen vast en
zekergezienworden.WewensenPascal alvastveelpleziermet debouwvan
zijntoekomstigevijver.

NaeenkortepauzewashetdebeurtaanXavier.
Hijhadeendiareeksmeewaarmeehijonstoondehoehijzijnbestaandefolie-
vijverombouwdetoteenpolyestervijver.
Achterdefolievijverwerdeenéénmeterdiepeputuitgegraven.Erwerdenook
meteen alplantenbakkengemetseld envooral ookeenmuurtjevanongeveer
50 cmaandezijdevandefolievijver.Als allemetselwerkenklaarwarenwerd
de aarde mooi recht afgestoken met een spade en verwijderd. De oevers
werdenmetgeleklei schuinafgewerktomzohetijstijdenseenstrengewinter

−Dwerglisdodde = , familie: typhaceae
−Snoekkruid = . Wordt ook soms moerashyacint genoemd.
Familie: pontederiaceae
−Brasiliaans aarvederkruid = , syn. .
Familie: haloragaceae
−Dwergholpijp = familie: equisetaceae

Snoekkruid ( )

Mijnvijverrealisatie
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dekans tegevennaaromhooguitte zetten.Als alles klaarwaswerdheel de
vijvermeteenmortelspecieuitgeplakt.Dezedoetdienstalsbasisvoordepoly-
ester.Opdedia'szagenwegoedhoehetpolyesterengebeurde.Xavierverkoos
tewerkenmettweelagenglasvezeldoekvan450gr/m2.Hijgafons eengede-
tailleerde uitleg hoe dit precies moet.Wemoeten ervooral op letten dat er
geenluchtbellenachterblijveninhethars.Ditzijnkwetsbareplekkendielater
wel eenszoudenkunnenopenbrekenenzoeenlekveroorzaken.Daarnakan
detoplaag aangebrachtworden. Hij heeftvoorzwartgekozen. Hijwees erop
datwehiermoetenoplettendatwedeverhardernietvergetentoetevoegen.
Hetzoudeeerstenietzijndiedanmetacetonheeldevijverweermagschoon-
wrijven.
Toendevijverklaarwaswerdhetwatervandefolievijverovergepomptnaarde
polyestervijver. Daarna werden alle planten en vissen overgezet. Nu alle
plantenenvissenwegwarenkondefolieverwijderdworden.Nawataanpas-
singen aan devormwerd ookdezevijvermetmorteluitgeplakt engepolyes-
terd.Ditishetgrotevoordeelvanpolyester.Achterafkanjenogaltijdaanpas-
singenofveranderingenaanbrengen.
Hijheeftookeenmeerkamerfilterindegrondgebouwdenuiteraardgepolyes-
terd.Dezebevatborstels,matteneneen soort substraat. Eris alleennogeen
probleemmetdetoevoervanhetwater.Debuiswaardoorhetwatertoekomt
isteklein,nl. 50mm.Depompzuigthetwatersnellerwegdanhetkaninstro-
men.Xavier zal een 110mmbuis plaatsen en zo zal het probleem opgelost
zijn.Ookhieralweereenvoordeelvanpolyester.Nadediavoorstellingkregen
wenogeendemonstratievandegebruiktematerialen.
Hij had allesmee, nl., het polyesterhars, verharder, glasvezeldoek, een schil-
dersrol en enkele stalenvan afgewerkte polyesterstukken. Eenvijver in poly-
estermakenismisschieneenplakkerigwerk,maaralsdevijverafgewerktis, is
de voldoening des te groter omdat we een zeer sterke en prachtige vijver
hebbenzonderplooien.Want, omdezevijverinfolieaanteleggenzouzoveel
plooienvereisendatmenzoumoetenlassen, enditis ooknietbepaaldgoed-
kooptenoemen.

Omstreeks 22u. 20rondeGilbertdevergaderingaf.Voordeveertienaanwe-
zigenwashetweereenleerzameavond. Zoalsgewoonlijkwerderinhetcafé
nogwatnagepraat.

Totdevolgendekeer ...
RikValcke.

Mijnvijverrealisatie
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EENCURSUSZEEWATERVOLGEN?
KristHugelier,AquatropicaKortrijk

Bij Aquatropica staat informatie geven hoog in hetvaandel geschreven. Dat zeggenwe
niet alleen,maardatdoenweook! Ditjaarwordtvoorde 9dekeer een cursusgegeven.
Onze eigen cursus (samengesteld door ervarenmensen!) staat op hetmenu 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 Waaromgevenwe eencursus?
Nietomeencertificaattekunnenuitdelen,maarwelomzogoedmogelijkenopeenver-
antwoordemaniervan starttekunnengaanmetdezehobby.Voorhetwelzijnvanonze
dierenishetonzeplichtonsbesttedoenendeomstandighedenwaarinonzedierenleven
zooptimaalmogelijktehouden.

q Vragen?
KristHugelierTreurnietstraat 3, 8531 Bavikhove
0473276605 e-mail: krist.hugelier@tiscali.be
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Bijeenkomst werkgroepzeewater

ZEEAQUARISTIEKBEDRIJVEN
HOE DOEN WE DAT?

Vrijdag30 mei
Stilaan raakt de klokvaste datum bekend...de laatste vrijdag van de
maand ... endanzijnwereedsde 29stemei.Tijdvooronzejaarlijksedis-
cussieavond rond de zeeaquaristiek. Bij Aquatropica betekent dat een
avondwaarbij meestal alle onderwerpen van onze hobby aan bod ko-
men.We schuwenniets! Vanpaarse flap tot afsprakenmaken omeens
eenpaarnieuwewinkelstebezoeken ...maarook: ervaringenmetkalk-
reactorsbespreken ... ofzelfwaterhalenwaarenwanneer?

Zeeaquaristiekbedrijvenhoedoenwedat?

Geeftoedezetitelvraagtomvooraftocheerstenkelebeeldentebekijken
hoe anderen dat doen. Ondergetekendebrengtwatvideomateriaalmee
van eigen leden en zo ontstaanvanzelfenkelevragen om een discussie
nietuitdewegtegaan.
Maarwezijnonsookbewustdatervragenzijndienognooitwerdenge-
steld! Laatzeterplaatsemaarhoren, brengzemeeofstuurzemij op!
Wiehetmet e-mail doetkanleosilvrants@belgacom.netgebruiken.Wie
lieverpostzegelsplaktzeteronslokaal-adresopt.a.vLeo Silvrants.
Zorgdatjeertijdigbijbentwanthetwordtvooraleenavondomjeeigen
ervaringentetoetsenmetandereideeënenmetruimtevoorgezelligbab-
belenmetdevrienden!

Aquaristischegroeten

LeoSilvrants
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AGENDAWERKGROEPEN

Discussieavond: Zeeaquaristiekbedrijven, hoe
doenwedat?

Aquatropica'sbarbecue
Meerinfoopp. 18

Vrijebabbel

Aquatropica'sbarbecue
Meerinfoopp. 18

VoorstellingvanDiGiT-AquaController, een
dimsysteemvoortl-lampen.
DidierGlorieux

Aquatropica'sbarbecue
Meerinfoopp. 18

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


