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Deuitgeverisnietverantwoordelijkvoor
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Lidgeld: €20,-

Lidgeld+Aquariumwereld: €28,-

Lidgeld+HetZeeaquarium: €45,-

Lidgeld+AW+HZA: €59,-

Zoetwater
GerritPlovie 056402456
gerrit.plovie@pi.be

Zeewater
KristHugelier 0567297 81
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Vijver
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EDITORIAAL

Alsikzoeensterugbladerinonsclubboekjedoordejaren
heen, zie ikdatwe al die tijd steedsberoepkunnendoen

opbepaaldemensen (ookwel "ouwerotteninhet
vak" genoemd) die ons, als minder ervaren
aquarianen, altijd met raad en daad bijstaan. We
mogen ze constant lastig vallen met onze
problemen, toch hebben die mensen plezier als ze
onsindegoeiebaankunnenleiden.Wekunnenblijven

rekenenopeenvastbestuur.
Tochishetnietevidentenvanzelfsprekendomte

kunnen rekenen op een goede opvolging, want ook die ervaren raadgevers
komenengaan.Daaromblijvenwesteedsopzoeknaarmensendiebereidzijn
zich bij de kern toe te voegen. Geïnteresseerden kunnen altijd contact
opnemenmethetbestuur.Zezullenzondertwijfelmetopenarmenontvangen
worden. Laatdittocheenduidelijkeoproepzijn.

Maartoch, dezomerkomteraan, de langste dagen, dezwoelstenachten. De
zonnigedagenindelentehebbenervoorgezorgddatdetuinvijvers onsweer
zullenverrassen(ofreedsverrasthebben)meteenrijkegroeienbloei.Terwijl
we het aquarium in huis terug rijkelijk kunnenvoorzienmetmassa's levend
voer.Degrotezwermenwatervlooienwarenerookditjaarweervroegbij.Dit
kanonsviskesenkelmaartengoedekomenenditwordtookduidelijkbeloond
alswezezienpronkenindezonnestraaltjesdiehetaquariumbereiken.

OnzezomermaandenzijnookditjaargoedgevuldbijAquatropica.Zohebben
we ondermeer een voorstelling van een eigen ontwikkeld dimsysteem voor
TL-lampendoorDidierGlorieux.Dewerkgroepvijverspaktuitmeteenvrije
vijverbabbeldezemaand. Op 5juliis erAquatropica'sbarbequeennatuurlijk
niettevergeten:Aquatropica'sjaarlijkseclubreisop 6 septembernaardeZoo
vanRotterdam.Hetisdanookeenmooiedankvoorhetbestuuromzotalrijk
mogelijkaanwezigtezijnopdezeactiviteiten.

Veelleesplezier
FreeDevos.
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OVERBULTKOPPENGESPROKEN!

Auteuronbekend,MaroniMaaseik

IndieninonzeogenViejasynspila (syn.Cichlasomasynspilum)demonarchisvandeAmerikaansecichliden, danisCyphoti-
lapiafrontosa de naam “Opperkoning derAfrikaansecichliden”vastenzekerwaard
want ...hij ismajestueus,gedistingeerden
aanhankelijk.
DewiegvanCyphotilapiafrontosa ligt inhetTanganjikameer, datvooral beroemd
isdoordeontelbaresoortencichlidendie
hetmeerbevolken.

Deze dierenworden tamelijkgroot, in het bijzonder
demannelijkedierendieeengroottevanomennabij
de 30 cmbereiken en soms overschrijden. Hun ta-

melijkhogelichaamiszijdelings samengedruktenheefteenwitteondergrond
metblauwachtigeschijn,waaropineenprachtigeverdelingzesofzevenzwarte
dwarsbandenaftekenen.
Er bestaan inderdaad verschillende variëteiten van de frontosa: deze met
zeven dwarsbanden heeft zijn oorsprong inTanzania en is demeest langge-
rekte vanvorm, dezemet slechts zes dwarsbandenbevolken de noordelijke,
westelijkeenzuidelijkeoevers.Detweedevariëteit,hetmeestverspreid, isook
demeestgehoudensoort. InZambia, inhetzuidelijkedeelvanhetmeer, zijn
de frontosa's nog hoger van lichaam en hebben een langgerekte oogstreep.
Sommigennoemendezesoort: "Zambiaansevijfband".Vijf,zesofzevenband,
het lijkt allemaal erg ingewikkeld, zeker indienmenweet dat ichtyologen de
oogstreep niet meetellen. In het aquarium vindt men de variëteiten van
ZambiaenTanzaniazeerzeldenendemeestvoorkomendeisdanookdievan
Burundi.
Hetbelangrijkstekenmerkvandefrontosaisontegensprekelijkdefantastische
bultdiedezedierengedurendedeloopderjarenophetvoorhoofdontwikke-
len.Ditopvallendekenmerklaateendusdanigeindruknaopdiegenediehet
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diervoorheteerstzien,datmenerzekervankan
zijndatmendezevisnietvergeetenzeerdik-
wijls een onvoorwaardelijke liefhebber
wordt van deze "buiten-het-gewone" cich-
lide.
De mannelijke dieren hebben zeer puntige

vinnen die eindigen in losse filamenten. Bij beidege-
slachtenzijndevinnenenhetonderstegedeeltevan
de kop blauwachtigDevrouwelijke dieren zijnveel

kleiner enkunnen ookhetbeginselvan eenbultkrijgen,wathen een intelli-
gentuiterlijkgeeft, een soortoverpeinzenderimpel.
Tijdenshunjeugd,voornamelijkindeaquariavandeaquariumhandel,kande
frontosa zeer gemakkelijk verwisseld worden metNeolamprologus tretocep-
halus ofNeolamprologussexfasciatus, diebeidendezelfdekleurhebben.Niet-tegenstaande dit, zijn deNeolamprologus langgerekter van vorm en blijvenaanzienlijkkleiner. Daarbij valt op dat de oogstreep bijNeolamprologus nietverderlooptonderhetoogzoalsdatbijCyphotilapia hetgevalis. Indenatuuris er ooknog een andere cichlide,Plecodus straeleni. Omniet opgemerkt tewordenheeftdezestiekemerd,meesterindecamouflagekunst,hetuitzichten
de kleuren aangenomenvanC.frontosa. Hij begeeft zich tussen de scholenfrontosa's en, gesterktdoorhetvertrouwendathij uitstraalt, profiteerthij op
een laffemanier omzich tevoedenmet schubben en stukken staartvin. Ge-
lukkig zijn onze frontosa's inhet aquariumtenminstebeschermdtegen deze
slechterik.

Gastvandediepten
InhungeboortemeerbewoontC.frontosa eentamelijkediepezone, zotussende 30 en 45meterdiepte. Overhetalgemeenvindtmenze ingrotegroepen,
zwervendtussenderotsenengebruikmakendvandezandwegendaartussen.
Alduikendzaldeaquariaan,zekerdiegenediezichdetijdherinnerendatdeze
dieren zeer moeilijk te vinden waren, (ongeveer 10 jaar geleden) een hart-
aanvalriskerenbij hetbewonderenvanzo'naantal.Weradeneentrageafda-
ling aan, zekerbij diepersonendiegevoeligzijnvoorkunstwerken. Dit leven
opgrote dieptehoudtgrotemoeilijkhedeninvoordeprofessioneleverzame-
laarsbij hetduikenenhetvangenvandezedieren,Temeerdaardedrukver-
schillen nietwordenverdragen door de dieren die bijgevolg inverschillende
etappennaarbovengebrachtmoetenworden.Ditzaltotenkeledageninbe-

Overbultkoppengesproken
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slagnemenwaarbij dediereninkorvenvertoeven,waarinzezichkunnenver-
wonden.VandaardatdeeersteC.frontosadiegeïmporteerdwerdenzeerduur
waren.Nugaatheterheelandersaantoedoordatdedierenzichvrijgemakke-
lijkvoortplanteninhet aquarium.Degrote exemplarendiewerdengevangen
zijnverre vangoedkoop. Op kleinere diepten, ongeveer 20metervindtmen
echterhalfwas exemplaren, enmenbesluitdaaruitdatdevrouwtjesvandeze
muilbroedernaarhetoppervlakkomen, langsderotshellingen, omhogerhun
jongenlostelaten.

Eengroot aquarium
Omopeencorrectemanierdezegrotecichlidetekunnenhoudeniseenaqua-
riummet eenminimumlengte van 1,50 m een absoluutminimum. Het kan
zelfs een beetje klein lijken voor een soort van deze afmetingen. Niettemin
passen de dieren zich aan omdat ze niet zo erg beweeglijk zijn. Kleinere
bakkenkunnennatuurlijkgebruiktwordenvoorhetopkwekenvandejongen
indeverschillende stadiavanhungroei.
Zoals alle Tanganjikacichliden eist deC. frontosa een alkalisch water, pHbovende 7,5. De dierenzijnwelmindergevoeligvoordewatersamenstelling
dandemeesteandereTanganjikamuilbroeders(Tropheus,Petrochromis,Xeno-
tilapia enOphthalmotilapia).Eengoedefilteringeneencorrectedoorluchtingzijn onontbeerlijk. Waterverversingen, zeer gemakkelijk uit te voeren want
alkalischwater is hetmeestvoorkomende, zijn zeerbevorderlijkvoor de ge-
zondheidendeeetlustvandedieren.Deidealeoplossingiseencontinu-drup-
pelverversingssysteem. De temperatuurwaarop de dieren gehouden kunnen
wordenligttussen24 en28 gradenCelsius.

Links: (naar Boulenger)
Boven: variant

Overbultkoppengesproken
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Deinrichtingvanhetaquariumdientmetdenodigezorgtegebeuren,wantde
dierenhoudennietvantegrotelichtcontrasten.Grotehoeveelhedenopelkaar
gestapeldestenenmoetenenkelegrottenvormenwaarinzezichkunnenterug
trekken. Deze grotten mogen echter niet te diep zijn, want de volwassen
mannen laten zich anders nietmeer zien en nemen een donkere kleur aan.
ZoalsbijelkTanganjika-aquariumishetnodigomaandevoorzijdevandebak
eengrotezandzonetevoorzienzodatdedierenhunvinneneenskunnenstrek-
ken.
Frontosa's eten geen planten. Het kan echterwel eens gebeuren dat er een
plant ontworteld wordt, alleen maar om eens achter of onder de plant te
kunnenkijken, ofbij eenandereintelligenteactiviteit.
De medebewoners van dat aquarium zullen gezocht moeten worden bij de
kalme soortenuithetmeer. Daaronderverstaanwe deLamprologus, Julido-
chromis, Telmatochromis, Chalinochromis, Cyprichromis ofXenotilapia. Sa-menwonenmetTropheus ofPetrochromis kan, doordat deze dieren zeer on-rustigenlevendigzijn, toteenbenardesituatieleiden.Dezevissenzijnveelte
actiefvoorhet temperamentvanC.frontosa. Het gevaarbestaat ook dat zezichonvoldoendekunnenvoeden. IndienTropheus kleininaantalzijn, zullenermeestalgeenproblemenopduiken,maargezienhetwelzijnvandeTropheuserinbestaatommeteengrotegroepsamentekunnenzijn, zienwetochmaar
vandatvoornemenaf.Ineengrotebak,groterdan2mzullenveelvandepro-
blemen inveelminderematevoorkomen en ingrote openbare aquariahele-
maalonbestaandezijnzodatmendaarvrijwelelkeTanganjikasoortkaninon-
derbrengen.
DevoedingvanC.frontosa isvoornamelijkvlezigvanaard.Gepeldegarnalen,hele mosselen en visvlees. Indien dejonge dieren echte slokoppen zijn, die
alles etenwat zevoorgeschoteldkrijgen, danworden ze later des te kieskeu-
rigernaarmatezeouderworden. Sommigeindividuenvoedenzichslechtsom
detweeàdriedagenendannogalleenalshetaangebodenvoedsel indeon-
middellijkebuurtvanhunschuilplaatsterechtkomt.Erisimmersgeensprake
vandatdeouderemannenhunschuilplaatszoudenverlaten, alishetzelfsom
te eten, indien deze schuilplaats interesse zou kunnenwekken bij buurman
frontosadieevenkoppigenvastberadendeschuilplaatszouingebruiknemen
ennietmeerzouverlaten. Indien dejongengulzig droogvoer eten, komthet
veelvuldigvoordatdedieren, eenmaalvolwassen,weigerendroogvoerteeten.

Overbultkoppengesproken
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7Bosmeester,Lachesismutafamilie : groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)
geslacht :Lachesistandtype : solenoglyf
gif : haemotoxine
lengte : 150 - 400 cm
voortplanting : eierleggend
aantaleieren : 10 - 12
voedsel : knaagdieren
biotoop : regenwouden
verspreiding :MiddenenZuid-Amerika

Deze slang is de langste (groefkop)addersoortterwereld. Samenmetdeko-
ningscobraendezwartemambabehoortzij totdetopdrievandelangstegif-
slangen, zij staatopdederdeplaats.
Bosmeesters zijn legendarische dieren waarover veel (sterke) verhalen de
rondedoen.Zozoudebosmeesterkunnentellen.Volgensdeverhalenzouzij,
vaneengroepmensendiebijvoorbeeldopexpeditiezijnineenregenwoudal-
tijddegenebijtendiehaarals derdevoorbijloopt.
Overhaargiftigheidenhaartemperamentdoeneveneensdewildsteverhalen
deronde.Hetgifvandebosmeesterisnietbuitengewoonkrachtig.Alleende
grotehoeveelheidgifdiezijbij eenbeetkanproducerenkandaardoorinsom-
mige gevallen dodelijk zijn. In de homeopathie wordt het gifvan de bos-

meester gebruikt tegen tal van kwa-
len.Heelveelmensenzullen-zonder
datzij daarerginhadden-middelen
gebruikthebbenmetdaarinhetzeer,
zeer sterk verdunde bosmeestergif.
Eenbekendmiddel isLachesis, dezenaam is afgeleid van haar Latijnse
naam,Lachesismuta.

GROEFKOPADDERS
Reptielenzoo Serpo
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7Koperkop,Agkistrodon contortrixfamilie : groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)
geslacht :mocassinslangen
tandtype : solenoglyf
gif : haemotoxine
lengte : 110 - 130 cm.
voortplanting : eierlevendbarend
aantaljongen : 1 - 14
voedsel : knaagdieren
biotoop : bebosteberghellingen
verspreiding :ZuidelijkN-Amerika

In sommige streken vanAmerika is de koperkop de meest voorko-
mendegifslang. Zij is verantwoordelijkvoor demeeste gifslangebeten
indevs. Haargifisgelukkigzwakenhetaantalongelukkenmetdode-
lijkeafloopisdanookklein. Eenlijderaanepilepsie (vallendeziekte)

werdeensdooreenkoperkopgebeten.Nadebeettrad
er eenverbetering op inhet ziektebeeldvan deman.

Hetzwakkegifwordttegenwoordig toegepast in de farmaceuti-
scheindustriealsbasisvoormedicijnentegenepileptischeaanvallen.

7Texaanse ratelslang,Crotalusatroxfamilie : groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)
geslacht : ratelslangen
tandtype : solenoglyf
gif : haemotoxine
lengte : 90 - 210 cm.
voortplanting : eierlevendbarend
aantaljongen : 4 - 25
voedsel : knaagdieren
biotoop : rotsachtige, spaarzaambegroeidegebieden
verspreiding :ZuidenN-Amerika,Mexico

Deze licht prikkelbare ratelslangmoet regelmatig gastrollen vertolken in tal
van westerns, alwaar zij voor de nodige spanning moet zorgen. In de film
wordtdegiftigheidvandeslangoverhetalgemeenschromelijkoverdreven.De
beetzoubinnenenkele secondenonherroepelijkdedoodtengevolgehebben.

Groefkopadders
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Gelukkigishetindepraktijkanders,minderdan 3%vandemensendiege-
betenwordendoorratelslangenindevskomenteoverlijden. Indevsworden
jaarlijks ruim duizend mensen door gifslangen gebeten: daarvan sterven er
dertig.Eennatuurverschijnselalsonweer,waarmenoverhetalgemeennietzo
angstigvoor is, maakt in diezelfde periode driemaal zoveel slachtoffers. Om
vandeduizendenverkeersslachtoffersmaarnieteenste spreken.

7Witlip bamboeadder,Trimeresurusalbolabrisfamilie : groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)
geslacht : lanspuntslangen
tandtype : solenoglyf
gif : haemotoxine
lengte : 90 cm
voortplanting : eierlevendbarend
aantaljongen : 5 - 18
voedsel : kikkers, hagedissen,vogels
biotoop :wouden
verspreiding :Zuid-OostAzië

Debamboeaddersbehorenmet(o. a.)deratelslangentotdegroepvandezo-
genaamde groefkopadders. De groefkopadders bezitten onder het oog een
diepegroefwaarinzicheenwarmtegevoeligorgaanbevindt.Metditzintuigis

de slang in staat warmbloedige
dieren te lokaliseren. Tempera-
tuurverschillen van 0,003 ˚C.
kunnen hiermee waargenomen
worden. Zelfs het moderne leger
maakt van deze wijze van "zien"
dankbaargebruik.Ditmetbehulp
van technisch hoog gespeciali-
seerde infrarood apparatuur. Met
deze bamboeaddersoort hebben
wij al meermalen in gevangen-
schapgekweekt.De donkere vlek tussen neus en oog is het

warmtegevoelig orgaan.

Groefkopadders
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7Lanspuntslang (ferdelance),Bothropsasper /atroxfamilie : groefkopadders (viperidae, onderfamilie: crotalinae)
geslacht :Z-Amerikaanselanspuntslangen
tandtype : solenoglyf
gif : haemotoxine
lengte : 200 - 250 cm.
voortplanting : eierlevendbarend
aantaljongen : 15 - 71
voedsel : gewerveldediertjes
biotoop :wouden
verspreiding :ZuidenvanZuid-Amerika

Lanspuntslangen zijn in Zuid-Amerika beruchte dieren. Haar felle tempera-
ment, haar sterkegifenhetfeitdatzij vrij veelvoorkomtzijn ervoorverant-
woordelijk dat vrij veel mensen door haar gebeten worden. In sommige
strekenheeft de overheidgetrachtde lanspuntslangenuitte roeien doorpre-
miesuitte lovenvoor(ge)dodeexemplaren.Hoewelermassaaldode slangen
ingeleverdwerdennamhetaantal exemplarenindenatuurniet af. Hetbleek

dat het gemiddeld aantal jongen
per worp sterk toenam, zo sterk
zelfsdathetaantaldierenondanks
deuitroeiingspogingengelijkbleef.
De oorzaakhiervoor is gelegen in
het feit dat door weg vangen van
veeldierendeovergeblevendieren
een overvloed aan voedsel ter be-
schikkinghadden.Normaalwordt

degroottevaneenpopulatiebepaalddooro.a. hetvoedselaanbod, neemtdit
afdan slinkt depopulatie, is ervoedseloverschot dangroeit depopulatie. In
plaatsvan slangenteverdelgendoetdeoverheiderbeteraangoedevoorlich-
ting tegeven over deze dieren, zodat doorbetere kennis het aantalbeten en
eventuelegevolgendaarvanminderomvangrijkzullenzijndanheden.

Groefkopadders
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ADDENDUMGROEFKOPADDERS
Verklaring moeilijke woorden enzo.. .

MartinByttebier,AquatropicaKortrijk

Koningspython,

Degroefkopaddersonderscheidenzichvandean-
dere gifslangen door de opening die tussen
hetoogenneusgatzit.Dezegroef, ofzoals
deEngelsehetzeggen, "pit"vandaar"pitvi-
pers", loopt enkele mm door in de kop-
holte en bevat ontelbare zenuwuiteinden,

waardoor ze in staat zijn temperatuursverschillen van 0,003 ˚Cwaar te ne-
men.Hierdoorweetbv. eenratelslanginhetduisterhaarprooiperfectweerte
vinden.

De wereld telt 2940 soorten slangen, waarvan gelukkig
slechts eenderde min ofmeer giftig is. Het slangengif
heefteentweetalfuncties.Aangezienslangengeenpoten
hebben enniet in staat zijnhunprooi teverscheuren,
moeten ze wel over een andere methode be-
schikken om de prooi gemakkelijk te verorbe-
ren.Hungifdientdanooknietalleenvoorhet
dodenvan deprooi, maar ookals hulp bij het
verteren ervan. Eenmaal het giftoegediend begint
het verteringsproces al. Door het versnellen van
het verteringsproces zijn ze minder kwetsbaar
voorroofdieren. Eenwurgslang, zoals eenboa,
isinstaatimmensgroteprooienteverslinden.
Tijdenshetverteringsproces, dateenlangetijd
kanduren, zijnze evenwelminofmeeronbe-
hulpzaam, zodatzevatbaarderzijnvoorpredatoren.Doordewerkingvande
enzymes inhetgifverandert de stofwisselingvan deprooi en ruikt deprooi
anders dan niet gebeten dieren. Door die geurverandering kan de slang de
prooivolgenindiendezenietonmiddellijkdoordebeetwerdgedood.Hetgif
dientookalsverdedigingsmiddeltegenovervijanden.
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De slangenbezittenzes rijentanden, vierindebovenkaakentwee inde on-
derkaak. Dezerijenkunnenonafhankelijkvan elkaarbewegen.Aandehand
vandebetandingkanmendegifslangenruwwegindelenindriegroepen.

— Slangenmeteenopistoglyfegebit
Ditgebitbestaatuitmassievenaarachterengerichte tandenmet achterin de
bovenkaaktweegegroefdeenietwatvergrotegiftanden.Degroevenindegif-
tanden dienen omhetgifnaar deprooi te geleiden.Aangezien degiftanden
achteraan de bovenkaak zitten moet de prooi reeds gedeeltelijk verzwolgen
zijnvooraleer de giftanden inwerking kunnen treden. Overhet algemeen is
eenbeetvan een slangmet dit typegebitvoor demens relatiefongevaarlijk.
Zoals steeds zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. De Zuid-
Afrikaanseboomslang (Dispholidus typus) bv. is toch een slang diemenmetdenodigeomzichtigheiddienttebehandelen.

– Slangenmeteenproteroglyfegebit
Ook deze slangen hebben massiefnaar achteren gerichte tanden, maar de
grote, gegroefdegiftandenzittenonbeweeglijkvastvoorindebovenkaak. Om
voldoendegifte kunnen inbrengen inhetprooidiermoetde slang dewonde
vergroten. Hij doet dit door te kauwen.Via een groefaan de zijkantvan de
tand stroomt het gifin het lichaamvan de prooi. De belangrijkste groepen
slangenmetdit soortgebitzijndezeeslangen,mamba's encobra's.

– Slangenmeteen solenoglyfegebit
Ookdeslangenvandezegroephebbenmassiefnaarachterengerichtetanden.
De twee scharnierende giftanden zitten voorin de bovenkaak. In rust liggen
dezetandentegenhetgehemeltegeklapt. Bij eenbeetklappendezedanvlie-
gensvlugnaarbuiten.Doordatdegiftandeninhunbekliggenkunnenzeveel
langer zijn danbij de andere gifslangen. Bij deGabonadder (Bitisgabonica)kunnendegiftandenzo'n 5 cmworden. Doordie langetandenkunnendeze

Addendumgroefkopadders
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slangen hun gifveel dieper in het lichaamvanhun prooi brengen. Heel bij-
zonder is ook dat deze slangen reservegiftanden bezitten. De voor een deel
ontwikkelde reservetanden groeien in een rij achter de hoofdgiftanden. Ze
blijven daar verborgen zitten achter een soort flexibel omhulsel totdat een
hoofdtand afbreekt. Van zodra dit gebeurt groeit de reservetand verder.
Binnende 5-6 dagenis deverlorentandvervangen.
Voorbeeldenvandezegroep slangenzijnratelslangen, adders enpofadders.

Hetgifdatde slangenproducerenis onderteverdelenintweegroepen
– Haemotoxine
Zoalsdenaamhetdoetvermoedenveroorzaaktditgifdeafbraakvanderode
bloedcellenengaathetmeestalgepaardmetvolgende symptomen:
zwellingen, weefselafsterving, daling van de bloeddruk, weefselbloeding en
eventueelhartstilstand.
Dit soortgifkomtmeestalvoorbij slangenmeteen solenoglyfegebit.

– Neurotoxine
Ditgifverhindertdegoedewerkingvanhetzenuwstelsel.Deprikkelsworden
niet meer doorgegeven met als gevolg verlammingen. Verlamming van de
ademhalingsspierenbv. kanuiteindelijkleidentotdeverstikkingsdood.
Ditsoortgifkomtvooralvoorbij slangenmeteenproteroglyfegebit,zoalsco-
bra's.
Hetiswelzodatveelslangeneengifproducerendateenmengelingbevatvan
verschillende soorten gif. Demeest dodeljke slang terwereld (volgens som-
migebronnentoch), deAustralischeinlandsetaipan(Oxyuranusmicrolepido-
tus)bv.produceertzo'ngifbrouwsel.Hethoofdcomponentbestaatuiteenneu-rotoxine die verlamming teweegbrengt. Het neurotoxine werkt in op de

Zo ziet de hand eruit na gebeten te
zijn dooreenvolwassenGabonadder.
Voorwaar een niet zo fraai gezicht.

Addendumgroefkopadders
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neuromasculaire verbinding. Dit is het punt waar de zenuwen zich bij de
spierenaansluiten.Hetgifbindtzichvastaandeuiteindenvandezenuwenen
blokkeertopdiemanierdeelektrischeactiviteitenwaardoordecommunicatie
tussendehersenenende spierenwegvalt.
Alsofditnogniet erggenoeg is, hetneurotoxine is eveneens eenmyotoxine.
Myotoxinelostletterlijkhet spierweefselop.
Het tweede component is een procoagulant die het bloedstollen verhindert
doorhetwegnemenvanhet lichaamseigenbloedstollingsmiddel, fibrinogen.
Ditveroorzaaktniet te stoppenbloedingen op deplaats van debeet en kan
ooksomsaanleidinggeventotmeerernstigeinternebloedingen.
Zoalsjezieteenbeetvandeinlandsetaipaniszeerzekergeenkattenpis.Ge-
lukkig voor deAustraliërs komt deze slang enkel voor in één van demeest
droge en onhergbergzame gebieden terwereld, de Simpsonwoestijn. Tot op
hedenzijnergeendodelijke slachtoffersgemeld.
Zijnneefdekusttaipan,O. scutellatusscutellatus is eveneens eenzeergevaar-lijkbeestje,maartochnietzogevaarlijkalsdeinlandsetaipan.Dekusttaipan
kan men vinden langsheen de noordelijke en noord-oostelijke kustgebieden
vanAustralië.

Leefgebied van de kusttaipan, Leefgebied van de inlandse taipan,

Inlandse taipan

Addendumgroefkopadders



-16- Jaargang 18

Vissenvoedenisnietmoeilijk:jedraaithetdekselvandedoos,jedoeteenflinke
greepen laatdevlokken ophetoppervlakvallen.Dezehandelingenkelemalen
perdagherhalenenjebentervanaf.Zoeenvoudigishet.Maarhetkananders
... engelukkigvoordevissen hebben veelaquarianen hetallangbegrepen.
Hetiszekernietdebedoelingdatikhiereenklaagzanggaaanheffentegenhet
gebruik van droogvoer. Laat ik stellen dat het hedendaags droogvoer niet
slecht is, maar dat erbetervoedselvoorhanden is. Het is ookniet zo datje
daarhalsbrekendetoerenmoetvooruithalenomhettebekomen, ofhetmoet
zijndathetopenenvaneendiepvriezervoorjouenigrisicoinhoudt.
Jekanhetietsgewaagdermakendooreropuittetrekkenenhetvoedselinde
natuurtegaanvangen.Welishetzodatjemoetoplettenwaarjegaat“schep-
pen”: innatuurgebiedenkanhetjemeerkostendanwathetjeopbrengt.

“Watkunnenwenuallemaalaanonzevissengeven?“Ditis eenzeerveelge-
hoordevraag.Omaandezevraagtegemoettekomen,gaanwehierzoveelmo-
gelijksoortenvoerbespreken.Ofjeervoorkiestomhetlevendofdiepgevroren
teverstrekken, is geheeljouwbeslissing.Maarbedenkdatvissen levendvoer
aantrekkelijkervinden. Met diepgevrorenvoergaathetwelgemakkelijk: een
blokjeuitdevriezerhalen, latenontdooienenjebentklaaromtevoeren.Het
ontdooienvindikeennoodzaak,wantonzevissenkennenvannatureuitgeen
ijsjes. Bovendienkunnenzehunlippenverbrandenaanhetblokje. Ondereen
koudewaterstraalontdooithetblokjevrij snel.

7Rodemuggenlarven
Ongetwijfelddenummeréénonderhetvoedsel.Degedachtedatrood(bloed)
voer zeker goed is zal daarwel voor iets tussen zitten. Nochtans zijn ze de
minstvoedzameonderdemuggenlarven.Hetiszodatsommigevissenereen
voorkeurvoorhebben(denkenwemaaraandeCorydoras), endatzevooran-dere levensgevaarlijk zijn. BepaaldeAfrikaanse cichliden kriigen er gegaran-
deerd ernstige darmproblemen van ... opletten dus. Fijngehakt vormen ze
prima voer voor jongbroed, zalmpjes en andere kleine vissen. Deze larven

VOEDSELDIEREN
Jean-PierreVerbesselt,AquarianenGent
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zakkensnelnaardebodem.Demug-
genlarven,behorendtotdedansmug-
gen, levenvoornamelijkin sterkver-
ontreinigd water. Dit betekent voor
hen die ze zelfwilenl vangen: een
vies werkje. Ik heb er mij welgeteld
eenmaal aan gewaagd, maar mijn
maag bleek er niet tegen bestand.
Sindsdien ga ik naar de hengelwin-
kel. Na enig spoelen gaan de mug-
genlarvenineenschaalwaterenver-
toeven ze enkele dagen in het

groentenvakvande ijskast. Zonuendangaan erenkele druppelsmulti-vita-
minenbijomdemuggenlarven, diesnelstoffenuithetwateropnemen,tever-
rijken. Opgelet,jekanzemaximaaltiendagenhoudenindekoelkast.

7Zwartemuggenlarven
Zezijnindenatuurvoorveelvissenhethoofdvoedsel.Deguppywerdzelfsin
enkele landenuitgezet om de larven van demalariamug uit te roeien. Voor
vissen die er in het aquariumvoorhet eerst kennismeemaken kanhet een
tijdjedurenalvorenszetoehappen.Levendwordenzeveelvlottergenomen ...
maarnietopgegetenlarvenverandereninhetwarmeaquariumwaterzeersnel
totmuggen. Zwartemuggenlarvenhangen steeds aandewaterspiegel enzijn
dusideaalvoedselvoorvissendiegemakkelijkaanhetwateroppervlakkomen.
Diepgevroren zweven zegeruime tijd doorheen alle lagenvanhet aquarium.
De larvenkomenvande steekmuggen endat erdaargenoegvanzijn onder-

vindenwemaar al te vaak. Om larven te bekomenvulje
een emmermetwater en legje er enkele brokken houts-
kool in. Dit stelje op indetuin ofophetterras. Daarde
muggeneenvoorkeurhebbenvoorzuiverwater, zaljeniet
altelangmoetenwachten.Jemerktdelarvennetonderde
waterspiegel op. Bij deminstebewegingkronkelenzeweg
naardebodem.Alsjegeenlarvenindeemmermeeraan-
treft, wordthet tijd omhetwater en de houtskool te ver-

vangen.Bijwarmweerworden
de larven zeer snel muggen,
dusregelmatigkijken.

Voedseldieren
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7Wittemuggenlarven
Ookdeze larvenkomenindenatuur
vrijveelvoor,zijhetdaninbehoorlijk
proper water. Ze zijn zeer goede
zwemmersenduseenextrauitdaging

voordevissen.Eveneensgeldthierdatdevisseneengewenningsperiodenodig
hebben.Maareensdievoorbij is, krijgenzeermaarnietgenoegvan.Zezijn,
inlevendetoestand,mindergeschiktvoorkleinerevissenenhelemaalnietge-
schiktvoorjongbroed.Dekansisgrootdatzij dejongevisjesgaanaanvallen.
Levende exemplarenhouden zich op in debovenstewaterlagen, liefst tussen
de planten, dode (diepgevroren dus) drijven meestal aan het oppervlak.
Schuwevissenweigeren somszedaartekomenhalen.
Dewittemuggenlarvenkomenvandepluimmuggenenstellenhogeeisenaan
dewaterkwaliteit.Zodoendehebikzenognooitineenbeekaangetroffen.Wel
hebikeralenkelekerengevondeninplassenineenweide.Overdagisheteen
heleklusomzeteverschalken,betergaathettijdensde schemering.Daarde
buitdoorgaansnietaltegrootwas,kanikmaarweinigvertellenoverdehoud-
baarheid.

7Watervlooien
Qua populariteitmoeten ze hetmaar nipt afleggen tegen demuggenlarven.
Waarschijnlijkheeftdittemakenmethetfeitdatgrotevissenernauwelijksin-
teressevoorhebben,zekeralszeuitdediepvrieskomen.Levendzijnzeechter
voorbijnaallevissenaantrekkelijkvoedsel.Helemaalonmisbaarzijnzebijhet
opkwekenvanjongbroed. Komt daarnogbij dathetpantserbestaatuit chi-
tine, eenballaststofdiededarmwerkingbevordert.
Watervlooien behoren tot de groep crustacea (schaaldieren) en komen
vanafmei tot septembermassaal voor. De enige vereiste is warm envooral
zonnig weer. Op een regendag moet je heel veel geluk hebben om er (vol-
doende)tevinden.
Wathebjenognodig?Eenfijnnet(nylonkousgaatprima), eenruimeemmer
en natuurlijk een vindplaats. Om levende watervlooien tot thuis te houden
moetjeveelwaterenweinigvlooienindeemmerdoen.Watervlooienzijnzeer
zuurstofbehoevendenstervenbijgebrekaanzuurstofzeersnel.Thuiskanjeze
bestinverswaterdoen(eventueelmeegebrachtwatervandevindplaats)enin
de schaduwen/ofkoelteplaatsen. Omzelangeretijdinleventehoudenis er
wel een grotere watermassa gewenst. Bij mij deden ze het heel goed in het

Voedseldieren
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zwembadvandekinderen.Alsvoedselgafikzeplantenresten, algtablettenen
Liquifry(voedselvoorvislarven).Totlaatindeherfsthadikzosteedslevende
watervlooien terbeschikking. Natuurlijkkanje een eventueel overschot ook
invriezen. Restmij nog te vermelden dat er in Europa drie soorten voorko-
men:Daphniamagma,Daphniapulex enDaphniacucullata.

Boven:
Rechts:

Voedseldieren

TE KOOP
Ik heb heel wat grote en kleine "vinger-lederkoralen" ter
beschikkingvoorledenvanonzeclub.MeestalSinularia sp. enaltijd op een steentje vast gegroeid. Je kan er eentje komen
halen, maargraagietsmeebrengenomteruilen.Datmagom
hetevenwatzijn,magkleinzijnenliefstookopeen steentje.
Voorafevenafspreken:
Intercoiffeurnico 05621 36 89
Gentse SteenwegKortrijk, zieooksponsorbladzijden.
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2003,JAARVANDE REUZEN
Olifant geborenin blijdorp

NieuwsdienstDiergaardeBlijdorp,Rotterdam

OokdeolifanteninDiergaardeBlijdorphebbeneenbijdragegeleverdaanhet
'Jaar van de reuzen' met de geboorte van een olifantje. De neushoorns
gingenhenalvoormetdegeboortevanneushoornbabyHugo.

Hetolifantjeisgeborenop 13meiom 11 u
30, midden in de olifantengroep. Het is
eenkleinmaardappermeisje.Binnendrie
minutenstondzij alovereind:voorBlijdorp

is dit eenrecordtijd. Zeheeftookalgedronken.
Deverzorgers noemenhaarTrongNhinaar een

beroemde vrouwelijke leidster in de geschiedenis van
Vietnam.Hetisbekenddatzij, gezetenopderugvan
eenolifant, haarrijkinspecteerde. Demoedervande
kleineisDouanita, diehiermeevoorheteersteenle-

vendjongheeftgebaard. Injanuari2000bevielzijvaneenlevenloosjongdat
zijzelfdoormiddelvanmond-op-slurfbeademing tevergeefs heeftgeprobeerd
leveninteblazen.Detweedebevallingverliepgelukkigvrijvoorspoedigomdat
dedierenartsrelatiefsnelheeftingegrepen.Afgelopenzondagbleekuitbloed-
onderzoek dat het progesterongehaltewas gedaald en dat een bevalling niet
langopzichzoulatenwachten.Gistermorgenbleekuiteenanderbloedonder-
zoekdathetcalciumgehalte inhaarbloedtelaagwas.Naeencalciuminfuus,
eenhormooninjectieenmassagevandebekkenbodem,werdhetjonggeboren.
Erontstondeenopgewondenkakofonievangeluiden: alle olifanten, inclusief
vaderAlexander,begonnentetetterenenzelfsdegibbonsinhetzelfdegebouw
lietenluidkeelsvanzichhoren.

Douanitaheefteenbewogenlevenachterderugendaaromisdezegeslaagde
bevalling extrafeestelijk. Zij kwamin 1988 indeDiergaardeterechtnadatze
indeRotterdamsehaveninbeslagwasgenomendoordeAlgemeneInspectie
Dienst.Zijwasinhetwild(Vietnam)gevangenenonderwegnaarTsjechië.Al
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snel heeft ze haar eigen plekje kunnen veroveren in de olifantenfamilie van
Blijdorpenbleekzij eenzeerzorgzametantevooreerdergeborenjongen.De
geboorte is belangrijkvoorhet fokprogrammavan deAziatische olifant, dat
doorBlijdorpwordtgecoördineerd.Douanitaisonverwantaanalleandereoli-
fanten in Europese dierentuinen. Voor Blijdorp is dit de tiende olifantenge-
boorte.Tweejongenwerdendoodgeboren.Overigenszijnernogtweeandere
olifanten drachtig. Hun jongen worden in de loop van de komende twaalf
maandenverwacht.

AQUATROPICA'SCLUBREIS
TrongNhiennogveelmeer-Blijdorpkenteenzeermooieafdelingvissen,
reptielenenamfibieën-kanjemetjeeigenogenwaarnemenalsjeop6sep-
tembermeegaatmetAquatropicanaarDiergaardeBlijdorp.

Praktische informatie:
Wevertrekkenaanons lokaalom6uurstipt.Tijdensdeheenreis is ereen
stopvoorzien.
Jekanjeboterhammenmeebrengen,maarevengoedvandekaarteten.Het
restaurantvanBlijdorpisweliswaargeenviersterrengeval,dekeukenistoch
welbesttepruimen.
Eris eenavondstopgeplandineenwegrestaurantvoorwiewarmwileten.
Thuiskomstisvoorzienomstreeks 22uur.
Hethelegezinkanalslidvandeclubmeeeniedereengenietvaneengunst-
tariefvan€25,00/persoon(busreiseninkomzoo)gesponsorddoorAqua-
tropica!Kinderenbetalenwelhetvollepond,maarerkomttijdensdeterug-
reis eenafrekeningopdebuswaarbij deverminderingvoorkindereninde
Zoocontantterugbetaaldwordt.Voordedames(ofheren)dienietechtge-
ïnteresseerdzijninhetdierkijkenenenkelRotterdamwillenzienisdeprijs
vastgesteldop€ 13,00.

De plaatsen op debus - inderdaadmet de bus ennietmet de trein zoals
eerderverkeerdelijkvermeld-zijnbeperkt.Aarzeldusniettelangomjein
te schrijven. Letwel, de plaatsenworden enkel gereserveerd nadatje het
juiste bedrag hebt overgemaakt op de rekening vanAquatropicametver-
melding "ReisAquatropica" +aantalpersonen.

2003,jaarvandereuzen
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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?

LAATSTEKANS
BETAALNUVIABIJGEVOEGD

OVERSCHRIJVINGSFORMULIER
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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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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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INENRONDHETPALUDARIUM
Verslagbijeenkomst werkgroepzoetwater, 25april

KristofMignauw

komt voor in
Noord-Brazilë, Suriname, Frans-
Guyana enGuyana. Hij kentzeerveel
kleurvarianten. Met zijn 5 cm is hij de
grootst wordende pijlgifkikker.
Alle pijlgifkikkers staan op de CITES
Appendix II lijst.

Gastspreker, Ludwig Verdonck, van de aquariumclub Oostende, bezorgde ons
metzijn uiteenzettingoverhetpaludariumeen boeiendeavond.
KortsteldeLudwigzichzelfenzijngrotepassiesinenkeledia'svoor.Vanme-
canicien bij De Lijn en Tanganjikaciclidenliefhebber, tot het thema van de
avond ... paludariumliefhebber.
Ludwighadtweepaludariumsmeegebracht: ééntjevaneigenmakelij enééntje
dat welwillend door een Blankenbergse dierenzaak ter beschikking was ge-
steld. Prijs van het paludarium: € 315. Al bij al een redelijke prijs, rekening
houdend dat dit voor de dierenzaak een broodwinning is. De “paludari-
um”-hobbyligtdusbinneniedersbereik.

Wathoudteenpaludariumin?Infeitezoujeheteencombinatievaneenaqua-
rium, een terrarium en een tropische plantenkast

kunnennoemen.Zoishetbv.mogelijk 10 cm
water in het paludarium te hebben, juist ge-
pastvoorkillivissen.
HetpaludariumvanLudwig is ingerichtvoor
blauw-zwartuitziendepijlgifkikkersuitFrans-
Guyana.

Doordat de indianenvan het regenwoud
hunspeer-/pijlpunteninsmeerdenmethet
gifvan dezekikkers, kregen dezekikkers
(en gelijk ook de rest van de familie) de
algemene Nederlandse benaming pijlgif-
kikker. Pijlgifkikkers zouden tot 12 jaar
oudkunnenworden.
In het paludarium van 70 x 60 x 40

huizen een drietal kikkertjes van enkele centimeters groot (twee mannetjes
zorgenvoorwatrivaliteit). (Meerinfooverpijlgifkikkertjes–zieookclubbad
april).
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Vrouwentong
De Engelsen noemen deze plantMother-
in-law's tongue (schoonmoederstong)

Inrichting enconstructie
Dergelijkepaludariumskunnenbeplantwordenmet
Anubias, klimop,javamos,Bromelia, Spaansmos,orchideeën, ... Vrouwentongen zijn echter te
groot.Krokodillentranenzijnookheelpopulair.
Dekikkertjeskruipenvaakopdezeplantenom

eenoverzichtoverdebaktekrijgen.Be-
langrijk is dat de planten niet be-
spotenzijnmetherbiciden. Bromelia's
dienen afen toe vervangen teworden,
wantmeestal doen ze het niet zo goed.
Niettegenstaandeditwordenzeheelvaak
gebruikt als blikvanger. Ookdekikkertjes
appreciëren deze planten omhun eitjes af
te zetten. Onderaan liggenverdroogdebeu-
kenblaadjes (beschimmelenniet).
Metwathandigheid, tijdeninfovooraf, ishet
ookmogelijkzelfeenpaludariumsamentestel-
len.HetpaludariumvanLudwigVerdonckis op-

gebouwd uit betonplexplaten. Krist
Hugelierhadons op deuiteenzetting
op28 februaridusgeenblaasjeswijs-
gemaakt, want een heleboel zaken

kwamenterugnaarboven.
Enkeletips:
-Betonplexzagen: oppassendatzaagbladmooiop 90˚ staat.Hetis aante
radeneensopeengewoonstukhoutuitteproberen.
-Betonplexafschurenwaargelijmddientteworden
-Lijmenmetbv.Tec7

Inhetpaludariumzat een schuinevoorruit, die eenvoudiguit tenemenwas.
Onderaanhetpaludariumzateenverluchtingsroostertje, datheelfijndientte
zijn, omtevoorkomendathetlevendvoedsel, datdezepijlgifkikkertjestoege-
dientkrijgt,ontsnaptendetrotsepaludariumbezitterlastkrijgtmetmoederde
vrouw.Deballastenliggenonderditroostertjeomderuitdampvrijtehouden.
Nadeel:hetroostertjewarmtop.Dekikkertjeswagenerzichdanooknietop.
Aandeonderkantvandebak,ziteenin-enafvoervanwater.Hetwaterloopt
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gezapigoverhetmosvandeenehoeknaardeandere.Dezij- enachterwand
vandebakzijnbekleedmeteenaquariumstruktuurwand(gelijkaardigaanhet
typeJuwel).Niveauswerdeninhetpaludariumgecreëerdd.m.v. isolatieplaten
(pu-bouwplaten). Bovenop deze isolatieplaten ligt een vijverbeschermings-
doek. Indeisolatieplaten, zitachtmeterverwarmingslint(50Watt)ingewerkt
(kostprijs+/-€38).Detl-lampmet2%uvb-opbrengst,bovenaan,geeftna-
melijknietgenoegwarmte afomhetpaludariumop een constante tempera-
tuurvan 25-26 ˚C tehouden.Verderbehorenookeenthermostaat, thermo-
meter en een luchtvochtigheidsmeter tot de basisuitrusting. Bloempotjes en
eenfilmroldoosje (inditpaludarium,verstoptineenexotischenoot),worden
doordepijlgifkikkertjesgebruiktomeitjesaftezetten.Ookdeonderkantvan
eenpet-fleskanvoorditdoeleindegebruiktworden.Ludwighadonlangsnog
tweelegselsweggenomen. Belangrijkis de eitjes schimmelvrij tehouden.Het
ideewerdgeopperdomwaterpissebeddenbij deeitjestestoppen, omdatdeze
deeitjeszoudenreinigenende schimmelszoudenwegeten.

Kweek
Menkandekikkertjestotparenaanzetten, doorhetregenseizoennateboot-
sen.Normaalwordthetpaludariumtwee-totdriemaalperweekbeneveld.Bij
hetnabootsenvanhetregenseizoen,tweemaalperdag.Denakweekheeftniet
altijd dezelfde kleur als de ouders (hoewel dit verwacht zou worden). De
kweekmetverwantenzou, naarverluidt, nietzo ergzijn, aangezien dit in de
natuur ook zou voorkomen. Kruisen tussen verschillende geslachten moet
menechtervoorkomen.

Voeding
Fruitvliegjes, krekeltjes en springstaartjes kunnen zelfgekweektworden. Bij
fruitvliegjesmoetmen oppassenvoormijt. Dit kanmen zoveelmogelijk in-
dijkendooreengoedehygiëne enhetafentoeveranderenvankweeklokaal.
Springstaartjes eten paddestoel en komkommer. Het rommelen in het com-
postvatis ookheelnuttig enbespaartheelwatkweekwerk.

Soorten
In een diavoorstelling passeerden nog heel wat pijlgifkikkers de revue. Be-
paalde gifkikkertjes hadden zelfs namen met een heleboel medeklinkers,
zodathunnaamnauwelijksuitspreekbaarwas (zoudenbepaalde politici, die
onlangs onzeVlaamsewegen sierden, hun inspiratiebij dezepijlgifkikkertjes
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gehaaldhebben?). Somsvergthetheelwatervaringomdeverschillendegeo-
grafischevariantenvan elkaarte onderscheiden. Sommigekikkertjes zouden
ookeenfluitgeluidproducereneneengoedalternatiefzijnvoordekanarie.
Waaroptelettenbij deaanschafvanpijlgifkikkertjes:
-liefstgeennachtactievediertjeskiezen
-ofkikkersdiehunsoortgenotenals etenaanzien (bv. hoornkikker)
-ofdierendiezichverschuilen
-ofdierenmetirriterendhuidslijm(gebruikvanhandschoenen)

Ludwigenzijnpijlgifkikkertjes lietenzich alleszinsvan hun bestekantzien.
Veelinteresse van zoetwater-en zeewateraquarianen ... spijtiggenoegwachtten
vele “kikkerliefhebbers”waarschijnlijk op het regenseizoen om naar buiten te
komen.

Noglieverdanwealdachten,
is onzezoon

Hannes27 mei 2003

Jouwkleinehandjegrijpt
mijngrotevingervast,
mooitochdatmijnvinger
zoinjouwhandjepast.

KRISTOF &TI NE MI GNAUW-PAUWELS

Namens het bestuur
GEFELICITEERD!

vanliefde en minnekozen
komt soms zichtbaar resultaat
je ziet'lavie enrose'

en het kind dat voorjestaat
proficiat met dielieve zoon
'n echte parel aanjullie kroon
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LI M EURS"2003"
Defederatievan aquarium- enterrariumklubsuit Li mburg(bbat-limburg) organiseert opzondag6juli
e.k. deveertiendealomgekendeen drukbezochteLi m eurs. DezeLi m(burgse-ruil- envak)Beursgaat
door in het Don Bosco instituut, Don Boscostraat te Houthalen-Helchteren. Li m eurs is een
topgebeurtenis waarliefhebbers en handelaars al jaren met argusogen naar uitkijken.
Sterke aantrekkingspunten zijn de planten en vissen waaronder heel wat cichliden en anderesoorten.
Het aanbodis echter niet beperkttot vissen en planten. I ntegendeel, alle materialen die enigszins met
de hobbyverwant zijn worden er verhandeld. Ook op gebied vanterrariumis er een rui me keuzevan
materialen en dieren, en dezeis nog een groep die elkjaar groeit..
Het vijvergebeurenis delaatstejaren ook op de Li m eursenormtoegenomen. Daarnaast zijn er nog
talrijkestandsvanliefhebbers, kwekers, handelaars enfabrikanten.
I edereen wordt op dezegrootsteruilbeursvan de beneluxvriendelijk uitgenodigdtussen 10 en 16 uur
omtekopen, teverkopen, teruilen of omin de gezelli gecafétaria(waar ook snacksteverkrijgen zijn)
een hobbypraatjeteslaan. Ter plaatseis er rui me gratis parkeergelegenheid.
Detoegangsprijs voor vol wassene bedraagt €1. Kinderentot 14jaar gratis.
Duszorg datje er bij bent op deze manifestatie.

Li m eursis een begrip gewordenin de hobbymiddens!

DeLi mburgseverenigingen hebben zich er steedsaan gehouden omzeer nauwsamente werken met
devakhandel enliefhebber. Geen enkele van de organiserendeverenigingen houdt zich echter bezig
met handelsactiviteiten, maar doen wel buitengewone inspanningen om de liefhebberij bekend te
makenin het algemeen. Deorganisatoren van deLi m eursnodigen ook Uuit ommeete werken aan
deze activiteit. Misschien was u vorigjaar al een succesvolle standhouder, danis verdere uitleg zeker
overbodig.
Alle handelaars/liefhebbers die oude- of nieuwaquariummateriaal wensen van de handte doen zijn
uiteraard welkom. De Li m eursis bovendien de markt bij uitstekvoor alles wat met planten en vissen
te maken heeft, wedenken hier vooral aankwekers. Ookniettevergetenisdeterrariumhobby, maar de
"conventievan Washington" zal moeten nageleefd worden. Een natuurliefhebberis dikwijls de bezitter
van eentuinvijver. De Li m eursstaat ook open voor alles wat hiermeete maken heeft.
Met onderstaande antwoordstrook kan je de rui mte die je nodig wil hebben reserveren Een kleine
bijdragevan €5.00 per tafel (1. 8 x0.6) wordt aangerekend, reserverenis verplicht eninschrijven kan
tot 25juni 2003

Praktischeinformatie LI M EURS2003
I nstituut Don Bosco
Don Boscostraat 6
Houthalen-Helchteren(België)
Zondag 6juli, doorlopend opentussen 10.00 uur en 16.00 uur.
Opbouw: zondagmorgen vanaf 8 uur.

Voorinformatie:
Tel.: 0032(0)11 271080, fax: 0032(0)27 004744
Voorreservatie: e-mail: li mbeurs@li mburgse-federatie. be of via onze website:
http://www.li mburgse-federatie.be/LI MBEURS/li mb. htm
of viafax: 0032(0)27004744of viatelefoon 0032(0)11 271080
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Bijeenkomst werkgroepvijvers

AQUATROPICASVIJVERBABBEL
VRAGENSTAATVRIJ

20juni 2003
Juni,juli en augustus, de idealeperiodevoordevijverfanaten. Devijver
staat op zijnmooistmetweelderige plantengroei, rondzwemmende en
zichtbaar gezonde vissen, geen vervelende algen. Kortom alles volgens
planningenmaargenieten.
Maarhetkanookanderszijn, deplannendieusmeeddetijdensdewin-
termaanden, uw uitvoeringen in het voorjaar zijn niet uitgekomen.
Handen in het haar en slapeloze nachten vanmiserie is het resultaat,
alles is letterlijkinhetwatergevallen.
Geenpaniek, ditis eenmomentindeaquaristiekdie iedereenwel eens
meemaakt.Deoorzakenvansommigemislukkingengaatmensomsveel
tevergaanzoekenenoplossingenzijnerzeker. Contactzoekenmetan-
dere ervaren liefhebbers ofeventueel diezelfdemensenbij uuitnodigen
enhetprobleembesprekenkaninvelegevallenalheelwatoplossenenu
versemoedgeven.
Maarhetkanooknoganders.Uitervaringwetenwedatbijvragen-staat-
vrij-bijeenkomstenalheelwatliefhebbersnuttigetipshebbenmeegekre-
gen.Vandaardatwij demaandjuniuitkiezenomteproberen eventuele
problemenofvragen(vooreen stuk) optelossen.
Hebtu een plan klaarliggen om tijdens de zomer aan de slag te gaan,
hebtuproblemenoverfiltering,plantengroei,visbestand,randafwerking,
waterkwaliteit, elektriciteit in enronduwvijver, enz., komditgerustop
tafelgooien.Hethoofddoelvandeze avondis oplossingenzoekendoor
vangedachtentewisselenenvanelkaarietsbij te leren.

Wanneer?Opvrijdag 20juni stiptom20u
Waar? Inons clublokaalnatuurlijk, de klokke
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Bijeenkomst werkgroepzoetwater

VOORSTELLINGAQUACONTROLLER
DISCUSSIEAVOND

Vrijdag27juni
Naveel slapeloze nachten en liters koffie, steltDidierGlorieux, lid
vanAquatropica, ons zijn “Aqua controller” voor. Het toestel dient
nietalleenomdevissenenplantentevertroetelen,maarookomhet
typischekabel- en stekkersspinnenwebtevermijden.
De “Aquacontroller” dienteerstenvooralomhetlichtaanenuitte
latengaandoormiddelvandimmersdietotopdesecondeteregelen
zijn.Indiennodigvooriederedageenandereinstellingofvoorhetna-
bootsenvaneenonweerdiedezonverduistert.Zoblijftookdeschri-
kreactievandevissenachterwegebijhetaangaanvandelichten.Het
systeembestuurtmeerdereTL'D-lampeneneentemperatuurregelaar
zorgtervoordatonzevissenhetniettewarmoftekoudhebben.De
ingesteldetemperatuuris afte lezenopeenLCDmodule. Indetoe-
komstkomternog eenpH- eneenkoelregelaarbij. Doorgebruikte
maken van dit toestel komt de aquariumhobby weer een beetje
dichterbij denatuurte staan.
Zoals gewoonlijk op een discussieavond kunnen er vragen gesteld
worden,wieweetkanditleidentotanderevraagstukkenwaarvoorDi-
diereenoplossingmoetzoeken.
Iedereen is welkom, ook voor de zeeaquarianen kan dit een zeer
waardevoltoestelzijn.
Nadevergaderingvolgt er nogeentombola met nuttige,
aquaristische prijzen. Voor de vijverliefhebbers zullen er
ookverschillendezakkenhoornbladindetombolasteken.
Wanneer?Opvrijdag 27juni stiptom20u
Waar? Inons clublokaalnatuurlijk, de klokke

GerritPlovie enFreeDevos coördinatiezoetwater
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AGENDAWERKGROEPEN

VoorstellingvanDiGiT-AquaController, een
dimsysteemvoortl-lampen.
DidierGlorieux.Meerinfoopp.31

Aquatropica'sbarbecue.Meerinfoopp. 22

Eenzeeaaninformatie: JansenenMeulblok

Vrijebabbel.Meerinfoopp.30

Aquatropica'sbarbecue.Meerinfoopp. 22

VoorstellingvanDiGiT-AquaController, een
dimsysteemvoortl-lampen.
DidierGlorieux.Meerinfoopp.31

Aquatropica'sbarbecue
Meerinfoopp. 22

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen
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