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EDITORIAAL

Juni is de rozenmaand, juli reeds de hooimaand. Alles
gaat zo vlug tegenwoordig. Veel mensen en
vooral kinderen staan er niet bij stil. De kin-
derenzullendetuinweeralshunwerkterreinbe-
schouwen. Gelijk hebben ze. De grote vakantie
hebbenzeallemaal stukvoorstukverdiend.

Het schitterende weer zou ons allen naar buiten
moetenlokken,naardezomersetuinofnaarde
vakantie. Rechtnaar deplekwaar de zonmet

garantielabelhoogaandehemel staat.

We gooien ons ramen open en de buren verschijnen op het toneel. Ze be-
zorgen ons irritaties doorhun echtelijke discussies, hungrasmaaiers, elektri-
schezagenopzondag,luidruchtigebarbecues,blaffendehonden,radio'sdiete
luid staan ...Wezwijgenbeleefdenlerenonsbeheersen.
Hebjeeralbij stilgestaandatwemeerkunnenverdragenvanmensendiewe
kennendanvanvreemde?

Maarhoekunnenweonzeburenkennenalsweonsopsluiteninonzehuizen
ende stratengeen socialerolmeerspelenzoalsvroeger?
Wemoetenerkennendatereeninspanningnodigisomhetsocialeweefselte
herstellen. Brengendebuurtbemiddelaarsdeoplossing?

Erzijneenvoudigermiddelenomdeanonimiteittedoorbreken:uwvereniging!
Komeensvakernaardeprogramma'svanAquatropica enje zultontdekken
daterbestleukemensenzijndie stimulerentotvriendschap.

ErikVansteenkiste
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Alsweanno2003sprekenovereeneenvoudighouderijsysteemindezeeaquaris-
tiek(demethodeJaubert isdaarmaaréén voorbeeldvan), dan is hetook tijd
om kritisch te staan ten opzichte van de meestal ingewikkelde en dure tech-
nieken dienietaltijdnoodzakelijkzijn. Waarhetkan aandachtvoorefficiënte
zelfbouw, isaltijdaleenmeerwaardegeweestvoorde liefhebberij... Ditartikel
staat eveneens in Aquariumwereldafgedrukt dat deze maand een speciaal
nummeroverzeeaquaristiekheeftuitgegeven.
Licht enwater ... twee basisbehoeften.
7 Lichtalsbronvanenergieindejuistehoeveelheid, primair.
7 Hetinstandhoudenvandewaterkwaliteitdoorbeheersingenhetgebruik
vanzoetwater, zeerbelangrijk.

1. Steekhet lichtmaar aan?

Ofjenueenkleinmaarfijnrifaquariumwiltopzettenvanongeveer 100cmx
50cmx50cmofjeopteertvooreen 300cmx80cmx80cmbak,hetblijft
eenuitdagingomhembehoorlijkteverlichten.
Erzijnslechtstweemogelijkheden:HQI-ofTL-licht.Beidenhebbenhunvoor-
delen. Daarom is de combinatie meestal de beste keuze. Voor de doe-het-
zelverisdeTL-keuzedemeestvoordehandliggende. Ikbeperkmijverdertot
technischeopmerkingenenofaanbevelingen.

q Klassiekeballastenwordenwarm enzetje dus
best op een koelplaat buiten het aquariumgebeu-
ren. Gebruik alleen waterdicht afgesloten p.v.c.
sockets om TL-lampen te beschermen tegen het
zeewater. Andere materialen dan p.v.c. laten het
vroegoflaatafwetenboventropischzeewater.

ZELFBOUWINDEZEEAQUARISTIEK?

Tekstenfoto's: DonaldSamyn,AquatropicaKortrijk

Draadmetsiliconen
afdichtingen
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Nieuw: 16 mm diameter
Huidige: 26 mm diameter

q Elektronischeballastenzijnnogduur,maarwordennietwarm.
Sommigeelektronischeballastenkanjemeteengelijkspanningdimmenvan0
tot 100%. Hiervoorhebben dezeballasten twee ingangsklemmen. Doorhet

aanbrengen van een uitwendige gelijk-
spanningsbron (bijv. een batterijtje) kan

je de TL-lamp traploos sturen. Elektroni-
sche ballastenwerken immers op een hogere

frequentie (soms meer dan 28.000 Hertz) en
hierdoorisgeflikkerbij lage intensiteitvandelamp

uitgesloten. Ookhet rendementvanhet geheel neemt
hierdooraanzienlijktoe.

Een dure luxe die enkel zijnnutkentwanneermenbijv. sei-
zoenen wil nabootsen. Nakweek bij vissen en het op gang

brengen van een voortplantingscyclus bij sommige lagere dieren,
halendaarbeslisthunvoordeelbij.

Bedenkweldatnietallelampen
geschikt zijn om te dimmen en
dat de nieuwe generatie dunne
TL5 16 mm lampen nog niet beschikbaar zijn in alle kleuren. Deze laatste
werktenkelmetelektronischeballasten.

KiesjevoorHQI dan is zelfbouwbeperkt. Het is echt zoekennaar dejuiste
lamphoudersinporselein.Debehuizingvandelamp(dearmatuur) stelthoge
eisen aan de gebruiktematerialen (hoge bedrijfstemperatuur enwaterdicht).
Misschien is detweedehandsemarkthier eenbeteruitgangspunt. Jekan een
150Watt etalagearmatuur ofeenbuitenarmatuur ombouwen om erbijv. een
150WattHQI-lampvan 10.000 ˚Kelvinintebouwen.
Hoehogerdelichttemperatuurvanomhetevenwelkelamp, destehogerhet
aandeelblauwlicht. Omdatdemeeste lagere dieren in denatuurop 10 à 20
meterdiepte staan, krijgenzehoofdzakelijkhetblauwegedeeltevanhetzon-
nespectrumaangeboden.

Enkeleveel gemaakte foutenzijn:
7Gewone schakelklokken sneuvelenvlug als ze elke dagde startstroomvan
eenpaarHQI-lampenmoetenverwerken. Gebruikeenrelais omhetwerkte
doenen stuurdezeaanmeteengewone schakelklok.
7Bedenkdatvissengeen “lichteisen” stellen, ookeen zeeaquariummet en-

Elektronisch
voorschakelapparaat

Zelfbouwindezeeaquaristiek?
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kelelederkoralenmoetnietbadenineenzeevanlicht.
7TL-lampen stralenhun licht rond in 360˚. Reflectoren zijn dus eenmust.
Alleenjuistgeconstrueerdeparabolischereflectorenkaatsenallelichtparallel
terugrichtinghetaquarium.Zeldenwordtdaarvangebruikgemaakt.

2.Waterkwaliteit

Watkanjealsdoe-het-zelverdoenomdewaterkwaliteitondercontroletehou-
den?
Alleenalomeventueleverlorengeganeofnietrecycleerbaremineralenterug
indejuistehoeveelheidinhetsysteemtebrengen,vraagtonsgeslotensysteem
vroegoflaattochnaareenofanderevormvanwaterverversing.
Eenvuistregelzegtdatperweekminstens 0,5 %vandetotale inhoudvanje
zeewateraquariumverdampt. De oppervlakte, dewaterbeweging, de afscher-
ming en de omgevingstemperatuur bepalen de juiste hoeveelheid die in je
woonkamerterechtkomt.Diehoeveelheidmoetjemetzuiverwateraanvullen.
Nemenweeengemiddeldevan5lperweek,danmoetjetochbeschikkenover
10lzuiverwaterper 14dagen,nitraat- enfosfaatvrij enbeschikbaaralsjehet
nodighebt. Datkanookhardofzachtleidingwaterzijnalshetmaarvoldoet
aanvorige eis.Tweeoplossingenliggenvoordehand.

1)Eenosmosetoestelishedentendagevrijvankinderziekten, zekerals deze
reeds voorzien is van een goedevoorfilter en een patroonmet actieve kool,

want de chloor in het stadswater is moor-
dend voor een osmosemembraan. Nadeel
blijft altijdwel het mineraalrijke waterver-
lies datmeestalindegootbelandtindien
jedatnietkanterugvoerenofvoorandere
doeleindengebruiken.

2) Zelf osmosewater ophalen in de aquari-
umhandelkanook,maardatiseenkarweien
je moet daarvoor meestal ver de deur uit.
Tijdverlies engesleurmetzwarebussenisnu
nietbepaaldhet leukste facetvan onze hob-
by.

Zelfbouwindezeeaquaristiek?
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Eengoed alternatief?
Eenkleineingreepopeenafgedanktaquariumenbeschikkenovergoedregen-
waterisvoldoende.
Schema 1 is in aquariummiddenswel bekend. Plaats een tussenschot in het
aquariumwaarinje een opening voorziet van bijv. 32 mm. Dat tussenschot
kaneenglasplaatzijnofeenp.v.c.-plaatwaarinjeeengatgeboordhebtenmet
stopofkraanafsluitbaargemaakt.

Werkwijze
Het deelAwordt nu tot boven toe gevuldmet regenwaterwaarop bijv. een
Eheimfiltermetactievekoolaangeslotenwordt.Alsdepompenkeledagenge-
draaidheeft, danishetregenwatervrijvankleur-engeurstoffenenzeermine-
raalarm.Metéénliteractievekoolkanjemeerdan 1.000lregenwaterzuive-
ren, voorwaarde is wel dat de koolfilter voortdurend in bedrijf is en de
contacttijdmetdekoolvoldoendegrootis.

Watkanermis lopen?
Gebruikbijv.ActiefSyntraatvanVeldaalsactievekoolofeenandermerkvan
kooldatzekergeenfosfaatafgeeft. Eenfosfaattestzaljegeruststellen.Testje
regenwaterookmaareensopnitriet.Datmoetnulzijn ... ofligtermisschien
eendodeduifinuwregenput?

SCHEMA 1Toevoer regenwater

Oud aquarium

Deel A
zoetwater

Deel B
zoutwater

Tussenschot

P1
Eheimpomp

Gevuld
met
aktieve
koolP2

Afsluitbare doorvoer, bijv. 40 mm Ø
Tekening: Krist Hugelier

Zelfbouwindezeeaquaristiek?
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NaverloopvanenigedagenbeschikjeovereenvoorraadzoetwaterindeelA
omverdamptwaterbijtevullen,omkalkwateraantemakenofalszoetwatera-
quariaanomdehardheidvan stadswaterveiligteverlagen.
Het spreektvanzelfdat dit beschikbarewater best kan gebruiktworden om
zeewatervantemaken. Hiervoorlegje eerst depompP1 stil entrekdande
stopuithettussenschot(ofopendekraanindienereenkraanvoorzienis).Nu
communiceert hetwater in beide delenAenB evenhoog. Sluit terug zorg-
vuldigdekraan(ofdestoperin).NumagjereedsdeelAweerbijvullenende
pompP1 metdeactievekoolteruginschakelen.
Voeg nu in deel B 35 gram kunstmatig zeezout per liter toe en schakel het
kleine stromingspompje, datonderaanis opgesteld, aan.Meerwerkhebje er
nietaan,wantdevolgendedagis allezoutopgelost enbeschikje overkunst-
matigzeewatervanprimakwaliteit.Nogevenmeteendensitometernakijken
kannooitkwaad. Linkszoetwater, rechtszeewater.Meteen schakelklokje en
een elektrischeverwarmerkanjehetooknogop temperatuurbrengen enkel
opzaterdagmorgenalsjevanplanbentwatwaterteverversen! Toegepastop
eenoudaquariumvanbijv. 200linuwkelderopgesteld,beschikjealtijdover
100lzoetwateren 50 lzeewater!!

Is eraandateenvoudig systeemdangeenenkelnadeel?Ja, tochwel! Jemoet
altijdhetkunstmatiggemaaktezeewatervolledigopgebruiken(verwijderen)uit
deel B vóór je een nieuwe lading bijmaakt. De reden is dat anders na het
openenvande stop ofdekraan, hetzoetwatergemengdwordmethetrestje
zeewaterdatindeelBbleefstaan.

Demeestgemaakte foutenbij hetgebruikvan regenwaterzijn:
Bijhetopvangenvanregenwaterineenwoonhuisishetnodigenigeaandacht
te schenken aan de filteringvanuwopvangsysteem. Schema 2 laat zienhoe
hetkan.Datiso.a. eenbladfilterinuwdakgoot(F1)+hetregelmatigreinigen
vanuwregenput+ eenzandfilter (F2)vóóruwhydrofoorpomp, + een 50mi-
cronfilter(F3) .Dezelaatstedientomallekleinepartikelsoptevangenenis
ookbruikbaaromwatertoestellenaangeslotenopdeleidingentebeschermen.
Elkvan deze filters heeft zijn nut enmoet regelmatig nagezienworden. Het
looptfoutalsje eréénverwaarloost!
Eenbronvanergernisdiemenweleenstenonrechteopdringtbij regenwater
isdezevandezwaremetaleninhetwater.Hetzinkendak,dekoperengoot,de
gegalvaniseerdebuizen ... zoudengroteboosdoeners zijn.Niethelemaaljuist

Zelfbouwindezeeaquaristiek?
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omdat na enkele weken ofmaanden deze metalen een beschermende laag
vormenmetdaarbovenopnogmeestaleenbacteriëlelaag(zoheteenblijvend
vochtigeomgevingbetreft).Alszwaremetalenaanwezigzijn, danverhogenze
degeleidbaarheidvanhetregenwaterenzewordenookperfectgeabsorbeerd
doorhetgebruikvanactievekool.

Wat is haalbaar?
Bijeengoederegenwaterbehandeling,zoalshieraangegeven,zijnwaardenvan
minderdan 30m S (microsiemens)vlothaalbaar. Osmosewateruithetbetere
toestelmeteennieuwmembraankomtzeldenonderde20m S.Omtecontro-
lerenofhetzoetwatergeschiktis als “basiswater” ishetmetenvandegeleid-
baarheiddeenigemethode.
Hebje regenwater ter uwe beschikking en kanje de voorgestelde kleine in-
grepenverwezenlijken, danloonthetzekerdemoeite.

TotSlot.
Naastverlichting en dewaterbeheersing kan de doe-het-zelver zichnogbot-
vierenmethetzelfmakenvaneeneiwitafschuimer, eenzwavelfilter, eenkalk-
reactor, een wip-wap systeem voor waterbewegingen, automatische aanvul-
lingenvanverdamptwater, enz.
Ofhetdetechniekisdiedeaquariaanonderdeknieheeftofomgekeerdlaat
ikinhetmidden,watjezelfdoetdoejemeestalbeter!

Naar regenput

Van afvoer dakgoot

Zandfilter F2

Hydrofoor-
groep

Regenwater uit!

Filterpatroon 50 micron
F3

Tekening: Krist HugelierRegenput5000−20000 liter

SCHEMA 2
Opvang regenwater dak via dakgoot
en afvoer regenpijp

Bladvanger voorzien!

Zelfbouwindezeeaquaristiek?
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DE GIDSVOORSOUVENIRSVAN
WILDE DIER-ENPLANTENSOORTEN
TRAFFICEurope (www.eu-wildlifetrade.org)

De tijddatdegewonemensen hun vakantiedoorbrachten aan deCostaLoch-
tingofhoogstensnaarBlankenberge-sur-Mertrokken en datverre reizen naar
exotischebestemmingenenkelweggelegdwarenvoordemeergefortuneerdeme-
demens is allangvoorbij.Mededankzijdehuidigesnellemassavervoermidde-
len, dieverrereizenaanrelatiefgoedkopeprijzenmogelijkmaken, zijndezebe-
stemmingen bereikbaargeworden voorJan-met-de-pet.
HetismaarnormaaldatdieJan een blijvendeherinneringaanzijngemaakte
reiswilmeebrengen.Dathetmeebrengen vansouvenirssomsaanallerleiregle-
menten onderworpen is, weethijevenwelmeestalniet. Hetaantalmensen dat
bij terugkomst hun dierbare, soms kostbare, herinneringgeconfisqueerdzien
wordendoordedouanestijgtdan ookzienderogen.Hetonderstaandartikelzal
julliehopelijkeenbeetjeopweghelpenomdezeproblemen tevermijden.Eenge-
waarschuwdman teltvoortwee ...

Op een aantal toeristische
plekken worden exotische sou-
venirs gemaakt van dieren en
planten of levende dieren en
planten te koop aangeboden.
Als u overweegt om zulke sou-
venirs mee naar huis te nemen
moet u zich ervan bewust zijn
dat een aantal dier- enplanten-
soorten opgenomen zijn in in-

ternationale regelgeving en datuvergunningennodig kunthebben.Voorbe-
paaldesouvenirskanhetzelfsillegaalzijnomzemeenaarhuistenemenenze
zulleninbeslagwordengenomendoordedouanebij aankomst. Omtevoor-
komendatuwsouvenirweggenomenwordtendatueenboetemoetbetalen,
verzekerduzichervandatugeen souvenirsmeeneemtgemaaktvaneendier-
ofplantensoortwaarininternationalehandelverbodenis.
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DezeGidsvoorSouvenirsvanWildeDier-enPlantensoortenisbedoeldomu
enigevoorbeeldentegevenvandetypes souvenirsutegenkuntkomentijdens
uwvakantie en omuinformatie tegevenoverde regelgeving dievantoepas-
singkanzijn. Echter,uzoualtijdcontactopmoetennemenmetderelevante
autoriteiten om erachterte komen ofhetwettelijktoegestaan is eenbepaald
productgemaaktvandier- enplantensoortenmeetenemen enofueenver-
gunningnodigheeft.

– Andes regio (Equador, Peru, Bolivia, Chili enArgentinië)
Uwordt ermisschientoeverleidoméénvanderegio'sberoemdemuziekin-
strumententekopen:regenstokkengemaaktvancactussen,welkebijvoorbeeld
gevonden kunnenworden in Peru, Chili en Bolivia. Ook al zijn alle soorten
cactussenopgenomendoorcitesendeeuregelgevingvoordehandelinwilde
dier-enplantensoorten,ukuntmaximaaldrieregenstokkenperpersoonmee-
nemen naar de eu zonder enige documenten. Als u kleding gemaakt van

CITES–Reguleringvaninternationale
handel in wilde dier- en plantensoorten

Ongecontroleerde handel i n wilde dier- en plantensoorten, i nclusief delen
en producten, zoals bijv. souvenirs, kan de overleving van zulke soorten
bedreigen. Echter, als er voldoende management en regulering plaats-
vindt, hoeft dit niet het geval tezijn.
cites, de overeenkomst inzake deinternationale handel in bedreigdein
het wildlevendedier- en plantensoorten heeft meer dan 160partijstaten en
is opgezet omte verzekeren dat de internationale handel in dieren en
planten geen bedreigingvormt voor deoverlevingvan desoorten. Momen-
teel verbiedt citesdeinternationale handel in meer dan 800dier- en plan-
tensoorten(bijv. tijgers, zeeschildpadden, neushoorns dieopgenomen zijn
in BijlageI) en controleert de handel in nog eens 25000 soorten via ver-
gunningen (b.v. koralen, cactussen en vele papegaaien- en reptielen-
soorten opgenomenin BijlageII). I n de Europese Unie wordt citesgeïm-
plementeerd door de eu regelgeving voor de handel i n wilde dier- en
plantensoorten dieautomatisch van krachtisin alle eu-li dstaten. citesbe-
treft alleen deinternationale handel en daaromkan hetlegaal zijn omeen
dier-of plantensoort binnen een landte verkopen terwijl deinternationale
handel is verboden.

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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vicuñawolnaardeeuzouwillenbrengenheeftumisschienuitvoer-eninvoer-
vergunningennodig.Daarbij zouhetkledingstukeenlogotypemoetendragen
inovereenstemmingmethetlandvanoorsprongenhethandelsmerk“vicuña
–[landvanoorsprong]”.Indezeregiozijnvelezeldzamehoutsoorten,dus
letopvoordatuhoutsnijwerkkoopt.Taguaofplantaardigivoorkaneenalter-
natiefsouvenirzijn, omdatergeendocumentennodigzijnenhetindemeeste
gevallenuitduurzamebronnenkomt.

–Australië
De grote meerderheid van de dier- en plantensoorten in Australië is be-
schermdenvele objectenkunnennietuitgevoerdwordenzondereenvergun-
ningafgegevendoorhetAustralischeDepartementvanMilieuenErfgoed.Dit

Er zijn twee groepen kameelachtigen (ca-
melidae). Deenegroep komtvoor in noordelijk
Afrika en Centraal-Azië en wordt gevormd
door de dromedaris en de kameel. De com-
plete populatie van de dromedaris en het
overgrote deel van de kameel bestaat uitge-
domesticeerdedieren. In deGobiwoestijn kan
men nog zo'n 500–1 000 wilde kamelen vin-
den. De andere groep wordt gevormd door
de Zuid-Amerikaanse kameelachtigen, be-
staande uit 2–4 soorten, lama ( ),
alpaca ( ),guanacos (
) en vicuña ( ). De alpaca

wordtdoorsommigen beschouwdals syn.van
de lama en de guanacos als de wilde voor-
ganger van de lama.
Vicuña is de kleinste kameelachtige. Hij wordt
nietgroterdan 85-100cmschouderhoogte. De

vicuña iseen kuddedierdietevinden is in hetAndesgebiedvanZuid-Peru,West-Boli-
via, hetnoordwestenvanArgentiniëen Noord-Chili. In gevalvan nood kandevicuña
een snelheid ontwikkelen van 50 km/u wat, gezien de hoogte waar hij vertoeft
(3 000-6000 m), een hele prestatie is. De vicuña is gekend als leverancier van de
fijnstewol. Ditbetekentdatdezewol zachter, lichterenvooralwarmer isdaneender
welkewolsoort. Dejaarlijksewolopbrengstperdier isevenwel zeer laag,zo'n 500gr.
In 1950 waren er nog ongeveer400000 vicuñas. Dejaren daarna werd devicuña
omwillevanzijn fijnewol sterkbejaagdwaardoordepopulatie indejarenzestig ge-
daald was tot beneden de 6000 exemplaren. Dankzij de strenge beschermings-
maatregelen isdezepopulatieteruggestegentot 120000. Demeeste leven in hetPe-
ruaanse nationaal natuurpark, Pampa-Galeras.

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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betreftallelevendeinheemsedieren(b.v.vogels, reptieleneninsecten) enob-
jecten zoals zeeschelpen (b.v. doopvontschelpen) en steenkoralen. Australi-
scheautoriteitengevenstrengestraffenaanovertredersvandewet,ookgevan-
genisstraffen. Souvenirs gemaaktvan kangoeroes kunnenuitgevoerdworden
opvoorwaardedatuzenietverkoopt,verhandelt,uitwisseltofopeenandere
maniervoorcommerciëledoeleindengebruikt.

–HetCaribischegebied
Uheefteenuitvoervergunningnodigvoorallesouvenirsgemaaktvansteenko-
ralen. In sommige landenvindumisschienjuwelengemaaktvan zwarte ko-
ralenofvande schildenvanzeeschildpaddentekoop aangeboden. Internati-
onalehandel in deze isverboden enuloopthet risico dat deze souvenirs in
beslagwordengenomenbij aankomstindeeu.Haaientanden, snijwerkenvan
hardhoutensierplantenzoudenlegaalgekochtenuitgevoerdkunnenworden,
maarvoorsommigesoortenheeftumisschieneenvergunningnodig,b.v.voor
alle cactussenenorchideeën.

Wanneer hebik een vergunning nodig?

Als u een inwoner van de eubent dieterugkomt van een vakantiein het
buitenland, dan is het alleen toegestaan om souvenirs van dieren en
planten opgenomenin citesen de euregelgevingvoor wildedier- en plan-
tensoorten meete nemen als uwsouvenir:
7gemaakt is van een soort die niet is opgenomenin BijlageAvan de eu
Verordeningen,

7als uwsouvenir gemaaktis van een dood speci men of product,
7is meegenomen voor uweigen privé-gebruik en niet voor commerciële
doeleinden,
7is vervoerdin uwpersoonlijke bagage,
7en u heeft altijd een uitvoervergunning van het land van oorsprong no-
dig!

Andere(strengere) regelszijnvantoepassingoplevendespeci mensen op
soorten opgenomenin BijlageA.
Voor meerinformatie, zie desectie over “Persoonlijke bezitti ngen en huis-
raad” (http://www.eu-wildlifetrade.org)

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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– China
Letopdatuvoordeuitvoervandemeesteproductengemaaktvanslangen-en
hagedissenhuiden, zoals koffers, handtassen en schoenen, een vergunning
nodigheeft. TraditioneleAziatischemedicijnenkunnendelenvanwildedier-
enplantensoortenbevatten (b.v. beer, muskus, tijgerofbepaaldeplanten) en
deverkoopdaarvankanverbodenzijnofuheefteenvergunningnodigomze
meenaarhuistekunnennemen.Vergeetnietdatugeenproductenvanolifan-
tenivooruitmagvoerenenuheefteenvergunningnodigvoorproductenvan
nijlpaardenivoor.

– India
India heeft zeer strenge wetgeving voor de bescherming van wilde dier- en
plantensoortenendehandelinenhetgebruikvaninheemse soortenis strikt
gereguleerd. Shahtoosh, de “koning onder dewollen”, komtvan de zeer be-
dreigde Tibetaanse antilope “Chiru”. Door de zeldzaamheid kunnen
shahtooshshawlszeerduurzijn.Helaaszijnnietalleendegeldkostenhoog:de
Tibetaanse antilope isbejaagdvoordewol tot op de randvanuitsterving. U
zou zich er ookbewustvanmoeten zijn dat andere producten zoals huiden

De paradijsvogels (orde passeriformes [zangvo-
gels], familie: paradissaeidae) komen voor in
Oceanië. De meeste soorten zijn echter te
vinden op het eiland Nieuw-Guinea. De com-
plete familie bevatzo'n46 soorten diealle op-
genomen zijn in bijlage II van de cites.
Voor de hoedenindustrie importeerden de Ne-
derlanders begin 20ste eeuwjaarlijks nog zo'n
30000paradijsvogels (vooraldegroteparadijs-
vogel, ) van Nieuw-Guinea
naarEuropa.Vanaf1924werddehandel in pa-
radijsvogelsverboden.Tochvormdediehandel
niet het allergrootste gevaar. Het vernietigen
van hun leefgebiedvormteenveel grotere be-
dreiging voor hun voortbestaan.

links: Raggi's paradijsvogel (
) komt voor in Papoea-Nieuw-Guinea.

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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van de tijgerkat, producten van olifantenivoor, producten van reptielenleer,
steenkoralenenschildenvanschildpaddeninIndiazijnbeschermdennietuit-
gevoerdmogenworden.

– Indonesië
De duizenden eilanden in de Indonesische Archipel vormen de thuishaven
van dewerelds grootste “hotspots” van biodiversiteit. U kunt versteld staan
vanhetgroteaanbodvanproductengemaaktvanwildedier- enplantensoor-
ten.Maarleteropdatvelevandezeproductenaaninternationalebeperkingen
zijnonderworpen. Hetisniettoegestaanomproductenvanzeeschildpadden

uittevoeren, ofbijzonderhedenzoals opgezetteparadijsvogels, omdatde in-
ternationalehandelindeze soortenisverboden.Vergeetnietdatumisschien
specialevergunningennodigheeftvoordeuitvoervanproductengemaaktvan
slangen- enhagedissenhuiden, zoals handtassen ofschoenen, en datvergun-
ningenooknodigzijnvoorsteenkoralenenorchideeën.

–Kenia
Keniaverbiedt hetverzamelenvan koralen en deuitvoervan producten ge-
maaktvan olifanten (ivoor), neushoorns (hoorn) en zeeschildpadden (schil-
den,juwelenenkammen).Daarbijverbiedtdenationalewetookdehandelin

De karetschildpad is de meest tropische van alle zee-
schildpadden. Zewordtzeldenwaargenomen in
koelerewateren. De karetschildpad heeft een
uitgebreid leefgebied. Ze wordt gevonden in
dewarmerewaterenvandeAtlantische,Stilleen
IndischeOceaan,van Japan totAustralië envan
de Britse Eilanden tot Brazilë.
Zewordtzo'n 76−89cmgrootmeteengewicht
van 43−75 kg.
De karetschildpad is de enige bron van
schildenvoorde industrie. Hetschild is zeerge-

vraagd inJapan. Naarhetschijnt is hetschild een symboolvooreengelukkig huwe-
lijk.Verderwordendeschildenverwerkt inallerleivoorwerpenzoalsmeubelen,juwe-
len, enz ...
De karetschildpad staatal bijna dertigjaar (1975−1977)vermeld in Bijlage I van cites.
Toch wordt er nog steeds handel gedreven in schilden.
De karetschildpad kan men bewonderen in Diergaarde Blijdorp. Een reden temeer
om mee te gaan naar Blijdorp op 6 september.

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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producten van reptielenleer, zoals handtassen, riemen, schoenen, horloge-
bandjes enkoffers, enishetniettoegestaanomdezeproductenuittevoeren.
Ookalisdehandelinsommigeproductengemaaktvanwildedier-enplanten-
soortentoegestaan,uzoubeteraltijdkunnencheckenofeenvergunningnodig
is, vooralvoordeuitvoervanplanten, insectenen schelpen.

–Malesië
Vergeetnietdatsommigevlindersoortenbeschermdzijnendatueenvergun-
ningnodigkunthebbenomzeintevoerenindemeestelanden.Verder,voor
souvenirs zoals steenkoralen en doopvontschelpen heeft u een vergunning
nodigvoordatuzemeenaarhuiskuntnemen.

–Middellands zeegebied
Uvindtmisschien zeeschelpen, zoals doopvontschelpen, die eigenlijkuit de
GroteOceaankomen, tekoopaangebodeninverschillendeplaatsjes langsde
MiddellandseZee.Voorallereuzenschelpenzijnvergunningennodigomzein
tekunnenvoereninde eu. In sommigelandenwordenbontjassenvandetij-
gerkataangeboden,ofjuwelenvandeschildvanzeeschildpadden,ivoorenan-
dereproductenvanwilde dier- enplantensoorten. Toeristen die in dezepro-
ductenzijngeïnteresseerdmoetenonthoudendatde internationalehandel in
veelgevallenisverboden.

–Mexico
Mexicokenteen strengereguleringvandeuitvoervaninheemsevogels, zoals
papegaaien. Veel van de inheemse cactussen en orchideeën die verkocht
wordenzijnzeldzaamenMexicoverbiedtvaakdeuitvoervandezeplantendie
in hetwildverzameld zijn. Het advies is daarom omtevermijden deze pro-

Deze cactussoort werd slechts recent ont-
dekt. Sedert de ontdekking zo'n 15 jaar
geleden is de populatie reeds met 75 %
afgenomen. Op hedenwordthetbestand
geschat op minder dan 500 exemplaren.

Foto: © Malcolm Pym Photography

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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ductentekopentenzij udevereiste documentenheeftomzemeetekunnen
nemen.Alsuoverweegteenpaarcowboylaarzentekopen,leterdanopdatze
nietgemaaktzijnvanhetleervanbedreigdesoortenenblijfbewustvanhetfeit
datumisschieneenvergunningnodigheeftvoorhetmeenemenvanreptielen-
lerenproducten.Vergeet ookniet dat de internationale handel in producten
van zeeschildpadden (b.v. kammen, zonnebrillen enz.) verboden is en datu
dienietmeemagnemennaarhuis.

–NoordAfrika
Toeristen die de kleurrijkemarktenvanNoordAfrikabezoekenkunnen een
grootaanbodvanproductengemaaktvanwilde dier- enplantensoorten aan-
treffen en somsworden levende dieren enplanten te koop aangeboden. Het
kan dan bijvoorbeeld gaan ommuziekinstrumenten ofblaasbalgen gemaakt
vanMoorselandschildpaddenenproductenvanreptielenleer.Vergeetnietdat
deuitvoervanverschillendevanzulke souvenirsenlevendeschildpadden, ka-
meleonsofhagedisseneenvergunningnodigheeftofzelfs illegaalis.

– Filipijnen
Zeeschelpenzienerergleukuitopeenboekenplank,maarvergeetnietdatze
misschienbeschermdzijn. Bijvoorbeeld doopvontschelpenmogennietuitge-

Wat gebeurt er alsik niet dejuiste documenten heb?

7Als u niet de vereiste documenten heeft is het waarschijnlijk dat uw
souvenir in beslag genomen wordt door de douane
7U moet misschien een boete betalen, waarvan de hoogte meestal af-
hangt van de waardevan het product. I n Oostenrijk b.v. kan zo'n boete
zohoogzijn als €36 340.
7U wordt misschien aangeklaagd.
7I n sommige gevallen loopt u het risico gearresteerdte worden. I n I er-
land b.v., kan een persoon die door de douane is betrapt op het in-
voeren van verboden goederentot 5jaar gevangenisstraf krijgen.

I n de eugaat het bij deinbeslagname van goederen gemaakt van wilde
dier- en plantensoorten meestal omtoeristen diehunsouvenirszonder ver-
gunning mee naar huis willen nemen!

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten



-18- Jaargang 18

voerdwordenvolgensdeFilippijnsewet.Verderheeftueenvergunningnodig
voordeuitvoervanallesteenkoralenensouvenirsgemaaktvanslangen-enha-
gedissenleer.

–Réunion,Mauritius &Sychellen
Producten gemaakt van zeeschildpadden, zoals juwelen van hun schilden,
worden somsverkocht als souvenirs. Echter, zelfs als labels aangeven dat de
schildpadden in gevangenschap zijn gefokt is deuitvoervan deze producten
strenggereguleerdendedouanezouzeinbeslagkunnennemenbij aankomst
indeeu.

–Rusland
Indemarktenmetlevendedieren,vooralinMoskouenSt.Petersburg,kuntu
inheemse en exotische soortenvinden, zoals schildpadden, slangen, hagedis-
sen, gekko's enpapegaaien,maarvergeetnietdatdeinternationalehandelin
dezespecimensisgereguleerd.AlsukaviaarwiltkopentijdensuwreisinRus-
land, het is toegestaanomeenmaximumvan 250gramvandeberoemde ei-
erenperpersoonmeeterugtenemenvoorpersoonlijkgebruikzonderenigdo-
cument. Voor grotere hoeveelheden heeft u uitvoer- en invoervergunningen
nodig. Iniedergevalzouualleenkaviaarmoetenkopenwanneerhetblikeen
cites labeldraagt.

De zeepaardjes vormen samen met de
zeenaalden de familie syngnathidae. Samen
bevattenzeongeveer268 soorten. Demeeste
leden komen enkel voor zeewater, maar en-
kelezijn toch tevinden in zoetwaterzoals bijv.

(Afrikaansezoetwater-
naald).
Het Caribisch zeepaardje (

) wordtzo'n 15 cm tlgrooten is meestal
te vinden vastgehaakt aan gorgonen of
zeegrassenopeendieptevariërendvan 0tot
55 m. Soms kan men hem opmerken in zwe-
vend (bessenwier) of zelfs vrij-
zwemmend. Werd reeds in gevangenschap
nagekweekt.
Vanaf 15 mei 2004 worden alle
-soorten opgenomen in cites bijlage II

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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–Zuid-Afrika
Metuitzonderingvan speciale omstandigheden is deuitvoervan inhetwild
verzamelde inheemse flora, inclusiefeen grote groep vanbedreigde soorten
vetplanten, gelimiteerd door deZuid-Afrikaanse ofinternationalewetgeving.
Daarbijkomtdatinvoervertraagdkanwordendoorquarantainerestricties.U
kunt gerust een aankoop doen bij de prachtige voorraden exotische snij-
bloemendieindemeesteluchthavens aanwezigzijn.

–Tanzania
De uitvoer van alle producten gemaakt van olifantenivoor is verboden. Dit
geldt ook voor hoorn van de neushoorn, jassen en andere voorwerpen ge-
maakt van de huiden van wilde katten, zoals cheeta en luipaard; sommige
planten,zoalsorchideeënencycaden;enhetverzamelenvanplantenofdieren
inhetwild, levendofdood.Uheefteenvergunningnodigvoordeuitvoervan
detandenvannijlpaarden enwrattenzwijnen, huidenvanreptielen, zoalspy-
thonsenkrokodillen, envanzebra's enantilopen; koralen, doopvontschelpen
en alle andere schelpen, levend ofdood; planten zoals aloë enhardhout; en
alle levendedieren, inclusiefinsecten.

–Thailand
Enkelevandemeestexotischebloemen-orchideeën-groeienveelvuldiginde
tropischebossenvanThailand. Sommigeorchideeënsoortenzijnbedreigden
internationalehandel in alle orchideeënwordtgereguleerd. Echter, hetthuis-
brengenvangeplukteorchideeënbloemenofzaailingenineenflesenlevende
orchideeënplantendiegegroeidzijninkwekerijenzalgeenproblemenopleve-
ren,maaruheefteenvergunningnodig.Erkunnenanderewildedier-enplan-
tensoortenofproductenzijndietekoopaangebodenworden,zoalsproducten
gemaakt van zeeschildpadden, ivoor en krokodillenhuiden. Vergeet niet dat

De familie tridacnidae wordt gevormd door
twee geslachten, en met
samen acht soorten. is de
grootste vertegenwoordiger van deze fami-
lie. De doopfontschelp kan een lengte be-
reiken van 130 cm en meer. Deze reuzen-
mossel kan gemakkelijk 250 kg zwaar
worden.Alletridacnidaestaanopcitesbijlage
II
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-20- Jaargang 18

het illegaalkanzijn omzemeenaarhuis tenemenofdat er eenvergunning
nodigisvoorinternationalehandel.

–VerenigdeStatenvanAmerika
Muurdecoratiesgemaaktvandeverenvanwildevogelsvormenpopulairesou-
venirs.Echter, allemigrerendevogelsoortenzijnbeschermdindevsenalleen
alhetbezitvaneenveerisillegaal.ProductenvanAmerikaansezwarteberen,
bruineberen(inclusiefgrizzlyberenenanderesubsoorten)enijsberenkunnen
alleeninternationaalverhandeldwordenmeteenvergunning.Walrussen, zee-
hondenbont en andere zeezoogdieren zijn ookbeschermd enhandel in hun
producten is alleen toegestaan voor de uitgezonderde oorspronkelijk Ame-
rikaansehandwerksmannen.

Copyright © Europese Commissie (www.eu-wildlifetrade.org)
Reproductie is toegestaan, onder voorwaarde dat de bron is erkend.

http://www.welcomethai.com/Traveltips/Part2.htm#top Do's and Don'ts in Thailand
http://www.wwf.org.uk/news/n_0000000739.asp The true cost of holiday souvenirs
http://wildasia.net/main/article_printer_friendly.cfm?articleID=101 Buyers, Beware! How
shopping in Asia could push another species to extinction
http://edm.sxm.free.fr/Textes/CITES.html CITES for the Caribbean

Desouvenirs dievaakin beslag worden genomen

7Alligator- en krokodill enproducten
7Karkoschelpen
7Koralen (levend of producten zoals kettingen, oorringen en ornamen-
ten)
7Laarzen, schoenen, riemen, schoenen of horlogebandjes gemaakt van
slangen- of hagedissenhuiden enleer
7Traditionele Chinese medicijnen die tijgerbot, l uipaard, neushoorn,
beer galblaas of muskus bevatten
7Levende planten zoals orchideeën en cactussen
7Shawlsvan shahtoosh ofjassen vanluipaard- oftijgerhuiden
7Schilden van schildpadden
7Olifantenivoor en huidproducten
7Kaviaar
7Levende papegaaien, roofvogels, schorpioenen, gibbons enreptielen
7Houtsnijwerkvan zeldzamehoutsoorten

Degidsvoorsouvenirsvanwildedier- enplantensoorten
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CLUBREISAQUATROPICA
Jegaattoch meeopzaterdag6september naar deZoovan Rotterdam?

DonaldSamyn

Wehebbenevendemoeitegedaanomtepeilen
naar dewensen voor dejaarlijkse clubreis van
Aquatropica. Iets inhetbuitenlandmetdieren,
vissen enplantengaftochdemeestevoorkeur.
Naar de Zoo is dus geen gokvan het bestuur

wanterisweldegelijkinteresse ...
Nuanno2003 isDiergaardeBlijdorp,Rotterdameenvoorbeeldvaneenmo-
dernezooentoontonshoehetkanenmoet. Eenverzamelingdiereninhun
natuurlijkeomgeving, eenverantwoordeverzorgingingevangenschap.Wever-
trekkenmeteenmoderneluxeautocarvoorzienvanalle comfortaanboord.

Wat is er te zien inBlijdorp?
Datkonjereedslezeninmijnvorigebijdrage.Deruim 1,5miljoenbezoekers
diein2002geweestzijn,bewijzendathetheleconceptzekergeentoevaltreffer
is.
HetvrijrecenteoceaniumiszekerhetmooistevanEuropa.Zoweldekleinevi-
varia als de grote bassins zijn op eennatuurlijkewijze aangelegd. In hetpu-
bliekslaboratoriumis te zienwaterachterde schermengebeurtvanhetpro-
fessionelezeebiologischlaboratorium,maarjekanerinhetvolledigedomein
jewelmoelopen!
Ikhadhetreeds overdepantserneushoornHugo diegeborenwerdop 7 de-
cember 2002, overMonicahetnieuwstepenseelzwijn enhaarvaderPicasso,
maarerisdagelijksnieuwsterapenineenzoometeeninternationaalkweek-
programma.
Achter de schermenwordt dagelijks onderzoek gedaan naarwaterkwaliteit,
voedseldierenkweek, gedrag envoortplanting. Vrijwilligersmakenu duidelijk
dathetkwekenmetzeedierenheelwatvoetenindeaardeheeft.Omdejonge
diereninleventehouden,moetenernamelijkpiepkleinevoedseldiertjes (o.a.
kreeftjes)gekweektworden.Verderiso.a. eigenkweektezienvanzeepaardjes,
poetsvissenenpoetsgarnalen!
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Praktische informatie:vijfbelangrijkepuntjes!!
7Wevertrekken aan ons lokaal omzesuur zeer stipt en 's avonds plannen
weterugtezijnomstreekstienuur.

7Jehelegezinkanals lidvandeclubmeeeniedereengenietvanhetgunst-
tariefvan€25,00perpersoonendatgesponsorddoorAquatropica!

7Kinderenbetalenwelhetvollepond,maarerkomteenafrekeningwaarbij
deverminderingvoorkinderenindezoocontantterugbetaaldwordtopde
terugreis.

7Vrienden en ofsympathisanten kunnen ookmee.Wie enkel de stadRot-
terdamwilbezoekenbetaalt€ 13,00

7Alleenoverschrijvenop001-1057147-20vanAquatropicaKortrijk,vóór25
augustus met vermelding van het aantal personen, geeft garantie van een
plaats opdebus (max. 50)vóór25 aug.Annulatiekantot 1 september.

Wij zullen erzijn ...Jij tochook??

TE KOOP
Aquariumtweejaaroud, 120x40x60 (LxDxH)
Ingebouwdefilter+pomp+kas+tweetld's, stenenenverwarmer.
Grieksedecoratie+kleinaquarium.
Nieuwprijs€500,00nuvoor€250,00

BurggraeveAlex
KardinaalCardijnstraat 5D
8550Zwevegem
Tel.: 056759642

ClubreisAquatropica
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JE AQUARIUMOPINTERNET?
Alwietegenwoordigmaarietsaantebiedenheeft, istevindenopinter-
net. OokAquatropicaheeftgekozenvoordezemodernevormvanin-
formatieoverdracht.Maarde site, gemaaktenonderhoudendooronze
hoofdredacteur, ismeer dan een lijstjemetbestuursleden en adressen
erop! Kijkevennaarwww.aquatropica.be.

Reedsvanbij de startvande sitewashetdebedoelingomaande sur-
fers/kandidaatledenvanonzevereniging,telatenzienwelkevivariawij
hadden. Eerst boden zich enkele zeeaquarianen aan. Later kwamhet
voorstelomnaastuwaquariumookwattechnischegegevenaantevul-
len.
Nureedseengroteraantalledenophetinternetisaangeslotenkomtde
vraag omde lijstmetvivaria ookuit te breidennaar zoetwater, terra-
riumenvijvers.

Watmoetjedoenomop onze sitevermeld teworden?
Bezorgons enkeledigitalefoto'svanuwaquarium, terrariumofvijver.
Een overzichtvanhetgeheel + enkele detailopnamen is alvoldoende.
Eenzeerkortebeschrijvingintekstvormmag,meervragenweniet. Er
zijnalvoorbeeldenoponze sitetebekijken.
Je hoeft dus je adres, tel., enz. niet te vermelden, e-mail adres mag,
maarookdatmoetniet. Jemoetwellidzijnvandeclub.

Stuuralledigitaleinfonaarredactie@pandora.beofgewonefoto'snaar
Martin Byttebier, Kleine Brandstraat 12, 8540Deerlijk en zo zal ook
uwvivariummeebepalenhoeAquatropicaeruitzietopinternet.

Alvastbedanktvoordemedewerking.
Donald Samyn
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Depoetsgarnaal,Lysmata amboinensis wievan ons kentzeniet. Hetwas inhetverleden eenvande eerste soortengarnalendie regelmatigwerdengeïm-
porteerd, en als het seizoen is
aangebroken komen ze nog
steeds in grote aantallen bij de
importeurs aan. In Sri-Lanka,
waar de meeste poetsgarnalen
vandaan komen, loopt het sei-
zoenvanapriltotoktober.
Depoetsgarnaalkomtvoorinde
RodeZeeendekustgebiedenvan
degeheleIndischeOceaan.
Omdat ze tweeslachtig zijn, ze

zijn dus zowelvrouwalsman, is ergeengeslachtsonderscheidop temerken.
Voor de voortplanting hebben ze evenwel een partner nodig. Verder zijn ze
goedinkleinegroepjes inhetaquariumtehouden.Driejaaris overhetalge-
meentochweldeleeftijddiedepoetsgarnaalmaximaalkanbereiken.
Depoetsgarnaalisgoedtehoudenvoordebeginnendezeeaquariaan, zelfs in
een klein aquarium, waar ze dan de blikvanger zullen zijn. In het aquarium
zullen ze uw vissen regelmatig poetsen waarbij ze soms parasieten, maar
meestaldehuidbeschadigingenzullenverwijderen.
Almetalisdezesoortfascinerendomtezien,zekeralsuhetgelukheeftzete
zienverschalen.Ditgebeurdzoongeveereenmaalpermaandendanongeveer
eenuurtjenadathetlichtbovenhetaquariumisuitgegaan.
Wistudatzenadeverschaling, alshetpantsernogzachtis,maximaalonge-
veer30%inomvangkunnengroeientotdatzevolwassenzijn.Nuzijnzeniet
gelijkzoveelgegroeidalleenhetpantseriszogrootgewordenomdatzealshet
warehunlichaamhebbenopgepomptmetwaterenalshetpantsernaenkele
urenverhardis, latenzehetwaterweglopen.Nukunnenzeinhunteruimejas
weergroeien alsuzenatuurlijkvoldoendevoert. Ennaongeveer eenmaand
herhalen ze dittweer. Als u poetsgarnalen koopt zult u vaak zien dat deze

DEPOETSGARNAAL,

NieuwsbriefWonderseaMarineAquarium
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binnenenkeledagenverschalenendeoudejasisdanmeestaltransparant.Dit
isdanvaakdezogenaamdepaniekverschaling.Bij zo'nverschalinggroeienze
meestalniet.Zedoenditvaakomdatbijvoorbeelddewaterkwaliteitofandere
meetwaardenteveelverschillenmethetoorspronkelijkewater.Verderzijn de
garnalengrotemeestersinhetherstellenvanverlorenofverminkteledematen.
Als ze een ofenkele potenmissenkrijgen ze diebij devolgendeverschaling
meestalweer terug.Vaakzijn ze dannogwatkleiner, maarwanneer ze dan
weerverschalenis ermeestalgeenverschilmeerwaartenemen.Watzouhet
mooi zijn als demens zich ookzo zoukunnenherstellen. Je heb een slecht
been, eenrarehandofeenanderonderdeeldatnietgoedwerkt,hakheteraf
ennaenigetijdgroeiterweereennieuweaan.Watzoudenwedanveeltijdelijk
gehandicaptemensenzien,maarhetaantalechtew.a.o-erszoudantotnage-
noegnihilverminderen.Maarhelaaszaldatweleentegekketoekomstdroom
blijven.
Bron:
WonderseaMarineAquarium,http://www.wonderseamarineaquarium.nl

Depoetsgarnaal,Lysmataamboinensis

HETLACHHOEKJE
Hiervolgteen bloemlezingvanverschrijvingen, gehaalduitbrieven verstuurd
naardediensthuisvestingvan een Vlaamsestad(echtgebeurd!!!)
mDaar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft geschonken, zitten we van
alleszonder.

mBij een ontploffing heeft mijn zus haar man en haar hele inboedel
verloren.

mAan de ene kant is mijn vrouw in verwachting en aan de andere kant
regenthetbinnen.

mRuimzesjaarbenikgetrouwdmeteenkindvanzesjaar.

mWiltUnaarmijnbovenkamerlatenkijken,wantdiezitvolnarebeesten.
m Ikmoetelkedagbevallenendaaromwordtmijnwoningteklein.
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VOOR-ENNAJAARSPROBLEMEN
INHETAQUARIUM
NieuwsbriefWonderseaMarineAquarium

Iederjaarhoorikinhetvoorjaar, zoomstreeksdemaandenmaartenapril, en
inhetnajaardemaandenseptemberenoktober, vanveelliefhebbersdatzelast
hebben vanstip.
Wat isdemogelijke oorzaakvandie infecties gedurendedezemaandenen
hoe is het tevoorkomen?
Inhetvoorjaarenhetnajaarals de seizoenengaanwisselenhebbenwevaak
grote temperatuurverschillen, als het de ene dag ijskoudweer is, kunnen de
volgendedagdekraaienuitdebomenvallenvandehitte.Ditheefttotgevolg

dat de temperatuur in het aquarium ook
weergroterepieken endalengaatver-
tonen, wat de weerstand van de
dieren niet bevordert. Verder wan-

neer de dagen langer dan wel korter
worden in het voor- en najaar zullen er ook

planktonorganismen zijn die zich explosiefgaan
vermeerderen, maar ook diemassaal zullen sterven. Is hetuwel eens opge-
vallen dat onze eiwitafschuimer in het voor- en najaar vaak gedurende de
periodevanslechtsenkeledagentoteenpaarwekenlangveelvakerschoonge-
maaktmoetworden omdatze zoveel schuimproduceren.Verderveranderen
de seizoenen in de tropen ook van bijv. de
nattenaardedrogemoessonenomgekeerd.
Aan het einde van de natte tijd komen
veel vissen al ziek en zwaar geïnfec-
teerd met parasitaire aandoeningen
uitzee.Deoorzaakis datnadenatte
periode devissen gebrekgaan krijgen
aan zon licht (u.v.-straling.) Verder is
door het gebrek aan zonlicht de slijmhuid
dunner en hersteld na beschadiging ook niet
zo snel waardoor de parasieten eenvoudiger
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een gastheer vinden. Door gebrek aan u.v. kunnen de parasieten zich ook
makkelijker vermeerderen. Na de droge periode komt de natte tijd welke
meestal eerstwordt voorgegaan door stormen die de riffen kunnen bescha-
digen en het water troebel maken waardoor opnieuw slijmhuidproblemen
kunnen optreden, waardoor de parasieten terug een kans krijgen. Om deze
problemeninhetaquariumtoteenminimumtebeperkenadviseerikdanook
om een u.v.-lamp na de opvoerpomp van het filter naar het aquarium te
plaatsen zodat al hetwater datweer terug komt inhet aquariumgeenpara-
sieten meer bevat die zich kunnen voortplanten. Wist u dat u.v.-licht niets
dood? Het beschadigd het genetischmateriaal waardoor het desbetreffende
organisme zich nietmeer kanvoortplanten en daardoor zaluitsterven. Spe-
ciaalvooraquariametlageredierenisditeenelegantemanieromgeenmedi-
cijnentehoevengebruikenenalleenhetwaterdatdeu.v.-lamppasseertwordt
behandelt.Vooreenoverdoseringhoevenwij dusnietbangtezijn.

Bron:
WonderseaMarineAquarium,http://www.wonderseamarineaquarium.nl

TE KOOPwegensstopzettingkweekhobby

Volglas aquaria
1 aquarium 800x420x360� €25,00
1 aquarium660x390x350� €20,00
1 aquarium620x390x330� € 18,00
1 aquarium600x300x310� € 10,00

1 uitzwemmer 1220x390x330� €20,00
1 uitzwemmer 1200x350x350� €20,00

4visi-thermverwarmingselementen 50W(prijsnieuw€ 18,00)� €7,00
1 binnenfilter Shark3 (prijsnieuw€ 17,00)� €5,00
2binnenfilters Shark 1 (prijsnieuw€ 13,50)� €4,00

Volledigekoop: € 120,00 i.p.v. € 154,00

WillyVoet, Bremlaan 11, 8500Kortrijk
tel.: 05621 2323 gsm: 0479964696

Voor- ennajaarsproblemeninhetaquarium
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UITNODIGING

We nodigen Uvriendelijk uit,
samen met uwfamilie enkennissen
op

voor eenunieke dagter gelegenheidvan...

25 JAAR
CAFE DE KLOKKE-ATHENE

Frank, Mieke en Delfien

programma

ƒ Weopenenhet café om10uur
ƒ van10.30uur tot 13uur inhet café:

piano-duo alcazar
ƒ wesluitenvan13:30tot 17 uur
ƒ van17.30uur tot 20.30inhetcafé:

the blik dooze band internationale
ƒ van11.30tot 24uur inde zaal:

discobar babylon - d.j. gerrit
ƒ van20uur tot 22uur inhet caféende zaal:

marcelino - tafelgoochelen
ƒ van20.30tot 24uur inhetcafé:

graffiti

Wesluitenom1uur(zondagmorgen)

meer infoop: www.deklokkeathene.be
Hetcafézalopzondag 26 oktobergeopendzijnvanaf 17uuri.p.v. 10uur
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Besteterrarium-, aquarium- eninsectenliefhebber,

Voor deeerste maal hebben drie Belgischeverenigingen, TERRAvzw, KAVEvzwenA.T. V. AQUATOMvzwbesloten dehandenin
elkaartesteken omeen gezamenlijkeinternationale beurste organiseren.

Dezeuniekebeurs met (aquarium)vissen, reptielen, amfibieën éninsectenin eenrui mezaal van meer dan 2000 m 2zal zekertot
iedersverbeelding spreken! Ook planten, boeken, voedseldieren entoebehoren zullen niet ontbreken.

U merkt het al: een zeer divers en interessant evenement, dat dit jaar zal plaatsvinden in het “Alpheusdal” te Berchem –
Antwerpen opzondag26 oktober 2003.
Eris eenrui me parkingvoorhanden.

Zowel handelaars als particulieren kunnen deelnemen en alle mogelijketerrarium- en aquariumdieren, voedseldieren, terraria,
toebehoren, e.a. kunnen worden aangeboden.
Alle dieren conformaan de Belgische Wetgeving mogen aangeboden worden. Gifslangen zijn verboden! Deelnemers dienen,
i ndien nodig, voorzien te zijn van de vereiste CITES-documenten. Alle dieren moeten op een verantwoorde, correcte manier
verpakt zijninrui me, ontsnappingsvrije doosjes ofterraria.

Denormaleprijsvoor destandrui mteis €12,50per meter, maar per 3betalende meterskrijgje 1 meter gratis bij. Aanleden van
TERRAvzw, KAVEvzwen A.T. V. AQUATOMvzwbieden wij 2 meter gratis standrui mte aan.
Een aantal metersis nu al gereserveerd, zodat wij jullie aanraden snel tereageren.
Zekerheid van de gereserveerde standrui mte kan enkel gegarandeerd zijn indien de gereserveerde rui mte vooraf is
betaald!
Detoegangsprijs bedraagt € 3,0. Handelaarskunnen echter naast hun 2gratistoegangskaarten op bestelli ngkaarten aan halve
prijs verkrijgen, met persoonlijketekst.
Affiches enreclamekaarten zullenrui mbeschikbaar zijn.
Wij verwachten ditjaar veel belangstelli ngen er zal intensief publiciteit gemaakt wordeninzowel nationalealslokalepersenzelfs
regionaletelevisie.
I ndien u dit wenst kan u ookeenreclameboodschappublicerenin ons2-maandelijkstijdschrift. Opeenvoudigverzoekzenden wij
u de gehanteerde modaliteiten entarieven.

Hoekanje het “Alpheusdal” bereiken?
• Vanuit derichting Brussel: Je volgt de E-19tot Antwerpen (in de Craeybeckxtunnel rechtdoor) en aan de eerstelichten gaje
rechtsaf de Binnensingel op. Aan detweedelichten gajerechts, de Grote Steenweg op. Hier gaje aan detweedelichten naar
links en komjerecht op de Fili p Willi otstraat.
• Vanaf deAntwerpse Ring(Nederland en Duitsland): Je neemt deafrit Berchem. Aan het eindevan deafrit gajeli nks, de Grote
Steenweg op. Daar gaje aan detweedelichtenlinksaf. Zokomjerecht op de Fili p Willi otstraat.
• Vanaf deAntwerpse Ring(Gent): Je neemt deafrit Berchemen gaat naarli nks. Aan delichten gajerechts de Binnensingel op.
Aan detweedelichten gajerechts, de GroteSteenwegop. Hier gajeaan detweedelichten naarlinksenkomjerecht opdeFili p
Willi otstraat.

I NFORMATI E EN RESERVERI NG: Luc Van de Velde
mailto:vandevelde@terravzw.org Drie Eikenstraat 132, B-2650 Edegem
Tel./ Fax+32(0)3 –458.44.35
TERRAvzwArthur Sterckstraat 18, 2600 Berchem
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Bijeenkomst werkgroepzeewater

EENZEE AANI NFORMATIE

Vrijdag29augustus
Naheteerstedeelvanhetjaarwaarindemeestevergaderingenvanendoor
onzeeigenledenwerdenvoorbereidengegeven, startenwehettweededeel
vanhetjaarmet eenvoordrachtvan de herenJansen enMeulblok. Deze
noorderburenzijnzekerinAquatropicageenonbekendeenhetisdanook
nietvoordeeerstekeerdatzebij onstegastzijn.

Vrijdagavondkomenzehunnieuwstelezinghouden, "Eenzeeaaninforma-
tie".Dezelezingkwamtotstanddoordejarenlangeervaringenisinteres-
santzowelvoorbeginners alsvoorgevorderden! De lezing isvoorzienvan
bijpassende achtergrondmuziek en uiteraard kunnen de nodige opmer-
kingenofvragengesteldworden.
De nieuwste lezing behandelt het brede spectrum van het zeewateraqua-
riummetdevolgendeonderwerpen:
7Aquariuminrichting
7Levendsteen, parasietenenhunbestrijding
7Lageredieren
7Diverse soortenwieren
7Vele soortenvissen
7Watersamenstelling
7Verlichting
7Filtersystemen, enz.

Zoalsjulliemerken, wordt dit een hoogst interessante avond die eigenlijk
niemandzoumogenmissen.Werekenendanookopjulliemassaleaanwe-
zigheid!

Dezeewatercoördinator
KristHugelier
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Bijeenkomst werkgroepvijvers

DEBATRONDVEILI GHEI DI NENRONDDE VIJVER

Vrijdag5september
Een tuinvol fauna en floramet eenwaterpartij als rustgevend element, kortom een
persoonlijkofeenfamiliaalterritorium,waarmentotbezinningkankomenendeda-
gelijksezorgenevenkanvergeten.
Maareenmedailleheefttweekanten.Wezijneronsnietaltijdvanbewust,maarhetis
paswanneerweviademediavernemendateenbejaardeofeenkindineenwaterpartij
isterechtgekomendatweonsrealiserendateendergelijkdramaookbij onsthuiskan
gebeuren. Ookikzelfbengeschrokkendatdeinhoudvanditonderwerpveelmeerge-
spreksstofbevatdandatikeersthadgedacht.Alscoördinatorvandezewerkgroepvoel
ikmij dan ookverplicht ditminder aangename aspect van de vijverliefhebberij aan
bodtebrengen.
Tebesprekenonderwerpen:- aansprakelijkheid

- wattedoenbij eenongeval
- preventieve&specifiekeveiligheidsmaatregelen
- welkematerialen
- voorbeeldenvanrealisaties

Eengespreksavondwaarvan demindergoedekantenvanonze liefhebberij even aan
bodzullenkomen.Eenharderealiteitwaarwijbij deaanlegvaneenvijverliefstreke-
ningmeehouden.
Ikbenervanovertuigddatunahetlezenvandezeuitnodigingsituatiesvooruwogen
zalzienwaarvanudenkt“watalsdatgebeurtbijmij, inhoeverbenikaansprakelijk“.
Dergelijkevragenkan umij opvoorhand bezorgen, zodoende ben ik indemogelijk-
heiddezemeteenjuridischeadviseurtebesprekenenuopdegespreksavondeencor-
rectantwoord tegeven.

Een prachtigedagbegon
Een kindzovlugals een hertenjong

met pasjes en eensprong
maarjammer, mensenleedbegon
Clubbladmei 1996G.Lapere

Wanneer:vrijdag 5 september2003 om20:00uurstipt
Waar: inons clublokaal “DeKlokke“

Coördinatorvijverwerkgroep
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Aquatropicagaatop stap.
DiergaardeBlijdorp.Meerinfoopp.21

AGENDAWERKGROEPEN

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen

Een zee aan informatie: Jansen en Meulblok
Meerinfop.30

Aquatropicagaatop stap.
DiergaardeBlijdorp.Meerinfoopp.21

Debatrondveiligheidinenronddevijver.
Meerinfoopp.31

Aquatropicagaatop stap.
DiergaardeBlijdorp.Meerinfoopp.21


