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KIJK EENS OP WWW.AC-DAP.BE

Sint-Truidersteenweg 360

3500 Hasselt ( 011/27 28 64
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TANICHTHYS
HASSELT VZW Even voorstellen
Opgericht in 1949, dus reeds meer dan 65 jaar actief in de aquarium- en terrariumhobby. Wij zijn aangesloten bij de BELGISCHE BOND VAN AQUARIUM EN TERRARIUM HOUDERS, BBAT- LIMBURG en de
Culturele Raad van de stad Hasselt.

Wat kunnen wij u bieden?

• Maandelijks één ledenvergadering zoetwater & vivaria, maandelijks één ledenvergadering zoutwater,
met regelmaat gebracht door bekende sprekers uit binnen- en buitenland.
• Minstens 1 maal per jaar een clubuitstap naar een bezienswaardigheid.
• Regelmatig georganiseerde uitstappen, zoals : ten huize van, voedselvangst, bezoek aan een tentoonstelling, bijwonen van vergaderingen van zuster- of specialisatieverenigingen.
• Op vertoon van je lidkaart, krijg je bij diverse handelaars korting in binnen - en buitenland.
• Het gebruik van onze bibliotheek, die gratis is voor onze leden, ze bevat een groot aantal boeken, die
zowat al de facetten van de aquarium- en terrariumhobby behandelen.
• En indien je op je vragen geen antwoord kunt vinden in deze boeken, dan kan je altijd wel terecht bij
een van de andere leden, zij zullen je graag verder helpen.
• Maar bovenal een vriendensfeer.
BANKRELATIE: KBC 735-0065750-69 IBAN : BE71 7350 0657 5069 BIC: KREDBEBB
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"Meten is weten!"
Voordracht door Germain Leys

13 juni 2016
Taverne De Vogelsanck, Demerstraat 99, 3500 Hasselt om 20u00
In de zeewater aquariumhobby is het algemeen geweten dat het zeer belangrijk
is dat uw waterwaarden op peil moeten
gehouden worden. Als we niets doen zullen ze langzaam maar zeker stilaan meer
en meer beginnen af te wijken van de
natuurlijke waarden. De vissen en de
koralen leven al duizenden jaren in zeewater met stabiele waterwaarden, dus
hebben ze het nooit nodig gehad om zich
aan te passen aan wisselende condities.
Om die reden zullen ze het ook vlug laten afweten als er met de wterwaarden
in uw aquarium iets niet goed zit.

mee en we zullen u aanleren hoe je dit
kunt testen.
Heb je zelf al sommige testen aangekocht? Breng ze mee naar de vergadering, want soms moeten testen ook getest worden! Er zijn wel eens testsetjes
die afwijkende resultaten geven.
Het zal een leerrijke workshop worden,
zowel voor de beginnende als voor de
gevorderde aquariaan.
Tijdens de pauze zullen er in de traditionele tombola enkele testsets uitgeloot
worden.

Welke waterwaarden moeten we meten
Dus niet vergeten uw aquariumwater en
en hoe moeten we dit doen?
uw testsets mee te brengen.
In een workshop zullen alle waterwaarden en alle soorten testen aan bod ko- Tot 13 juni in Taverne De Vogelsanck,
Demerstraat 99, 1ste verdieping, 3500
men.
Hasselt
Breng in een voldoende grote hoeveelheid (een halve liter) uw aquariumwater De toegang is gratis, iedereen is welkom!

Vergaderdata 2016:
Zeewater: 13/06, 11/07, 08/08, 19/09, 10/10, 14/11, 12/12
Zoetwater: 27/06, 19/09, 24/10, 28/11, 19/12

Eetdag Tanichthys 06/11/2016

"Schelpenbewoners"

Een voordracht van Daan Seys

27 juni 2016

Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
Deze avond nemen we een duik in het Tanganyika meer, een meer met een uniek onderwaterleven.
In de verschillende biotopen van het meer leven tal van vissen met een eigen set aan vaardigheden en
overlevingstrategieën.
We dompelen ons onder in de wondere wereld van schelpenbroeders, we leren de verschillende soorten
cichliden kennen, we proberen meer inzicht in hun natuurlijk gedrag te krijgen. De verschillende soorten
worden aan u voorgesteld m.b.v. kleurrijke foto’s en filmpjes.
Dit wordt een boeiende cichlidenavond! Iedereen is welkom!

Kort verslag 2de Internationaal
Aquarium Treffen 5-8/05/2016
Het 2de Internationaal Aquarium Treffen te Hasselt
heeft plaatsgehad van 5 tot 8 mei in de Sint-Ludovicuszaal te Hasselt-Rapertingen.
Dit maal was het een samenwerkingsverband tussen Tanichthys Hasselt VZW en De Discusvrienden
VZW. Guppyclub.be werd ook uitgenodigd om hun
medewerking te verlenen. Dit keer werd onder impuls van Tanichthys Hasselt een algemene tentoonstelling opgericht met 34 ingerichte vivaria. Diverse bevriende aquariumclubs werkten hieraan mee.
Onder impuls van De Discusvrienden werd het 10de
Europees kampioenschap georganiseerd met deelname van 92 aquaria met de mooiste discussen uit
geheel Europa.
Tot slot werd er onder impuls van Guppyclub.be
een Europese doorgang van Guppypaartjes georganiseerd. Je kon hier de 176 mooiste paartjes uit
heel Europa bewonderen.

Sint-Ludovicuszaal.
De prijsuitreikingen van het Discuskampioenschap
en de Europese Guppydoorgang waren de apotheose van dit 2de IAT en zorgden voor heel wat internationale belangstelling. Ook de veiling van de
mooiste Guppy's uit Europa werd druk bijgewoond.
Dit alles werd georganiseerd tijdens de slotdag op
8 mei.
Er waren bezoekers uit de UK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Polen, Slovenië, Indonesië
en er was zelfs zéér hoog bezoek uit Qatar. En dan
de Belgen niet vergeten natuurlijk!
Maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei afbraak van de tentoonstelling. De laatste loodjes
wegen het zwaarst!
Maar het was zeker wel de moeite waard en bijzonder succesvol.

Er werd opgebouwd van 29 april tot en met woensdag 4 mei. Die avond kon het 2de Internationaal
Aquarium Treffen plechtig geopend worden.

De organisatoren willen heel graag de sponsors
en de medewerkers aan dit evenement van harte
danken. Zonder hun hulp was dit niet mogelijk geweest.

Door het mooie weer kwam het bezoekersaantal
eerst moeizaam op gang, maar gaandeweg vonden
alle aquariumliefhebbers stilaan hun weg naar de

Bij de gezamenlijke voordracht van 19 september geven we een overzicht van dit Internationaal
Aquarium Treffen, zet het alvast in uw agenda!
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Voedseldieren voor het zeewateraquarium

De Mossel

Mytilus edulis – Linnaeus 1758
door Germain Leys - Tanichthys Hasselt

Stam: Mollusca
Klasse: Bivalvia
Orde: Mytiloida
Familie: Mytilidae
Genus: Mytilus

De mossel heeft een langwerpig asymmetrisch driehoekige, betrekkelijk dunschalige maar stevige schelp. Er is een zeer
onopvallend slot, bestaande uit enkele
zeer kleine tandjes. De umbo (top van de
schelp bij tweekleppigen. Het oudste deel
Mytilus van Mutilus wat 'mossel' betekent; van elke tweekleppige waar de groei van
edulis betekent zowel 'eetbaar' als 'sma- de schelp is begonnen. Vergelijkbaar met
kelijk'
de apex van een slakkenhuis.) ligt geheel
bij de voorkant die spits is, de achterkant
De mossel is een in zee levend tweekleppig is afgerond.
weekdier. De soort wordt ook wel 'gewone'
of 'eetbare mossel' genoemd. We kennen De buitenkant van de schelp heeft een
ze zeer goed als er een portie heerlijke paarsblauwe kleur. Lichtere kleuren, geelfrieten bij geserveerd worden. Maar ook bruin tot groen komen ook voor. In dat
de rifvissen en de vleesetende zoetwater- geval zijn vaak stralende blauwe tot donvissen die we in onze aquaria houden, lus- kerpaarse lijnen aanwezig. Schelpen van
ten wel mosselen.
jonge dieren zijn geelachtig en licht door-

Mytilus edulis

zichtig. De 'huid' van de schelp (het periostracum) is zwart bij volwassen dieren.

De binnenzijde van de schelp is vanuit de
bovenzijde van de schelp (de umbo) tot
aan de mantellijn vaak bekleed met parelmoer. Tussen de mantellijn en de schelprand is de schelp paars gekleurd (of een
beetje blauw).
Kenmerken van het dier
Echte ademhalingsbuizen (sifonen) ontbreken, er is wel een in- en een uitstroomopening. De voetklier scheidt een uit eiwitten bestaande kleverige substantie af.
Buiten de schelp verhardt deze substantie
tot draden (byssusdraden) die zich aan het
substraat hechten. Deze byssusdraden zijn
taai en elastisch en hebben een zeer hoge
sterkte waardoor de schelp stevig verankerd wordt.
Voortplanting
Zoals de meeste tweekleppigen vindt de
voortplanting buiten de dieren in het zeewater plaats. Min of meer gelijktijdig worden miljoenen eitjes en zaadcellen van
vele volwassen dieren het water in gespoten. In het zeewater vindt de bevruchting
plaats. Er ontstaat dan een larve met een
planktonische levenswijze.
Na ongeveer één maand wordt de larvale
schelp gevormd, die gedurende enige tijd
verder aangroeit. De larvale schelp ziet
er nog niet zo uit als die van de volwassen mossel. Na verloop van tijd wordt de
schelp te zwaar voor een zwevende levenswijze en zakt het 'broed' naar de zeebodem. Deze fase is kritiek omdat ook op de
zeebodem veel predatoren aanwezig zijn.

Habitat en leefwijze
De mossel leeft op een vast substraat (epibiont) omdat hij aanhechting voor de byssusdraden nodig heeft. Het substraat kan
bestaan uit een stenen ondergrond, maar
oude veenbanken en oude verharde kleibodems die op de zeebodem aanwezig
kunnen zijn, voldoen ook.
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van andere organismen met een hard skelet,
zoals bijvoorbeeld grote schelpen. Dat
kunnen ook soortgenoten zijn. Door zijn
stevige verankering door middel van de
byssusdraden zijn mossels in staat zich
in zeer onrustig water te handhaven. De
gestroomlijnde schelp helpt daarbij omdat
het water er gemakkelijk langs stroomt en
dus weinig grip op de schelp kan krijgen.
Omdat het dier een weinig mobiele levenswijze heeft, is het niet in staat om
zich tegen sedimentatie van zand en slib
boven op de schelp te verweren door zich
te verplaatsen. Daarom is een vestiging in
onrustig water ook gunstig omdat daarmee het substraat vrij van sediment gehouden wordt. Toch komt de mossel ook in
zeer rustig water voor. Dergelijke biotopen
moeten dan wel een heel geringe of liefst
geheel afwezige sedimentatie hebben. Een
optimaal habitat vormt de getijdenzone.
De soort is in grote hoeveelheden, vaak
dicht op elkaar, te vinden op rotskusten.
Ook kunstmatige rotskusten, door mensen
aangelegde dijken, vormen een goede habitat. Een plek waar mossels vaak voorkomen is de omgeving van de laagwaterlijn
in een waddengebied. Op deze plaats kunnen zich mosselbanken vormen. Dit kunnen enorme opeenhopingen van levende
en dode mossels zijn. De schelpen vormen
het harde substraat voor jonge mossels
en op deze wijze kan zich een rifachtige
structuur, een mosselbank vormen.

Slechts een gering deel van de oorspronkelijke larvenpopulatie komt terecht op
een geschikte plek en overleeft de eerste
periode. Mosselen van ongeveer 1 centimeter noemt men mosselzaad. Wanneer
de mosselen circa vier tot vijf centimeter
groot zijn, worden ze halfwasmosselen genoemd.
Door de grote hoeveelheden pseudofaeces
wordt zeer veel slib door de mossels zelf in
Na ongeveer twee jaar zijn de mosselen en rond de mosselbank afgezet. De moszes tot zeven centimeter groot en geschikt sels zelf zijn met byssusdraden aan elkaar
als consumptiemossel.
vastgehecht. Op deze wijze kan inderdaad
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een verschillende decimeters boven het De belangrijkste natuurlijke vijanden van
wad uitstekend stabiel mossel'rif' gevormd de mossel zijn waadvogels. Daarnaast zijn
zeesterren ondanks hun slome beweging
worden.
geduchte roofdieren. Een zeester kruipt
Een mossel kan bij eb ongeveer 6 uur bo- op de mossel en trekt met zijn armen de
ven water blijven. Veel langer wordt niet twee schelpdelen van elkaar. De armen
verdragen, dan treedt sterfte op. Tijdens van de zeester zijn voorzien van vele kleide emersieperiode wordt de schelp met ne zuignapjes aan de onderzijde. Deze
behulp van de sluitspier gesloten gehou- worden vastgezogen aan de schelpen van
den om uitdroging te voorkomen. Bij vloed de mossel en leveren zo een trekkracht op
staat de mossel onder water, de sluitspier de schelp. De zeester hoeft verder geen
ontspant en de kleppen openen zich waar- inspanning te leveren aangezien de zuigdoor voedsel uit het water kan worden ge- napjes een constante kracht uitoefenen.
filterd. Een mossel kan vijftien jaar oud
Zoals elk schelpdier moet de mossel om de
worden.
schelp dicht te krijgen zijn sluitspier gebruiken. Het dichthouden van een schelp
Voeding
kost dus ook zonder een aanval van een
De mossel is een filteraar. Het voedsel van zeester al energie. Als daar de trekkracht
de mossel bestaat voornamelijk uit plank- van de zeester bovenop komt, raakt de
ton. Andere zwevende stof, zoals slib en mossel betrekkelijk snel moe. Zodra de
dergelijke wordt eveneens uit het water mossel de schelp iets opent, spuit de zeester maagzuur naar binnen. De mossel
gefilterd.
trekt zijn schelp weer dicht en wordt nu
Mossels kunnen door het opnemen van al deels verteerd door de zure sappen van
giftige stoffen of algen die giftige verbin- de zeester. Het duurt dan niet lang meer
dingen produceren, zelf óók giftig worden. voordat de mossel sterft, en de schelpdeHier hebben ze zelf tot op zekere hoog- len zich weer openen.
te geen last van, maar consumptie door Een derde vijand van de mossel is de vleesdieren (inclusief de mens) die hoger in de etende slak, zoals onder andere de Tepelvoedselketen staan kunnen door een cu- hoorn. Ze boort een gaatje in de schelp
mulatief effect wel schade ondervinden. met zijn rasptong of radula, die bezet is
Indien je dus zelf mosselen gaat plukken met tandjes. Daarna wordt de inhoud door
aan de kust, moet je er zeker van zijn dat het gaatje leeggezogen en blijft de mosze niet verontreinigd zijn om onze vissen selschelp leeg achter.
Een nieuwe bedreiging is de Japanse oesniet te vergiftigen.
ter; deze exoot maakt gebruik van hetzelfde substraat als de mossel maar filtert
Natuurlijke vijanden
bovendien de mossellarven uit het water.
De mens is ook een vijand van de mossel,
omdat de vangst schade toebrengt aan de
populaties. Dit speelt minder mee bij gekweekte mosselculturen.
Voorkomen
De mossel is één van de algemeenste diersoorten aan de Nederlandse en Belgische
kust. In Nederland komen kweekmosselen
o.a. voor in twee gebieden: de Oosterschelde en de Waddenzee, waarbij op dit
moment de Waddenzee de grootste produonverteerde mosselfragmentjes in een
cent is van kweekmosselen, ook wel mosuitgebraakte meeuwenmaaltijd; de roze
selzaad genoemd. Ook aan de Hondsbosfragmentjes zijn van de mossel.
8

sche Zeewering, de pieren van IJmuiden,
Hoek van Holland en verder op de basalten
zeeweringen langs de kust komt mosselzaad voor.
De vishandel spreekt in de beide eerste
gevallen van 'Zeeuwse mosselen' omdat
alle Nederlandse mosselen voor consumptie in de Oosterschelde verwaterd worden.
Verwateren betekent: zandvrij gespoeld.
Door vervuiling van randzeeën als de
Noordzee is de natuurlijke populatie de afgelopen honderd jaar met ca 70% afgenomen.
Mosselen bevatten eiwitten, mineralen,
vitaminen, fosfor, ijzer, jodium en seleen.
Met 1% is het vetgehalte te verwaarlozen.
Honderd gram gekookt mosselvlees levert
70 kcal. Ze zijn bijgevolg uitstekend voedsel voor de vissen zonder dat er te dik van
worden
In het rifaquarium wordt de gekookte mossel doorgaans gebruikt als voedsel voor
lipvissen, baarsachtigen, keizervissen, kogelvissen en andere viseters.
Opgelet! ze moeten gekookt worden zonder toevoeging van kruiden, dus de mosselen die je voor jezelf klaar maakt, zijn
niet geschikt als voedsel voor onze vissen.
Ook Piranha’s en Arowana’s en andere
vlees- of visetende zoetwatervissen lusten
eveneens graag mosselen. Voor kleinere
vissen dien je de mossel klein te snijden.
Hoe kleiner je de stukken snijdt, hoe minder groot de kans is dat de mosselstukjes
blijven drijven.
Rauwe mosselen worden doorgaans niet
gevoederd omdat het een hele klus is om
er aan te geraken.
Het openen van de rauwe mossel is bijna
zo moeilijk als het openen van een rauwe
oester.

Als je een Chelmon rostratus (Pincetvis) in
uw aquarium hebt, kan je hem ook best
mosselen voederen als aanvulling op zijn
gewoon dieet omdat hij anders te zwak
wordt. De pincetvis is namelijk een zeer
trage eter. Je kan best de mossel op een
houten brochettestokje steken en zo tussen het levend steen klemmen. Doe dit
wanneer de verlichting uit is en de lipvissen slapen zijn zodat hij hier geen concurrentie van ondervindt. Als je de pincetvis overdag wil voederen dan moet je
een voederklok net onder de oppervlakte
van het water aanbrengen. De gekookte
mossel zal dan aan de oppervlakte drijven
binnen de voederklok. De grootte van de
voederklok dient dan zo te zijn en zo diep
in het water te hangen dat de pincetvis er
net aan kan met zijn lange snuit. De andere vissen, zoals dokters, zullen er dan
niet in slagen om bij de mossel te geraken
en geven het al vlug op. Eens de pincetvis
gewend is aan deze voedermethode zal hij
zich al naar de oppervlakte begeven wanneer je de voederklok aanbrengt.

Chelmon rostratus Foto: Patrick Scholberg
(in het aquarium van Harry Reynders)
Als je zelf Tridacna’s of andere tweekleppige schelpdieren in het rifaquarium houdt,
dan kan je best niet al te veel mosselen
voederen om de vissen niet aan de smaak
van de tweekleppigen te wennen. Om deze
reden wordt zeker afgeraden om rauwe
mosselen te voederen.
Bronvermelding:

gekookte mossel

http://nl.wikipedia.org
http://data.gbif.org
Foto’s: Wikipedia tenzij anders vermeld
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VISSEN

KORALEN

& BENODIGDHEDEN

Staatstbaan 274
3460 Bekkevoort
+32 (0) 475 90 34 64
info@reefgems.be

w w w. r e e f g e m s . b e

SUPERMARKT AD Delhaize Sint-Lambrechts-Herk
Sint-Truidersteenweg 448
3500 HASSELT
Tel : 011/27.36.40

Openingsuren:
Maandag
12u00 – 19u00
Dinsdag		
8u30 – 19u00
Woensdag
8u30 – 19u00
Donderdag
8u30 – 19u00
Vrijdag		
8u30 – 19u00
Zaterdag		
8u30 – 19u00
Zon- & feestd 8u30 – 12u30
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Locusta migratoria
De Treksprinkhaan
door Johnny Bernaerts
Bewerking: R. Hoofs, AV De Minor Maastricht

Uitgaande van de interesse om insecten te
kweken is de treksprinkhaan een entomologisch verantwoord studieobject. Ze kunnen gevoederd worden aan tal van dieren:
hagedissen, water-schildpadden, vogelspinnen, bidsprinkhanen en zelfs insectenetende slangen, vogels of vissen en zelfs

voornamelijk gekiemde granen). Ze zijn
moeilijker voort te kweken door de beginneling omdat ze, om zich voort te planten,
correcte omstandigheden vereisen.

mensen die er verzot op zijn.
Twee soorten sprinkhanen worden sinds
lange tijd gekweekt in laboratoria: de treksprinkhaan
(Locusta migratoria) en de pelgrimsprinkhaan (Schistocera gregoria). De laatste
woont in de halfwoestijngebieden van
Noord Afrika en Arabie. Zijn kweek veroorzaakt verscheidene problemen, voornamelijk in de voedselvoorziening (ze eten

pisch Afrika tot Zuid-Afrika en zelfs op
Madagascar. De rampzalige invasies hebben zelfs vandaag nog plaats, ook wanneer de media hier geen aandacht aan
schenkt. De politieke en economische factoren zijn voor een deel de oorzaak van
deze plaag. De natuur negeert de politieke
grenzen en de sprinkhaanpopulaties trekken door de ongecontroleerde streek. Ze
verwoesten alles door hun vreetgedrag en

Een ware plaag
Locusta migratoria is te vinden van tro-
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verspreiden de hongersnood over duizenden kilometers afstand. Het zou technisch
gezien niet moeilijk zijn om deze ramp uit
te roeien. In Montpelier ontvangt en verzamelt het P.R.I.F.A.S. alle informatie van
de plaatselijke studies over de evaluatie
van de populatie van de allesvernietigende sprinkhanen. Men kan steeds beter de
periodieke invasies voorzien op basis van
meteorologische en klimatologische gegevens. Eigenaardig: in onze rijke landen
met gematigd klimaat doen we het omgekeerde; we doen alles om zoveel mogelijk
treksprinkhanen te kweken.
6 weken voordat ze volwassen zijn
De cyclus van het insect is kort. Bij 25ºC
volstaan twee en een half maanden om
een volledige generatie op te zetten. De
jonge Locusta migratoria zijn zwart bij de
geboorte. Ze meten slechts 6 mm, maar
lijken volledig op hun ouders, zonder de
vleugels. Dit is normaal voor insecten met
een onvolledige metamorphose, net zoals
de veld- en sabelsprinkhanen en krekels
van de orde Ortopthea. Het zijn insecten die hun achterste vleugels opplooien,
eventueel onder de voorste vleugels, de
dekschilden.

Na zes weken hebben de larven van de
treksprinkhaan de volwassen leeftijd bereikt. Ze zullen hun 5 larvale stadia gepasseerd hebben. Vanaf het tweede stadium
wordt hun 'rok' lichter. De treksprinkhaan
is bekend voor de verschillende kleuren die
hij toont tegenover de andere leden van de
groep. Het zijn groepsdieren en een solitair exemplaar is zeldzaam. Na het tweede
stadium wordt het lichaam oranje en het
hele lichaam min of meer vlammend grijs.
Een zwarte band omlijnd de rug, de thorax
en de abdomen. Bij de solitaire vorm is het
oranje vervangen door lichtgroen. Het volstaat om enkele jonge larven ieder apart
in individuele terraria te houden.
Om te vervellen hebben de sprinkhanen
een verticaal, ruw oppervlak nodig, waaraan ze zich kunnen vasthechten. Bij de vervelling barst de tere huid op de rug open,
tot aan de kop en vervolgens de thorax.
Het kleurloze insect maakt zich los en bevrijdt ook de poten. Zijn nieuwe huid (het
pantser bij insecten) verhardt en verkleurt
binnen enkele minuten. En de sprinkhaan
herbegint zijn onderbroken zwerftocht met
vele kleine maaltijden. Wanneer de verticale, ruwe oppervlakten niet groot genoeg
zijn voor het aantal dieren, gebeurt het
wel eens dat een soort-genoot begint te
knagen aan het dier in vervelling. Deze is
dan verloren. Een goede kweek hangt
dus ook af van de aanwezigheid van ruwe
kanten in het terrarium. In het vierde stadium ontwikkelen de vleugels zich. Ze
worden beter zichtbaar in het vijfde stadium. Pas in de laatste vervelling zijn de
vleugels functioneel voor het volwassen
insect. Men kan de geslachten onderscheiden door morfologisch onderzoek van de
zichtbare abdomen en de grootte van de
dieren. De mannetjes meten 40 tot 55 mm
en de vrouwtjes 55 tot 70 mm.
De vier kleine aan- hangsels achteraan het
achterlijf van het vrouwtje dienen om de
bodem te doorboren en de eieren te leggen. Bij het mannetje is op de buikzijde
een kegelvormige plaat te zien die eindigt
bij de abdomen of het achterlijf. De volwassen sprinkhanen hebben een rok zonder contrast, grijs of geel met vlammend
grijs. Maar enkele dagen voordat ze de
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seksuele volwassenheid bereiken, wordt
het mannetje feller van kleur, soms zelfs
roze. De vrouwtjes verkleuren niet of kleuren misschien een beetje tot citroengeel.
In dit stadium zijn paringen frequent. Ze
duren verscheidene uren, waarbij het mannetje zich vasthecht aan de rug van het
vrouwtje zonder verder nog iets te doen.
Enkele tijd later zoekt het vrouwtje een
plaats waar de bodem zacht is om er een
gat in te maken. Ze richt zich verticaal op
en drukt de abdomen in de bodem. Soms
wel twee maal haar lengte. In de kuil laat
ze een veertigtal langwerpige eieren vallen, gerangschikt, de ene naast de andere.
Ze ontwikkelen zich in een schuimachtige
materie, die lijkt op polyurethaan.
Deze oˆtheca beschermt de eieren tegen
uitdroging en eventuele temperatuurschommelingen.
Elk vrouwtje kan tijdens haar volwassen
leven vier tot vijf ootheca leggen. Bij 25˚C
komen de jongen 15 dagen later uit, met
tussenperioden van enkele uren.
Licht en warmte
Om een productieve kweek van treksprinkhanen op te zetten moet het terrarium aan
verscheidene noodzakelijkheden voldoen.
Voor een normale kweek (bv: een schoolvoorbeeld om de cyclus te bestuderen)
volstaat een plastic terrarium van 30 cm
met verluchting. Voor een langer durende
kweek met de bedoeling zo veel mogelijk
dieren te kweken is het aangeraden een
groter volume te nemen. Een aquarium
van 80 cm tot 1 meter lengte met een geperforeerd deksel is prima.
Of je kan zelf een houten terrarium maken
met aan de 4 zijden verluchtingsgaas. Men
moet metalen verluchtingsgaas nemen,

want plastic vliegendraad wordt opgegeten.
Tijdens alle stadia van de kweek is de
warmte belangrijk, ook bij een koude
nacht (15 - 18ºC).
Het aanwezig zijn van 1 of 2 lampen van
25 of 40 Watt in het midden of verdeeld
over de lengte van het terrarium is onmisbaar tijdens de dag (programmeer 13 uren
dag en 11 uren nacht). Deze belangrijke
stralingsbron bepaalt de dagactiviteiten en
de goede vruchtbaarheid van de dieren.
De sprinkhanen van alle leeftijden komen
graag samen op een strookje metaalgaas
van 5-10 cm groot dat bevestigd is aan het
plafond. Men mag dit gerust vergroten,
want het is hier dat de dieren vervellen.
De bodem is bedekt met 7 cm vochtig en
fijn zand. Het voedsel wordt dagelijks vers
gegeven in 2 bekertjes, dicht bij de lamp
(daar vertoont zich de grootste activiteit).
De treksprinkhanen eten hetzelfde voedsel op alle leeftijden. In de natuur eten ze
grasachtige planten. In de kweek kunnen
bladeren van andijvie worden aangeboden, alsook dunne schijfjes appel. Daarbij
geeft men nog zemelen, poedermelk en
stuiftneelkorrels. Men kan zich het leven
ook vergemakkelijken en de andijvie vervangen door een stukje gazon, op voorwaarde dat uw gazon niet midden in een
vestedelijkt gebied ligt (vervuiling). Doe
in geval van twijfel een test met enkele
dieren.
De sprinkhanen, afkomstig van woestijngebieden drinken nooit. Ze halen hun
vocht uit het verse voedsel. Het voedsel
wordt dagelijks verstrekt om uitdroding te
voorkomen. In tegenstelling tot
krekels zijn treksprinkhanen stille insecten. Ze geven vlug resultaat, indien men
een minimum aan verzorging strikt volgt.
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... Vlaanderens
grootste dierenspeciaalzaak!
Op 1000 m² kan je aangenaam en rustig
kennis maken met:
Ongeveer 40.000 vissen
Meer dan 500 vogels
Knaagdieren, fretten...
Een afdeling reptielen
Een heel ruim assortiment voeder en benodigdheden, in totaal meer dan 10.000 artikels.

GEJO

www.dszgejo.be
Gouden Kruispunt 28
3390 Tielt-Winge
Tel : 016/63.50.55
Fax : 016/64.06.55
Open alle dagen 10:00u - 18:00u
(Maandag gesloten)
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Restaurant
Self-Service
KURINGEN

Wij verzorgen nu ook de catering voor al uw gelegenheden
•Barbecues
•Familiefeesten
•Verenigingsfeesten
•...
Dagelijks open van 9u00 tot 20u30
Hoek Kuringersteenweg – Schampbergstraat
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AQUARIUMSHOW

Olmense Zoo Onderwater
donderdag 10 november
t/m zondag 13 november 2016
in de Olmense Zoo
Bukenberg 45 - 2491 Olmen-Balen

Aquariumshow
via aparte ingang: 6 euro
van 10 tot 20 uur

door

Zoo + Aquariumshow: 12,50 euro
van 10 tot 16 uur

Info:
www.zilverhaai.be
www.olmensezoo.be

ter gelegenheid van :

40
Aquariumclub Zilverhaai Beringen
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Actieve kool...
Hoe en wat?

Door Latruwe Marnix, Aquarianen Gent

Onder aquarianen is de term chemische
filtratie synoniem aan actieve kool.
Opbouw van opgeloste organische componenten zal tot een gele kleuring van
Door middel van een adsorptieproces het water leiden. Dit is een aanleiding
is actieve kool een effectief middel om tot vieze luchtjes en brengt de watercomponenten zoals fenolen, taninen en condities naar een kwaliteit die algenturfzuren uit het aquarium te verwijde- groei bevordert. Dit kan het welzijn van
ren. Deze componenten onder de ver- de bewoners van het aquarium in gevaar
zamelnaam "opgeloste organische com- brengen. De opgeloste organische componenten" zijn het eindresultaat van ponenten, die in het aquariumwater worbacteriologische processen in het aqua- den gevonden, verschillen aanzienlijk
rium. Traditionele mechanische filtratie wat betreft molecule-gewichten.
en eiwitafschuimers verwijderen deze
niet effectief.
Actieve kool kan gemaakt zijn van dier-
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lijk, mineraal of plantaardig materiaal.
Voorbeelden zijn vetkool (mineraal),
ligniet (mineraal), verschillende houtsoorten (plantaardig), kokosnootschillen
(plantaardig) en botten van dieren (uiteraard dierlijk). Poriëngrootte, hardheid
en adsorptiecapaciteit hangen af van het
basismateriaal en het proces van bereiding (activatie).

Passief gebruik, houdt in dat de actieve
kool in een fijnmazige zak in het filter
of achter de decoraties in het aquarium
wordt geplaatst. De actieve kool zou dan
"werken" door middel van een diffusieproces en dus erg langzaam. Andere
aquarianen gebruiken actieve kool met
tussenpozen en een paar dagen per keer
in een poging de potentiële problemen
door continu gebruik van actieve kool te
Het is algemeen bekend dat vetkool het voorkomen.
beste uitgangsmateriaal is voor vloeistof-fase-kool, aangezien dit het beste De effectiviteit van de actieve kool is ook
compromis geeft van de hardheid, po- sterk afhankelijk van de stroomsnelheid
riëngrootte, actief oppervlak en ashoe- van het water door het filter. Hoe sneller
veelheid.
het water er doorheen vloeit, hoe minder
effectief de actieve kool zal werken. VerEr is enige discussie, speciaal onder zee- want aan de vraag hoe men het best de
aquarianen, over de manier waarop men actieve kool kan gebruiken, is de vraag
actieve kool het best kan gebruiken. hoeveel actieve kool men moet gebruiVanuit oogpunt van efficiëntie is het, het ken.
beste om water door de actieve kool in
een soort van busfilter te leiden. Deze Het antwoord is niet eenvoudig. Het
efficiëntie kan echter nadelen hebben, hangt af van de grootte van het aquaspeciaal in zeeaquaria. Actieve kool ont- rium, de biologische belasting, het soort
doet het water snel van alle gelige com- organisme in het aquarium en de manier
ponenten, wat een snelle toename van waarop men de actieve kool gebruikt.
penetratie van ultraviolet (UV) licht kan Een advies is om in het begin wat matig
veroorzaken en kan resulteren in het te zijn met de hoeveelheid actieve kool
"verbleken" van sommige koralen. Ver- als het de eerste keer is dat men actievebleken is hier gedefinieerd als uitstoten koolfiltratie toepast of als het lang gelevan symbiotische zoöxanthellen.
den is dat de actieve kool vervangen is.
Een ander punt van zorg is dat, als
men actieve kool efficiënt gebruikt, dit
het water snel van waardevolle sporenelementen zal ontdoen. Alhoewel deze
waarschuwing regelmatig in de aquariumliteratuur wordt herhaald, is nooit wetenschappelijk aangetoond dat dit werkelijk gebeurt. Efficiënt gebruik van de
actieve kool zou ook de oorzaak zijn van
het kopen lateraallijnerosie-syndroom bij
bepaalde vissen (keizervissen, doktersvissen, en discusvissen). Dit "oorzaak
en gevolg" verband is ook nog wetenschappelijk aangetoond. Om deze mogelijk ongewenste verschijnselen echter
te vermijden, gebruiken veel aquarianen
passief actieve kool.

Aanbevelingen in de aquariumliteratuur
variëren van 200 gram tot 1kg per 200
liter water. De volgende logische vraag is
hoe vaak de actieve kool te vervangen.
Er is nu een test beschikbaar van Salifert
die de adsorptiecapaciteit van de actieve
kool meet.
Deze eenvoudige test is een goede methode om te bepalen hoe vaak de actieve
kool moet worden vervangen.
Een andere methode is een witte plastic
kaart met eventueel een lichtgele lijn in
het aquarium te plaatsen en die door de
zijkant van het aquarium te bekijken.
Als het wit een gelige tint heeft, is dat
een teken dat de actieve kool zijn effectiviteit gaat verliezen. Wanneer de gele
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lijn niet meer is te onderscheiden, dan
is dit een indicatie dat het water geel
geworden is en dat de actieve kool zijn
effectiviteit heeft verloren. Actieve kool
kan een groot gedeelte van zijn effectiviteit in twee tot vier weken verliezen
omdat organisch materiaal en bacteriologisch slijm het oppervlak van de korrels bedekken. Dit blokkeert heel effectief de toegang tot de inwendige poriën.
Deze laag kan weggewassen worden om
zodoende de levensduur van de actieve
kool te verlengen.
Een andere belangrijke parameter is de
deeltjesgrootte.
In het algemeen zijn kleinere deeltjes inherent aan grotere efficiëntie omdat zij
een groter specifiek oppervlak aanbieden. Kleine korrelige kool is moeilijk te
hanteren en schoon te maken en moet in
een fijnmazige zak worden gedaan.

door de kool beperkt. De kool zal dan snel
als mechanisch filter werken, worden samengedrukt en verstoppen, hetgeen de
doorstroming nog verder beperkt.
Grootkorrelige actieve kool kan in een
grofmazige zak gedaan worden of in een
filter met een gaas. Dit maakt het minder waarschijnlijk dat de actieve kool als
mechanisch filter gaat werken en het
verlengt de levensduur. Grofkorrelige actieve kool zal ook beter werken als het
passief gebruikt wordt omdat dan het
diffusieproces makkelijker verloopt.
Geen discussie over de actieve kool is
compleet zonder de vraag te beantwoorden of het geregenereerd kan worden.

Onderdeel van het fabricageproces van
actieve kool is het verwarmen in een
zuurstofvrije oven bij een temperatuur
van ca. 1000°C. Voor zover ik weet, is
Deze zal snel worden bedekt met vuil en dit niet iets wat gemakkelijk kan worden
een slijmlaag hetgeen de doorstroming gedupliceerd met gangbare middelen.

Runkstersteenweg 168
3500 Hasselt
011/ 23 27 22

Elke dag open van 16u tot 24u
SMS uw bestelling 0488/ 987 888
Gratis levering vanaf 15 euro
binnen een straal van 5 km
Levering aan fabrieken, bedrijven, scholen...

Broodjes - Dürüms
Bakjes - Salades
Extra’s - Schotels
Pasta’s - Pizza’s
Turkse Pizza’s
Pizza’s Calzone
Taco’s - Snacks
Sauzen - Dranken
500 aquariums op 600m²

CH. DE LOUVAIN 473/7
1300 WAVER
TEL: 010/22.41.03
Open:
ma 13u30 - 18u30
di - vrij 10u00 - 18u30
za doorlopend 9u30 - 18u30

Zoetwater
Zeewater
Koudwater
Planten en lagere dieren
Fabricage van aquariums
Alle benodigdheden voor tuinvijvers

www.histoiresdeaux.be
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KAPSEL MET
STEAM
Super gladde
brushing vanaf
€ 21 tot boven de
schouder

Inoa kleuren zonder amonia + kapsel vanaf € 45
Heren coup zonder wassen €15 + gelle
		
met wassen en drogen €18

Voor al de leden van Tanichthys steeds
10% op alles
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Jaarlijkse zomeruitstap
Zondag 28 augustus
Zoo Antwerpen & Aquatopia

Bij het ter perse gaan van dit nummer van Aqua Limburg was de
gedetailleerde informatie over de jaarlijkse uitstap nog niet gekend.
We weten wel
- waar we naar toe gaan
				
- hoe we er naar toe gaan (met de trein)
				
- Wanneer we er naar toe gaan (28 augustus)
				
- dat het weer plezant zal worden!
Van zodra we meer info hebben zal die via e-mail medegedeeld
worden.
Hou dus uw mailbox in het oog en zet 28 augustus al in uw agenda!
De redactie
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Aangenaam vertoeven
in hartje Hasselt?
Schuif je voeten onder tafel bij brasserie ‘De Vogelsanck’.
Wij zorgen voor een verfrissend drankje, een snelle
snack of een hartelijke maaltijd. U bent klant? Dus u
bent koning in deze gezellige, sfeervolle brasserie.

Op zoek naar een
Vergaderruimte of Feestzaal?
Voor u drie zalen GRATIS ter beschikking! Consumpties
worden door het personeel tot in de zaak geserveerd.
Tijdig reserveren is aangeraden.

BRASSERIE DE VOGELSANCK
Demerstraat 99 - 3500 Hasselt - 011/22.35.85
www.devogelsanck.be - info@devogelsanck.be
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www.hustinx-aquaristiek.com
Op 1200m ² v in d t u :
To p k w a l it e it in
Ze e v is s e n , k o r a l e n
En l a g e r e d ie r e n
Aq u a r iu m s
van de beste m er k en
e n a q u a r iu m s o p m a a t

En o r m e k e u z e in
t r o p is c h e v is s e n ,
d is c u s s e n , p l a n t e n
En L-n u m m e r s
Vo e d e r s e n m a t e r ia l e n
v a n d e b e s t e k w a l it e it

We k e l ij k s e im p o r t e n
v a n u it d e in t e r e s s a n t s t e w e r e l d d e l e n

Me t DESKUNDIG ADVIES
Ma. Di. 13u - 18u

Do. 10u - 20u

Vr. Za. 10u - 18u
Woensdag, zondag en feestdagen gesloten
Vildersstraat 26, 3500 Hasselt
Tel. 011 / 210082
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