Voor u gel ezen
Voor u gel ezen
Gehei mzi nni ge vi s bijt i n peni s
van badende ki nder en

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Twee j onge kinderen geraakten ernstig gewond, n adat een mysterieuze vis in
hun p enis beet terwijl z e a an h et baden waren in d e K
 enh Giua r ivier, p rovincie
Dong Thap, Vietnam. D
 e a anval g ebeurde op v erschillende tijdstippen, m
 aar in
beide g evallen waren de jongens

n aakt aan h et baden/zwemmen.

Op 5 augustus 2 012 gebeurde de eerste aanval. D e 7 -jarige Nguyen Huu Thien
was samen met een groep andere
kinderen aan het spelen in de rivier, toen volwassen omstaanders
hem  plots  hoorden  gillen  en
zagen  dat  hij  probeerde  iets  te
verwijderen  van  zijn  jongeheer.
De omstaanders haalden hem uit
het water en gezien zijn verwondingen,  zijn  plasser  was  bijna
compleet afgebeten, werd hij naar
het  Thap  Muoi  hospitaal  geTypi s ch dec or van z we m men de ki n der en. So m mi ge bracht,  waar  de  dokters  probeerden zijn piemel te redden.
gekl eed, an der e n aakt.
Op 9 augustus 2 012 gebeurde een tweede accident. D e 4-jarige Nguyen Hoan
Hao werd eveneens uit het water gehaald met zeer ernstige verwondingen aan
zijn geslachtsdeel, zijn lid ging enkel nog vast aan zijn lichaam door een dun
stukje huid.
Ofde dokters er uiteindelijk in geslaagd zijn om de piemels van b eide j ongens
te redden werd nergens medegedeeld.
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Er is ook nog een rapport dat een derde j ongen gebeten werd, maar buiten de
melding dat hij kort na zijn opname uit het ziekenhuis ontslagen werd, ontbreken verdere details.
Een expert van het  ‘Southern Freshwater Fisheries Center' zei dat hij verbaasd was dat de zoetwatervissen die voorkomen in de Mekong D elta-provincies mensen aanvallen. Ze zijn over het algemeen relatiefvreedzaam en ongevaarlijk voor mensen.

Pa mpus ar gent eus i s een p opul ai r e voeds el vi s

Tetr aodon s uvattii k o mt en k el voor
i n h et str oo mgebi ed van de Mek on g.

De vis die verantwoordelijk is voor de aanvallen is niet gekend. D e lokale b evolking denk dat de piemelbijter een uit een viskwekerij ontsnapte zilverpomfret (Pampus argenteus , een populaire voedselvis) is.
Experten denken meer in de richting van een kogelvis, meer bepaald Tetraodon suvattii . D e  1 1 cm grote kogelvis is normaal gezien niet gevaarlijk voor
de mensen, maar tijdens het broedseizoen kunnen ze zeer agressiefworden
en vallen ze alles aan wat in de buurt van hun omgeving komt.
Direct na de aanvallen werd er jacht gemaakt op de dader(s). Met netten
werd de rivier in de directe omgeving bevist, maar op het eind van de dag
konden  de  bijna  100  vrijwilligers  geen
enkele vis vangen die eventueel in aanmerking kon komen voor die vreselijke
aanvallen.  Het  mysterie  blijft  dus.  Ondertussen  wordt  de  lokale  bevolking
aangeraden om hun kinderen zeker niet
naakt in het water te laten spelen.
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