Zee wat er

Dagboek van een zeeaquari aan
Deel 5 : vi ssen

Hans Louf, Aquatropica Kortrijk
Mijn aquarium heeft de warme dagen goed doorstaan, de watertemperatuur is

nooit boven de 26, 5 ˚ C geweest. Dit is prima, want richting 27 en hoger
zullen er al wat koraaltjes afzien en zeker nu ze nog in de opstart zitten. Er zit

geen koeler op mijn systeem en dat blijkt nu zeker niet nodig te zijn. Dit had
ik ook wel gedacht (gehoopt) omdat ik met ledverlichting werk. Ik had wel een

ventilator klaarstaan om, indien de watertemperatuur toch te hoog zou wor-

den, koelere lucht over het wateroppervlak te blazen om zodoende de tempe-

ratuur wat omlaag te brengen, maar de ventilator is in de verpakking mogen

blijven zitten.

Op één van de koralen zat een

naaktslakje, welke het echt is weet
ik niet. Waarschijnlijk een polie-

petende slak want hij zat heel

goed vast op een koraal.

Overzicht van de visjes die er nu inzitten:
F
(Philippijnen doktersvis)
FAcan thurus japonicus
(gele zeilvindoktersvis)
FZebrasoma flavescens
(geelstaart doktersvis)
FZebrasoma xan thurum
tiental
(groene juffer)
Chromis viridis
Aqu atr opi c a Kortrij k

– 18 –

Macropharyngodon ornat us
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(prachtlyrakeizervis)
Genican thus bellus
(oranjeblauwe dwergkeizer)
F Cen tropyge acanthops
koppel
(driebandsanemoonvis alias nemo)
Amphiprion ocellaris
F
(citroenlipvis)
FHalichoeres chrysus
(regenbooglipvis)
FHalichoeres melanurus
(schaakbordlipvis)
FMacropharyngodon ornatus
(koning Salomon dwergbaars)
FPseudochromis fridmani
koppel
(koningsgramma)
Gramma loreto
F
(geen populaire naam, maar ik noem hem/haar ‘kieker')
Ecsenius stigmatura
F
F

koppel

Om mijn zand te doorwoelen heb ik twee zandzeefsterren (
Archaster angula) en twee zeemuizen zitten. Er zitten ook nog een paar pepermuntgarnalen
tus
(
) om de glasanemonen onder controle te houden en
Lysmata wurdemanni
nog een slangenster om wat etensresten op te ruimen.

Ecse ni us sti gmat ura

Hieronder nog een foto hoe de bak er nu bijstaat.
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