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Woordje van...

Woordje van...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Als we Jan Loos van Landschap vzw mogen
geloven is, B elgië het laatste wolvenvrij land
van Europa, maar het is slechts een kwestie
van tijd voordat de wolfzich ook in België
permanent vestigt. Zowel in Frankrijk als in
Duitsland leven er naar schatting ongeveer
honderdvijftig  wolven,  verdeeld  over  verschillende  roedels.  Ook  in  Nederland
worden ze vrij vaak gespot. De wolven gespot  in  Nederland  zouden  afkomstig  zijn
van de streek ten oosten van B erlijn.
Laten we hopen dat de eerste exemplaren die België aandoen niet hetzelfde
lot zijn b eschoren als de b eschermde Europese bizon, die na 2 50 j aar afwezigheid in Duitsland pardoes werd neergeknald toen hij opgemerkt werd nabij de
Oder in Lebus (zo'n 90 km ten oosten van Berlijn). De lokale overheid besliste dat het dier een gevaar betekende voor de lokale bevolking en gafde toelating om het dier afte schieten. D e Duitse afdeling van WWF diende prompt
klacht in tegen die functionarissen.
De neergeschoten wilde bizon was
waarschijnlijk  afkomstig  van  het
Poolse  Ujscie Nationaal  Park  dat
op de grens van beide landen ligt.
Tegenwoordig zijn ze te vinden in
Polen,  Litouwen,  Wit-Rusland,
Oekraïne, Rusland en Slowakije.
Bison bonasus,

E ur opese bi z on of wi sent
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Woordje van...
Zo zie j e maar, Europa mag nog zoveel maatregelen treffen ter bescherming
van b edreigde diersoorten, maar als een ofandere maffe functionaris iets anders b eslist, tja ... dan sta j e daar te blinken.

Zaal T' Spant, Boo msesteenweg 335, te 261 0 Wilrijk (Ant werpen)
vanaf 1 9h30 / 20h.

Sfeer beel d ver ga deri ng Aquatr opi ca
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Regenboogvissen, de niet-Sahulsoorten
Oorspronkelijke artikel: The non Sahul species
Derek Tustin, Year ofthe Rainbowfish
Vrije vertaling en bewerking: Martin Byttebier, Aquatropica
Volgens puristen
zijn de enige “echte” regenboogvissen de regenboogvissen
van S ahul 1 ), terwijl anderen een Malagassische vissenfamilie ( bedotiidae ) en
een Sulawesische vissenfamilie ( telmatherinidae ) eveneens tot de regenboogvissen rekenen. Wetenschappelijke literatuur lijkt te wijzen op enige gelijkenis, maar op dit moment is er nog geen afdoend b ewijs voorhanden om tot
een algemene overeenkomst te komen.
Historische geografie heeft aangetoond dat de Sahul-regenbogen in een ver
verleden alle op een en hetzelfde eiland rondzwommen. Er is echter weinig
informatie beschikbaar over hoe het komt dat gelijkaardige vissen voorkomen
in zowel Madagaskar ( een eiland voor de oostkust van Afrika) als in Sulawesi.
Sulawesi is een eiland ten westen van Papoea-Nieuw-Guinea, maar maakte
nooit deel uit van Sahul.
Een theorie is dat S ahul, Antarctica, Indië en Madagaskar in feite tot het late
Krijt (zo'n 8 0 – 9 0 miljoen j aar geleden) met elkaar verbonden waren. Dit zou
ook betekenen dat de voorouders van de melanotaenioiden veel ouder zijn
dan de gekende fossielen van de atheriniformes .
Gezien enkelen de Malagassische en Sulawesische vissen tot de regenbogen
rekenen, zal ik ze j e toch voorstellen ... tenslotte, kennis is macht!
Leden van de  telmatherinidae
Deze familie bestaat uit 5 geslachten met  18 soorten. Met uitzondering van
Kalyptatherina h elodes die enkel te vinden is op de eilanden Misool en Batanta, West-Papoea (voorheen Irian Jaya), komen ze alle voor op  Sulawesi
(ex-Celebes). Sulawesi is het 1 1de grootste eiland en maakt deel uit van Indonesië. In 2014 telde Sulawesi 18.455.058 inwoners (Wikipedia 2016). 
Op het eiland heerst er een hoge graad van endemisme: 62 % van de zoogdieren komen enkel daar voor. Bij de vogels ligt het p ercentage iets lager, nl.
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31 %. Ook bij de waterdieren komt er veel endemisme voor: van de 21 gekende halfbekken (Nomorhamphus ) komen er 12 enkel voor op Sulawesi, de
rest is te vinden op de Filipijnen. Momenteel zijn er 3 7 soorten rijstvissen (familie  adrianichthyidae ) bekend. Alle vier Adrianichthys

-soorten zijn endemisch, terwijl van de 33 b ekende Oryzias −soorten er  13 enkel voorkomen
op Sulawesi.
Van  de  18 gekende  leden van  de  telmatherinidae  komt  enkel Marosatherina ladigesi regelmatig voor in de handel.

AMarosatherina ladigesi

(syn.Tel
 matherina ladigesi )
De celebeszeilvis werd in de j aren dertig van de vorige eeuw geïntroduceerd in
de  aquariumhobby.  Sedertdien blijft hij regelmatig  opduiken, maar wegens
zijn nogal delicate karakter wordt hij meestal gehouden door experts. 
Net zoals bij de andere regenbogen, heeft deze vis twee rugvinnen. De lichaamskleur is bruinachtig/geel  met  een  groene  ondertoon. Het achterste deel van
het  lichaam  is  doorschijnend,
waardoor  de  organenzak  zichtbaar is.
Met zijn maximale grootte van 7,5 cm is het een relatiefkleine vis. Het b est
komt hij tot zijn recht indien gehouden in een groepje van minstens 3 exemplaren. Het water dient bij voorkeur licht brak te zijn, doch dit is niet echt
noodzakelijk. D e celebeszeilvis wordt het b est gehouden in relatiefhard water
( 10 – 15 ˚ DH) bij een neutrale tot licht b asische pH. Gezien zijn gevoeligheid
voor vinrot en andere infecties is een goede waterkwaliteit van groot belang.
Leden van de bedotiidae

Deze vissenfamilie komt enkel voor in Madagaskar, het vierde grootste eiland
van de wereld. D e familie b evat twee geslachten, Bedotia

( 9 soorten) en Rheo

-soorten komen regelmatig voor in de handel.
cles (7 soorten). Enkel Bedotia
-soorten
duiken

u
iterst
zelden op in de hobby. De Rheocles

-soorten
Rheocles
zijn zeer moeilijk te houden en vele zijn met uitsterven b edreigd.
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ARheocles


Rheocles , ofde Malagassische koornaarvissen, lijken erg veel op de Bedotia

soorten, maar werden nooit in grote mate in de aquaria gehouden. In feite is
er maar van  één  soort, Rheocles alaotrensis , gekend  dat ze in  aquaria gehouden wordt.
Het zijn zeer delicate vissen en ze zijn uiterst gevoelig voor de watertemperatuur. Zo teergevoelig zelfs dat een koeler nodig is om ze in optimale gezondheid te houden. Komt daarbij dat
na  slechts twee nakweekgeneraties  ze  zich  niet  langer  voortplanten  en  dat  er  lichamelijke
misvormingen optreden.
 Rheocles al aotrensis ( Pel l egri n 1 91 4)

Alle  zeven beschreven plus twee  onbeschreven  soorten  (Rheocles  sp.  ‘Antainambalana' & R . sp. ‘Ambatovy')
staan op de ‘ CARES C onservation, Priority Species at Risk'-lijst 2).
Rheocles al aotrensis

EN

J ul i 201 6

I UC N

Rheocles derha mi

CR

J u ni 201 6

I UC N

Rheoclesl ateralis

CVU/ CR

J u ni 201 6

P VL/I UC N

Rheocles pellegri ni

CVU/ D D

P VL/I UC N

Rheocles sikorae

CE N/ D D

P VL/I UC N

Rheocles vatosoa

VU

I UC N

Rheocles wri ghtae

EN

I UC N

Rheocles s p. ' a ntai na mbal a na'

CVU

P VL

Rheocles s p. ' a mbat ovy'

CCR

P VL





Indien een vis zowel op de C ares- als op IUCN-lijst staat wordt de IUCN-notering gevolgd. Maar blijkbaar staan b eide soms niet op eenzelfde lijn.
Rheocles lateralis bijvoorbeeld wordt  door  Cares  als kwetsbaar  (CVU) beschouwd, terwijl de huidige IUCN-lijst deze vis als ‘ Ernstig bedreigd (kritiek)'
(CR) opgeeft.
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Voor alle duidelijkheid som ik nog even de verschillende IUCN-categorieën op: 
E X:

Exti nct ( ui tgest orven)

E W: Exti nct i n t h e Wil d ( ui tgest or ven i n h et wi l d)
CR:

Cri ti cal l y E n da n ger ed ( er nsti g bedr ei gd ( kri ti ek))

E N:

E n da nger ed ( bedr ei gd)

VU:

Vul n er a bl e ( k wets baar)

NT:

vr oeger L R/ nt Near Thr eat en ed ( gevoel i g)

CD:

vr oeger L R/c d Conser vati on Depen dent ( va n besc h er mi ng afha nkel i j k),
ko mt al l een n og voor bi j s oorten di e voor 2001 i n deze categori e zi j n
i n gedeel d en ni et op ni eu w zi j n beoor deel d.

L C:

vr oeger L R/l c Least Concer n ( ni et bedr ei gd ( vei l i g))

D D:

Data Defi ci ent ( onzeker)

NE:

Not Eval uated ( ni et geëval u eer d)

Cares gebruikt er vijf: CEW, CCR, CEN, CVU en CNT.

ABedotia

Lange tijd waren er maar vier Bedotia

-soorten gekend: Bedotia

 longeayi , B.
,


en

.

De

laatste
tijd
werden

echter
gianalis B. madagascariensis
B. tricolor
nogal wat nieuwe soorten gevonden, waarvan nog vele op een beschrijving
wachten.  Voor  het  moment  zijn  er  negen Bedotia -soorten  beschreven  en
wachten er nog een negental op een b eschrijving. 
Alle Bedotia

-soorten zijn robuuste vissen die veel zwemruimte nodig hebben
en van zuurstofrijk water houden.
Net zoals alle regenboogvissen vereisen ze ook een goede waterkwaliteit. Volgens verschillende mededelingen zijn de B edotia's gehouden in trio's ofkwartetten zeer vriendelijk tegenover elkaar, maar gehouden in grotere groepen ( 5
– 10 vissen) kunnen de mannetjes zeer agressiefzijn.
De meest gekende Bedotia

-soort in aquariummiddens is ongetwijfeld B.
 m a.

D
eze

s
oort

w
erd

z
eer

l
ange

t
ijd

v
erkeerdelijk

a
ls

dagascarensis
B. g eayi in de
handel gebracht. Meer zelfs, recente studies (Derek Tustin, 2 01 1 ) hebben aan
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het  licht  gebracht  dat  de
echte B. geayi  nooit  geëxporteerd werd. 
Het  verschil  tussen  beide
soorten  ligt  vooral  in  het
kleurpatroon  en  enkele
kleine  lichamelijk  kenmerken. Bij mannelijke B. m a  Bedoti a madagascariensis Rega n 1 903.
Ma n n etj e b oven.
dagascarensis  zijn  de  centrale staartvinstralen zwart
gekleurd doordat de midlaterale lengtestreep (lengtestreep in het midden van
het lichaam) doorloopt tot in de staartvin. Dit zwart gebied is omzoomd door
zilverachtig witte ofgoudgele pigmenten die op hun beurt omringd worden
door een brede donkere band. D e tippen van de staartvin zijn donkerrood of
helder wit.
Bij mannelijke B.
 geayi loopt de midlaterale lijn uit tot een vlek in de staartwortel. D e vlek is omgeven door een dunne, doorschijnende lijn.
De rest van de staartvin is uniform rood. Mannelijk B.
 geayi b ezitten tevens
een rode vlek op hun onderkaak, die bij B.
 m adagascarensis ontbreekt.
Momenteel staan er 14 Bedotia

-soorten op de CARES-lijst. 
Bedoti a al bo margi nata
Bedoti a geayi
Bedoti a marojejy
Bedoti a masoal a
Bedoti a tricol or
Bedoti a s p. ' a nkavi a− a nkava na na'
Bedoti a s p. ' be mari vo'
Bedoti a s p. ' beta mp on a'
Bedoti a s p. ' l aza na'
Bedoti a s p. ' ma ha nar a'
Bedoti a s p. ' ma n o mbo'
Bedoti a s p. ' na mor ona'
Bedoti a s p. ' n osi vol a'
Bedoti a s p. ' sa mbava'

Aquatropica

EN
VU
VU
VU
CR
VU
VU
VU
VU
VU
CR
VU
VU
CR
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J u ni 201 6

Mei 201 2

I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
I UC N
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nvdr Aquatr opi ca

1 ) Sa h ul i s de naa m gegeven aa n h et l a n d dat gevor md wer d ged ur en de de l aatste
i j sti j d, t oen door de l ager e zees pi egel Austr al i ë en Pa p oea− Ni eu w− Gui n ea met el kaar
ver bon den war en. De Str aat Torr es− ei l a n den en Tas ma ni ë maken even eens deel ui t
va n Sa h ul . De zees pi egel st on d t oen z o' n 1 50 ml ager da n n u.
2) Het CARE S ( Conservati on, Awar en ess, Rec ogni ti on, E nc our age ment, a n d Su p p ort)
Pr eservati on Pr ogr a m wer d i n 2004 opgeri c ht met al s doel h et i n sta n d h ou den va n
basi s materi aal va n zel dza me of bedr ei gde s oort en. Ze d oen di t d oor h ob byi st en va n
over h eel de wer el d aa n te moedi gen a quari u mr ui mt e vri j t e h ou den o m deze z ogenaa mde pri ori tai r e s oorten te h ou den en te k weken en de nak week ter ug t e verdel en over a n der e c ol l ega' s, t er wi jl ze een i nfor mati en et wer k vor men t ussen a q uari a n en, wet ensc ha p pers en nat u ur besc h er mer s.
Het pr ogr a m ma h eeft vi er h oofd d oel en:
h et be wust maken va n de kri ti sche si t uati e waari n de vi ssen zi c h i n de nat u ur bevi n den, het gr ote pu bl i ek on derri chten over deze pr obl e mati ek en het benadr ukken va n de bel a ngri j ke r ol di e ver a nt woor del i j ke a quari a nen hi er bi j spel en.
Het er ken n en, aa n moedi gen en h et geven va n steu n aa n de h obbyi st en di e
deze vi ssen h ou den.
Het del en va n vi ssen en ui t wi ssel en va n gegevens en er vari ngen d oor mi d del
va n n ota' s en ma n uscri pten, z odat a n der en ku n n en l er en h oe ze dezel fde of
gel i j kaar di ge s oort en ku n n en h ou den.
Het beh ou den va n bedr ei gde vi ss oorten.

L
M
N
O

Br on nen:
CARES Fi s h Pr eservati on Pr ogr a m. htt ps: //car esforfi s h. or g/
Esch meyer, W. N. & F ong, J. D. Speci es by fa mi l y/s u bfa mi l y. ( htt p: //r esear c har c hi -

ve. cal aca de my. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/s peci es byfa mi l y. as p). El ectr oni c
ver si on accessed 1 7 j ul y 201 6.
Loi sell e, P. V. & Rodri guez, D. 2007 − Zootaxa 1 520: 1 − 1 8. A n e w s peci es of Bed oti a
( Tel eostei : At h eri n o mor p ha: Bed oti i dae) fr o m t h e Ri a ni l a dr ai nage of easter n Madagascar, wi t h r edescri pti ons of Bedoti a ma dagascari ensi s a n d Bed oti a geayi
Maill i et, C. & Sau nders, A. 2005. Ma dagascar Rai n bo wfi s h. Notes on s o me r ecentl y
di sc over ed Bed oti a s peci es. Fi s h es of Sa h ul 1 9( 2), 1 26û 1 34. Onl i n e
htt p: // www. mal a wi ci c hl i d h o mepage. c o m/a qu ai nfo/ bed oti a_c hri st op h e. ht ml
Spar ks, J. S. & S mi t h, W. L. 2004. P hyl ogeny a n d bi ogeogr a p hy of t h e Mal agasy a n d
Austr al asi a n r ai n b o wfi s h es ( Tel eostei : Mel a n otaeni oi dei ): Gon d wa na n vi cari a nce
a n d evol uti on i n fr es h water. Mol ec ul ar P hyl ogen eti cs a n d Evol uti on 33( 3):
71 9- 734.
The I UC N Red Li st of Thr eatened Speci es. Ver si on 201 7− 2. < www. i uc nr edl i st. or g>.
Do wnl oa ded on 22 Septe mber 201 7.
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Bedoti a marojely

Bedoti a s p. 'l aza na'

Bedoti a tricol or
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Een si mpel plantje?
Door R. Caers, Zilverhaai B eringen

In a mper é én jaar
 tijd b edekte d it s impel plantje h et B rokopondostuwmeer i n S uriname m et een dikke m at van 15. 000 h ectare (1966). E
 endenkroos, denkt je?

Toch b etreft h et h ier e en a nder, d oor
v rijwel i eder a quariaan g ekend plantje d at
1)
tot de familie

der parkeriaceae behoort.


Bescheiden  in  het Nederlands blad-op-blad,  eikenblad,  eikenbladvarens  of
sumatravaren genoemd is de Latijnse benaming een grotere verwarring toebedeeld. Zo vinden wij hem terug in de literatuur  als  Ceratopteris  met
soortnamen  pteridioides ,  thalictroides ,  cornuta ,  deltoidea
maar ook als Parkeria

p tercides en
pteriodiotes .  En  toch  handelen  ze 2)
allen  over  éénzelfde  watervarentje
dat Afrika als oerherkomst heeft. Door
de eeuwen heen heeft dit plantje (met
de  wind  meegevoerde  sporenelementen) andere werelddelen veroverd  (Amerika,  Azië  en
Noord-Australie)  en  is  nu
meer  een  tropische  tot  subtropische
kosmopoliet geworden.
De naamverwarring ontstaat door zijn speciale vermeerderingswijze. Net als
alle varens bezit hij twee soorten bladeren:
grote,  lichtgroene,  glanzende  en  sappige  driehoekvormige  bladeren  die
sterk ongelijk gelobd zijn en tot 70 cm lang kunnen worden. D eze noemen
we de ‘steriele bladeren'.

F
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 11

Aquatropica

Planten

F smalle, meer draadvormige en minder bladgroen bezittende bladeren met achterwaarts gerichte rolronde bladslipjes. Deze noemen we de ‘fertiele bladeren'.

Het zijn deze fertiele bladeren die in de rolronde bladslipjes de sporen dragen
en ze verspreiden. De spoorelementen die neerslaan op de steriele bladeren
ontwikkelen zich aan de bladrand tot een nieuwe plant die nadien losgelaten
wordt. Opvallend is nu dat deze j onge plantjes ongelijk zijn aan andere j onge of
moederplant. Het zijn dus allen individuen geworden die kunnen uitgroeien:
met dikke vlezige lichtgroene glanzende bladrozetten ( op steriele bladereen
gelijkend)
met gevederde bladeren (op fertiele bladeren gelijkend). Krijgen deze gevederde losdrijvende planten de kans om zich te wortelen kan hij zijn vorm behouden ofde grofbladige vorm aannemen.

F
F

kan men dus spreken over twee hoofdgroepen van individuen, namelijk:
FGlobaal
planten met grote ingesneden ofniet ingesneden bladeren die we blad-opblad ofeikenblad, noemen en in de literatuur meestal als Ceratopteris

pteridi
i
s

b
eschreven.
oides
F planten met fijne ingesneden bladeren die sumatravaren wordt genoemd en
in de literatuur meestal als Ceratopteris thalictroides is b eschreven.

Door zijn enorme vermeerdering is het afsterven van dit éénjarig plantje nauwelijks merkbaar. Evenmin remt het groeirendement als hij op moerassige bodem, wateroppervlakte ofsubmers gehouden wordt. Bij dit laatste is het wel
raadzaam  de  bladrozet  enkele  cm boven  de bodem te
verankeren  aan  kienhout  of
kurkschors.
Geplaatst  tussen  donkergroen gekleurde planten kan
hij  in  een  groot  aquarium
met  goede  voedingsbodem
Ceratopteris pteri di oi des

Aquatropica
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uitgroeien tot een enorme solitair. In kleinere aquaria houden we hem b est
op een schrale voedinsgbodem om de groeisnelheid binnen de p erken te houden. Bij een krachtige belichting en hoge luchtvochtigheid en een temperatuur tussen 18 en 2 8 ˚ C zal hij weinig problemen geven. Zacht water met een
KH tussen de 5 en de 15 en een pH van 5,5 tot 7,5 b evorderen zijn welzijn.

ì
ì
ì
Nadeel:
ìDoor de snelle groei kan er veel licht worden ontnomen aan andere plan-

Voordelen van deze plant zijn:
de snelle groei ontneemt veel voedingszouten aan het water wat gunstig is
in kweekbakken en overbevolkte aquaria.
als drijfplant geven de wortels een ideale beschutting aan j ongbroed.
zowel blad als wortel worden door de vissen graag als bijvoedsel genomen.

ten, wat schadelijk is voor de fotosynthese.

Helaas i s d eze v an o udsher b ekende e chte w aterplant d e l aatste jaren

e en b eetje
in de vergeethoek geraakt. A llerminst verdient ze dit. Het is zelfs zo dat h ij in
Afrika dankbaar a ls g roente a anvaard is en in J apan z elfs a ls lenteprimeur g eserveerd wordt. Ofdit p lantje n u n og de bescheidenheid van s impel p lantje verdiend laten wij aan de lezers, over.
nvdr Aquatr opi ca:

1 ) Het gesl ac ht Ceratopteris wer d door Chri sten h usz et al . ( 201 1 ) i n de fa mi l i e
r i d a c e a e, on derfa mi l i e c e r ato p t e r i d o i d e a e gepl aatst.

p t e-

2) La nge ti j d wer d er maar een gel di ge s oort er ken d nl . Ceratopteris thalictroi des.
Later ( 1 974) wer den er vi er s oort en er ken d: Ceratopteris cornuta, C.  pteri doi des, C.  richardii en C.  thalictroi des.
Vol gens een r ecent e st u di e ( Mas uya ma & Wata n o 201 0) z ou h et gesl ac ht Ceratopteris thalictroi des i n fei te ui t vi jf s oorten bestaa n: Ceratopteris thalictroi des, C.  gaudichaudii var. vul garis, C.  gaudichaudii var. gaudichaudii, C.  obl ongil oba en C.  froesii.
Di t wor dt ec hter tegenges pr oken d oor Ch eckl i st of Fer ns a n d Lyc op hyt es of t h e
Worl d ( kort weg Worl d Fer ns).
C. froesii i s vol gens Worl d Fer ns een syn. va n Ceratopteristhalictroi des s u bs p. thalictroides.  Ceratopteris.  gaudichaudii var. vul garis en C.  gaudichaudii var. gaudichaudii zijn
dan weer een syn.  van Ceratopteris thalictroi des s u bs p. gaudichaudii.
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De s oorten vol gens Worl d Fer ns:

Ceratopteris cornuta
Ceratopteris obl ongil oba
Ceratopteris pteri di oi des
Ceratopteris richardii ( syn. Ceratopteris deltoi dea)
Ceratopteris thalictroi des s u bs p.  gaudichaudii ( syn. C.  g.  var.  vul garis & C.  g. var.  gaudichaudii )
Ceratopteris thalictroi des s u bs p. thalictroi des ( syn. C.  froesii )

Br on nen Aquatr opi ca
Chri sten h usz MJ M & Zhang X- C, Sch nei der H. 201 1 . Al i n ear seq u ence of exta nt
l yc ophytes a n d fer ns. P hyt otaxa 1 9: 7–54.

Hassl er M. ( 201 7). Worl d Fer ns: Ch eckl i st of Fer ns a n d Lyc op hyt es of t h e Worl d

( versi on Aug 201 7). I n: Roskov Y. , Abucay L. , Orr el l T. , Ni c ol s on D., Bai l l y N., Ki r k
P. M. , Bour goi n T. , De Wal t R. E. , Dec ock W., De Wever A., Ni euker ken E. va n,
Zar ucc hi J., Pen ev L., eds. ( 201 7). Speci es 2000 &I TI S Catal ogu e of Li fe, 29t h Septe mber 201 7. Di gi tal r es our ce at www. catal ogu eofl i fe. or g/c ol . Speci es 2000: Nat ur al i s, Lei den, t h e Net h erl a n ds. I SS N 2405- 8858.
Mas uya ma, S. & Watano, Y. 201 0. " Crypti c Speci es i n t h e Fer n Cer at opteri s t hal i ctr oi des ( L. ) Br ongn. ( Par keri aceae). I V. Taxon o mi c Revi si on". Acta P hyt otax. Geob ot. 61 ( 2): 75–86.

st eri el e bl a der en
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Een ‘ zwart water' aquarium
uit de tropische regenwouden
Auteur: P. Keesman
bron: A.V. Rode Rio
Bij h et h oren van deze n aam h ebben a l veel m ensen blauw g elegen van h et lachen. Met opmerkingen a ls: ‘Wat gezellig!', of‘Hoeft ook geen licht boven zeker?', wordt er g ekscheren n aar h et h oe en waarom g evraagd.
Gelukkig kan h ij bij aquarianen deze term wel laten vallen zonder gelijk de
lachstuipen op te wekken. Want a l s treeft n iet iedereen n aar z o'n a quarium, b ij
velen is h et bekend dat in de tropische regenwouden van Z
 uid-Amerika, A frika
en A zië g ebieden voorkomen waar kreken, p oeltjes en z elfs enorme rivieren g evuld z ijn m et kristalhelder, lichtgeel tot roodbruin water.
Kleurenfoto's v an d it r oodbruine w ater tussen g roene r egenwouden h ebben m
 e z o
enthousiast g emaakt, d at ik wil p roberen d it s prookjesachtige beeld, wat v oor m
 ij
te v ergelijken i s m
 et h et prachtige

b lauw v an d e M
 iddellandse Z
 ee o fh et s maragdgroen van s ommige riviertjes/bergriviertjes, in h et aquarium n a te bootsen.
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De bodemgrond van  deze  speciale gebieden binnen  het regenwoud  is bijzonder rijk aan mineralen, waardoor zich een speciaal type b os heeft ontwikkeld. Langs de Rio Negro in Brazilië noemt men deze wouden ‘Caatinga', in
Guyana ‘Wallaba' en in B orneo ‘ Kerengas'. Het laatste b etekent zoiets als dat
daar geen rijst wil groeien.
De b omen en struiken in deze gebieden ontwikkelen meestal kleine, leerachtige bladeren die, eenmaal op de grond gevallen, heel langzaam verteren. D e
bladeren hebben zich namelijk tegen insectenvraat verdedigd door een reeks
van chemische stoffen, waaronder vele typen looizuur en eiwitoplossende verbindingen. Bovendien blijft het zure karakter van de strooisellaag behouden
doordat tijdens de afbraak van het houtachtige materiaal humuszuren ontstaan.
Als  bouwstenen  voor  deze
humuszuren  dienen  allerlei
typen fenolachtige verbindingen, die vrijkomen bij de afbraak van ‘lignine', een soort
natuurlijke  ‘kunststof'  die  de
celwanden  van  de  houtachtige gewassen verstevigt.
Sotali a fl uvi atilis (t uc uxi of
A maz on ed ol fi j n) i n de Ri o Negr o.

Het is bekend dat fenolachtige stoffen vaak bacteriedodende eigenschappen
bezitten.  Samen met het extreem zure karakter van de  strooisellaag vormt
zich een omgeving waar de meeste bacteriën geen schijn van kans hebben
zich te ontwikkelen. In de strooisellagen van de ‘zwartwater'gebieden in de
tropische regenwouden heerst dan ook voornamelijk het rijk van de mysterieuze  schimmels,  die voor  een  eerst  afbraak van het houtachtige materiaal
zorgen en een aantal zuurminnende b acteriesoorten.
Dat is iets wat we in het achterhoofd moeten houden want de vissen uit deze
‘zwartwater'gebieden zijn totaal niet gewend aan de grote aantallen vreemdsoortige  bacteriën  die  zich  ontwikkelen  in  een  aquarium  met  voedselrijk
water dat een pH-waarde van 7 à 8 heeft.
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Het regenwater, wat overvloedig valt in deze karakteristieke tropische wouden,  lost  kleurstoffen,  humuszuren  en  ander  organische  stoffen  op uit  de
strooisellaag. Na het passeren van de arme zandbodem, die daarbij geheel
wordt uitgeloogd, komt dit zachte, zure, sterk geel tot roodbruin getinte water,
via kreekjes weer aan de oppervlakte. D oordat het menselijk oog nogal ongevoelig is voor het rode deel van het daglicht, maken deze wateren voor de
naam ‘zwarte rivier' (Rio Negro) niet veel fantasie nodig was.
Om een idee te hebben welke gebieden ik bedoel is j aargang no. 53 van ‘het
Aquarium' een hele best. Bij de beschrijving van een onbekende Crenicara soort op blz. 174 en het artikel over Apistogramma's op blz. 2 033, schetst de
heer W. A. Tomey een schitterend beeld van zo'n gebied ten westen van de
Peruaanse stad Iquitos in Zuid-Amerika. In dezelfde j aargang, op blz.  150,
worden de natuurlijke vindplaats van Pelvicachromis

taeniatus uit het ‘Kienke'gebied in Zuid-Kameroen beschreven  en zie  de treffende  overeenkomst
van deze gebieden tot aan de watersamenstelling aan toe. Tenslotte geeft de
heer C . Stam ons op blz. 123 een idee van de woonplaats van Rasbora

e intho
en

*,

die

wel
venii
Barbus pentazona
een  heel  zuur  milieu  bewonen.  Wie
dan  ook  nog  eens  jaargang  no  49
naslaat  en  zich verdiept  in  de  zwerftochten  van,  weer  Wim  Tomey  door
Borneo  en Maleisië, herkent  dat  ook
in  dit werelddeel veel  ‘zwartwater'gebieden voorkomen.
Des mopunti us pentazona
(syn.  Barbus pentazona)

De samenstelling van ‘zwartwater' in de regenwouden van de diverse werelddelen vertoont een grote mate van overeenkomst en schommelt meestal rond
de in tabel  1 aangegeven waarden. Opvallend is het hoge ijzergehalte bij de
negatieve ionen. Tevens blijkt dat nitraat en nitriet vrijwel afwezig is wat zeer
waarschijnlijk een bacteriologische achtergrond heeft. De bacteriën  die  de
* nvdr Aquatr opi ca
Barbus pentazona wor dt t egen woor di g al s een syn oni e m va n Des mopunti us
pentazona besc h ou wd.
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omzetting van ammonia naar nitriet en nitraat verzorgen, groeien namelijk
niet zo makkelijk in dit zure milieu, terwijl bacteriën die zwavel naar sulfaat
oxideren zich hier thuis voelen. We moeten ons wel realiseren dat de in de
tabel aangegeven stoffen slechts de helft vertegenwoordigen van de totaal in
het  water  opgeloste  stoffen.  De  andere  helft  bestaat  uit  verbindingen  die
meestal een plantaardige oorsprong hebben zoals; cellulosederivaten, humuszuren en tal van andere organische verbindingen, waarvan de b etekenis voor
het aquarium nog niet vast staat.
De achtergronden van het ‘zwartwater'aquarium zijn hiermee in grove lijnen
aangegeven en een aantal dingen kunnen we nu al vaststellen:
houtstronken en bladlagen, afwisselend door zandbanken en afgeronde rivierkeien  zullen  de  materialen  zijn  waar  het  aquarium  mee  wordt  opgebouwd;
de waterkleur hoeft gelukkig niet diepbruin te zijn, want Wim Tomey ontdekte
(zie j aargang no. 5 4 blz. 2 66) dat zijn ‘ cola'beek op een ander tijdstip helder en
transparant kan zijn als het stroomopwaarts hard en langdurig regent. D e praktijk van mijn ‘ zwartwater'aquarium komt neer op zacht, zuur water met zo'n
ouderwetse b arnsteenkleur;
- aan de vissen is er een hele grote keuze zoals: Nannostomus


trifasciatus , Di,

,

,

crossus filamentosus Paracheirodon  axelrodi Trichopsis pumila Sphae
- en Pelvicachromis

-soorten;
richthys osphromenoides , Apistogramma
- door gebrek aan mineralen, het zure milieu en de slechte lichtdoorlaatbaar-

F
F

Li nks: Blyxa aubertii
Boven: Trichopsis pu mil a
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heid van het water zal de plantengroei verre van optimaal zijn. Met de volgende soorten, die aangetroffen werden in een vergelijkbaar type water, probeer ik toch wat planten in het aquarium te houden.
-  Uit  Zuid-Amerika:  Utricularia ?,  Cabomba caroliana ,  C. aquatica  en  C.
piauhyensis .
- Uit Afrika: Bolbitis


h eudelotii , Crinum n atans , Nymphaea
lotus (in de natuurlijke vorm met enkel drijfbladeren).
- Uit Azië: Blyxa




a ubertii , Barclaya
m
 otleyi /longifolia , Rotala
w allichii , Cryp,

(syn.

),

tocoryne zonata Cryptocoryne m inima
C. zewaldiae Cryptocoryne
longicauda ofCryptocoryne s triolata (als daar aan te komen is).
Ge mi ddel de watersa menstel li ng van' z wart water'
El ektri sc h e gel ei d baar h ei d
p H- waar de
Total e h ar dh ei d
Car bonaat har d h ei d
+
Natri u m( Na )
+
Kal i u m( K )
2+
Totaal i j zer ( Fe )
2+
Cal ci u m( Ca )
2+
Magn esi u m( Mg )
2+
Ma ngaa n ( Mn )
+
Am moni u m( N H 4)
Chl ori de ( CI )
Waterst ofcar b onaat ( H C O )3
3Totaal fosfaat ( P O 4)
2Sul faat ( S O 4)
Ni tr aat ( N O )3
Ni tri et ( N0 )2

3

5, 0− 50, 0 ì S/c m
4, 5- 6, 5
0, 1 - 1 , 0 ˚ d H
0, 1 - 0, 3 ˚ d H
ci r ca 2, 5 mg/l
ci r ca 0, 5 mg/l
ci r ca 0, 4 mg/l
ci r ca 0, 3 mg/l
ci r ca 0, 05 mg/l
ci r ca 0, 01 mg/l
ci r ca 0, 02 mg/l
ci r ca 2, 0 mg/l
ci r ca 2, 0 mg/l
ci r ca 0, 04 mg/l
ci r ca 3, 0 mg/l
ni et aa nt oon baar < 1 , 00 mg/l
ni et aa nt oon baar < 0, 02 mg/l

Het realiseren van deze extreme biotoop in een huiskameraquarium zal beslist niet eenvoudig zijn, omdat de dynamiek van een oerwoud niet zomaar
even in huis is te halen. Toch wil ik proberen een milieu in het aquarium na te
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maken, waarbij de vissen zich niet alleen spontaan zullen voortplanten, maar
zich ook qua vorm, kleur en gedrag ontwikkelen zoals zij zich daar in hun natuurlijk milieu hadden ontwikkeld. Hopelijk kan ik daar in de toekomst wat
meer over schrijven ofwellicht over de mislukkingen en de onmogelijkheden
in het aquarium.
Li ter at u ur
Jacobs, M. 1 981 . Het Tr opi sc h Regen wou d, een eer ste ken ni s maki ng. I SB N:
90- 6283- 539- 2

Ladi ges, W. 1 953. Waar en h oe l even onze a q uari u m- vi ssen?: bi j dr age t ot de
euc ol ogi e der z oet water vi ssen.

Horst, K. & Kopper, HE. 1 992. Het opti mal e a q uari u m. De zeker e weg t ot s ukses:
ha n dl ei di n g voor h et i nri c hten en de verz or gi ng va n h et z oet water a qu ari u m.

Mayl and, HJ. 1 988. Di skusfi eber. Gesc hi c hte, Erl eb ni sse u n d Gesc hi c hten von der

Suc h e nac h Di skusfi sc h en u d n a n der en i nt er essa nten a q uar ei sc h en Be woh n er n
der Ge wässer.
Li nke, H. & Staeck, W. 2004. Ameri ka ni sc h e Ci c hl i den I . Kl ei n e Bu nt bar sc h e: Ei n
Ha n d b uc h für Besti m mu ng, Pfl ege u n d Zuc ht.
' Horst, K. 1 984. Di e Sc h warz wasser bac h e von Buki t Mer a h: Faszi ni er en d - a ber
dur c h U mwel t ei n wi r ku ng star k bedr oht. I n Aq uari u m Heute 2/84: 25- 28.

Li nks: Rotal a wallichii
Boven: Cryptocoryne mi ni ma
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Paludaria en hun beplanting
Loek van der Klugt
© Werkgroep Aquatische Planten 2010
Paludarium, aqua-terrarium ofriparium?
Voor een goed b egrip moet er eigenlijk onderscheid worden gemaakt naar de
aard van vivaria die gemakshalve met ‘paludarium' worden aangeduid.

Letterlijk genomen is een paludarium een moerasbak: er is sprake van overstroomd ofop zijn minst soppig land. Speelt het water in de vorm van een
poeltje, een b eekloopje ofvan enige hoogte afstromend water ( ‘waterval') een
relatiefondergeschikte rol, dan is de term aqua-terrarium meer op zijn plaats.
Is er een waterdeel met een duidelijke aquariumfunctie dat aansluit op een prominent aanwezige oever, dan zou zo'n bak riparium genoemd moeten worden.
In het algemeen zijn in zo'n b ak ook de wanden b egroeid en steken er uit die
wanden  boomwortels.  Verder  kunnen  er  boomachtige  constructies  met
takken en/oflianen aanwezig zijn. Zo'n vivarium (‘bak') wordt door liefhebbers echter in het algemeen aangeduid met de term p aludarium. Voor wie het
aquarium houden uitbreidt naar het land, is zo'n b ak het meest aantrekkelijk.
Immers, in het waterdeel vindt de aquariaan nog steeds wat hem zo b oeide,
terwijl hij  daarnaast  zijn planten –  die toch veelal van  oorsprong moerasplanten zijn – ook eens kan gaan (proberen te) houden op een manier die hun
aard meer recht doet.
I. Technische zaken

In een ‘paludarium' (lees: riparium) eet j e van twee walletjes, maar j e krijgt de
problemen in het kwadraat! We besteden aparte stukjes aan enkele technische
zaken die de aandacht verdienen: licht, vocht en daarna nog enkele andere,
kleinere onderwerpen.
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ìLicht

Omdat het licht van vrij hoog komt en zich tussen lichtbron en land-/waterdeel als regel allerlei licht onderscheppende, schaduw gevende obstakels bevinden,  is  lichtarmoede  tenminste  een  van  de  problemen  waarmee  we  te
maken hebben. Omdat de lichtintensiteit kwadratisch afneemt met de afstand
die het licht aflegt, is het verstandig de b ak niet te hoog te maken.
Omdat j e de lichtbronnen niet hinderlijk wilt zien, zal er een ofandere vorm
van een transparante, maar toch verdoezelende tussenlaag moeten zijn. Alleen helder glas volstaat niet; tenminste is daarop een rooster nodig. Zo'n
constructie, maar ook melkglas ofgematteerd glas houdt echter veel licht tegen. Een zeer aantrekkelijk
alternatief vormt  zogeheten  ‘Doppelstegplatte',
in een dikte van 6 mm. D at
is in b ouwmarkten te koop
in  de  afmeting  105x135
cm. In de gespecialiseerde
handel is dit materiaal echter
ook in de afmeting 400x100 cm verkrijgbaar.  Het  materiaal  bestaat  uit  kanaaltjes  tussen
twee folies. D e lichtdoorlaat is ongekend en als gevolg van een
uv-werende coating aan één zijde (houd die boven!) vergeelt het materiaal
ook niet. Als gevolg van de kanaaltjes is de plaat relatiefstijf. Leg de plaat zo,
dat de kanaaltjes loodrecht op de kijkrichting lopen.
Gebruik hoogrendementsbuizen als PL-L en T5-HR en dan bij voorkeur in
hoge kleurtemperatuur. Plaats die vooral b oven het waterdeel, dus in het algemeen aan de voorzijde. Gebruik ook reflectoren, maar zorg wel dat die voldoende hoog boven de buis liggen. Goede resultaten zijn bereikt met zogeheten growlampen. Die moeten vanwege de warmteontwikkeling echter nogal
hoog  boven  de  bak  worden  gehangen.  De  warmte  dient  bij  voorkeur  te
worden afgevoerd.
Takken  en lianen zijn leuk, maar ze  onderscheppen licht  en  dat uiteraard
meer naarmate ze voller beplant worden  ofbegroeid raken. Dat kan problemen geven voor de planten op de oever en vooral voor die in het waterdeel.
Wees daarmee dus terughoudend!
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ìVochthuishouding

Een te hoge luchtvochtigheid leidt niet alleen tot b eslagen ruiten en/ofafdruipend water, maar kan ook problemen geven bij planten die daarvoor gevoelig
zijn,  zoals  zogeheten  zilveren  Tillandsia's.  Ook  zou  de  lucht  bij  voorkeur
moeten b ewegen. Te droog is uiteraard ook niet goed. Kortom, er is b ehoefte
aan vochtbeheersing in de vorm van ventilatie om een teveel aan vocht te
voorkomen, al dan niet in combinatie met in b eweging gebrachte lucht.
Zeer goed voldoet een aan de
bovenkant scharnierende ruit
die op een afstand van ca.  3
mm  voor  het  waterdeel  afhangt, waarbij de voorschakelapparaten  onderaan  die ruit
zijn  gemonteerd  en  de  lucht
door middel van een ( computer)ventilator  door  de
luchtkap wordt gezogen. Om
eventueel  's nachts  afdruipend  condenswater  en  door
de vissen opgespat ofbij onderhoud over de rand van de aquariumvoorruit lopend water van de vloer te houden, verdient het aanbeveling onderaan de afhangende voorruit een wateropvanggoot te monteren. Helemaal mooi is dan
om het water uit die goot naar een pot te leiden waarin zich een vlotterschakelaar bevindt. Loopt het water over de aquariumvoorruit doordat de overloop naar het watervoorraadvat verstopt raakt, dan onderbreekt de vlotterschakelaar het stroomcircuit van de p omp. Zo'n voorraadvat is handig om het
water dat door verdamping verdwijnt continu en ongemerkt aan te vullen.
Afhankelijk van de woonsituatie, kan het verstandig/nodig zijn de afgezogen
vochtige lucht naar buiten afte voeren. De wand kan periodiek ofcontinu
met uit het waterdeel opgepompt water worden bevloeid en ook kan er p eriodiek fijn verneveld water in het luchtruim worden gebracht. Omdat bij het
verdampen van dat water veel warmte wordt verbruikt, kan zo'n vernevelaar
in het warme j aargetijde ook voor de nodige verkoeling zorgen. Een ‘waterval'
draagt ook bij aan hogere luchtvochtigheid. Als die b egroeid raakt met mos,
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varens ofenz. dan vormt die begroeiing een ‘echt' biologisch filter. Jammer
genoeg gaat door het intensieve contact met lucht ook veel koolzuurgas verloren. Dat is bijvoorbeeld aan te vullen door dagelijks een hoeveelheid koolzuurgashoudend mineraalwater aan het waterdeel toe te voegen.

ìNog enkele andere zaken
AStabiele materialen

Behalve groeizaam voor planten, is een warm en vochtig milieu ook optimaal
voor schimmels en b acteriën. Die zijn van nature gericht op het afbreken van
dode organische stof. D at beperkt de levensduur van organische wandbekleding en hout.
Zeer aan te bevelen is het gebruik van anorganische materialen als steen oftegellijm op cementbasis ofkunststofals pvc-buizen, (flexibele) elektriciteitspijp, geplastificeerd vierkantgaas, polyurethaan  (pur) uit  de  spuitbus, geëxpandeerd  (EPS)  of (liever)  geëxtrudeerd
(XPS) polystyreenschuim(plaat).
Fraaie  resultaten  zijn  te  bereiken  met  behulp  van  de  waterafdunbare  kunststofemulsie Flevopol. D aarmee kan bijvoorbeeld
fijn zand, klei-  en houtskoolpoeder  en turfmolm  worden  gebonden.  Turfmolm  als  afwerklaag bevordert de groei van mossen. Helaas valt de levensduur van Flevopol-gebonden
materiaal erg tegen als het materiaal voortdurend nat wordt gehouden. Tijdelijk vochtig ofcontinu verblijfin vochtige lucht is geen probleem. Gebruik als
doek altijd synthetisch materiaal.

AMiljoenpoten

Vermijd ook de ontwikkeling van een kolonie miljoenpoten . .. In tegenstelling
tot duizendpoten eten die dode organische stof. Pissebedden vormen geen
probleem; kleintjes vormen zelfs voedsel voor kikkers.

ALuchtverwarming?

Verwarmen van de lucht is in het algemeen niet nodig. Met verwarmen van
het water en de (stralings)warmte uit de lichtkap kan worden volstaan.
O j a, hoed u voor constantheid, niets is zo natuurlijk als variatie in tempera-

Aquatropica

 24

Jaargang 32/11

Terrarium
tuur en vochtigheid. Dat veel orchideeën na aankoop nooit meer bloeien, is
vooral te wijten aan het ontbreken van de noodzakelijke recuperatieperiode,
waarin veelal afkoeling en/ofdroogte van b elang zijn.
II. Beplanting

ìIn het waterdeel

In het waterdeel zal licht al snel de b eperkende factor zijn voor de toepasbare
soorten. Ideaal zijn vertegenwoordigers van de geslachten Cryptocoryne

, Anu
,


e
n

m
ossen

a
ls


e
n

,

a
lsmede

l
evermos
bias Microsorum
Taxiphyllum Fissidens
als Monosolenium

en Riccia

.
Varens en mossen zijn vooral geschikt voor de wanden van het waterdeel en
daarvan weer de scheiding van water- en landdeel.
Daar komen ook Hydrocotyle

-soorten, vooral Hydrocotyle

leucocephala , maar
ook  bijvoorbeeld Micranthemum umbrosum  en Hemianthus callitrichoides
prima van pas. Ook Bolbitus

h eudelotii is in het waterdeel goed toepasbaar.
Bij wat meer licht kan worden gedacht aan Heteranthera zosterifolia , Lud
wigia repens en zelfs aan Hygrophila
difformis .
Veel van de ‘nieuwere' soorten als Pogostemon


laten
h elferii en Blyxa
japonica

het afweten bij gebrek aan licht en – denkelijk – vooral door gebrek aan C O 2.

Eichhorni a azurea. I n h et pal u dari u m ku n j e de pl a nt l aten ' l epel en', wa nt al l een
da n zi e j e de mooi e az ur en bl oe men.
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Aponogeton crispus is een leuke plant voor het waterdeel van een p aludarium

omdat die altijd wel in bloei komt en er dan aan het oppervlak optimaal van
de bloei kan worden genoten. Een Eichhornia

azurea die gaat ‘lepelen' mag
dan door de aquariaan in het algemeen niet op prijs worden gesteld, voor de
paludariaan is het een feest. De bloeiwijze is prachtig! Helaas, om die plant
überhaupt goed te doen groeien is veel licht nodig ...

Planten die vanuit het waterdeel door het wateroppervlak groeien zijn moerasplanten. Echter, alleen de planten met een voldoende stijve stengel als Al
en

doen
dat
bevredigend.
Moeternanthera reineckii Hygrophila corymbosa
rasplanten met een wat slappere stengel alsAmmania

- en Rotala

-soorten proberen  het  wel,  maar  zakken  bij  enige  hoogte  schuin  weg.  Dat  doen  ze
overigens ook op het land, waardoor die soorten daar al gauw wat warrig gaan
groeien. Jammer, want bijvoorbeeld
Bacopa caroliniana is zeer bloeiwillig. D at kan niet gezegd worden van
de plant die een Bacopa

-soort lijkt,
maar het waarschijnlijk niet is. We
hebben  het  over  Oldenlandia
salzmannii = ( Hedyotis s alzmannii ).
Ol denl andi a salz mannii

Fa mi l i e:

r u b i a ce a e

( ster bl a di gen)

Pistia s tratiotes bloeit ook altijd wel. Echter alle drijfplanten, dus ook drijfvarens als Azolla

- en Salvinia

-soorten, de grasachtige Hygrorhiza

aristata en de
bloemplantenAlternanthera


e
n


d
a quatica Eichhornia c rassipes oen het alleen

bij de gratie van veelvoedingsstoffen in het water.

ìOp het natte land

Op het natte land voldoen Cryptocoryne - en Lagenandra alsmede Microsorum -soorten erg goed. Een geweldig dankbare moerasplant met houtige stelen
die  gemakkelijk  bloeit  met  vrij  grote  paarse  bloemen  is Ruellia sqarrosa .
Zeker een aanwinst van de laatste tijd is Charita

tamiana die veelvuldig bloeit
met trossen aardige witte bloemen en zich uitzaait. Dan is er natuurlijk ook
het zogeheten Tomey-palmpje, Biophytum

s ensitivum , dat zich ook uitzaait.
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Ook veel kleinblijvende planten uit de bloemisterij als Fittonia

- en Dipteracan
-soorten
brengen
kleur
in
de
bak.
Ook
in

vind

j
e
leuke,
klein blijthus
Pilea
vende planten. Pilea moet men overigens niet verwarren met Pellia (levermos) ofPellaea (varens).
Jammer van veel op zich fraaie varens is dat de meeste soorten al gauw te
groot worden. Overigens komen de meeste varens het meest tot hun recht als
ze op de wand worden toegepast. Goed bruikbaar is Polystichum

luctuosum
(syn.  Polystichum  tsus-simense )  en  helemaal  geweldig  is  de  staartvaren
Adiantum caudatum . Andere Adiantums worden al gauw te volumineus. In
Nephrolepis exaltata vind j e klein blijvende soorten die op zich zeer fraai zijn
(bijvoorbeeld de kweekvorm ‘ Mariska'), maar die vormen zoveel uitlopers dat
de planten al gauw dikke pakketten vormen en alles overwoekeren.

ìVarens

Leuke varens en zeer goed beheersbare varens zijn die uit het geslacht Micro
gramma  of Pyrroxia .  Die  vormen  een  dunne  kruipende  wortelstok  met
daarop kleine ronde tot langwerpige blaadjes. In dat genre vallen ook sommige Peperomia

-soorten. Die groeien in het regenwoud over de moslaag die
zich op takken vormt. Een opmerkelijke  varen  is  de  zogeheten  metaalvaren  Microsorum  steerei .  Die
groeit erg langzaam en vormt  succulentachtige  bladeren.  Hoe  donkerder  die  plant  staat,  des  te
blauwer hij wordt!
Microsoru m steerei

Microsorum  diversifolia  vormt  net  als  Davallia -soorten  kruipende  wortelstokken met veel blad. Die worden al gauw te groot. B andvarens als Vittaria
stipitata zijn aantrekkelijk en goed bruikbaar.

ìAndere planten voor de wand

Ook goed toepasbaar vanuit de wand zijn epifytische cactussen van het geslacht Rhipsalis

. Kosten weinig en groeien erg langzaam. Net als Dischidia

-,

e
n

-soorten

h
angen

d
ie

a
f.

D
ergelijke

p
lanten

w
orden
Columnea Aeschynantus
in de handel als hangplant gepresenteerd. Een geweldig aantrekkelijke plant is
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Begonia foliosa .  De  afzon-

derlijke  takken  daarvan
hangen  dakpansgewijs  over
elkaar. D e plant heeft kleine
ronde roodbruine blaadjes.

Begoni a fuchsi oi des syn.
Begoni a foli osa var. mi ni ata
Venezuel a

ìBromelia's

In dat opzicht zijn ook Bromelia -soorten met hangende bloeiwijze (Vriesea
simplex ) visueel wat aantrekkelijker dan dergelijke soorten met rechtopgaande
bloeiwijze. Helaas zijn veel Bromelia

-soorten al gauw te groot ofte omvangrijk. Wat j e in bloei koopt, is meestal door de kweker te klein in bloei getrokken. D e stekken worden dan binnen de kortste keren groter dan de moederplant. Wil j e graag dergelijke planten in bloei in j e bak hebben, dan blijfj e
kopen ... Na de bloei stort de plant namelijk in.
Dat geldt in mindere mate ook voor de soorten van het omvangrijke geslacht

-familie behoort. Als j e die koopt als ze al in
Tillandsia dat ook tot de Bromelia
knop  staan, dan hoefje de plant na de bloei in het algemeen niet weg te
gooien. D e plant vormt dochterplanten en zo ontstaat op den duur een fraaie
cluster. Hoewel er in Tillandsia ook wel soorten zijn die b est groot worden,
zijn de meeste soorten toch aan de kleine kant. Allemaal groeien ze langzaam
en de meeste soorten zijn epifyten.
Sommige  soorten  groeien  bij  voorkeur  op
rotsen  (lithofyten)  en  sommige  geven  de
voorkeur  aan  cactussen  als  ondergrond
(Tillandsia cacticola ).
Een tweedeling is te maken in groene en
zogeheten zilveren soorten. De laatste
hebben een uitgesproken zilverkleurige
schublaag  waarmee  zij  hun  vochthuishou-
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ding regelen. Duitsers noemen zulke planten hochatmosphärisch. Daarmee
geven ze aan dat die planten liefst in het volle licht en ook in bewegende lucht
moeten staan. Als ze maar even te nat blijven, dan rotten ze weg.
De groene  soorten hebben  daarvan veel minder last. Daarom worden  die
vaak  als  beter  houdbaar  beschouwd.  Dat  is  echter  maar  betrekkelijk:  het
hangt helemaal afvan de aard van de b ak en hoe de planten worden toegepast. Op een droge ondergrond en in het volle licht zijn zilveren Tillandsia's
uitstekend houdbaar! Prima planten vormen de vele vormen van T. ionantha ,
en nog vele andere. Wat minder gemakkelijk zijn
T. caput-medusae , T. juncea


e
n

T. a rgentea T. m
 agnusiana . O ok de groene T. bulbosa blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. T. butchii lijkt qua habitus veel op T. bulbosa , maar houdt een
beetje het midden tussen een groene en een zilveren soort. Deze plant staat
gauw te droog ofte nat ...
Opmerkelijk is dat sommige Tillandsia -soorten zowel een groene als een zilveren vorm kennen. T. capitata is er zo een.
De meest b ekende Tillandsia is ongetwijfeld  de baardtillandsia,  T. usneoides . De
bekende  bromeliaveredelaar  Bak  in  Assendelft  bleek  in  de  hobbyverzameling
een 1 1-tal variëteiten daarvan te b ezitten.
Die liepen van  erg fijn tot  erg grof. Bekende  Bromelia -geslachten  zijn  Vriesea ,

( aardbromelia's), Neoregelia

Guzmania , Crypthantus
(vormt  uitlopers  –  stolonen  –  en  herbergt  de  als
kleinste bromelia beschouwde N.
 lilliput- Ni dul ari u m bill bergi oi des
)
en

(piepkleine
bloem- syn. N.  bill bergi oi des var. citri nu m
tiana
Nidularium
pjes in de platte centrale koker).
Een prachtig geïllustreerd boek op dit gebied is ‘Blühende Bromelien' van Ulrich en Ursula Baensch. Een fantastisch boekje over geschikte paludariumplanten is ‘Bromelien, Orchideen und Farne im Tropenterrarium' van Benjamin en Wolfgang Schwarz.

ìOrchideeën

Orchideeën in het paludarium vormen een verhaal apart. Het best houdbaar
zijn  soorten uit het tropische regenwoud. Een bekende  en goed houdbare
soort in dat genre is bijvoorbeeld Specklinia

g robyi ( syn. P leurothallis g robyi ),
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omdat die gewend is aan vrij constante condities wat betreft temperatuur en
luchtvochtigheid.
Epifyten kunnen met  contactlijm  (liefst in  de zogeheten tix-uitvoering)  op
hout worden gelijmd. Beter is ze met nylondraad op te binden ofmet steeknaalden vast te zetten. Bij planten die grond b ehoeven, kan die grond het b est
in een zakje van (zwarte) pantykous worden gestopt. Als grond kan potgrond
dienen, maar beter is vaak speciale varen-, bromelia- oforchideeëngrond.

ìWoekeraars

Hoed u voor woekeraars! Ficus

repens is er zo een. Je kunt wel steeds twijgen
wegnemen, maar de stam groeit almaar dikker en als j e pech hebt gaat die
dwars door j e siliconenverlijming! Veel minder snel groeiend en hinderlijk zijn
soorten die in de hobby Ficus


m ontana en Ficus
 sp. ‘panama' heten. 

Li nks: Speckli ni a grobyi
Boven: Till andsi a usnoi des ' l ar ge l eaf'
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Uit nodiging

Zeeën van de wereld
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst
vrijdag 24 november

Het j aar zit er bijna weer op. D an is het weer tijd voor onze klassieke filmavond oftoch een avond die er iets avontuurlijker uitziet dan onze andere vergaderingen. Meestal zijn het verre bestemmingen die ons doen denken aan
vakantie in een tropisch p aradijs, strand, zee, kleurrijke vlindervissen en mooi
gekleurde koralen. Ook zeehonden, orca's en dolfijnen kunnen heel exotisch
lijken alhoewel ze meestal in koudere gebieden van de aardbol voorkomen .
Zo'n mooie beelden  kunnen  alleen maar  duikers vastleggen met gesofistikeerde foto-apparatuur, een goede fysiek en b ehendigheid.
Een expert op dat gebied is D ennis Vandermeersch, afkomstig uit Heule en ons bekend van een avond aquariumfotografie in ons voormalig clublokaal “De Klokke”.
Als gepassioneerd duiker en fotograaftrekt Dennis regelmatig de wereld rond om er de zeeën te verkennen
en de perfecte, nog b etere foto's te maken.
Wanneer?: vrijdag 24 november om 20 u.
Waar?:  “Zaal Vanboven”, Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers  136 en
138. De zaal is  ook langs het wandelpad te bereiken  aan  de kant van  de
Kozakstraat waarlangs men kan p arkeren.
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