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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Eerlijk gedacht had ik niet verwacht dat ik nu nog iets over het C ovid- 19 virus
zou moeten schrijven. Zoals velen heb ik dat beestje ferm
onderschat, maar persoonlijk denk ik ook dat de experten
overgereageerd hebben. Daar ga ik niet verder over uitweiden.
De  coronapandemie heeft naast  de vele negatieve
gevolgen (menselijk, economisch) ook positieve gevolgen.
De eerste weken na de bijna complete afsluiting was het bijvoorbeeld heerlijk
vertoeven in mijn tuin.  Spijtig  (ofmoet ik zeggen gelukkig) ben ik blijven
werken gedurende de ganse periode, zodat ik maar b eperkt kon genieten. D e
stilte buiten was genotvol. Voor  het  eerst  sinds  dat  ik  daar woon,  had  ik
(bijna) geen last van het constante, vrij luid geruis van de snelweg (E17) en
van het verkeer in mijn  straat. Ronduit zalig. Van  ‘s morgens vroeg tot  ‘s
avond laat kon ik het vrolijk gekweel horen van de tjiftjaf, mezen, vink, enz.
Een van de eerste dingen die ik gekocht heb was een
hangstoel, zodat ik rustig kon genieten en ontstressen
na een dag werk.
Die kalmte op de weg en het feit dat vele mensen
thuis zaten had spijtig genoeg ook een enorm nadeel.
De mensen kwamen massaal met de fiets op de baan
en negeerden daarbij alle verkeersregels. Als ik na een
dag van hard werk naar huis reed, moest ik  constant remmen  omdat  die
gasten dachten dat ze alleen op b aan waren en zich konden veroorloven om
midden op de weg te rijden ofeen zijstraat met een veel te hoge snelheid uitdraaiden waardoor ze op de rijweg terecht kwamen. Als j e dan durfde te toeteren kreeg j e soms een middelvinger als antwoord.
——— 2 ———
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Soms denk ik dat die fietsers een ras apart zijn die denken dat ze alles mogen
en dat de rest zich maar moet schikken naar hun dwaasheden.
Een paar weken terug heb ik me ook eens op de fiets gewaagd. Ik moest
nieuwe aquariumplanten hebben en niet-essentiële verplaatsingen met de auto
waren nog niet toegelaten, dus heb ik me met de fiets verplaatst want dat was
niet verboden en het was zelfs aangeraden.
Tjonge, tjonge leuk was wat anders. Op het guldensporenpad was het vrij druk
en ook hier weer die ergerlijke nonchalance van fietsers en voetgangers. Regels wat zijn dat? Enfin, ik ben zonder kleerscheuren en met de planten terug
in mijn kot geraakt.
Voor de stilte mag de gedeeltelijke afsluiting voor mij blijven, voor het menselijke aspect en de economie wordt de afsluiting liefst zo vlug als mogelijk weer
ingetrokken, zodat we weer met zijn allen kunnen bijeenkomen. Hopelijk zien
we elkaar weer op de laatste vrijdag van augustus.

Tri gonosti gma truncata Ta n 2020
T.  truncata versc hi l t va n T.  hetero morpha d oor zi j n zac ht sc h ui n afl open d kop pr o-

fi el vs. stei l afl open d.
De gr ote z warte vl ek ber ei kt de staart wortel ni et vs. t ot aa n de staart wort el . De
bek bi j T.  truncata i s s u b- s u peri or geri c ht (l i c htj es naar b oven) vs. ter mi nal e mon d
(i n h et mi dden).
Vi n d pl aats: mo menteel beken d va n de oostkust va n h et Mal ei si sc h e sc hi er ei l a n d,
va n ten z ui den va n de l a n dengte va n Kr a i n de pr ovi nci e Nar at hi wat ( Zui d- Thai l a n d t ot de Mal ei si sc h e staat Ter en gga n u.
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Anthony. Met dankovergenomen uit Ons GenoegenTilburg
Werelddeel: Zuid-Amerika.
Lengte van de vis: 50 – 65 mm.
Minimale bakmaat: 120 cm lengte, liever groter.
Hoeveel: Een echte scholenvis, minstens  10 stuks, liever meer. Dan komen
het uiterlijk en het gedrag van deze vissen het beste tot hun recht.
Zwemlaag: Midden.
Voeding: omnivoor, een gevarieerd dieet van droog- en diepvriesvoer, aangevuld met levend voer.
Waterwaarden: pH: 5,0 – 7,5
GH:
 1 – 12
Temp:

20 – 28  ˚ C
Kweek: eierleggend.
Stroming: rustige stroming.
Water: zoet.
Leeftijd: 6 j aar.
Orde: Characiformes (karperzalmachtigen).
Familie: Characidae.
Nederlandse naam: Colombia tetra.
Engelse naam: C olombian Tetra.
Officiële wetenschappelijke naam: Hyphessobrycon

colombianus .
Ontdekker: Zarske en Géry.
Betekenis van de geslachtsnaam: Hyphesson b etekend “een b eetje kleiner”
en “bryko” betekend bijter. Tezamen vormen zij de geslachtsnaam “Kleine
Bijter”. D e soortnaam columbianus is een verwijzing naar hun land van oorsprong C olombia.
1 )
Herkomst: Colombia, langzaam stromende rivieren.
Huisvesting: Zwemruimte gecombineerd met schuilplekken, voldoende beplanting o.a. drijfplanten ofgrote grofbladige planten, kienhout.
Rustige stroming. Matige belichting.

——— 4 ———
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Hyphessobrycon col u mbi anus Zarske & Géry 2002.  Characi dae: Stethapri oni nae.

l i nks: ma n n etj e; r ec hts: vr ou wtj e

Het gedrag van deze vis is vredelievend, maar ook wel druk te noemen. Het is
een echte actieve zwemmer die j e niet moet samenhouden met langzame en
langvinnige vissen.
Geslachtsonderscheid

Het verschil tussen man en vrouw is niet makkelijk te zien, zeker niet bij j onge
dieren. Bij volwassen dieren is na enige bestudering het onderscheid wel te
zien aan de iets langere rugvin bij de man. O ok de kleuren zijn wat intenser bij
de mannen en de vrouwen worden iets groter en breder dan de mannen.
Kweek

Het  beste  resultaat  krijg je  als je  de  vrouwen  een  dag  of 2  eerder  in  de
kweekbak zet en voldoende voert met zwarte muggenlarven. Een bak van 60
cm is voldoende voor  2  á  3 vrouwen  en  één man. Zorg  daarbij voor  een
bodem met drie lagen knikkers en voldoende j avamos (ofafzetmop), de ouders gaan namelijk actiefop zoek naar de eitjes en eten deze met smaak op.
Meestal na 2 of3 dagen (kijk met een vergrootglas tussen de knikkers ofer eitjes liggen) kun j e de ouders en ook voorzichtig de knikkers verwijderen.
De eieren (soms wel tot 2.000 eitjes per volwassen vrouwtje) van de Hyphesso
brycon columbianus komen na zo'n 3 0 uur uit. De j onge visjes zijn heel klein en
liggen in eerste instantie op de bodem. Ze teren dan nog even op hun eidooierzak.
——— 5 ———
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Zodra ze vrij kunnen zwemmen kun j e ze voeren met infusoria, pantoffeldiertjes en/ofLiquifry. Zodra ze iets gegroeid zijn kun j e overstappen op vers uitgekomen Artemia. Hierop zullen de j onge visjes redelijk snel groeien.
Ervaringen
Hyphessobrycon ecuadorensis en werd in de handel
ook onder deze naam aangeboden totdat hij officieel werd beschreven.
Ook de Hyphessobrycon


p anamensis  lijkt erg2)op de Hyphessobrycon
columen
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Deze s oort l i j kt er g op de

Al m et a l.... een g ezellige en erg m ooie vis voor in h et g ezelschap aquarium.
Br onnen: Seri ousl yfi s h, Wi ki pedi a
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De h er ko mst ' Col o mbi a' i s ni et ec ht gedetai l l eer d. Het ver s pr ei di n gsgebi ed i s
mo ment eel beper kt t ot h et str o mi ngsgebi ed va n de Ri o Aca n dí. De typepl aats i s
Dari én, een kl ei n e zi jri vi er 6 k m str oo maf waarts va n de sta d Aca n dí.

Hyphessobrycon col u mbi anus on dersc h ei dt zi c h va n H.  pana mensis door:
– Het geri nger aa ntal ki eu wstekel s i n de ki eu wzeef ( 1 5- 1 7 vs 1 9- 21 bi j H.  panamensis.
– De gr ot er e l i c h aa ms h oogte ( 47, 4- 50, 7 % va n de SL vs. 35, 2- 39, 7 % va n de SL bi j
H.  pana mensis.
– E en z wak seks u el e di morfi e i n de l engte va n de r ugvi n ( dui del i j ker ui tges pr oken
bi j H.  pana mensis.
– De kl eur en va n de vi ssen versc hi l l en. De gr on dkl eur va n H.  pana mensis i s zi l vergri j s. So ms ko mt er een donker e l ongi t ual e (l engteri c hti ng) ba n d voor l open d
va n de t weede sc h ou dervl ek t ot aa n de basi s va n de staartvi n. Bi j H.  col u mbi anus ko mt deze n ooi t voor.
– Ver der vert oont. H.  col u mbi anus, i n t egenstel l i ng met H.  pana mensis, geen
t oena me va n de kl euri nt ensi tei t ti j dens de voort pl a nti ngs peri ode.

Br on Aquatr opi ca
Zarske, A. & Géry, J. 2002. Der Bl a ur ote Kol u mbi en- Sal ml er. Hyph ess obr yc on

c ol u mbi a n us n. s p. - ei n n eu er Sal ml er ( Tel eostei ; Char aci for mes, Char aci dae) a us
de m kol u mbi a ni sc h en Dari en. Das Aq uari u m, Monats magazi n für Vi vari sti k v. 36
( n o. 391 ): 22- 30
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Margievan der Heijden, Ons Natuurgenot, Gouda
Een van de m eest fascinerende

zeewatervissen vind ik n og s teeds de Naso elegans. Waarschijnlijk o mdat h ij e en g enot i s v oor e en fotograaf

om v ast t e l eggen
op de plaat. Zijn kleuren en zijn scherp getekende kop maakt hem in ieder
geval b ij m ij tot een g eliefd m odel.

Naso elegans heeft vele Nederlandse namen, zoals de (blonde) koekop dok-

tersvis, gladde eenhoornvis, de Indische eenhoornstekel, de eenhoorn, oranje
eenhoornvis en waar ik zelfde voorkeur aan geef: elegante eenhoornvis, gewoon, omdat ik hem ook echt zo elegant vind. Maar hier zal ik hem koekop
doktersvis noemen.

De Naso elegans is familie van de doktersvissen, zo genoemd dankzij hun
vlijmscherpe scalpel bij de staartvin. D eze gebruiken ze in principe alleen om
zichzelfte verdedigen, maar als ze dat doen, kunnen ze best diepe wonden
veroorzaken, dus let op als de vis te dichtbij komt en b egint te vechten. Iets
——— 7 ———
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wat we uit eigen ervaring hebben mogen meemaken. En dat is geen pretje. En
dan te b edenken dat de Naso

elegans nog het meest vredelievend is in vergelijking met zijn soortgenoten en zal niet zo snel aanvallen. Wel wordt hun scalpel
groter dan deze van zijn familieleden. Er wordt zelfs gezegd dat volwassenNaso

elegans in sommige gevallen zelfs acryl en glas kunnen b ekrassen.
Hij komt voor in diverse zeeën. Zoals de Indische Oceaan, de Rode Zee ten
zuiden van Durban, Zuid-Afrika en het oosten via de eilanden van de westelijke Indische Oceaan tot het zuidwesten van Indonesië, tenminste tot B ali.
De Naso

elegans kan wel 45 cm groot worden. Er zijn vissen die als ze ouder
worden wat kleur gaan verliezen, maar deze vis wordt pas echt mooi van kleur
als ze volgroeid zijn.

In de diverse aquaria kom j e deze vis dan ook in verschillende variaties van
kleuren tegen, afhankelijk van de leeftijd. Zo zie j e ze soms met een bijna crèmekleurig lichaam, oflichtgrijs ofwat meer naar een groentint, maar ook met
een diepblauwe kleur. De rug- en borstvinnen, die over het hele lichaam lopen,  zijn  oranje/geel  met  een  zwarte  en  lichte  band  aan  de  ene  kant  en
meestal een helblauwe ofwitte band aan de buitenkant. Ook de specifieke
vorm van de staartvin wordt pas goed zichtbaar als ze ouder worden.
——— 8 ———
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Het is niet de meest makkelijke vis voor in een aquarium, maar het is wel te
doen. Er zijn verhalen bekend van aquarianen die problemen hebben ondervonden om de vissen in leven te houden, terwijl anderen er juist heel succesvol mee waren en vele j aren van deze vissen hebben kunnen genieten.
Maar het kan gebeuren dat een vis na enige tijd in gevangenschap plotseling
overlijdt door onbekende oorzaak, terwijl hij er gezond uitzag.
Een voorwaarde voor het houden van deze vis is in ieder geval dat de bak
groot genoeg is. Er wordt gezegd dat een minimum volume van 900 liter geschikt moet zijn, maar, omdat de vis een behoorlijke zwemmer is, zou een
grotere bak beter zijn. Ook moet de vis pas geplaatst worden wanneer het
aquarium al een tijd lang draait en er al voldoende algen op de stenen zitten
die ze erafkunnen grazen. Zorg voor voldoende schuilplaatsen en er zijn gevallen bekend dat de Naso elegans uit open aquaria springt, dus een afdekplaat is gewenst.
Als voedsel kunnen kleine schaaldieren (krill, artemia etc.) gegeven worden,
maar aanbevolen wordt om in ieder geval ook micro- en macroalgen als zeewier erbij te geven. Zeker als er te weinig algengroei in de bak zelfis, wordt
aangeraden om het dieet aan te vullen met bijvoorbeeld spirulina, plantaardige visvlokken ofnori-zeewier. Hoewel deze vissen genieten van een gevarieerd  soort bevroren voedsel, is het absoluut noodzakelijk dat het primaire
voedsel op algen is gebaseerd, waardoor het immuunsysteem van de vis gezond blijft.
Wanneer  ze  net  geplaatst  zijn  in
het aquarium kan het voorkomen
dat ze enige tijd niet willen eten,
maar  dit  zou  binnen  een  week
moeten zijn hersteld. B elangrijk is
om bij de winkel een gezond individu te kiezen die actiefis en niet
te dun is, zeker, omdat het  soms
even duurt voordat ze gaan eten.

——— 9 ———
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GuidoLurquin
Kaapse waterlelie is h elemaal geen waterlelie en h eeft er in systematisch opzicht n iets m
 ee t e m
 aken. H
 et i s e en u it h et z uiden v an Afrika a fkomstige k ortedagplant die in de winter bloeit en h eerlijk n aar vanille ruikt.

In hun in 1935 uitgegeven ‘Handboek voor Aquarium en Terrariumkunde' gebruiken H .J. Kuijper
en  H.  v.d.  Noort  als  Nederlandse  benaming
tweearige wateraar. Volgens deze auteurs zijn wateraren warmtebehoeftige, tere planten.
De  gegevensbeschrijving  is  beknopt  maar  correct:  Zij  hebben  een  knolvormige  wortelstok,
waaruit  vele  langgesteelde,  leerachtige  drijfbladeren treden. D eze zijn lang ovaal van vorm. D e
dubbel aarvormige bloei bestaat uit vele bloempjes, welke slechts één wit bloemblaadje b ezitten.
De soort bloeit elk j aargetijde, zelfs in de winter
en verspreidt een vanillegeur.
Zij gedijen het best in een zwaardere voedingsbodem van zwarte aarde vermengd met klei en
zand.  Na  de  bloeitijd  gaan  deze  waterplanten
immer een weinig terug om dan verder opnieuw
krachtig uit te lopen.
Deze  vooroorlogse  beschrijving  kan  uiteraard
worden vervolledigd met maten en aantallen.
De wortelknollen zijn tot 3 cm dik. De bladstelen
die eruit ontspringen zijn lang en kunnen, al naar
gelang de waterdiepte tot 150 cm lang worden. D e
glimmende, gaafrandige bladeren zijn tot 23 cm
——— 10 ———
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lang en 3 tot 7 cm breed. D e bladkleur is frisgroen met donkere, bruine vlekken.  De gesteelde bloemaar maakt twee  opvallende  assen  die tot  6  cm lang
worden en 5 tot 10, in twee rij en staande bloemen dragen. Elke bloem maakt één
kroonblad, 8 tot  16 stuifmeeldraden die door hun zwartpaarse kleur opvallend
contrasteren en 2 tot 6 vruchtbladeren met elk ongeveer 4 vruchtbeginsels.
Afkomst en benamingen

Het  oorspronkelijke  verspreidingsgebied  is  de  Kaapprovincie  van  ZuidAfrika. De planten leven er in helder, ondiep, stilstaand en langzaam stromend water. Momenteel zijn ze verwilderd te vinden in vele landen zoals in
de buurt van Lima in Peru, in zuidelijk Australië; en in het zuiden van Frankrijk, onder andere in de rivier de Lez bij Montpellier waar de planten al meer
dan 140 j aar voorkomen. In het land van oorsprong, Zuid-Afrika, vindt men
ze vaak in tijdelijke wateren, die volledig kunnen uitdrogen.
De oorsprong van de wetenschappelijke naam Aponogeton is wat onduidelijk.  Mogelijk  komt  het  van  de  woorden  aponos  (gemakkelijk)  en  geiton
(buur), wegens de gemakkelijke b estuiving door naburige bloemen.
Een andere verklaring zou zijn dat er verwezen wordt naar de Romeinse kuurbron Aquae Aponi.
Waarschijnlijker is echter dat het een anagram is van de genusnaam Potamogeton. Distachyos b etekent tweearig naar de stand van de bloemen.
Naast de gebruikelijke namen ‘Kaapse waterlelie' en ‘wateraar' gebruikt men
in het Nederlandse taalgebied soms ook wel ‘waterkaars' Een ander naam is
‘wateruitje'. ‘Kaaps vijverkruid' of‘Kaaps vijverblad' wordt ook gebruikt.
In het Duits luistert de plant naar de naam ‘Zweireihige Wasserähre'.
In het Engels zegt men  ‘Water hawthorn'  (om  de gelijkenis van  de geur  op
meidoorn) en ook ‘Cape pondweed' of‘Cape asparagus'
In  het  Zuidafrikaans,  waar  de  plant  vandaan  komt  wordt  ze  ‘waterblumeki'
genoemd.
De variëteitA. d istachyon var. grandiflorus heeft grotere bloemen met bloemdekschubben tot 1,5 cm lang en de variëteitA.
 distachyon var. rosea heeft rozige bloemen. D eze cultuurvormen worden echter weinig aangeboden.
——— 1 1 ———
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Geurende bloemen

In  tegenstelling  tot  de  echte
waterlelie bloeit de Kaapse waterlelie ook in stromend water.
De  bloem  geurt  heerlijk  zoet
naar vanille en amandelen. Het
parfum kan zo sterk zijn dat de
hele  vijveromgeving  ernaar
ruikt.  De  witte  bloemen  verkleuren  groen  bij  het  ouder
worden en buigen onder water,
waar de vruchten rijpen. Wanneer  de vruchten  rijp  zijn  stijgen  zij  naar  het wateroppervlak  en  laten  de
zaden los. D e zaden kunnen tot  17 x 5 mm groot zijn en hebben een rechte
kiem zonder kiemwit. Ze zullen wegdrijven om een goed verspreiding te verzekeren. D aarna zinken zij en kiemen wanneer het water niet te diep is.
Na de bloei verdwijnen soms alle bladeren. D e plant sterft aftot de knolachtige wortelstok en neemt een rustperiode van een aantal weken.
Daarna loopt de plant weer uit om opnieuw in bloei te komen. Bloeit in onze
streken meestal in het voorjaar (feb., ma.) en najaar (okt., nov.).
Tussen de twee bloeiperiodes gaat hij dus in rust, zodat men in de zomer
meestal niets van deze plant ziet want de bladeren sterven volledig af. Maar . ..
bloei is eigenlijk in alle j aargetijden mogelijk.
Verzorging

De Kaapse waterlelie mag om haar opvallende uiterlijk - de bloemen lijken
wel sterk op orchideeën - en heerlijke geur, eigenlijk in geen enkele vijver ontbreken. Opvallend en ongeëvenaard in schoonheid verdient dit natuurwonder
wat meer aandacht. Kaapse waterlelie is toepasbaar van het kleinste watertje
tot de grootste vijver, waar zij in grote groepen groeiend de wandelaar zal aantrekken met een zwoele geur. Feest, ook in de koude j aargetijden!
Wateraar doet het goed in het vlakke water langs de vijverrand. D e plant zal
meestal tussen 30 en 60 cm diep geplant worden. Een 40 cm diepte lijkt mij
——— 12 ———
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prima in ons klimaat, zo blijft hij onder het vorstniveau maar ontvangt toch
voldoende licht. Een mengsel van klei met laagveen is geschikt als plantsubstraat.
Een zonnige standplaats bevordert de vorming van de wasachtig bloemen.
De  vooroorlogse  auteurs  vonden  Kaapse  water  een  teer,  warmtebehoeftig
plantje, geschikt voor het aquarium. Volgens de hedendaagse autoriteit op het
gebied van aquariumplanten ‘Kasselmann' is de Kaapse waterlelie juist geen
goede aquariumplant omdat hoge temperaturen op den duur niet verdragen
worden en omdat er enkel en alleen drijfbladeren worden gevormd. Toepassing als vijverplant daarentegen wordt aanbevolen.
Toch  is  het  zo  dat  te  warm  vijverwater  ook  niet  geprefereerd  wordt,  een
maximum van  20 ˚ C wordt soms aangehaald in boeken, maar dat lijkt mij
echt weinig gezien de herkomst van de plant. Eigenlijk tolereert de plant b ehoorlijk wat temperaturen, lichthoeveelheden en dieptes (20- 100 cm). Maar
zoals reeds aangehaald plant men ze b est 30 à 40 cm in ons klimaat.
Een ligging uit de wind valt te prefereren. Kaapse waterlelie verdraagt schaduw. Volgens mij groeit en bloeit dit wateruitje vaak beter in de schaduw. Het
is tenslotte een kortedagplant.
Een mogelijkheid die beslist het proberen waard is: plant ze in een wat grotere
vijvermand. Zet deze mand in de zomer ondiep maar wat beschaduwd en
wanneer het gaat vriezen dieper ( 40 cm diep) maar dan in de zon.
Overwinteren kan ook door de mand op een lichte vorstvrij plaats te zetten
bij een temperatuur van 5 à 10 graden in een schaal met water.
Het zou ook mogelijk zijn de knollen zelfvochtig en vorstvrij te overwinteren.
Zelfs op een warm plaats in een donkere kast wegzetten en 'vergeten' zou al
gelukt zijn. Begrijpelijk wanneer men weet dat de planten in hun natuurlijke
habitat in tijdelijke wateren voorkomen.
Vermeerdering door delen gebeurt het best in de late lente. Vermenigvuldiging door zaden is mogelijk. Het zaad wordt b est vers gezaaid en onder glas.
Het zaad wordt eerst gestratificeerd en in maart uitgezaaid in een bak met
kleihoudende grond met een klein beetje water erboven (maximum  10 cm).
Kieming gebeurt pas bij temperaturen van 13- 15 ˚ C. Na een j aar b ekomt men
——— 13 ———
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een volwassen knol, tenminste wanneer de zaailingen de winter doorraken. In
verband met hun vorstgevoeligheid moeten  ze binnenblijven  of diep gezet
worden in de vijver.
Wat plagen betreft heeft het waterblumeki weinig te lij den. Soms wordt het aangevreten door slakken. De waterleliekever vreet ook al eens gaten in de plant.
In Zuid-Afrika worden, bloemen en bloemstengels gebruikt om vlees-stew te
aromatiseren.
Men bezigt ze als bindmiddel in stoofpotten. D e mooie bloemen koken stuk
maar geven een fluwelige consistentie aan het gerecht.
De  traditionele  Zuidafrikaanse  schotel  waterblommetjiebredie  is  een
stamppot van schapenvlees met bloeiende trossen wateraren. De blanke bewoners van Zuid-Afrika leerden het gebruik van de Zoeloes. D e bloemen zijn
er zelfs in blik verkrijgbaar.
Jonge scheuten worden ook gegeten en staan in Frankrijk b ekend als Kaapse
asperges.  De walnootgrote knollen  zijn  eveneens  eetbaar  en worden  sinds
oudsher genuttigd in Zoeloeland.
Kaapse waterlelies worden in Zuid-Afrika, speciaal voor de consumptie, gekweekt in ongeveer  1 meter diepe kweekvijvers, waar ze in rijen uitgeplant
worden en tegen eenden beschermd met laag gespannen draden. D e delicate
smaak en aroma en de enigszins knisperige structuur maken de bloemekes geschikt voor koude voorgerechten en salades. Ook in combinatie met zoetigheden zoals fruit en (vanille)ijs geven zij een feestelijk extraatje.
Laat het u smaken.

Voor r ecept
zi e pagi na 1 5
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Niemand sal hierdie ete vergeet nie!
Maak 'n lekker Bolandse bredie met waterblommetjies
8 porsies
BESTANDDELE
1,5 kg tot 2 kg waterblommetjies
60 ml ( 4 e) sout
genoeg olie
2 uie, gekap
125 ml (“ k) koekmeel
10 ml ( 2 t) sout
1 ml swartpeper
1 kg skaapvleis, in blokkies gesny
125 ml (“ k) witwyn
125 ml (“ k) water
6 aartappels, geskil en in blokke gesny
20 ml ( 4 t) suurlemoensap

METODE
1 Sit waterblommetjies in bak. Sprinkel sout oor en vul met water tot waterblommetjies bedek is. Laat vir 5 uur in soutwater lê ofselfs oornag.
2 Spoel waterblommetjies goed onder lopende water af.
3 Skud oortollige water afen hou eenkant.
4 Verhit genoeg olie en braai uie tot sag. Skep uit.
5 Voeg nog olie byen verhit tot warm.
6 Meng koekmeel, sout en peper saam in vlak bakkie.
7 Rol skaapvleisblokkies daarin tot goed bedek.
8 Braai skaapvleisblokkies bietjies op 'n slag in olie tot goudbruin. Skep uit en
braai volgende hoeveelheid.
9 Wanneer vleis gebraai is, skep dit weer terug in kastrol saam met gebraaide
uie.
10 Voeg witwyn en water by. Plaas deksel op en laat vir 1“ uur prut.
11  Sit waterblommetjies op vleis en dan aartappels bo-op. Voeg ook suurlemoensap by. Plaas weer kastrol se deksel op en laat prut vir nog 1 uur.
12 Voeg nog water byindien nodig, maar moenie bredie roer nie, want dit sal
blommetjies breek.
13 Voeg nog sout en peper byindien verkies.
 14 Sit warm saam met wit rys voor.
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Van de f amilie Hydrocharitacea ( Waterkaardeachtigen) zijn de  Blyxa-soorten
recentelijk b ijzonder p opulair g eworden a ls decoratieve aquariumplanten.

Toch is het nog niet zo heel lang geleden
dat  Blyxa -soorten  bekend  stonden  als
moeilijk blijvend houdbaar. Door vervanging  van  de  traditionele  buisverlichting
door T5 en T8, waarvan het uitgestraalde
licht een aanzienlijk groter doordringingsvermogen bleek te bezitten, veranderde de
situatie.
Onder deze moderne vorm van verlichting
in combinatie met kant en klare, vloeibare
bemestingspreparaten – mits op de juiste
wijze toegepast en zorgvuldig gedoseerd –
begonnen vele aquatische planten, die als
moeilijk houdbaar werden b eschouwd vrij
plotseling goed te groeien.
Ook  diverse  soorten  Blyxa  profiteerden
daarvan en zijn momenteel niet meer weg Blyxa aubertii, detai l a q uari u m L ute denken in decoratiefb eplante aquaria. ci en Depae mel aer e, Aqu atr opi ca
Tot dusver worden  5 soorten als gangbare aquariumplanten
beschouwd, te
1)
weten: Blyxa



r
ozetvormig,

m
iddengroen

a lternifolia
Blyxa

a ubertii - rozetvromig, groenroodbruin, lila
- rozetvormig, middengroen tot rood
Blyxa

japonica

Blyxa

n ovoguineensis - rozetvormig
Blyxa

vietii - guirlandes vormend, breekbaar.
Vrijwel zeker zullen zich in de toekomst nog andere soorten aandienen.
——— 16 ———
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In de natuur groeien Blyxa's voornamelijk in zacht, relatiefzoutarm water en
de lichtbehoefte is groot. Het water onder de roestkleurige laterietbodems,
waarin  de  wortels  van Blyxa -soorten  zich  verankeren  bevat  metaalzouten
waarop deze planten floreren.
Blyxa vietii ontleent haar naam aan Vietnam, waar de plant in het wild werd
aangetroffen. Tot dusver werd Blyxa

vietii in aquaria niet kruipend aangetrof-

fen, maar vormt lange, slappe tot 6 0 cm lange kwetsbare stengels, waarvan de
lange, spits toelopende bladeren om de stengel draaien.
Stengels en bladbestand kunnen wat transparant groen zijn. Bij goede groei
en dicht opeen geplant, maken ze al snel een wat verwilderde indruk. Indien
ze echter als opgaande groep solitair worden geplaatst, dus gescheiden van
andere planten, geven ze een bijzonder decoratieve en charmante impressie.
Conclusie: Bij goede verzorging en optimaal groeilicht, een heel aantrekkelijke en decoratieve aquariumplant.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De j ui ste wet ensc ha ppel i j k naa m voor Blyxa alternifoli a i s Blyxa japonica var. al-

ternifoli a.

2) I n 201 6 wer den er t wee ni eu we Bl yxa- s oorten besc hr even.
Blyxa kasaragodensis, Kasar agod Di stri ct, Ker al a, I n di ë en Blyxa mangalensis,
Daks hi na Ka n na da di stri ct, Kar nataka en Kasar agod Di stri ct, Ker al a, I n di ë. Of
bei de s oorten al i n de ha n del t e ver kri j gen zi j n weet i k ni et.

——— 17 ———
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Hubert Martens, http://www. rosaceus. be
De glasvaren ofAfrikaanse watervaren werd voor het eerst
botanisch beschreven  door  Bory  in  1845  als  Gymnopterus h eudelotii . D oor revisie van de familie werd
in 1934 de naam veranderd door Alston. D e
plant behoort tot de familie van de Dryopteridaceae.
Ze  komt  voor  van  Ethiopië  tot  ZuidAfrika waar ze vooral in de spatzone van
snelstromende rivieren onderwater wortelt,
maar de bladeren boven water houdt. In de
regentijd staat de varen volledig submers.
Het is een amfibisch levende varen, in de natuur tot 5 0 cm hoog, in het aquarium echter beperkt tot 20 cm. De plant heeft een kruipende wortelstok met
donkergroene, transparante, gesteelde bladeren, die nogal stijfen breekbaar zijn.
De bladeren ontrollen zich op de typische wijze van de varens en ze zijn geveerd met gelobde segmenten. Aan de onderzijde van de bladeren vormt de
plant (in emerse vorm) sporen, waarmee ze zich voortplant. De plant heeft
een voorkeur voor zacht, kalkarm, lichtzuur water. Koolzuurbemesting heeft
een positieve invloed. D e b elichting is liefst matig, de temperatuur tussen 22
en 26  ˚ C, een pH van 5,8 tot 7,0 en KH tussen 2 en 10  ˚ dH.
We kunnen de plant vegetatiefvermeerderen door deling van wortelstokken
ofhet afnemen van zijtakken. D e plant groeit goed op beschaduwde plaatsen
op de achtergrond ofaan de zijkant, vooral als er wat stroming aanwezig is.
Het is een fraaie contrastplant bij lichtgroene planten met ellipsvormige bladeren zoals Belgisch groen ofHygrophila s tricta . Het is belangrijk de plant
niet in de bodemgrond te zetten, de plant groeit beter als ze op kienhout,
kurkschors oflavasteen gebonden wordt. Een gevoelig punt is dat de plant
——— 18 ———
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niet bestand is tegen alkalische waterwaarden, in die omstandigheden zien we
de bladeren zwart en vlekkerig worden. Bij gebruik van AWW-water * is koolzuurgastoediening dus nuttig om de plant mooi te houden.
Nederlandse benaming: Afrikaanse watervaren, Congovaren.
Volgende gegevens vond ik terug in de literatuur:
Verspreidingsgebied: – van Ethiopië tot Zuid-Afrika
– West-Afrika
– tropisch Afrika.
Van een ding zijn we zeker: hij komt uit Afrika.
Uiterlijk

Fijngevederde  olijfgroene  tot  donkergroene  bladeren  tot  40  cm  lengte
groeiend  op  een horizontale  stevige wortelstok.  Bladeren  zijn transparant,
deze  lichtdoorzichtigheid  maakt  dat  deze  plant  een  ongewoon  kleureffect
geeft. Zeer contrasterend.
Verzorging

De  wortelstok  niet  in  de  bodem
planten maar vasthechten op een substraat: steen, kurk ofkienhout. Wordt
soms beschreven als niet te gemakkelijke plant:
-  sommige  houden  het  bij  zacht  en
zuur water
– andere spreken van water met ca. 10
˚ dH en een pH van ca. 8
Dat  kan  erop  wijzen  dat  deze  plant
zich  goed  aanpast.  Het  leidingwater
van AWW is zeker geschikt. De plant
vraagt wel om een regelmatige waterverversing zoals ten andere al onze vissen
en planten.
——— 19 ———
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Zwakke stroming zou een gunstige invloed hebben op de groei.
Ook voor de belichting spreekt men van: - gedempte b elichting is raadzaam
- van tamelijk veel tot gedempt licht.
De plant heeft veel ruimte nodig want hij kan flink uitgroeien.
Vermeerderen

Zoals de meeste planten met een wortelstok (bijv. Anubia, Javavaren...) snij den
we (bijv. met een scherp scheermesje) de wortelstokken in kleine delen en bevestigen deze op een substraat. We zetten deze stukjes uit in een bakje met niet te
hoge waterstand, bijv. 10 cm. Niet te felle belichting (een klein bakje met weinig
water geeft gevaar voor algen).
Hierbij  kan  een  laag Lemna minor  =  eendenkroos  goed  van  pas  komen,
hoewel deze weldoener (?) ook voor wat last kan zorgen. Indien je in het
bakje hebt gewerkt en j e moet even zo vlug mogelijk... dan hangt de klink van
de wc ook vol eendenkroos. Men kan niet alles hebben in het leven.
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Mijn eigen ervaring met Bolbitis

Al j aren heb ik deze plant in mijn aquarium staan. Het is een grote b os die op
kienhout staat, gemakkelijk uit te nemen voor onze tentoonstellingen.
Hij staat in de stroming van de filteruitlaat. Aquarium: 150 cm X 4 0 cm X 5 0
cm hoog. Om de  14 dagen wordt er 50 liter water (AWW) ververst met toedienen van een scheut plantenmest. Belichting:  10 uren per dag -3 lampen
TLD 36 W / 89 =Aquarelle.
Waarschuwing

Oppassen voor baard en/ofp enseelalg. D aar het een trage groeier is, moet j e
direct ingrijpen bij het vaststellen van deze algenpest. B esmette bladeren verwijderen, wortelstokken opnieuw gebruiken.
Tot slot

Soms is het moeilijk om de namen van vissen en/ofplanten komende uit het
Grieks ofLatijn te onthouden. Wel hier een tip: denk aan het B elgische idool:
?H?...de Lotti!?
* A WW: Ant wer pse Water wer ken
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Ben Deprez, AquarianenGent
Omdat ik reeds van 1973 lid ben van A quarianen Gent, (weliswaar m et enkele
onderbrekingen) en a l die tijd bezig was m et p lantenaquaria h eb ik besloten
om d e g oede z aken d ie i k e r, m
 et v allen e n o pstaan, u it l eerde e ven m
 ee t e g even
aan diegene die er o ok g eïnteresseerd in z ijn.

Hoe het gros van de populaire aquariumplanten eruit zien weten de meesten
onder ons wel en daarom zal het bij een summiere beschrijving blijven en dus
geen nomenclatuur worden maar eerder iets meer over de knowhow van wat
we er mee doen over een gans seizoen b ekeken.
Planten kunnen we onder verdelen in:
- Nuttige (voor het aquarium) ofalleen maar decoratieve.
- Lichtbehoeftig al dan niet.
- Snel- oftraag groeiend.
- Gemakkelijk, middelmatig ofmoeilijk.
Met nuttige planten bedoel ik planten die de b odem goed ventileren, nee, niet
met een ventilator op de bodem gericht maar wel met een stevig wortelbestand, waarlangs de zuurstofin de bodem komt. Zo is bijvoorbeeld j avavaren
een zeer decoratieve plant maar weinig nuttig wegens de wortels die bovengronds zitten op steen ofkienhout en alleen maar als verankering dienen.
Als eerste en meest gekende, gemakkelijke, middelmatig lichtbehoeftige, nuttige en tamelijk snelgroeiende plant die een aanrader is voor elke beginner
vernoem ik graag de ‘Echinodorus g risebachii Amazonicus' *
In minder grote b akken zal deze plant b eter als solitair opgesteld worden en
door haar grootte zeker op de achtergrond. Zo een grote plant, (want dat
wordt ze wel) zetten we best niet in de midden van ons b akje want ze zou het
aquarium optisch in twee delen.
——— 22 ———
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Alleen  in  grotere  aquaria  kan  een  groep  van
deze planten decoratiefwerken.
Haar wortelbestand wordt in diameter groter dan
het bladbestand. Met dit laatste worden we
geconfronteerd wanneer we ze na enkele
maanden zouden willen wegnemen want dan
hebben we een heel deel bodem grint mee, en de
te dicht daar bij geplante buurplanten komen
ook ongewenst mee uit de grond.
Net voor haar rustperiode zal ze een bloeiwijze ontwikkelen die veel langer is dan de lengte van haar bladeren zelfen waarop adventiefplantjes tevoorschijn komen. Desgewenst laten we
deze kleine plantjes worteltjes maken terwijl ze nog op de bloeistengel zitten.
Als we deze kindplantjes niet wensen te houden knippen we b eter de stengel
weg, om de moederplant de onnodige krachtverspilling te b esparen.
Pas  na  de wortelvorming  kunnen we  de  kindplantjes uitknippen,  door  de
bloeistengel telkens in de midden tussen twee op elkaar volgende kindplantjes
door te knippen. Zodoende hangt er aan ieder plantje een stukje stengel die
we eraan laten. D e kindplantjes kunnen we dan in planten met de worteltjes
net onder het bodemoppervlak. Het stukje stengel zal garant staan voor de
voeding de eerste paar dagen maar vlug nemen de wortels deze taak over.
Door  de  adventiefplantjes weg  te  nemen van  de  moederplant wordt  deze
laatste niet verder uitgeput en als we nu de oudste bladeren ( de buitenste, de
meest verwelkte die toch wegkwijnen en ontsieren) wegnemen, geven we de
moederplant spreekwoordelijk nog een duwtje bij en kan ze rustig en fris de
nieuwe groeiperiode opwachten.
De weggenomen bladeren (niet allemaal natuurlijk) kunnen we best op de
grond naast de voet van de moederplant leggen met wat grint lichtjes verzwaren ofdeze in een hoekje vóór de aanzuiger van de filter ofin geval van
een  biologische  binnenfilter,  in  het  eerste  compartiment  van  deze  filter
steken waar ze langzaam weg teren en ontbinden.
Het voordeel hiervan is dat de fosfaten, de nitraten en het ijzer na de ontbinding terug in circulatie komen en dat deze elementen zich p erfect verhouden
volgens de Redfield Ratio ( de R.R.) en ijzer is een mobiel sporenelement die
——— 23 ———
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ook niet verloren gaat. In de natuur liggen massa's afgevallen bladeren in de
rivieren, beken ofpoelen. D e biologische cirkel is nu zo goed als rond.
Het enige wat ons nu nog rest te doen is erover waken dat er voldoende continuïteit in zuurstofwordt voorzien, want de zuurstofmaker van dienst is op tijdelijke rust. Dit bekomen we door de uitstromer van de filter te laten uitmonden net onder het wateroppervlak, zodanig dat we een lichte kabbeling
van het water zien, met de minimum aan CO 2-verlies want daar zijn onze
filter en het b odemoppervlak de producenten van.
Meteen weten we ook waarom het opstarten van een nieuwe b ak zo verdomd
lastig is want er zit nergens iets van organisch materiaal en bovendien ontbreekt alle b acterieel leven.
Als de koppen (de j ongste bladeren) van een plant dreigen tekort te krijgen
aan ijzer zullen ze  dit halen uit  de  onderste  (de  oudste) bladeren van  die
zelfde plant, want ijzer is dus echt een mobiel sporenelement. Dit verschijnsel
bewijst eens te meer de natuurlijke drang van het voortbestaan.
Het resultaat is dat de onderste bladeren vanafdan geel worden en afvallen.
Dit laatste voorkomen we b est door een wekelijkse kleine hoeveelheid Ferro
van Easy Life aan het water toe te voegen.
——— 24 ———
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Zie ook op

https://www.aquariumbemesting.nl/nl/background-information/gebreksverschijnselen
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca

* Echi nodorus a mazonicus i s een syn oni e m va n Echi nodorus grisebachii en deze

l aatst e z ou vol gens Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es ( WCSP) een syn oni e m va n Aquari us grisebachii ( S mal l ) Chri sten h. & Byng ( 201 8) zi j n.
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ErikLievens, AquarianenGent
Deze vis waarover ik nu wat ga schrijven namelijk de Nematocharax

v enustus,
behoort tot de familie van de Characidae.
Deze vissoort is ervoor bekend dat hij al vlug zijn territorium afbakent in het
aquarium. Het is niet b epaald een rustige vissoort. Als u een mannetje op de
kop kunt tikken, dan is actie verzekerd. Hij zal zijn actieradius instellen tegenover andere vissen die in ons
aquarium zwemmen, en ook
tegenover  zijn  soortgenoten.
Alleen  maar  een  vrouwtje
dat hem b evalt, wordt binnen
zijn zone toegelaten.
Toch ook om mee te baltsen
ofom zijn dominantie aan te
tonen.  Vrouwtjes  zijn  kleiner
dan de mannetjes. De mannelijke exemplaren hebben een verlengde dorsale- en anale vin. Pas in 1986 is deze
vis beschreven. In de aquariumhandel hebben zowel de mannetjes als de vrouwtjes een grijze kleur waardoor veel aquariumliefhebbers deze links laten liggen.
Doch, éénmaal ze zich hebben aangepast in ons aquarium, zullen wij merken dat
deze vissoort op gebied van kleuren heel wat in petto heeft. Zijn pastelkleuren tekenen zich heel mooi afonder het effect van de bovenliggende verlichting. Behalve  de pectorale vinnen  die geen  kleur hebben  zijn  de  overige vinnen geel
transparant gekleurd, en hebben de laatste vinstralen een blauwachtige schijn.
De  dominante  mannetjes  zijn  het  mooist.  Bij  een  normale  belichting  komende van boven het wateroppervlak, bezitten  de vissen  een zilverachtige
schijn met zwarte tekeningen. Op ongeveer de helft van hun vissenlichaam
hebben ze een laterale verticale groene b and, onderbroken door een gele vlek
in de vorm van een waterdruppel.
——— 26 ———
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De Nematocharax

v enustus komt voor in het O osten van Brazilië in het rio Jequitinhonhar-bekken. D eze rivieren staan bekend om hun “zwart” water, wat
erop duidt dat deze wateren weinig mineralen bevatten. De pH-waarde van
deze wateren ligt rond 6,0 bij een watertemperatuur van 25  ˚ C. In deze biotopen wordt  ook Parotocinclus cristatus gevonden.  Op  een  diepte van  1m
heeft  de  Nematocharax  venustus
ook  het  gezelschap  van  een
Astyanax -soort  die  ongeveer  dezelfde  kleuren  heeft,  maar  heel
fijner van structuur is.
Ook worden Hypostomus

, Acestror
en

hynchus Geophagus brasiliensis
in deze contreien opgemerkt.
Mannetjes blijven in de natuur steeds
op  dezelfde  plaats  in  de  stroming. Geophagus brasiliensis
Enkel  als  ze  belaagd  worden
vluchten ze weg. Eenmaal het gevaar geweken is nemen ze terug hun plaats in.
Houdt er rekening mee dat deze vissen heel goed kunnen springen. D ek dus
uw aquarium heel goed af. Het hoeft niet gezegd: gezien het heel levendige
vissen zijn en tezelfdertijd ook heel goede zwemmers, hebben wij een ruim
aquarium nodig.
Aan de watersamenstelling hoeven wij niet te veel aandacht besteden op voorwaarde dat, zoals gebruikelijk, het water regelmatig ververst wordt. Als bodemgrond gebruiken wij bij voorkeur fijn zand.
Bodembewonende vissen zoals Corydoras -soorten voelen zich hier goed bij.
Om ons aquarium wat “op te fleuren” kunnen wij als plantenbestand kiezen
uit bijvoorbeeld 2 grote Echinodorus

-soorten, enkele Cryptocorynen en Anubias. Ook kienhoutwortels mogen niet ontbreken. D eze laatsten gebruiken wij
niet alleen als decoratiefelement, maar zij doen ook dienst om het territorium van de vissen afte b akenen. 
Spijtig genoeg hebben deze vissen ook een negatieve eigenschap: bij het verdedigen van hun territorium schrikken ze er niet voor terug om in de vinnen
van medebewoners te gaan bijten die binnen hun grenzen komen. Enkel Cory
-soorten

w
orden

m
et

r
ust

g
elaten.
doras
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De gedragspatronen van deze Nematocharax venustus is totaal verschillend
van  de  cichliden.  Daar waar  de vrouwtjes van  de  cichliden hun buikzijde
tonen aan het mannetje is dit bij Nematocharax venustus juist omgekeerd:
vrouwtjes tonen hun rugzijde aan het mannetje. Dit zowel voor het b altsen als
voor het bepalen van de dominantie.
Wanneer we enkel een koppel van deze vissen in het aquarium onderbrengen
zal het niet lang duren ofer vallen slachtoffers. Om dit te vermijden is het
aangewezen om meerdere vrouwtjes bij één mannetje te plaatsen.
Deze vissoort heeft een hekel aan droogvoer, waardoor wij genoodzaakt zijn
om bij voorkeur hen levend voer aan te bieden of, als het niet anders kan,
diepvriesvoer. Rode muggenlarven, artemia, watervlooien en cyclops is het
voer bij uitstek dat deze vissen lusten. Vrouwtjes die goed gevoederd zijn vertonen al vlug een ronde buik.
Hebben we geluk dat er zich een koppel heeft gevormd, dan gaan ze baltsen
en tot ei-aflegging overgaan. Het vrouwtje zet ongeveer 80 à 100 eieren afdie
ongeveer  1 mm groot zijn. Spijtig genoeg zullen deze eieren vlug opgegeten
worden door medebewoners.
Het is beter deze eieren over te brengen in een kweekbakje. Niet vergeten om
ook het water van de kweekbak gedeeltelijk te verversen. Hiervoor kan ook
water gebruikt worden van het eigenlijke aquarium op voorwaarde dat de parameters voldoen aan hun eisen. Het zal ongeveer 3 à 4 dagen duren vooraleer de eieren tot ontwikkeling komen. De pas ontloken visjes kunnen wij
voederen met artemia-naupliën. Ze groeien zeer traag. Na ongeveer 1 maand
zijn ze 1 cm groot.
Het mannetje verdedigt het legsel. Hebben wij  enkel  de Nematocharax venustus in ons aquarium zitten, dan zullen de j ongen zich ophouden binnen het
territorium van het mannetje. Het duurt
niet lang ofde j onge vissen gaan op hun
beurt een territorium afbakenen.
Cichlidenliefhebbers die houden van
wat actie in het aquarium zullen versteld  staan van  het  gedrag van  deze
Nematocharax venustus !
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Peter van der Ark, AV DeSiervis
Een aantal j aren geleden kocht
ik bij  een bekende  kwekerij in
het  zuiden  van  het  land1) een
groepje Thorichthys

e llioti  , het
neefje van  de vuurkeelcichlide.
De  bak  waaruit  ik  ze  kocht
stond in een wat donker hoekje,
maar een snelle inspectie in de
zak kon mijn goedkeuring wegdragen. Het waren de goede vissen. Thuis gekomen werden de vissen in mijn aquarium van  160 x 60 x 60
overgewend. Al na korte tijd waren ze hun schuwheid kwijt en lieten ze zich
goed zien.
Daarbij vond ik er toch wel een rare snuiter bij zitten. Dit was toch geen Thorichthys! Ik wilde hem naar  de handelaar terugbrengen, maar hij liet zich
tussen al het hout dat ik in mijn aquarium had niet vangen. Ik heb het een
tijdje aangekeken en het dier deed verder niemand kwaad. Maar hij ( dat bleek
later) was wel eenzaam en alleen. B ovendien werd het al gauw een forse, maar
ook prachtige meneer. Hij leek een beetje op een Aequidens, maar zoekend in
alle b oeken en op internet kon ik hem toch maar geen naam geven. Bij gebrek
aan b eter noemde we hem ons verstekelingetje.
Ik nam wat foto's van hem met mijn smartphone zodat ik anderen kon vragen
ofze hem kenden. Niemand, tot ik de foto tijdens onze b eurs liet zien aan een
medewerker van Van Keulen. En hij kende de vis wel, het is Krobia

x inguensis
en hij had nog beter nieuws, hij had er in zijn kwekerij nog een p aar zitten en
daar zat ook een vrouw bij. Nu gingen we kort daarna toch bij Van Keulen op
bezoek en daar werd een mooie partner voor mijnheer aangeschaft.
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Maar wie ofwat is nu deze Krobia? Nu ik de naam weet, is er ineens veel
meer te vinden.
Zo heeft het geslacht Krobia

, dat p as sinds 1989 op naam is gebracht, slechts
vier soorten. Onze xinguensis is pas sinds 2 012 b ekend in de handel. En mijn
vermoeden dat hij verwant is aan Aequidens lijkt te kloppen want de soort is
eerder beschreven als Aequidens

sp. cf. guianensis

.
De soort leeft alleen in Brazilië en dan alleen in de Xingu, een zuidelijke zijrivier van de Amazone. Hij is niet klein en de man in mijn bak heeft intussen
een lengte van meer dat  10 cm bereikt. Volgens de boeken moet hij  15 cm
groot kunnen worden. Geefze dus ruimte. Mijn bak van  160 lang voldoet
goed. Het lijkt me zeker geen vis voor een geordend gezelschapsaquarium,
maar mijn Echinodorussen laten ze keurig staan.
Belangrijk: als j e deze vissen wilt houden, moet j e wekelijks veel water verversen ( 25 tot 4 0%). Ze houden niet van oud water. D e samenstelling doet er
niet zoveel toe. Ik houd ze op 25 graden Celsius.
Ze eten wat de pot schaft, maar hebben bij droogvoer een duidelijke voorkeur
voor spirulinakorrels. Maar hoewel er in mijn bak genoeg groene alg beschikbaar is, eten ze daar niet van.
Verder zijn ze bijzonder vreedzaam. Grensgeschillen met de nu overgebleven
Thorichthys worden  alleen  met wat vingewapper uitgevochten.  Die vreedzaamheid heeft ook een nadeel. Het echtpaar heeft regelmatig eieren (meestal
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op een blad gelegd maar ook soms op een kiezel). Mooi, denken mijn Ancistrus, dat is lekker en ze schuiven zonder dat de Krobia's ingrijpen, smakkend
over het nest. Kortom, ik heb nog geen nest uit zien komen.
Ten slotte nog wat observaties aan mijn Krobia-echtpaar.
Een echt goed huwelijk lijkt het niet. Als er eieren aan zitten te komen zitten
ze bij elkaar en mijnheer zwemt ruim met de prachtige vinnen wapperend om
haar heen. Maar als ze geen eieren heeft is ze niet welkom en dan b en ik blij
dat ik  achter  een  aantal leisteenplaten  een  schuilruimte voor haar heb. Ik
moet dan soms met de pincet een voertablet bij haar brengen anders zou ze
tekortkomen. Voertablet zult u zich afvragen? Ja, ondanks dat ze vreedzaam
zijn hebben ze een reus van een mond en daar gaat zo'n tablet in één keer in.
NVDR Aquatr opi ca
Thorichthys elli oti wer d een vi jftal j ar en ter ugi n syn oni e m gepl aatst met Thorichthys
maculi pi nnis. 
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Martin Byttebier, Aquatropica
Sri Lanka behoort1)samen met de West-Ghats (Indië) tot een van de 3 4 biodiversiteitshotspots  die de wereld rijk is.
De  soortenrijkdom  aan  zoetwatervissen  bestaat  uit  minstens  91  soorten
waarvan er 50 endemisch zijn.
88 % van de 1 17 b eschreven amfibieën komt enkel voor in Sri Lanka. Ondertussen zijn er al zo'n 18 soorten uitgestorven.
Op het eiland komen er ook 240 reptielsoorten voor, waarvan meer dan 8 0 %
enkel daar te vinden zijn. Van de 91 zoogdieren zijn er 21 endemisch.
Het zal nu wel duidelijk zijn waarom Sri Lanka op de lijst van de biodiversiteitshotspots gezet is.
Sri  Lanka  telt  minstens  387  spinnensoorten,  waaronder  8  vogelspinnen
waarvan een groot deel endemisch is.
Vorig j aar werd er nog eentje ontdekt. De vrouwtjes van deze nieuwe soort
zijn heel opvallend. Het tot  13 cm groot wordend vrouwtje heeft namelijk
glanzend blauwe markeringen op haar poten. D e mannetjes hebben een mosbruine kleur en zijn kleiner.
Het is trouwens niet de grootse tarantula die daar rondkruipt. De inheemse
Poecilotheria ornata met beenspanwijdte van 20 cm (vrouwtje) verslaat met
verve de nieuwe soort.
Wetenschappers ontdekten de nieuwe soort in een geïsoleerd stuk regenwoud
omringd door thee- en rubberplantages. D e spinnen leven in holletjes die van
binnen bekleed zijn met spinrag.
Het is door de opvallende turquoise kleur van de vrouwtjes dat de spin in
2015  opgemerkt werd  door  de bioloog Ranil Nanayakkara. Vier jaar later
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werd deze spin wetenschappelijk  beschreven  en  kreeg
de naam  Chilobrachys

j oni
aangemetriantisvansicklei
ten. Van een tongbreker gesproken.  En  zo  krijgt  de
enige  andere  Chilobrachys soort die op het eiland voorkomt C.
 n itelinus na 126 j aar
eenzaamheid het gezelschap van een tweede soort.
De soortnaam eert de medestichter van Idea Wild (http://ideawild.org/) Joni
Triantis Van  Sickle,  die  onderzoeksmateriaal  heeft  geschonken  aan  Ranil
Nanayakkara en Idea Wild's voortdurende steun biedt voor verder onderzoek
naar fauna en flora over de hele wereld.
Br on:
Ranil P. Nanayakkar a, Amil a P. Su manapal a & Peter Ki r k. 201 9. An ot h er fr o m

Sri La nka, After 1 26 year s; Chi l obr ac hys j oni tri a nti sva nsi ckl ei s p. n ov. ( Ar a n eae: Th er a p h osi dae) fr o m A Fr ag ment ed F or est Patc h i n t h e Wet Zon e of Sri La nka. J our n al of
Bri ti s h Tar a nt ul a Soci ety. 34( 2).
1 ) Het ver d wi j n en va n s oorten i s een on o mkeer baar as pect va n de bi odi versi tei tscri si s. Wer el d wi j d ver d wi j n en s oorten t egen een al ar mer en de s n el h ei d. Aa ngezi en de
b u dgetten voor n at u ur besc h er mi ng t e beper kt zi j n, defi ni eer de de or ga ni sati e ' Conser vati on I nt er nati onal ' 34 gebi eden waar nat u ur besc h er mi ng h et meest e effect
h eeft op h et beh ou d va n de bi odi ver si t ei t.
Deze ' h ots p ots' zi j n gebi eden met een ui tz on derl i j k h oge bi odi versi tei t, maar di e
st er k bedr ei gd zi j n. 90 % va n al l e s oorten op aar de i s te vi n den i n deze h ots pots,
waar on der een gr oot aa ntal en de mi sc h e s oorten ( s oort en di e maar op één pl aats
op de wer el d voor ko men). Opval l en d i s dat de h ots pots i n t otaal maar 2, 3 % va n h et
t otal e aar dop per vl ak i n n e men. De ocea n en wer den ec ht er na u wel i j ks opgen o men
i n deze gebi eden.

Br on:

htt p: //i kgeefl evenaa n mi j n pl a n eet. i n dekl as. be/ nl / on der wi j s/eer ste- gr aa d- s o/ over- bi odi versi tei t/ wat-i s- bi odi ver si t ei t_289. as px
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Beste leden,
Gezien de huidige onzekere toestand en het bestuur geen glazen bol
heeft om te zien wat de nabije toekomst ons zal brengen, heeft het b estuur b eslist om alle bijeenkomsten tot en met eind juni te schrappen.
Bij leven en welzijn (en mits toestemming van de regering) zullen we
elkaar weerzien  op  de bijeenkomst van  28  august waar Ruben Decloedt (Exotica Roeselare) ons zal meenemen in de wonderbaarlijke
wereld van  de Noord-Amerikaanse vissen  (Etheostoma ,  Cyprinella ,
etc ...).
Tot dan,
Martin, namens het b estuur.
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