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Woordje van ...

Filip Willen, penningmeester, Aquatropica
Verlofofde Congé staat synoniem met op verkenning
gaan naar andere landen. Allen eerst samen in de file
om dan in een overvolle vertrekhal van de luchthaven
te  staan  aanschuiven.  Daarna  zo  snel  als  mogelijk
staan drummen om zeker op het vliegtuig te geraken.
Raar maar voorbijsteken hoeft niet want meestal heb
je toch een stoel toegewezen te vinden op j e bording
pass. Wat zijn de mensen toch rare wezens. 
Doch dit j aar ging tot voor kort alles veranderen
... we gaan in ons eigen land het verlofmoeten doorbrengen; meer zelfs in
onze eigen bubbel. We zullen onze vierkante meter op het strand op voorhand moeten reserveren, zullen in afgebakende zones moeten vertoeven. D e
ene badstad ging vaste hokjes maken en bij de andere moest j e zelfeen touw
meenemen om j e terrein afte b akenen, enzoverder. 
Door het inperken van de verspreiding van het coronavirus is het toch nog de
andere richting uit gegaan. Gelukkig! Men zal via camera's en allerhande tellingen de mensen waarschuwen; ze b erispen; aanraden om niet naar een bepaalde streek te gaan; mondmaskers te dragen en wie weet wat er nog uit de
bus komt. Geloven we dit nu echt dat de modale B elg dit gaat doen?
We staan gekend om allerhande achterpoortjes te gebruiken om toch maar
onze zin te krijgen. Ook van hogerhand weet j e niet meer wat ze b edoelen of
wat verwacht wordt. Gebruik j e het openbaar vervoer dan moet j e afstand
houden, in de werkbus mogen er maximum 2 personen zitten, in de kerk mag
men maar met  100 binnen. Maar op ons vliegtuig naar de zon mogen alle
zitjes terug ingenomen worden. Wie kan mij zeggen wat het verschil is? Blijkbaar is de enige reden dat het anders niet meer rendabel is. Is die bus met 5
mensen dan wel nog rendabel? 
——— 2 ———
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Laten we maar hopen dat onze, terug verworven vrijheid niet bekocht wordt
met een 2de golfvan besmettingen.
Normaal starten we terug op 2 8 augustus met onze maandelijkse vergadering.
Sowieso moeten we met de opgelegde richtlijnen rekening houden. Het respecteren van de onderlinge afstand, maar hopelijk zonder mondmasker. We
zullen de spreker van dienst ver voor het publiek laten plaats nemen.

Aan allen een deugddoende verlofperiode en tot op 28 augustus in zaal Van
Boven.

——— 3 ———
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SilviaScheenaard, Black Molly, Voorn
Wetenschappelijke naam: Chromobotia m acracanthus .
Deze leuke vis, zag j e vroeger veel meer in aquariumzaken, dan nu! Misschien dat
het er mee te maken heeft, dat deze vrij groot kunnen worden; tot zo'n 30 cm
lang, en dat w
 erd er v aak niet bij v ertelt!! Toch zonde w
 ant het is een mooi beestje.

F ot o:  Marti n Bytt ebi er ( Aq uatr opi ca)
E en va n mi j n ou de knarr en ( aa ngekoc ht ei n d n ove mber 1 984)

De clownbotia is een scholenvis en komt in het grootste gedeelte van Azië
voor. Als deze vissen in het aquarium worden gehouden en men heeft ze j ong
gekocht,  dan zijn ze niet  schuw  en  erg  speels. Naarmate ze ouder worden,
worden ze wel wat schuw, ik denk omdat men dan niet het j uiste aantal heeft aangehouden. Ze moeten minimaal in een groep van acht vissen worden gehouden.
Des te meer schuilplekken, des te meer j e ze zal zien. 
Ze zijn goed te houden met planten als de j avavaren enAnubias

-soorten. O ok
heeft deze B otia bijvissen nodig. D e clownbotia vermaakt zich met het kijken
naar andere vissen en gebruikt ze om te kijken ofhet veilig is om buiten te
komen spelen! Andere vissen zorgen ervoor dat de clownbotia zich meer op
zijn gemak voelt.
——— 4 ———
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Redacti e Aqu atr opi ca:
Het kl eur en patr oon ka n n ogal  ver sc hi l l en.  De cl o wn b oti a' s va n Bor n eo versc hi l l en
ook va n deze ko men de ui t Su matr a.  De Bor n eovor m h eeft z wart i n de
bui kvi n n en, ter wi jl  di t ont br eekt bi j de Su matr avor m.
Li nks:  vari ati e i n de Bor n eovor m.
Rec hts j uveni el e Su matr avor m met een af wi j ken de tekeni ng.

Deze vis houdt van regelmaat en consistentie, dus ook qua voer! Het is niet
verstandig het dieet van deze vissen te veranderen. Wat j e ze geeft moet dus
voldoende voedingsstoffen b evatten, maar b elangrijker nog is het formaat van
het voer. Ze eten niets wat groter is dan 2 à 3 mm. Dit doen ze ook niet als ze
groter worden. De clownbotia kauwt namelijk niet, maar zuigt. Ze staan bekend
om het eten van slakken. Dan hebben we het wel over kleine slakjes! De grotere
worden met rust gelaten (zeker als de clownbotia's nog geen 30 cm zijn).
Ook leuk is het geluid dat ze maken. Het klinkt alsofze tegen het glas tikken.
Dit doen ze als ze opgewonden zijn, dus ook als ze een andere wegjagen uit
hun territorium. 
Een aquarium van  1,5 tot 2 meter is
minimaal  een  must, waarbij  het belangrijk  is  om  geen  bodem  met
scherpe  randjes  te  gebruiken,  net
zoals bij de Corydoras, om de ‘voelsprieten' niet te b eschadigen.
Rusten de cl o wn b oti a

——— 5 ———
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De clownbotia wordt niet alleen aardig groot, maar kan ook heel oud worden.
Ze kunnen 40 j aar worden. Er zijn zelfs enkele gevallen bekend waarbij d1 )eze
vis 50 j aar is geworden! Dit maakt de clownbotia een vis voor het leven.
Het onderscheid tussen man en vrouw is vrij eenvoudig vast te stellen.
De
2)
mannen hebben meer rood, de vrouwtjes zijn wat bruiner van kleur.
De clownbotia is met anderhalfj aar geslachtsrijp, toch kan j e er dan niet veel
van verwachten. Ze leggen dan maar enkele heel kleine eitjes. Het is betere
wachten met de kweek tot ze 2 à 3 j aar oud zijn en ongeveer 10 cm groot. Om
de  clownbotia te  kweken  3)  moeten  ze  eerst geconditioneerd worden  Dit
houdt in op 27 ˚ C met een neutrale pH en goed voeren. D e vrouwtjes worden
dan al snel heel mollig. Het kweken gebeurt in een ander watertype: 2 5 ˚ C en
een pH van 6,2. De j ongen kunnen het best gevoerd worden met microwormen. Let wel: ze leggen heel veel eieren.
Bevruchting wordt ook wel gedaan door de eieren er bij een vrouwtje uit te
knijpen in een bakje en daar dan uitgeknepen zaad van het mannetje bij te
doen. Dit ziet er op zich niet vervelend uit voor de vissen, al klinkt het niet
lekker! Dit houdt wel in dat de vis vastgepakt moet worden.
Het even oppakken van de vis, en deze van j ongs afaan j e hand laten wennen,
is geen must, maar wel handig. Waarom?
De clownbotia heeft onder de ogen scherpe haken zitten, die ze bij gevaar
kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen ze vast blijven zitten in netjes en kunnen
je tot bloedens toe verwonden. Wel zo handig dat ze j e hand niet als gevaar
zien en dat j e ze dan zo op kunt pakken Je hebt dan geen
netje nodig.
De clownbotia is niet agressief, en zal de
haken  alleen  gebruiken  als  het  echt
nodig is. Ze zullen  dan  ook nooit  een
opzettelijk een andere vis ofj ou verwonden. Mocht j e clownbotia's gaan kopen,
dan moet j e er wel op letten dat ze in
dubbele ofdriedubbele zakken worden
meegegeven,  anders  prikken  ze  deze
snel lek. Je kunt ook in het zakje wat op——— 6 ———
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gelost epsomzout (magnesiumsulfaat) doen, een scheutje is voldoende. Dit
ontspant de vissen en werkt laxerend. Al met al is de clownbotia een mooie
vis voor het grotere aquarium.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Mi j n cl o wn b oti a' s h ebi k gekoc hti n n ove mber 1 984.  Va n de dri e zi j n er mo ment eel  n og t weei nl even.  Ze h eb ben on dert ussen al  t wee ver h ui zen meege maakt en
dri e versc hi l l en de a q uari a.  De t wee ou dj es z we m men n og vri j k wi k r on d en zi j n
ver d ori e zeer moei l i j k te va ngen.  Heb i k aa n den l i j ve on der von den, t oen i k ei n d
vori g j aar mi j n a qu ari u m c o mpl eet op ni eu w i ngeri c ht h eb.  De beste va ng met h ode i s een st uk pvc- b ui s met een di a meter va n vi jf c m en z o' n 1 5 c m l a ng i n de
bak l eggen en wac hten t ot dat ze i n de b ui s z we m men en daar na een n et of een
st uk pl asti ek voor de ui tga ng h ou den z odat ze ni et ku n n en onts na p pen en z o de
h el e h a n del  ui t h et a quari u m hal en.  Zon der h ul pst ukken i s h et bi j n a ni et t e d oen.
2) Het gesl ac hts on der sc h ei d t ussen ma n en vr ou w i s bi j na on mogel i j k t e zi en.
So m mi gen zeggen dat vol wassen ma n n etj es een h oger e, geb ogen r ug h eb ben en
de vr ou wtj es i et wat di kker zi j n.  Er wor dt ook be weer d dat de ma n n etj es een
di eper gevor kte staart h eb ben da n de vr ou wtj es.
I n de a quari u mha n del  z ul  j e n ooi t h et gesl ac ht ku n n en bepal en, o mdat ze daar
vri j wel  ui tsl ui t en d j onge di er en ( max.  6 c m gr oot) ver kopen.  Bi j gr ote vi ssen ( 25
c m en meer) ku nt j e s o ms h et versc hi l  zi en, maar da n n og i s h et gesl ac ht n ooi t
met 1 00 % zeker h ei d te bepal en.
3) Bi j mi j n weten k weekt de cl o wn b oti a ni eti n h et a q uari u m.  Hi er en daar wor dt er
wel  eens over een t oeval sk week beri c ht, maar daar bl i jft h et bi j.
Voor het voort bestaa n va n deze vi si n zi j n nat u url i j k bi ot oop zou het n oc hta ns meer
da n wel ko m zi j n dat de cl o wn boti a op een eenvou di ge ma ni er massaal  nagek weekt
zou ku n nen wor den.  Nak weeki s er maar da n door h or monal e sti mul ati e.
Met a n der e woor den, een aa nzi enl i j k deel  va n de cl o wn b oti a' s i n de ha n del  zi j n
wi l dva ng, t er wi jl  de r est afko msti g i s va n k weekboer deri j en di e h or monal e sti mul ati e t oepassen.
Recent e ci jfers va n geëxp ort eer de wi l dva ng h eb i k ni et ku n n en vi n den, maar i n
1 997 gi ng men er va n ui t dat er j aarl i j ks ongeveer 20 mi l j oen vi ssen ui tgeva ngen
wer den ( Ng & Ta n 1 997).  I n 2009 was dat al  opgel open t ot 50 mi l j oen ( Legen dr e
et al .  201 2).  Let wel  di e 50 mi l j oen sl aa n op de vi ssen di e l even d geëxp orteer d
wer den.  De cl o wb oti a' s di e ti j dens h et va ngen en h et ver der ver ha n del en ster ven
wor den ni et meeget el d.

——— 7 ———
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Het aa ntal  vi ssen dat op de tr a di ti on el e ma ni er geva ngen wer d l i ep va naf de
eeu wwi ssel i ng fer m t er ug, waar door h et d ui del i j k wer d dat deze vi s over geëxpl oi teer d was.  I n 2002 gr eep de I n d on esi sc h e over h ei d i n en ver b ood de ha n del  va n
cl o wn b oti a' s di e gr ot er war en da n 1 5 c m ( sexu eel  vol wassen).
On dert ussen i s de c o m mer ci ël e k week vi a h or moonsti mul ati e ver der ont wi kkel d
en zi j n er n u tal ri j ke vi s boer deri j en i n z o wel  Zui d oost- Azi ë al s i n Rusl a n d, Tsj ec hi ë
en a n der e Oost bl okl a n den, z odat de dr uk op de wi l de p op ul ati es afn ee mt.

" Het l ogboek van de jonge aquari aan"
Onsj eugd b oekj ei si n o ml oop en we zi j n er fi er op.  De B BAT ver eni gi ngen ku n n en
deze gr ati s ver kri j gen bi j de voorzi tt er, di t o m h u n eer stvol gen de acti vi tei t te
on der steu n en en n at u url i j k o m j eugdl eden t e werven.
Geef t oe, wat i s er l euker da n j on ger en aa n te tr ekken di e i nter esse h eb ben voor
onze passi e.  I n di en u z o eenj eugdi gi n di vi du kent met een hart voor onze di er en,
n ee m da n c ontact op met een va n onze ver eni gi ngen en vr aag naar de
voor waar den.  Bent u zel f i n h et bezi t va n onze passi e, n ee m da n z o een j eugdl i d
op sl eept ou w en maak h e m s peel s vertr ou wt met onze h ob by.
- Aq uari sti ek voor KI DS -

——— 8 ———
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Ger mainLeys
Met dankovergenomen uit Reefsecrets
Het I ndo-Pacifische lipvisgenus Wetmorella, een verwant van  Cheilinus, is een
klein m
 aar z eer interessant g enus d at bestaat u it d rie s oorten: W. nigropinnata
(Seale 1901), W. albofasciata ( Schultz &
 M
 arshal 1954) e n W. tanakai R andall
&K
 uiter 2 007.

John E . Randall herklasseerde het genus in 1983 en b eperkte het tot W. n igropinnata en W. a lbofasciata , waarbij de eerder beschreven W. philippina , W.
ocellata en W. triocellata werden ondergebracht bij de soort W. n igropinnata .
Beide soorten worden gekenmerkt door bleke balken, een zwarte vlek in de
dorsale en anale vinnen, en een zwarte vlek die de meeste bekkenvinnen b edekt. D e lengte van de gepaarde vinnen en details in het kleurenpatroon zijn
nuttige elementen bij het determineren van de soort.
In 2007 voegden Randall en Kuiter nog een derde soort toe, de W. tanakai .
Ze zijn niet bijzonder kleurrijk, met een basiskleur die kan variëren van steenrood tot bordeauxrood. Afgezien van  de  kleine verschillen  in  patroonvorming, zijn allen versierd met dwarse b anden en oogvlekken (Latijn: ocelli) op
de zachte delen van hun ongepaarde vinnen.
Afhankelijk van de soort hebben de juvenielen van alle drie soorten onderscheidende banden die ofwel vervagen met de leeftij d, ofwel verdunnen als ze zich ontwikkelen tot hun volwassen vorm. Bij W. nigropinnata verliezen j onge exemplaren de twee centrale b anden terwijl ze uitgroeien tot hun volwassen kleur.
Het is interessant op te merken dat bepaalde soorten lipvissen j ongen hebben
die erg op  Wetmorella lijken. Juvenielen van de Cheilinus f asciatus en Epibulus insidiator zijn bijvoorbeeld vaak verkeerd geïdentificeerd als Wetmorella .
Niemand weet echt zeker de reden achter deze mimicry, maar het kan zijn
dat roofdieren geen tijd verspillen aan het j agen op de schuwe Wetmorella, die
zeer b edreven zijn in het manoeuvreren rond grotten en rifcatacomben. Om
——— 9 ———
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J uveni el e Epi bul us i nsi di ator

Vol wassen ma n n etj e

deze reden profiteren de j onge exemplaren van Epibulus van deze camouflage. Ze zijn bijna altijd te vinden in de kustlagunes ofdiepe rifhellingen.
Geen van de drie soorten kan als zeldzaam worden beschouwd in de aquariumhandel, maar ze kunnen ook niet als gewoon worden b eschouwd. Individuele exemplaren verschijnen afen toe in de handel, maar niet vaak in grote
hoeveelheden.
Deze drie lipvissoorten zijn wijdverspreid van Oost-Afrika tot Oost-Oceanië,
maar alleen W. n igropinnata breidt zijn b ereik uit naar de Rode Zee en alleen
W. a lbofasciata komt voor op de Hawaiiaanse eilanden.
Hun spitse snuit en grote ogen hebben hun de veelzeggende naam van “possum-wrasses” gegeven (buideldierlipvis), wat eigenlijk behoorlijk toepasselijk
is. Ze leven veelal op diepten van meer dan 20 meter.
Verzorging
Wetmorella zijn langzaam bewegende vissen en ze zwemmen bijna zwevend

zoals een ruimteschip. Ze leiden een eerder verdoken leven, vaak achter en
tussen het levend steen. Ze zijn nieuwsgierig en toch gereserveerd en het zijn
uitstekende vissen voor een rustig aquarium. Met hun maximale grootte van 5
tot 6 ,5 cm kunnen ze ook in een kleiner aquarium gehuisvest worden. Net als
Liopropoma zul j e er waarschijnlijk afen toe een glimp van opvangen, maar in
een rustig aquarium zullen ze met de tijd vaker zichtbaar zijn. Het is dus belangrijk dat j e veel schuilplaatsen voorziet met grotten en uitsteeksels waartussen ze kunnen schuilen. Ze zullen zich ook nooit agressiefgedragen, noch
——— 10 ———
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onderling,  noch  naar  andere  vissen.  Als  er  agressieproblemen  zijn,  is  de
grootste  Wetmorella  in  het  aquarium waarschijnlijk  de  bullebak,  ongeacht
welke soort het is.
In tegenstelling tot de meeste lipvissen, die in het zand slapen, zullen de Wetmorella een geschikt plekje zoeken tussen het levend steen.
Er zijn weinig gegevens b eschikbaar over de voedingsgewoonten van deze vissen. Ik neem aan dat ze kleine kreeftachtigen, polychaete wormen en mogelijk protozoa en kleine slakjes eten. D eze veronderstellingen zijn gebaseerd op
gegevens die b eschikbaar zijn over de voeding van soortgelijke, kleine en verdoken levende lipvissen.
Mijn  Wetmorella accepteerde mysis en vlokkenvoer, maar ook cyclop-eeze.
Het meeste voedsel zullen ze echter vinden tussen het levend steen, dus een
gezonde huishouding van uw levend steen is erg b elangrijk voor deze vissen.
Het zijn zeer sterke vissen die vrijwel nooit aangetast worden door ziekten.
Hun meest waarschijnlijke doodsoorzaak is ondervoeding als gevolg van onregelmatig eten en een onderbevolkt micro-leven in het levend steen.
Wet morella nigropinnata
W. n igropinnata is wijdverspreid in de Indo-West Pacific en is te vinden in In-

donesië, Guam en helemaal tot aan de Malediven. Het is de meest aangetroffen soort in de handel en is met succes in gevangenschap voortgebracht.
Je kan hem al voor ongeveer 27 euro aanschaffen.
Bij deze soort tel j e slechts twee dwars gele banden die op elk uiteinde van de vis
lopen. De eerste begint net achter het oog en de tweede band zit net achter de
staartwortel aan het
einde van de rugvin
en  anale  vinnen.
Het is de enige soort
in  het  geslacht  die
de verticale  strepen
in het middelste gedeelte  van  het  lichaam mist.
——— 1 1 ———
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Wet morella albofasciata
W. a lbofasciata is een mooie en minder vaak voorkomende soort dan de eer-

ste. In de handel moet j e er al vlug 50 euro voor over hebben. D e grondkleur
is meer bruin met een toets van olijfkleur. D e strepen op deze soort zijn ingewikkelder dan de rest en zijn overal wit. D e gezichtsstreep wordt in twee delen
verdeeld, waarbij elke helft schuin in de richting van het oog convergeert, horizontaal  doorloopt  en  eindigt
bij de mond, respectievelijk de
kin. D e nek tussen de ogen kan
soms ook worden versierd met
toevoegstrepen.
W. a lbofasciata heeft een middenband  die  door het voorste
deel van de rugvin loopt en eindigt net achter de buikvinnen,
die rood ofzwart kunnen zijn.
De derde b and begint aan de achterkant van de dorsale oogvlek en beweegt
schuin naar de voorkant van de anale oogvlek in een zeer zachte “ S”-configuratie. Afen toe kunnen exemplaren een onvolledige witte b and hebben die net
voor de dorsale oogvlek verschijnt. D eze band is nooit compleet en passeert
nooit een derde van het lichaamsprofiel.
  Wet morella tanakai

W. tanakai is het laatste lid van het geslacht, en van deze prachtige soort is er

meer van b ekend in de aquariumhandel dan in de wetenschap.
Voor  ongeveer  30  euro  kan  hij  al  in
jouw aquarium zwemmen. W. tanakai is
enkel bekend van een paar exemplaren
en  er  bestaat  maar  heel  weinig  informatie  of foto's van  in  het wild.  In  de
aquariumhandel  is  deze  soort  echter
niet zeldzaam en zoals W. a lbofasciata
verschijnen ze afen toe via invoer uit Indonesië ofde Filipijnen.
——— 12 ———
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Deze  soort kan worden onderscheiden van  W. albofasciata door de derde
streep door de voorkant van zowel de dorsale als de anale oogvlek te laten
passeren. D e anale vinoogvlek is ook langer dan de voorgaande twee soorten.
W. tanakai is helderder rood met afen toe wat geel op het achterste deel van
het lichaam.
Br onnen:

Li ter at u ur:

Kui ter, R. H.  2002.  Fai ry & Rai n bo w Wr asses a n d t h ei r r el ati ves, A Co mpr eh ensi ve Gui de t o Sel ected La br oi ds,, T MC p u bl i s hi ng I SB N 0- 9539097- 2- 7

Mi chael, S. W. 2008.  Wr asses & Parr otfi s h es, t h e c o mpl et e i l l ustr ated gui de t o
t h ei r i denti fi cati on, behavi or s, a n d ca pti ve car e.  T. F. H.  P u bl i cati ons, I nc.  I SB N
1 - 890087- 44- 0
Mi chael, S. W. 201 4.  Th e 1 01  Best Na n o- Reef Speci es, Ho w t o c h oose & keep
har dy, bri l l i a nt, fasci nati ng s peci es perfect for s mal l  a q uari u ms.  T. F. H.  P u bl i cati ons, I nc.  I SB N 978- 0- 9820262- 4- 3
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htt ps: //a q u a- a q u a pr ess. c o m/ wp- c ontent/u pl oa ds/2007/1 0/ AQUA1 31 _ Wet mor el l a. p df
htt ps: // www. j st or. or g/sta bl e/1 445089?seq=1
htt p: // www. mari n es peci es. or g/a p hi a. p h p? p=taxdetai l s &i d=20481 6
htt ps: // www. fi s h base. de/s u m mar y/ Wet mor el l a- ni gr opi n nata
htt ps: //r eefa p p. n et/en/encycl opedi a/ wet mor el l a- ni gr opi n nata

Cheili nus fasci atus vol wassen di er
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Margievan der Heyden, Ons Natuurgenot Gouda
Rhinoclemmys funerea komt in grote delen van Midden-Amerika voor waar ze

leven in waterrijke gebieden zoals rivieren, vijvers, vochtige bossen en in moerassen. Hier komt ook zijn Nederlandse naam vandaan; de zwarte moerasschildpad.

uit de familie Geoemydidae, geslacht
1)
Rhinoclemmys f unerea is een schildpad
.

D
it

g
enus

o
mvat

z
even

s
oorten
schildpadden, namelijkR. a nnuRhinoclemmys
 a realata , R. funerea
, R. n asuta , R. punctularia
, R. r ubida enR. pulcherlata , R.


.
rima
De  soort  Rhinoclemmys funerea  werd  voor  het  eerst  wetenschappelijk  beschreven door Edward Drinker Cope in 1875 en kreeg oorspronkelijk de wetenschappelijke naam Chelopus funereus
mee.

Later werd de soort aangeduid met de naam Emys f unerea  en pas veel later
daarna zijn huidige wetenschappelijke naam: Rhinoclemmys

funerea.
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Zoals ik  al  eerder vermeldde, is het een bijzondere  schildpad. De toevoeging
zwart komt door zijn donkerbruine tot bijna zwarte schild waar een kiel op het
midden zit. Alleen de j onge dieren hebben wat gele vlekjes op de hoornplaten.
Maar het meest aparte is de enorm lange nek en kop met een uitstekend snuitpunt. Net als zijn ogen is deze snuitpunt zwart.
De kleur van de kop is bruin/zwart met drie strepen aan weerszij den die doorlopen tot in de nek. De onderkaak en keel zijn geel met zwarte vlekken.
is de grootste van de zeven Rhinoclemmys

-soorten. Zijn
Rhinoclemmys funerea

schild alleen al kan zo'n 32 cm lang worden. Wanneer het schild 20 cm lang is, is
het dier geslachtsrijp.

Verhoudingsgewijs zitten deze ook meer in het water dan zijn familieleden.
Maar het is ook een echte zonliefhebber, dus zie j e hem vaak op een steen of
boomstam liggen.
De mannetjes zijn langer dan de
vrouwtjes en hebben een dikkere
staart. Ook hebben ze een lichte
kuil in het buikschild. Tij dens de
paring worden de vrouwtjes door
de mannetjes in het water achtervolgd. De mannetjes strekken hun
nek en schudden met de kop op
het moment dat een vrouwtje stil
voor hem blijft liggen.
Na  zo'n  100  dagen  legt  het
vrouwtje  de  eieren.  Rhino- © 201 1  J eff Whi tl ock ( CC BY- N C- SA 3. 0)
legt normaal ge- htt p: // www. t h eonl i n ez oo. c o m/
clemmys funerea

sproken slechts een oftwee eieren,
die een lengte hebben van 70 mm bij een breedte van 38 mm.
Weliswaar worden er slechts weinig eieren per keer gelegd, maar door het tropische klimaat kunnen deze Midden-Amerikaanse schildpadden meerdere legsels
per j aar produceren. Dit dus in tegenstelling met onder andere de Noord-Amerikaanse soorten, die, door het daar heersende gematigde klimaat, slechts een
korte periode (de zomer) ter beschikking hebben om de eieren afte zetten. Deze
——— 15 ———
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schildpadden hebben in principe maar een legsel per j aar, maar wel met een
groter aantal eieren. Er is helaas niet veel bekend over kweken in gevangenschap.
Het voedsel dat ze consumeren bestaat grotendeels uit plantaardig materiaal als
grootbladerige planten, fruit zoals mango, banaan en appel en diverse grassen.
Exemplaren in gevangenschap accepteren ook wormen.
Een paartje Rhinoclemmys f unera kunt u onderbrengen in een aquaterrarium
met een afmeting van minimaal 200 x 50 x 50 cm. Het landgedeelte hoeft niet
groot te zijn,  1/3 van het verblijfis groot genoeg, daar ze voornamelijk in het
water leven. Omdat het redelijk goede zwemmers zijn dient het watergedeelte minimaal zo'n 25 cm diep te zijn en voorzien te zijn van een grote steen ofeen mooi
stuk kienhout waarop de dieren kunnen liggen.
De luchttemperatuur in het verblijfmoet ongeveer 2 8 ˚ C bedragen met een nachtelijke afkoeling tot ongeveer 22  ˚ C. De temperatuur van het water moet ongeveer 26 ˚ C met een nachtelijke afkoeling tot maximaal 20 ˚ C. Het voedsel in gevangenschap kan bestaan uit: waterplanten, sla, andijvie, banaan, appel, runderhart, regenwormen, vis etc.
Bedenk goed, voordat j e besluit een paartje van deze schildpadden een huis aan te
bieden dat deze dieren wel 20 j aar oud kunnen worden en dat j e dus heel lang
voor ze zal moeten zorgen.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Tegen woor di g wor den er n egen s oort en er ken d:
Rhi nocle mmys annul ata ( Gr ay, 1 860)
Rhi nocle mmys areol ata ( Du méri l , Bi br on & Du méri l , 1 851 )
Rhi nocle mmys di ade mata ( Mert ens, 1 954)
Rhi nocle mmys funerea ( Cope, 1 875)
Rhi nocle mmys mel anosterna ( Gr ay, 1 861 )
Rhi nocle mmys nasuta ( Boul en ger, 1 902)
Rhi nocle mmys pulcherri ma ( Gr ay, 1 855)
Rhi nocle mmys punctul ari a ( Da u di n, 1 801 )
Rhi nocle mmys rubi da ( Cope, 1 870)
Sl ec hts dri e s oort en staa n op de P osi ti eve Li j st Vl aa n der en (r epti el en di e we
mogen h ou den):  Rhi nocle mmys  funerea, R.   pulcherri ma en R.   punctul ari a.  De r est
i s d us ver b oden tenzi j men ze al  h a d voor al eer de wet i n wer ki ng tr a d ( okt ober
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201 9).  Maar da n moet j e wel  ku n n en aa nt on en dat j e deze di er en al  ha d voor 1
okt ober 201 9 d oor mi d del  va n aa nkoop be wi j s ( ori gi n el e fact u ur of een a n der bewi j s va n aa nkoop met aa nkoop dat u m, c orr ecte s oort naa m en aa ntal  di er en) of
d oor een sc hri ftel i j ke ver kl ari ng va n een di er enarts.
Meer i nfo op:
htt p: // www. h ui s di eri nfo. be/ wel ke-r epti el en- mag-j e- h ou den

Li nks:  R.  punctul ari a kent t wee
subspecies:
R.  p.  punctul ari a ( Daudi n 1 801 )
R.  p.  fl a mmi gera Paolill o 1 985

Boven:  R.  pulcherri ma manni
R.  pulcherri ma kent vi er s u bs peci es
R.  p.  pulcherri ma ( Gr ay 1 856), R.  p.  i ncisa ( Boc ourt 1 868), R.  p.  manni ( Du n n 1 930)
en R.  p.  rogerbarbouri ( Er nst 1 978)
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EzraSzigetti, AV Ons Genoegen
De aquariumhobby kan b est duur zijn, dit is natuurlijk inherent aan de hobby
en dat weet j e vooraf. Alleen is het wel zo, als j e bijvoorbeeld een zakje levend
voer koopt bij de aquariumzaak en je daar vervolgens een paar euro voor
moet neertellen, j e meestal wel denkt, dat is nogal wat voor die paar 100 watervlooien waarvan nog maar de vraag is wat daarvan leeft als ze al dagen in
dat zakje zitten.
Dus van oudsher gaan aquarianen om die reden vaak zelfde natuur in om bijvoorbeeld watervlooien te scheppen. Weet j e niet waar, vraag het aan een collega-aquariaan en afhankelijk van hoe leuk die j e vindt, zal die j e het vertellen
waar j e dat kan scheppen ( als die het niet erg vindt als er meer kapers op de
kust zitten). Hetzelfde geldt voor muggenlarven, daar hoeft j e niet p er se voor
op pad. Zet een bak met water in de tuin en in een mum van tijd zitten er
larven in, schep ze er wel op tijd uit anders krijg j e b oze buren die klagen over
vele muggen in de omgeving.
Nu zie j e in aquariumzaken ook vaak dingen die aangeboden worden als waterverbeteraars zoals bijvoorbeeld catappa-blad. Nu zijn deze bladeren van dit
type  amandelboom natuurlijk  een  stuk minder makkelijk te vinden in  ons
land onder andere door ons Nederlands klimaat. Maar bijvoorbeeld elzenproppen  die  voor  decadent  veel
geld verkocht worden door aquariumzaken (en j a, ook die online)
zijn werkelijk overal in Nederland
te vinden, het enige wat j e hoeft te
doen is een els te zoeken in j e buurt
en j e kunt dan naar hartenlust makkelijk  4 big shopper tassen vol rapen/plukken  per  boom  als je  dat
zou willen.
——— 18 ———
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Daarnaast heb j e natuurlijk ook groenvoer voor de herbivoren en omnivoren
in onze aquaria, veel van ons geven de oto's, garnalen, ancistrussen, etc. een
stukje komkommer ofcourgette, maar tenzij j e ze zelfverbouwd zul j e daarvoor naar supermarkt ofgroenteboer moeten, dat is natuurlijk prima en het
kost allemaal een drol.
Maar zou het niet makkelijk zijn als j e ook hier dingen uit de natuur kan halen
en dan het liefst uit eigen tuin? Wacht het kan nog b eter: zou het niet geweldig
zijn als het wordt b eschouwd als onkruid en men er toch vanafmoet.
Welnu iedereen kent natuurlijk de brandnetel. D aar zit nu echt niemand op te
wachten in zijn ofhaar tuin, tenzij j e dol bent op brandnetelthee ofop een of
ander gerecht waarin het verwerkt wordt (het is supergezond schijnbaar maar
ja het is en blijft brandnetel en dat zie j e liever gaan dan komen). Nu is het wel
zo dat brandnetel het perfecte garnalenvoer is, ze zijn er dol op en niet alleen
garnalen ook j e Ancistrus, Otocinclus en sierslakken lusten er wel pap van.
Dus wat doe j e dan als j e brandnetel hebt in de voortuin: pluk de wat j ongere
bladeren af( echte bikkels doen dat gewoon met de blote hand) doe ze in een
kommetje en blancheer ze even met kokend water uit j e waterkoker, op die
manier is het lichter verteerbaar en zinkt het naar de bodem zodat j e garnalen
en algeneters er makkelijk bij kunnen. Ik laat dus tegenwoordig de brandnetel
in mijn voortuin staan, wel met als gevolg dat j e vaak van b ezoek en/ofvoorbijgangers te horen krijgt dat j e j e onkruid eens moet wieden, waarop ik dan
het antwoord geef“dat is geen onkruid maar garnalenvoer”. Ze staan j e dan
raar aan te kijken met een blik van: “die is niet goed snik die kerel” maar
binnen no time lul j e ze de oren van de kop over de hobby en dat moet j e toegeven dat doen wij als aquarianen graag.
Nu is het zo dat ik de afgelopen weken mijn achtertuin onderhanden heb genomen en heb er een low-budget rotstuin van gemaakt. D e reden dat ik er een
rotstuin van wilde maken is dat ik afwilde wilde van het b epaald onkruid. Er
is nu worteldoek neergelegd met daarop HEUL VEUL! stenen, keien, kienhout en bloempotten, etc., maar voor dat het zo ver was ben ik wel dagen
bezig geweest om de wortelstokken van het onkruid tot  50 cm diep uit te
graven en dat was een flink karwei.
Het onkruid wat ik namelijk per se wilde uitroeien was zevenblad. Zevenblad
wordt in de volksmond ook wel “tuinmansverdriet” genoemd en daar is een
——— 19 ———
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goede reden voor. Dit is  een zeer hardnekkig  onkruid
wat bijna niet uit te roeien is, je moet  echt  50  cm  de
grond in en proberen iedere wortelstok eruit te halen en
die is ook nog eens zacht dus het is niet zo dat j e ineens
een heel stuk eruit kunt trekken.
Maar goed “I declared war on” die k *t plant dus ging ik
tot het gaatje om alles te verwijderen. Toen ik letterlijk
met  de  laatste  vierkante  meter  bezig  was  zei  iemand
tegen mij: “Hey, weet j e dat dat eetbaar is en ook nog
eens supergezond ...” eeeuh oké, leuk maar wat heb ik
daaraan?” was mijn eerste reactie. Ik was al blij dat ik het verwijderd had dus
dat b oeide me niets. Later op die dag heb ik het nog even gegoogeld en inderdaad het schijnt nogal gezond te zijn met veel heilzame uitwerkingen voor
alles en nog wat en wordt beschouwd als “wilde groenten”. Toen dacht ik ineens
“wacht eens even!, wat zouden mijn garnalen daarvan gevonden hebben ?”.
Wel b alen dat ik het allemaal weg heb gehaald nu. Maar niet getreurd, had ik
al verteld dat het een hardnekkig  “onkruid” was? En ja hoor na een paar
dagen zag ik het weer opkomen, gelukkig alleen maar langs de randjes van de
schutting waar het net tussen worteldoek en schutting door kwam.
Mooi dan kan ik het alsnog proberen om het aan mijn garnalen te voeren. Ik
heb de hele rij die de kop op stak geplukt, vervolgens heb ik het geblancheerd
zoals ik dat ook met de brandnetel deed en in het aquarium gegooid, ik b en
benieuwd! 
Oké nu komt het!: het zonk aan de voorkant in de rechterhoek van mijn aquarium en binnen de kortste keren zaten al mijn garnalen, slakken en algeneters
erop en heb er nog nooit zo veel leven bij elkaar gezien op een vierkante decimeter en zelfs de guppen en mollies probeerde mee te eten. En de hele “gang”
ging pas weg van die plek toen het zevenblad op was.
Conclusie: Z
 evenblad, e en kruid dat ik een p aar d agen g eleden n og v ervloekte,
is in een klap een van de n uttigste p lanten g eworden in m ijn achtertuin en h et
wieden ervan is geen drama m eer, omdat ik weet dat ik m ijn aquariumbewoners een enorm p lezier m ee doe en ze vinden h et schijnbaar o ok tienmaal lekkerder dan brandnetel.
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Kees deJong, Black Molly Hoorn
Ik kan me niet herinneren dat ik aquaria had zonder dat ik Cryptocoryne affinis hield. Het is een aantrekkelijke en eenvoudig te houden plant. D oor zijn
tweekleurige bladeren met een groene b oven- en een roodbruine onderkant is
deze crypto eenvoudig te herkennen.
Ik herinner me nog goed dat ik op 12- j arige leeftijd in Surhuisterveen bij een
achterbuurman die een ( op dat moment naar mijn idee gigantisch) aquarium
had, ging kijken. D e enige planten waren C.
 affinis en de hele b odem van het
aquarium was daarmee b egroeid.
Als vissen zaten er vooral een gouden vorm van Afrikaanse Malawi cichliden
in. Een wat vreemde combinatie.
Ofik mijn eerste exemplaren van C.
 affinis uit dit aquarium afkomstig waren,
weet ik niet meer. Nadat ik was begonnen met glazen potten en een klein
frameaquariumpje, kreeg ik een aquarium van 50x30x30 cm met als verlichting een klein tl-balkje. Het was een aquarium met een ijzeren frame en de
glasplaten werden op hun plaats gehouden met de in die tijd gangbare speciaal voor het aquarium geschikte stopverf. D e crypto's deden het in dit aquarium prima. Ze vormden een
dicht  worteltapijt  op  de
bodem en de wortels waren
bruin van de roestige b odem.
Ook  tegenwoordig  heb  ik
nog  steeds  deze  crypto.
Naast  de  groenbruine vorm
heb  ik  ook  een  variëteit
waarvan de bladeren aan de
bovenkant bruin zijn en duidelijker gebobbeld zijn.
——— 21 ———

Jaargang 35/07 (07/20) 

Aquatropica

Planten

Het geslacht Cryptocoryne komt voor in tropisch Zuiden Zuidoost-Azie en
Nieuw-Guinea. D e meeste soorten hebben slechts een klein verspreidingsgebied. Ze groeien hier onder sterk verschillende en soms extreme omstandigheden. Voor een deel zijn het moerasplanten die (een groot deel van hun leven) boven water leven, andere soorten leven voornamelijk submers (onder
water). Ook de chemische samenstelling van het water en de bodemsamenstelling spelen een b elangrijke rol.
Hierdoor is een groot soorten niet geschikt om in het aquarium te houden.
De bladeren groeien vanuit een centrale wortel waaruit de bladeren in rozet
vorm groeien. D e vorm van de bladeren is erg verschillend en wordt mede bepaald door de omgeving waarin de soort groeit. Ook verschilt de onderwatervorm vaak van de b ovenwatervorm.
Ze vermeerderen zich door ondergrondse uitlopers, maar dit vindt ook door
zaadvorming plaats. D e bloeiwijze van de crypto's is kenmerkend en verschilt
per  soort.  De  Nederlandse  expert  De  Wit  geeft  aan  dat  het  onderscheid
tussen soorten vaak allen door de bloeiwijze is vast te stellen.
Tegenwoordig  is  dankzij  DNA-onderzoek  de  systematiek  van  deze  groep
planten ook beter in kaart gebracht.
C. a ffinis is afkomstig van het Maleise schiereiland. Ze leeft daar in licht stro-

mend water met een stenige kiezel- en zandbodem. Ze stellen niet veel eisen
en zijn ook in het aquarium eenvoudig te houden. Een bodem van grofzand
is voldoende. Eventueel kun j e nog wat kleikorrels toevoegen. Een voedingsbodem is voor deze crypto niet nodig. Ze houden wel van een beetje licht,
dan groeien ze b eter en krijgen de bladeren een diepere glans. Het duurt enige
tijd voordat ze goed beginnen te groeien, maar na een paar maanden vormen
ze uitlopers waaruit nieuwe planten groeien. Het beste is  dan  ook  om  de
planten met rust te laten, zodat ze kunnen groeien. Een nadeel van deze soort
is  dat  ze  gevoelig  zijn  voor  verslijming.  Dit  treedt  op  wanneer  de  waterwaarden plotseling veranderen D e bladeren verslijmen dan en alleen de wortels blijven dan over. Na enige tijd groeien weer bladeren uit de nog aanwezige
wortels en herstellen de planten zich weer. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om regelmatig water te verversen, zodat de watersamenstelling niet
sterk wijzigt. Wanneer de planten in een ander aquarium worden geplaatst
kan  deze  verslijming  optreden;  ook  dan  is  het  een  kwestie  van  rustig  af——— 22 ———
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wachten totdat de bladeren
weer uit de wortels groeien.
Het  wachten  is  echter  de
moeite waard.
De fraaie tweekleurige bladeren  vormen  een  mooi
contrast  met  andere  planten.  De  roodbruine  vorm
die volgens De Wit in  1973
is  ontwikkeld  vormt  een
mooi  contrast  met  groene
planten.  Ze  groeien  naar
mijn idee sneller dan de groenbruine vorm en zijn minder gevoelig voor verslijming.
Cryptocoryne affinis is in mijn ogen een ideale aquariumplant. In de winkel

zijn ze nauwelijks te koop. Volgens Kasselmann komt dit omdat de soort niet
goed in emerse (bovenwater) cultuur is te kweken en daarom minder snel te
vermeerderen is dan andere crypto's die wel goed boven water groeien. Gelukkig is er binnen de aquariumvereniging altijd wel iemand te vinden die een
vorm van deze plant heeft en enkele exemplaren over heeft.
Li ter atuur
Chri stel Kassel mann .1 998.  Ha n dboek a qu ari u mpl a nten.  B. V.  Ui tgevers maatsc ha p pi j Ti ri on, Baar n.

Pr of. Dr. H. C. D. De Wit  19 82.  Aq uari u mpl a nten.  4e h erzi en e en ui tgebr ei de
dr uk.  Ui tgeveri j Hol l a n di a, Baar n.

——— 23 ———

Jaargang 35/07 (07/20) 

Aquatropica

Allerlei

Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit De Siervis.
Onlangs kwam ik een kritisch artikel tegen over de werking van R
 edfield
ratio welke ik jullie

n iet wil onthouden. M
 artin B
 yttebier, A quatropica

 Redfield, dat lukt niet
Volgens de Redfield theorie is het nu j uist de kunst de verhouding op de Redfield ratio van N:P op  16:1 proberen te houden. Dan is er zo min mogelijk
over voor de blauwalgen en krijgen de planten genoeg binnen. Dit is natuurlijk
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sterker gezegd in de praktijk lukt dit gewoon helemaal niet!!
Op de eerste plaats kun j e gewoon niet zo nauwkeurig meten zonder een half
laboratorium  aan  apparatuur, laat  staan het  continu  op  die verhouding te
kunnen regelen.
Op de tweede plaats, blauwalgen in onze aquaria zitten op een substraat, in
zo'n biofilm heerst een hele andere N :P verhouding dan in het water! Dus het
bepalen van de N :P verhouding van het water zegt totaal niks over de ratio in
de biofilm waar de algen zitten!
Ik zal het nog eens zeggen.
Je kunt geen N:P ratio meten!
Redfield gaat dus niet op!

 D e onnauwkeurigheid van de N:P bepaling
Er zijn veel factoren die alleen al een nauwkeurige bepaling van de N :P ratio
onmogelijk maken. Ik noem er een p aar.
– De meetsetjes voor nitraat en fosfaat zijn onnauwkeurig, ook de betere, de
RR-uitkomst uit bijv. een RR-calculator ofberekening geeft alleen maar een
——— 24 ———
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richting aan, nou niet iets om nauwkeurig
op te doseren!
2– De meetsetjes meten alleen NO 3 en PO 4 .Er wordt door zo'n meting geen
organisch gebonden N oforganisch gebonden P gemeten. Maar die spelen
zeker wel een rol! Zo kun j e meten dat de RR goed is en toch alg op de
bodem hebben, alleen al door die organisch gebonden N en P.
Op  de  Duitse  website  https://www.korallenriff.de/artikel/403_Nitratmessung_im_Meerwasseraquarium__Teil_ 1.html  kun  je  een  uitgebreid  verslag
vinden over de nauwkeurigheid van
nitraatmetingen  met  verschillende
fabricaten van testsetjes. Per meting
en  per  testsetje  zijn  er  metingen
door  drie  verschillende  personen
verricht.  De  nauwkeurigste  testen
zijn van Salifert en Red Sea.
Maar kijk eens naar de uitkomsten
en  ook  de verschillen per meting
bij eenzelfde fabricaat. Dit op zich
zegt al genoeg dat het hele RR -gebeuren niet nauwkeurig kan zijn.
M.a.w. doseren en regelen op N:P (Redfield Ratio) e.d. erg leuk, maar de
basis zelfis totaal niet nauwkeurig.
Maar zeg j e, op het web zijn toch de nodige Redfield-calculators te vinden? Ja
inderdaad, maar eerlijk gezegd die geven een foutieve schijn van nauwkeurigheid. D e nauwkeurigste bepaling doe j e met j e ogen.
 M aar de Redfield-methode schijnt wel te werken ...
Nou ofde methode dankzij deze methode werkt is niet zozeer aan de verhouding te danken, maar meestal meer aan het opheffen van een gebrek, en da's
meestal  een tekort  aan nitraat.  Blauwalg zijn  er namelijk  op ingesteld het
laatste piezeltje nitraat uit het water te halen. Je vind ze ook niet voor niets in
een biofilm, daar zitten ze het dichtste bij de bron die nitraat maakt, onze bacteriën en kapen zo het nitraat al weg voor onze planten er wat mee kunnen.
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Voegen we dan nitraat toe, dan krijgen de blauwalgen meer concurrentie en
verliezen hun leidende positie. De blauwalgen waarbij dit soort strategieën
lukt zijn dan ook vaak de ‘schoon water blauwalgen', algen die dus leven in
een omgeving die laag belast is. Vaak opstartende b akken waar nog weinig organische b elasting, en weinig nitraat is.
Op zich kunnen de RR-calculatoren wel een hulpmiddel te zijn om een indicatie te geven welke kant het uitgaat. Maar ze zijn ook niet meer dan dat.
In de grafiek is de theorie achter de
Redfield Ratio wat grafischer weergegeven.  Groene  alg  is  wat  meer
verwant aan de planten dus op de
Redfield ratio van  16:1 is  de  kans
op groene alg nog steeds wat groter
dan  de  kans  op  blauwalg.  Bij  dalende  ratio  wordt  de  kans  op
blauwalg steeds groter. Aan de grafiek valt ook te zien, dat helaas  ...
welke verhouding  stikstof/fosfor je  ook hebt,  de  kans  op  alg is nooit nul!
Mooie waarden zijn ratio's zo tussen de 10:1 en 17:1. Maar zoals gezegd, het
is bijna onbegonnen werk er precies op te regelen. Sterker nog de alg trekt
zich er weinig van aan.
Waar j e deze kennis wel voor kunt gebruiken is om een behandelingsmethode
voor blauwalg wat gefundeerder op te stellen. En de b estrijding van blauwalg
(de schoonwater-variant) dus wat meer zoeken in de nitraatbalans. Waarbij
we  toch  ook  moeten  voorkomen  dat  fosfaatwaarden
erg  hoog  worden!  Dat  duidt
op een zwaar belaste bak, maar
fosfaat mag ook zeker niet naar
nul lopen.
Allereerst  meten  we  de  nitraat- en fosfaatwaarden. Is de
fosfaatwaarde  te  hoog  (>ca.
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1-2 mg/l)  dan moeten we  zorgen  dat het  fosfaatgehalte  omlaag wordt gebracht. Is de nitraatwaarde te laag ( <5 mg/l) dan moeten we zorgen dat het nitraatgehalte omhoog wordt gebracht.

ABijna geen nitraat te meten, wel wat fosfaat.

Bestrijdingsmethode b estaat uit bevorderen nitraatgehalte
– Blauwalg afhevelen en terugbrengen in een donker filter. D e blauwalg gaat
dood en brengt de opgenomen nitraten in de stikstofkringloop. Hierdoor
stijgt het stikstofaandeel en de blauwalg verdwijnt. Ik heb zelfdeze methode
met succes toegepast. Ik zou deze methode niet aanbevelen bij sterk ruikende blauwalg. Die kunnen bij het doodgaan nl. giftige stoffen afscheiden,
dus wees voorzichtig met deze methode.
–  Gebruik  fosfaatarm voer  (in  muggenlarven  en bijv.  hart  zit veel  fosfaat,
plankton uit zoet- en zeewater kent meestal een gunstige N :P ratio!)
Speciaal daarvoor is deze p agina opgezet!! D e N :P ratio van voedseldieren
<https://www.aquainfo.nl/np-ratio-voedseldieren/>
– Drijfplanten nemen erg veel nitraat op, indien aanwezig geleidelijk uitdunnen.
– Vermijd denitrificatie in het filter. Het denitrificerende effect van een filter
is vaak groter dan verwacht. Na een j aar kan een filter behoorlijk dichtslibben. Controleer dus het filter en evt. schoonmaken.
– Vermijd fijn poreus filtermateriaal (geen Siporax e .d. !).
– Vermijd een te dichte b odem, ook hier kan denitrificatie optreden.
– Hout, Als kienhout ofwortelhout begint te rotten kunnen ook hier denitrificerende processen optreden. Hout dan verwijderen.
– Als het filter verder oké is, Water uit het filter is vaak rijker aan nitraat dan
in de bak zelf. Probeer de waterstroom uit het filter zo te richten dat er ook
voldoende nitraatrijk water langs de blauwalgen stroomt.

AWeinig nitraat te meten, wel veel fosfaat (>2 mg/ltr)

Bestrijdingsmethode bestaat uit b evorderen nitraatgehalte en verlagen fosfaat.
– Breng blauwalg terug in het filter, en kijk ofhet effect heeft, het kan dat de
algen N binden maar dat is bij lage nitraatwaarden niet zeker, proberen dus.
– Drijfplanten nemen erg veel nitraat op, indien aanwezig geleidelijk uitdunnen.
– Hevel vuil van de b odem af, dit bind vaak veel fosfaat. Mulm in filter voorlopig laten zitten i .v.m. stabiliteit van de b ak.
– Gebruik fosfaatarm voer (in muggenlarven en bijv. hart, zit veel fosfaat) . Zie
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ook, D e N :P ratio van voedseldieren.
– Terugbrengen lichtniveau, de planten nemen dan minder nitraat en fosfaat
op waardoor deze waarden stijgen, vind ik zelfeen wat mindere maatregel
omdat het toch de planten negatiefb eïnvloedt.
– Als leidingwater meer nitraat bevat dan het aquariumwater dan wat meer
water verversen. Als het water minder nitraat b evat dan het aquariumwater
dan wat minder verversen
– Water uit het filter is vaak rijker aan nitraat dan in de b ak zelf. Probeer de
waterstroom uit het  filter  zo te richten  dat  er  ook voldoende nitraatrijk
water langs de blauwalgen stroomt.
– Niet filteren over nitraatomzettende filters ( denitrificatie), zeoliet ofnitraatabsorberende harsen.
– Eventueel toedienen kaliumnitraat ( KNO 3), zie ik meer als laatste redmiddel
als de rest niet help.

AVeel nitraat te meten, veel fosfaat

Bestrijdingsmethode b estaat uit verlagen fosfaatgehalte bijv door:
– Algen niet terug in filter brengen!
– Gebruik fosfaatarm voer (in diepvriesvoer en bijv. hart, zit veel fosfaat).
– Is het visbestand niet te groot?
– Hevel vuil van de bodem af, dit bind vaak veel fosfaat. Mulm in filter evt.
ook verwijderen.
– Terugbrengen lichtniveau, de planten nemen dan minder nitraat en fosfaat
op vind ik zelfeen wat mindere maatregel, omdat het toch de planten negatiefbeïnvloed.
– Gebruik voor verversen nitraat- en fosfaatarm water om hoge fosfaat- en nitraatwaarden omlaag te halen bijv. regen ofosmosewater.
– Bijplaatsen snelgroeiende planten die nitraat en fosfaat opnemen.
– Niet filteren over nitraatomzettende filters ( denitrificatie), zeoliet ofnitraatabsorberende harsen.
– Water uit het filter is vaak rijker aan nitraat dan in de b ak zelf. Probeer de
waterstroom uit het  filter  zo te richten  dat  er  ook voldoende nitraatrijk
water langs de blauwalgen stroomt.

AEr is een gunstige verhouding N/P groter dan 20:1 en toch blauwalg.

Tsjah, dan is de theorie niet correct, kortom Redfield is niet te meten en de
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blauwalg houdt zich echt niet aan die N :P.
Kijk eerst eens ofj e een schoonwatervariant (te weinig nitraat) ofeen te grote belasting variant (veel organische materiaal) te pakken hebt en neem daarop actie.
En verder is belangrijk, geduld ... de maatregelen werken niet altijd binnen
een p aar dagen. Van enkele weken is eerder sprake. Dus p as een factor aan en
wacht even afwat de effecten zijn. En niet teveel maatregelen tegelijk. Met geduld kom j e een heel stuk verder dan overspannen alles tegelijk doen om de
blauwalg weg te krijgen.
Vooral het verwijderen van hoge fosfaatwaarden kan soms lastig zijn bij de
blauwalgbestrijding door buffereffecten waarbij fosfaten zich binden aan vuil
op de b odem en in het filter. Bij verversen met fosfaatarm water gaat een deel
dan weer in oplossing waardoor we nog steeds hoge fosfaatwaarden blijven
houden. Volhouden met het verversen is dan het devies totdat uiteindelijk de
buffereffecten afnemen.
Het toedienen van ijzerpreparaten bij hoge fosfaatwaarden kan er ook toe
leiden dat ijzerfosfaat neerslaat op de b odem en in het filter en zo leiden tot
naderhand sterke buffereffecten. Dus alleen ijzer toedienen bij lage fosfaatwaarden en alleen gechelatiseerd ijzer gebruiken.
Fosfaat !!!
Als j e volgens de RR laag uitkomt en j e zou volgens een ofandere calculator
fosfaat moeten toevoegen. Ga er voorzichtig mee om.
Aan fosfaat is zelden gebrek, zie j e verschijnselen dan kun j e toevoegen. Een
0,5-2 mg/l is meer dan genoeg!!

Als j e het nitraatgehalte zo rond de 5- 10 mg/l weet te houden en het fosfaat
op 0,5-2 mg/l dan heb j e eigenlijk alleen maar een goede plantengroei nodig
(voldoende licht, C O 2 en de noodzakelijke elementen). D e rest gaat vanzelf!!
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Luc Coppens, Exotica Roeselare

De zwarte tetra, ook wel eens rouwtetra genoemd, kent een ruime verspreiding in vrijwel het gehele centrale deel van Zuid-Amerika. In dit uitgestrekte
gebied is het niet mogelijk een typisch biotoop te omschrijven, Maar alle gegevens  die ik hieromtrent  kon  opdiepen  spreken van  schaduwrijke  oevers,
overstromingsgebieden en ondiepe oerwoudkreken.
Ofde variëteit met sluiervinnen ook in de vrije natuur voorkomt, durfik te b etwijfelen; ik denk veeleer dat het een kweekproduct is.
Gymnocorymbus ternetzi is een zeer attractieve scholenvis. Worden ze met te

weinig  exemplaren  samengehouden,  dan  worden  ze  zwak  territoriumvormend; m .a.w. ze doorkruisen dan niet meer het ganse aquarium, maar blijven
enigszins in een bepaald gedeelte (veelal in het dichtst begroeide deel van het
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aquarium)  gebonden.  We  geven
de voorkeur aan een gezelschapsaquarium met ruime afmetingen en
zorgen voor een degelijke randbeplanting  (met  voornamelijk  guirlandevormende  planten)  en  een
fikse zwemruimte. Wil j e daaraan
voldoen,  dan voelt je zo  aan  dat
een aquarium van een meter nog
eerder  aan  de  kleine  kant  is
Verder  denken  we  aan  een  donkere bodem  (gemakkelijk te bekomen  door gebruik te maken van laagblijvende  Cryptocoryne -soorten)  en  dito  achtergrond,  maar  ook  enkele  drijfplanten zullen ze weten te waarderen.
Aan  de  watersamenstelling  stellen  ze  geen  bijzondere voorwaarden,  maar
middelhard, helder water voldoet het b est. D e temperatuur houden we tussen
23 en 25  ˚ C.
Ze  vertonen  een  grote  weerbaarheid  tegen  de  klassieke  visziekten,  wat
evenwel niet wil zeggen dat ze geen witte stip kunnen oplopen als ze onverzorgd behandeld worden. Alle voedsel wordt genomen, bij voorkeur aan het
wateroppervlak;  fruitvliegjes  zijn  dan  ook  bijzonder  welkom.  Ze  zijn  -  bij
goede verzorging - zeer speels en dartel en laten alle andere bewoners volkomen met rust.
Het geslachtsonderscheid is zeer duidelijk bij dieren van gelijke ouderdom: de
mannetjes zijn kleiner en slanker. B ovendien hebben ze witte punten aan de
staartvin. Kuitrijpe vrouwtjes vertonen een bredere buikpartij.
Voor een kweekpoging kiezen we geen te klein aquarium: minimum 40 à 50
cm lengte. Vullen met gefilterd regenwater ofleidingwater dat geen te hoge
hardheid heeft. (Het verdient aanbeveling geen kersvers leidingwater te gebruiken, maar dit enige tijd voorafgoed te doorluchten.) D e waterstand moet
voldoende hoog zijn. Verder zorgen we voor enkele planten met fijne bladeren, een donkere bodem en dito wanden. Als men voorafweet dat men zijn
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dieren voldoende zal kunnen observeren, is een bodembedekking, onder de
vorm van zand ofafzetrooster, niet noodzakelijk. In de late namiddag het
kweekstel inbrengen. Een stimulans, onder de vorm van een verhoging van de
temperatuur, is niet nodig de verandering van water is doorgaans ruim voldoende. D e p aring gebeurt zoals bij de meeste tetra's. Ze zijn behoorlijk productief. Na het afzetten worden de ouders verwijderd. Het is niet noodzakelijk
het aquarium afte dekken.
Na 24 tot 36 uren kippen de eitjes en na nog eens eenzelfde tijd beginnen de
jongen vrij te zwemmen. Ik gafsteeds een tweetal dagen infusie en fijn slootvoer, maar schakelde na twee dagen over op artemia-naupliën. Er kan dagelijks meerdere malen gevoederd worden. Een goed functionerende filter is
dan ook wenselijk. D e j ongen groeien verbazend snel bij een ruime en afwisselende voeding en een regelmatige waterverversing. Ze kunnen na zes tot
acht weken reeds halfwas zijn, maar dit vergt een dagelijkse Daphnia- en/of
Cyclops-aanvoer, een bloeiende grindalkweek, muggenlarven, fruitvliegjes, en
droogvoer (ter aanvulling) en... heel veel Artemia.

Ongel oofl i j k, maar s pi jti g gen oeg waar.  Nog steeds ka n j e b ovenstaa n de
gedr oc hten onl i n e kopen.  Ni et d oen d us.

——— 32 ———

Jaargang 35/07 (07/20) 

Aquatropica

Uitnodiging

Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 28 augustus
Ruben D ecloedt, Exotica Roeselare 

Jarenlang genieten van meerdere tropische gezelschapsaquariums en
zoals bij velen, er kan altijd wel nog een b akje bij.
Een erg leuke tijd met vallen en opstaan, maar de energiekost werd me
te hoog. Tijd om toch wat te minderen, maar toen kwam Filip Maes
met zijn voordracht ‘Shiners'. 
De juiste man op het juiste moment!
Het is dan ook deze presentatie die een ware aardverschuiving veroorzaakte in mijn aquariumhobby.
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Naast de prachtige shiners had ik ook oog voor de interessant ogende
‘bijvissen' die tijdens de filmpjes te zien waren. Een echte uitdaging om
deze soorten te vinden! 
In deze presentatie zullen we dus stilstaan bij verschillende inheemse
soorten voor het koudwateraquarium ofvijver. 
Bij de vissen die ik zelfbezit deel ik mijn ervaringen inzake inrichting aquarium, kweek, importeren... met behulp van foto- en videomateriaal.
Noord-Amerika heeft heel wat te bieden, kom dat zien!
Wanneer: Vrijdag 28 augustus om 20.00 uur.
Waar: Zaal ‘Van B oven' Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem.
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.



Perci na evi des

Etheosto ma spectabile

Phoxi nus oreas

Etheosto ma zonale
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