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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Ocharme de j eugd. Ze eisen inspraak in het coronabeleid. Ze
voelen zich tekort gedaan, omdat de beleidsmensen niet
naar hen luisteren.
Wat willen ze dan verkrijgen met hun inspraak? D at
ze terug kunnen feesten en alle remmen kunnen losgooien, zoals we onlangs gezien hebben in Leuven.
Blijkbaar denkt een deel van de j eugd enkel aan zich
amuseren, alsofhet leven een groot pretpark is.
Denken ze werkelijk dat ze de enigen zijn die in deze moeilijke tijden offers
moeten brengen? Begot nee, iedereen lijdt onder deze coronacrisis, de ene
weliswaar meer dan de andere, maar toch.
En daarbij, als iedereen die zich b eperkt voelt in zijn vrijheden inspraak eist,
dan zou een afdoend beleid absoluut onmogelijk zijn.
We zijn in  oorlog  en zo'n periode vereist nu  eenmaal  straffe,  onpopulaire
maatregelen. Wanneer we deze maatregelen zonder al te veel gemor volhouden, dan kunnen we binnen een redelijke tijdspanne de oorlog winnen en terugkeren naar het leven van vroeger. Zo niet, dan kan de strijd nog een hele
tijd duren en zullen er nog veel meer slachtoffers vallen en dan denk ik in de
eerste plaats aan economisch benadeelden.

Om een voorbeeld aan te halen dat de aquarianen aanbelangt. In Vlaanderen
zijn er verschillende aquariumclubs die zich in woelig vaarwater bevinden.
Clubs met een eigen clubhuis met de daaraan verbonden vaste kosten, verliezen door corona een groot deel van hun inkomsten. Ik hoefgeen tekening
bij te maken, denk ik. Gelukkig verkeert Aquatropica niet in dat straatje.
Dit is natuurlijk maar klein bier in vergelijking met wat sommige andere sectoren doormaken. De evenementensector, en dan heb ik het niet over grote
actoren maar over de kleine spelers in deze branche, vechten om te overleven.
——— 2 ———
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Idem met café-uitbaters en restauranthouders. Door toedoen van het onbezonnen gedrag van een klein aantal mensen, worden veel ondernemers verder
in de verdoemenis geduwd. Ik vraag me afofdeze onbenullen - hoe kan j e
zo'n mensen  die  aan  alles lak hebben  anders noemen?  -  straks nog in  de
spiegel durven te kijken.
Tijdens het schrijven van dit stukje werd ook duidelijk dat de coronamaatregelen nog strenger zouden worden. Daarom nam het bestuur na rijp beraad
de enige en j uiste b eslissing om alle activiteiten voor dit j aar te schrappen. D e
gezondheid van onze leden gaat b oven alles.
We hopen j ullie allen volgend j aar weer te zien. Het zal zeker niet aan het b estuur noch aan de BBAT liggen. Tegen beter weten in is het b estuur nu al gedachten aan het uitwisselen om het programma voor 2 021 voor elkaar te krijgen. D e BBAT doet ook een aardig duitje in de zak door het lidgeld flink te
verminderen. Meer hierover op p agina 34.
Bij leven en welzijn hoop ik samen met de rest van het b estuur, j ullie te mogen
verwelkomen eind j anuari 2021 op de nieuwjaarsreceptie die, als het van mij
afhangt, iets speciaals gaat worden.
Hou j e haaks.

Rhodeus fl aviventris Li , Ar ai & Li a o 2020. Ac h ei l ognat hi dae.

Ma n n etj e i n br oedskl eur.
Leefr ui mt e: Le- An-ri vi er, ben edenl oop Ya ngtze- bekken, Ji a ngxi , Chi n a.
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Planten

Claus Christensen
Vrijevertaling: Martin Byttebier, Aquatropica

Staurogyne r epens is een heldergroene, compacte en robuuste plant die uitste-

kend geschikt is als voorgrondbeplanting in aquaria en terraria.
De  naaste  verwanten  zijn  de Hygrophila -soorten  waarvan  ze  zich  onderscheiden door de compacte, laagblijvende en bossige groeiwijze en de smalle
groene bladeren.
De auteur ( Claus Christensen) vond kleine groepen van deze plant in de Rio
Cristalino, dichtbij Alta Floresta, Mato Grosso, Brazilië. Daar groeiden ze
meestal boven water op en tussen de rotsen.
Het water van de vindplaats had de volgende parameters:
temperatuur: 25  ˚ C,
geleidbaarheid: 33m S/cm,
pH 6,9,
KH en GH in Duitse hardheid < 1.
——— 5 ———
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Staurogyne r epens is een heldergroene plant met bruine stengels. D e bladeren
zijn in vergelijking met Hygrophyla

-soorten relatiefklein te noemen. S. r epens
groeit trager dan Hygrophila

-soorten. Dit is vooral te merken bij het houden

onder water.

S. repens  is  geschikt  als  voorgrondbeplanting.  Bij  het  planten  moeten  de

langste stengels afgesneden worden. D aarna zal de plant horizontale uitlopers
vormen en na verloop van tijd een groen tapijt vormen. Oude bladeren van de
emerse teelt zullen na een tij dje afsterven en moeten bij het planten verwij derd
worden. Tegelijkertij d beperkt dit de latere groei tot de aantrekkelijke laagblijvende vorm en zullen lange stelen zich in het begin helemaal niet ontwikkelen.
Geplant in de voorgrond ofhet centrale gedeelte van het aquarium zal S. repens een goed contrast vormen met traaggroeiende en lichtgroene planten,
zoals Hemianthus

callitrichoides en Utricularia g raminifolia .
Staurogyne
repens gedijt het b est onder een gematigd tot sterke b elichting en
2

met CO -toevoeging. Daarnaast heeft de plant ook een grote behoefte aan
voeding. Een substraat met plantenmest plus het regelmatig toevoegen van
vloeibare plantenvoeding zal de plant weten te appreciëren en j e hiervoor bedanken door het ontwikkelen van veel heldergroene bladeren.
Indien de langste stengels tijdens het aanplanten verwijderd werden, kan het
gemakkelijk enkele maanden duren voordat j e opnieuw moet optreden om de
afwijkende groeivormen te verwijderen.
Staurogyne repens is niet al-

leen  een  goede  voorgrondplant  voor  het  standaardaquarium,  maar  is  door  zijn
trage groei ook uitermate geschikt voor nano-aquaria.
Een  werkelijk  ongewoon
kenmerk van S. repens is dat
deze plant  ook kan groeien
op  rotsen  en  kienhout.  Po-

——— 6 ———
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reus lavasteen leent zich hiertoe uitstekend. In een terrarium groeit S. repens
zeer  goed  in  een vochtige  bodem.  Na
een jaar  zullen  al  verschillende  bloeiende planten te bewonderen zijn.
Voor zowel de emerse cultuur in het terrarium  als  de  submerse  cultuur  in  het
aquarium  geldt  de  gulden  regel:  als je
wilt  dat  de  planten  klein  blijven,  dan
moet j e regelmatig snoeien.
Als j e deze plant emers op lavasteen of
op kienhout houdt,  dan is het wel belangrijk dat j e de planten regelmatig met
water b esprenkelt.

Boven: De fl a nken va n de ber gen(r otsen) zi j n bezet met Staurogyne repens.
On der: de voor gr on d bestaat vol l edi g ui t Staurogyne repens.

——— 7 ———
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Willian Boucque, Amazoona
1

De Brochis -groep  ) telt bij mijn weten twee leden; de hier vernoemde en zijn
broerBrochis

m
 ultiradiatu s, een grotere v ariant die tot een 14 cm kan uitgroeien!
Onze ‘splendens' daarentegen blijft iets kleiner; zo'n 8 cm.

En j a, zijn naam heeft hij niet gestolen, want z 'n lichaam heeft grotendeels de
kleur van  die mooie  edelsteen:  de  smaragd. De buikzijde is rooswit en de
vinnen  zijn  doorzichtig. Net  zoals  de  zijvinnen  draagt  de  rugvin  ook  een
scherpe dikke stekel, welke pijnlijk kan zijn voor zijn vijanden en... voor u !
Dit diertje doet echt geen vlieg kwaad, maar als j e hem uit een schepnet wilt
halen, is het opletten geblazen. D eze ‘bewapening' en zijn gepantserd lichaam
vormen een ideaal b eschermingsmiddel tegen, maar al te happige predatoren!
Dit heb ik zelfondervonden toen een gulzige Astronotus

ocellatus een nog
jonge Brochis wou verorberen. Het kleine dier had zijn gewapende vinnen
opengezet in de keel van de grote b elager, die het met de dood heeft mogen
bekopen. Na een ingewikkelde ‘ operatie' heb ik het kleintje uit de ongemakkelijke situatie bevrijd, ongedeerd en wel.
——— 8 ———
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Deze meervalsoort werd voor het eerst b eschreven in 1855 en heeft zoals elke
soort veel namen gehad: Chaenothorax bicarnatus , C. semicutatus , Brochis

dipterus , Callichthys s plendens , Brochis
coeruleus .
De groene kleur kan variabel zijn, dit wordt veroorzaakt door verschillende
pH-waarden in het leefgebied van deze dieren. Is deze nu donkergroen, dan
zit j e opgeschept met niet al te gezonde dieren, wat meestal te wijten is aan
mindere ofslechte waterkwaliteit! 't Is precies een slecht-water-barometer.
Het geslachtsdimorfisme is tamelijk moeilijk te onderscheiden; het vrouwtje
zou iets plomper zijn dan de mannelijke exemplaren. Het kweken is tot nu toe
nog niet bekend en gelukt ( dit is misschien iets voor onze Johnny!). Om dit te
laten geschieden zou men al flinke temperatuursdalingen nodig hebben en dit
is dan weer dodelijk voor de andere b ewoners van het aquarium. Wel heb ik al
verschillende b altspogingen waargenomen.
Het mannetje neemt als het ware de rugvin van zijn partner vast met zijn
snorharen en probeert haar zo tot eiafzetting aan te sporen.
D at is j ammer ge2)
noeg alles wat ik kan vertellen over de voortplanting.
Op gebied van voeding stelt dit mooie dier niet zoveel eisen en neemt zowat
alles wat fijn voedsel is tot zich (volwassen artemia, mysis, watervlooien, muggenlarven, kokkelvlees, enz ...). Het is gewoon wonderbaarlijk om zo'n b ende
over het b odemoppervlak te zien ‘snorren'!
Vergeet niet dat de Brochis, net zoals Corydorassen, een scholendier is. Zelf
heb ik er zo'n twaalftal rondzwemmen. Het zijn werkelijk ideale ‘stofzuigers'
van het aquarium. De smaragdpantsermeerval heeft een zeer groot verspreidingsgebied en komt in de meeste rivieren voor van Ecuador, Peru en Brazilië
te veel rivieren om op te noemen!
Het aquarium wordt het b est ingericht met stenen en kienhout dit gecombineerd met zandvlaktes! Jawel, de te gebruiken bodembedekking is zand, want
——— 9 ———
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deze  dieren  zijn  uiterst  gevoelig  voor
de scherpe kantjes van grind en kiezel.
Op  deze  manier  blijven  ze  ook  gespaard van b ek- en snuitschimmels!
Bij wie ofwat kun j e dit dier nu plaatsen?
Wel bij mij zitten ze bij een allegaartje
van Zuid-Amerikanen, dus ook bij grote
cichliden.  Daar  Corydorassen veelal te
klein zijn, vormt dit een ideale oplossing als men grote vissen heeft. Ook andere
bodembewoners van diezelfde familie horen erbij , bvb: Dianema

urostriatum .
Een gouden raad, koop ze niet te klein, want het zou wel eens slecht kunnen
aflopen met de groten van het aquarium; hoewel dit b eestje te braafis en echt
geen vlieg kwaad doet. Voor mij zijn ze evenveel waard als die fonkelende
edelsteen de smaragd. D e Brochis

s plendens mag terecht de groene p arel van
Zuid-Amerika worden genoemd!
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Het gesl acht Brochis wer d door Bri tt o ( 2003) i n syn oni e m gepl aatst met Corydoras.
Corydoras britskii ( Ni j ssen &I s br ücker 1 983), syn. Brochis britskii
Corydoras multiradi atus ( Or cés V. 1 960), syn. Brochis multiradi atus
Corydoras splendens ( Cast el na u 1 855), syn. Brochis splendens

Br on:
Bri tto, M. R. 2003. P hyl ogeny of t h e s u bfa mi l y Coryd or a di nae Hoede ma n, 1 952

( Si l uri for mes: Cal l i c ht hyi dae), wi t h a defi ni ti on of i ts gen er a. Pr oceedi ngs of
t h e Aca de my of Nat ur al Sci ences of P hi l a del p hi a v. 1 53: 1 1 9- 1 54.

2) Het k weken va n Corydoras splendens i s ni et bepaal d ge makkel i j k t e n oe men,
maar t oc h l ukt h et r egel mati g. Va n cr uci aal bel a ng hi er bi j i s h et n a bootsen va n
h et dr oogtesei z oen over een l a n ge peri ode. Ti j dens di e peri ode voert men maar
wei ni g water verversi ngen d oor en voedert men sc haars. Al s men da n na t wee t ot
dri e maa n den ter ug kr ac hti g voedert en een fl i nke water wi ssel i ng d oorvoert da n
sti mul eert men de ei afzet.

——— 10 ———
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Ruben Decloedt: ExoticaRoeselare
Baardalgen op mijn achterwand en hout waren een doorn in mijn oog. Eerst
probeerde ik er zo veel als mogelijk manueel te verwijderen, maar dit bleek al
vlug een onbegonnen werk. De waterwaarden waren oké voor een beplant
aquarium.  Ondanks  een pH-gestuurde  CO2-installatie bleef die vervelende
baardalg verder woekeren. Ook een extra kleine dagelijkse dosering  “EasyCarbo” gafnauwelijks resultaat.
Op een clubbijeenkomst praatte ik hierover met Rik Verhulst en hij  stelde
voor de “EasyCarbo”-behandeling grootschaliger uit te voeren. Wat hield dit
praktisch in, het aquarium leegtrekken tot op een 10-tal cm, de planten naar
voren leggen en afdekken met een stuk plastic. Daarna nam ik een plantenspuit en vernevelde ik 3 0 ml pure “Easy Life - EasyCarbo” op de achterwand.
Aquarium + bioloog hebben een bruto inhoud van ± 500 liter. Daarna ging
het opgeslagen aquariumwater terug de b ak in.
De resultaten lieten niet lang  op zich wachten. Na  dag  1 zag je  een rode
schijn op de algen, deze verkleurden elke dag meer tot na een week alle alg
verdwenen was zonder enige manuele b ewerking.
Een grote waterwissel na deze week en de alg is compleet verdwenen, dit nu al
enkele maanden.
Mijn vriend en clublid Andy Naeyaert zag dit gebeuren en volgde dezelfde
werkwijze, ik vroeg hem dan ook om enkele foto's te nemen, waarvoor dank.
Hij gebruikte de methode ook om de alg van het verankerde spiderwood te
verwijderen. Met succes.
Op volgende bladzijde het stuk spiderwood waarvan sprake in het artikel.
Van links naar rechts, na 1 dag, na 3 dagen en na 6 dagen is het stuk terug helemaal alg vrij.
Opgelet: alle direct contact van EasyCarbo op planten doet deze onmiddellijk
afsterven!
——— 1 1 ———
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Anthonyvan Aarle, Ons GenoegenTilburg
Vroeger had ik een aquarium met o.a. twee mooie, grote maanvissen. Het
aquarium was  niet  zo groot  ( 100x50x60)  cm) vergeleken  met  het  huidige
“bakje”. D eze statige vissen bleken een hypnotiserende werking op me te hebben, en zat daardoor soms uren voor het aquarium weg te dromen. Het aquarium had een bodem van ijzer, j e weet wel, zo'n oude bak met hoekijzeren
frame en bodem. In dit aquarium werkte ik al met een CO 2-spuitbus. Je kon
dan een klok gebruiken die op z'n kop in het water hing, en deze werd elke
ochtend gevuld met de spuitbus. Dit werkte redelijk goed en ik had dan ook
een weelderige plantengroei waarin de vissen zich erg thuis voelden.
Na verloop van tijd (het aquarium was al tweedehands) ging de b odem lekken
en hadden mijn ouders besloten om voor mij een gloednieuw aquarium te
kopen bij Tino D ekkers aan de Korvelse weg te Tilburg. Een Duettina (merk)
van 125x50x50 cm.
Gelukkig kon ik het grootste deel van het water overhevelen naar de nieuwe
bak, ook de potfilter van Eheim werd overgezet en meteen de vissen erbij.
Toch draaide de b ak niet goed en na een maand groeide de algen b eter dan de
planten. Van het één kwam het ander, en de maanvissen sneuvelden.
Dit is inmiddels meer  dan  35 jaren geleden  en ik heb  daarna nooit meer
maanvissen gehouden.
Dus... toen ik begin vorig j aar (2019) een aquarium in mijn bezit kreeg met
een geweldige afmeting van 2 50x70x60 cm, dacht ik, JAAA MAANVISSEN.
Na 6 weken het ‘grote' aquarium te hebben ingedraaid, besloot ik om maar
eens op bezoek te gaan bij Utaka (https://utaka.nl/). En tot mijn verbazing
hadden ze j onge maanvissen, de zo geheten “Red shoulders”, ofwel Pterophyllum scalare “Manacapuru”. D eze vissen komen alleen voor in een gebied
ten westen van Manaus (hoofdstad van Brazilië) in de deelstaat Amazonas,
één van de 26 deelstaten van Brazilië.
——— 13 ———
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Op 16 augustus 2019, na het betalen van € 89,50 was ik de gelukkige eigenaar van
10 stuks baby maanvisjes van ongeveer 6 cm hoog. Zeer j ong dus. Ze waren ongeveer net zo groot als mijn volwassen bloedvlektetra's van 7 cm lang.
Nu... na ruim 7 maanden, zijn deze geweldige vissen al 17 cm hoog en ze zijn
nog geen  10 maanden oud (ze kunnen tot  25 cm hoog worden). Ook beginnen ze al flink wat rode kleur te krijgen op hun rug.
De  intens  rode  kleur  zal pas  echt blijvend  zijn  als  ze  ongeveer  16 tot  18
maanden oud zijn. Ik ben dus erg trots op m'n maantjes, en ze eten inmiddels
al uit de hand (letterlijk).
Deze vissen komen van Jos Hut (volgens Utaka), de voorzitter van de NBAT,
die deze vissen al enkele j aren kweekt.
Elke avond is het weer genieten als ik ze zie spelen en ruziën met elkaar. Ze
zijn op dit moment van schrijven flink aan het puberen en het lijkt wel ofze
allemaal in hetzelfde hoekje van het aquarium willen hangen. Als het licht begint te dimmen komt de rode kleur nog meer naar b oven en hangen ze met
——— 14 ———
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gespreide vinnen te rusten op ieder z'n eigen plekje in de bak. Geweldig om te
zien. Ook als er eten onderweg is... en ze weten precies hoe laat ze te eten
krijgen (het lijkt wel ofze ergens een verborgen klokje hebben hangen in het
aquarium), kleuren de ruggen extra rood. Soms gaan ze met hoge snelheid
achter opstijgende luchtbelletjes aan die van de planten afkomen en dan bovengekomen kijken ze verwonderd waar het belletje nou is gebleven.
Al met al een geweldig mooie vis met ieder een eigen karakter, die het liefst
op lichtzuur en zacht water zitten.
pH: 6,8
GH: 7
KH: 5,5
NO3: 5
PO4: 0,5
Fe: 0,5
Temp: 27  ˚ C

——— 15 ———
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Jeffrey Faber: Ciliata, Ridderkerkse Aqua- Terravereniging

Deze bijzondere visjes had ik al een paar keer eerder gezien op de stocklist
van mijn favoriete aquariumwinkel Utaka te Amersfoort. Een gewoonte van
mij om deze eens per week te checken en informatie te zoeken over toevoegingen. Beetje ter vergroting van mijn kennis, en wie weet wat j e tegenkomt.
Nu was ikzelfal langere tijd op zoek naar Aspidoras

pauciradiatus . Helaas
nergens te vinden natuurlijk. In de zaak aangekomen viel mijn oog op een
naam waar ik al eerder informatie over ingewonnen had: Nemacheilus

corica.
Het ziet er uit als een typische modderkruiper, alleen dan in miniformaat. D e
visjes worden ongeveer 5 centimeter wat ze geschikte kandidaten maken voor
aquariums van  een gemiddelde grootte.  Het  lichaam  is  zilver/zandkleurig.
Het vlekkenpatroon zit tussen vuil grijs en donkerbruin in. Het kleurpatroon
is echter niet scherp afgescheiden. Opvallend is dat zowel de kleur als het patroon vrij divers is tussen de verschillende exemplaren. Ofdit b etekent dat het
een variabele soort is, ofjuist sprake is van verschillende ondersoorten is de
vraag. Voorlopig wij st de literatuur voornamelijk op het eerste. Het onderscheid
tussen mannen is vrouwen is duidelijk te zien aan de dikke buik van de vrouwtjes.
Volgens de informatie van het internet komen de visjes grotendeels voor op
het Indische subcontinent. Van de stroompjes aan de voet van de Himalaya,
via de Ganges via Noord-India tot in Bangladesh. Een divers biotoop met
zowel snelstromende b eekjes met subtropische temperaturen tot tropische gedeeltes. Over de bodem van mijn bak is een redelijke stroming gerealiseerd,
——— 16 ———
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maar het lijkt alsofde visjes daar niet veel mee hebben. Stroming lijkt geen
pre, al zijn ze meer tevreden met een temperatuur die wisselt tussen de 22 en
25 graden (vanwege mijn visbestand, dus over lagere ofhogere temperaturen
kan ik niks zeggen).
Wat mij opviel bij het inwinnen van informatie waren de vele tegenstrijdige b erichten. Van schemeractieve, sociale groepsdieren tot agressieve pestvisjes die
net zolang vechten tot er eentje overblijft.
Dat laatste zette me aan het twijfelen. Wat heb j e immers aan een agressief
schemeractiefvisje van slechts 5 centimeter in een zwaar beplant aquarium
van 300 liter? In de winkel wisten ze mij te vertellen dat deze visjes echter in
grote getalen werden gevangen. In overleg werd besloten om zes exemplaren
aan te schaffen.
Eenmaal in de bak waren ze de opvolgende drie weken nergens te vinden.
Prima  kapitaalvernietiging  was  de  eerste  gedachte.  Na  verloop  van  tijd
kwamen ze meer naar voren toe. Zeer schrikachtig en amper op kleur. Niet
een visje voor een gezelschapsbak dus. Een prima miskoop. D aarnaast waren
ze  doodsbang  voor  mijn  sleutelgatcichliden.  Wanneer  deze  in  het  zicht
kwamen schoten ze in pure paniek de planten in ofonder het zand. Ik beleefde er weinig plezier aan en had zo het idee dat die arme b eestjes het ook
wel eens beter hadden gehad. Helaas had ik op het moment geen extra b akje
over en ik besloot het nog een dag oftwee aan te kijken. Een prima keus.
Waar het aan lag weet ik niet en daar ga ik mijzelfdan ook niet aan wagen.
Maar de visjes kwamen op kleur, ze werden dagactiefen schrokken niet meer
van het minst geringste. Zelfs  de  sleutelgaten begonnen  ze te vertrouwen.
Hoewel dit het meest luie koppeltje sleutelgaten is dat ik ooit gehad heb, vermoed ik dat de Nemacheilus in het
wild  vrij  laag  in  de  voedselketen
staat en dus schrikt voor alles dat
groter is. Enfin, de visjes begonnen
het goed te doen.
Boti a al morhae Gr ay 1 831
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Echter, daarbij b egonnen ook de hiërarchiegevechten. D eze zijn te vergelijken
met die van de Botia

a lmorhae . Erg pittig dus, waarbij de verliezer op volle
snelheid door de bak moet vluchten om de ander afte schudden. In mijn achterhoofd kropen de berichten naar voren die j e kan vergelijken met gladiatorgevechten. D e oplossing was echter heel simpel. Gewoon een kwestie van de
zichtlijnen breken. Stukje kienhout hier, stukje daar, volle groepen planten, en
zandstrandjes. D e agressie verdween als sneeuw voor de zon. D e enige keren
dat ik ze zie vechten is als ze elkaars favoriete plekje betreden. Ieder visje
heeft zijn eigen stekkie, van waaruit deze de b oel in de gaten houdt.
Hierbij lijken ze alles te volgen met hun hoogstaande oogjes. Komt een soortgenoot te dicht in de buurt dan wordt die vriendelijk verzocht om even op te
hoepelen. Reageert de ander daar niet op, dan wordt het matten.
Hoewel de visjes tot in zekere mate territoriaal blijken te zijn, zijn er vele gedeelde gebiedjes waar ze elkaar tolereren. Hierbij lijkt hun gedrag op dat van
tetra's, vaak samen en soms even laten zien wat hun persoonlijke ruimte is.
Niet meer en niet minder.
Al met al is dit het p erfecte visje voor een dicht b eplant aquarium. D e visjes
zijn een levendige noot en lijken zelfs op te fleuren wanneer de bak dicht beplant is. Dit maakt ze betere bodembewoners voor  de typische Hollandse
bakken met op iedere korrel zand een plant dan de immens populaire Corydo
-soorten.
Corydoras
hebben
naar
mijn
mening
een
grotere
behoefte
aan
ras
open stukken b odem waar ze lekker kunnen wroeten.
Een puntje van aandacht voor geïnteresseerden. D e visjes hebben een duidelijke rangorde die door middel van vrij intensieve gevechten bepaald wordt.2
Daarnaast hebben ze behoefte aan een klein territorium van zo'n  10 cm ,
deze territoria liggen  echter niet vast  en kunnen na  een week ingewisseld
worden voor een b eter stekkie. Ik durfzelfs te stellen dat bij een goede inrichting het groepsvisjes zijn, immers  op  de vrije gebieden tolereren ze  elkaar
prima, en zoeken ze elkaar zelfs op.
In mijn b ak van 120x50x50 heb ik van de zes stuks nog drie over. Ik denk p ersoonlijk dat dit wel het maximaal aantal is, aangezien de hiërarchiegevechten
minder frequent en intensiefzijn, doordat ze elkaar kunnen ontlopen. Andere
——— 18 ———
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bodembewoners worden echter niet tot nauwelijks verjaagd, dus combineren
is mogelijk zolang dit geen echte territoriumvormers zijn. Ze eten werkelijk
alles wat voor hun b ek terecht komt, wat altijd fijn is.
Het vermoeden van de eigenaar van Utaka is dat deze visjes in het wild slakjes
eten. D aar lijkt het overigens wel op, aangezien ik al een lange tijd geen slak
tegenkom.  De  visjes  hebben  de  neiging  zich  geregeld  in  te  graven.  Soms
blijven de oogjes ‘zichtbaar', maar net zo vaak verdwijnen ze volledig uit het
zicht.  Hoewel  ze  zichzelfingraven  zijn  het geen wroeters,  dus  de  planten
zitten niet constant onder het zand. Zand is voor de visjes overigens wel een
pré.  Hoewel  in  de  literatuur  omschreven  als  een  schemervis,  zijn  ze  ook
overdag geregeld actief.
Probeer eens wat anders, en u z ult beloond worden m et h ele leuke visjes.

——— 19 ———
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Martin Byttebier, Aquatropica
De drie roodkopzalmen behoorden kortgeleden nog tot twee geslachten: He

(
en

)
en

(
).
migrammus rhodostomus bleheri
Petitella georgiae
Een recente studie, uitgevoerd door Bittencourt et al., toont echter aan dat de
drie soorten nauwer met elkaar verwant zijn dan vroeger werd aangenomen. 
Bittencourt  et  al. plaatsen  daarom beide Hemigrammus -soorten in het geslacht Petitella

. Voortaan spreken we dus over:
Petitella g eorgiae Géry & B outière 1964
Petitella bleheri (Géry & Mahnert 1986)
Petitella rhodostoma (Ahl 1924)
P. bleheri  onderscheidt  zich  van  de  soortgenoten  door  de  intens  roodge-

kleurde kop, waarbij het rood zich uitstrekt tot aan de schoudergordel (plaats
na het kieuwdeksel). Het rood bij P. georgiae en P. rhodostoma is minder intens en reikt nooit tot aan de schoudergordel.
De horizontale streep aan het eind van de staartvin is bij P. bleheri niet verlengd, terwijl deze bij P. g eorgiae en P. rhodostoma reikt tot aan de anale vin.
Bij P. bleheri ontbreekt de zwarte vlek aan de aanzet van de staartvin, terwijl

P. georgiae een zwarte vlek heeft aan de onderkant van de staartwortel en P.

t
wee

z
warte

v
lekken
(boven
en

o
nder).
rhodostoma

Petitell a bleheri

Petitell a georgi ae
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Uit de studie blijkt ook dat Petitella georgiae waarschijnlijk uit minstens twee
soorten bestaat. DeP. g eorgiae afkomstig v an Peru zou v erschillend zijn v an deze
afkomstig uit de Rio Purus (Brazilië). Dit moet echter nog verder onderzocht
worden. In de toekomst kan het dus zijn dat er nog een vierde roodneus bijkomt.
Br on:
Bi ttencourt PS, Machado VN, Marshall B G, Hr bek T, F ari as I PF. 2020. P hy-

l ogen eti c r el ati ons hi ps of t h e n eon t etr as Par ac h ei r od on s p p. ( Char aci formes: Char aci dae: St et ha pri oni nae), i ncl u di ng c o m ments on Peti tel l a geor gi ae
a n d He mi gr a m mus bl eh eri . Neotr op I c ht hyol . 2020; 1 8( 2): e1 901 09.
htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 590/1 982- 0224- 201 9- 01 09
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Marcel Bennik. NatuurvriendenZwolle
We z ien bacteriën n iet, m
 aar a ls z e er n iet waren z agen we wel s nel h et v uil ophopen in ons aquarium. B
 acteriën, die m icroscopisch kleine organismen, leven
echt overal! In de diepste oceanen onder gigantische drukken. Bij h eetwaterbronnen b ij t emperaturen t egen e n o ver d e 1 00  ˚ C, ja
 z elfs e norme a antallen o p
onze h uid. H
 et i s d an o ok n iet v erwonderlijk d at o ok e en a quarium b acteriën i n
enorme a antallen v oorkomen. N
 iet a lleen in h et water z elf m
 aar o ok op d e r uiten, p lanten, bodem, enzovoorts.

Wat doen deze kleine organismen nu in ons aquarium?

Ze leven van het afval. Ze gebruiken dit organisch materiaal, eiwit en aminozuren om te groeien, maar ook als energiebron waarbij ze eiwitten afbreken.
Ze knippen vetten en eiwitten in aminozuur en andere stoffen en houden een
molecuul over dat de ademhaling en/ofgisting ‘in gaat'. Vaak ook te ruiken.
Ook ureum wordt zo omgezet. Bij dit rottingsproces, ammonificatie ofmineralisatie genoemd komt ook ammonium vrij , dat als plantenvoeding kan dienen,
maar ook w
 eer genitrificeerd kan w
 orden tot nitraat. Bij de micro-organismen eindigt het bekende verhaal van de eeuwige kringloop of‘cirkel van het leven'.
Een b acterie verdubbelt elke 2 0 min. Na 8 uur 16 miljoen. Sterke afbraak van
zetmeel, suiker en eiwitten heeft als gevolg dat de pH iets daalt (later herstel).
Om  1 kg b acterie te produceren wordt 2 kg koolstofgebruikt als brandstof.
Deze b acteriën worden weer gegeten en hun predatoren (in dit geval zijn de
roofdieren  bacteriëneters)  kunnen  weer  visvoer  worden,  maar  uiteindelijk
worden ze weer bacterievoer en koolzuurgas. Alle voer wat j e in j e bak kiepert, wordt tenslotte hoofdzakelijk koolzuurgas. Leuk voor j e plantjes.
Bij het opstarten van een aquarium zijn de bacteriën er al. Nu zoeken de
meeste bacteriën een goede plaats om zich te vestigen en in het b egin wordt
dan ook elk oppervlak aangegrepen. Dit kan in de opstartfase zelfs het water——— 22 ———
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oppervlak zijn. Er vormt zich dan een kaamlaagje. Zo'n kaamlaagje zijn dus
geen dode b acteriën zoals wel vaak wordt gedacht. Een kaamlaagje kan ontstaan als er veel voedsel voor bacteriën is in het water. Hierbij maken de bacteriën gebruik van de oppervlaktespanning van het water om zich aan het wateroppervlak te vestigen. Zo'n kaamlaagje is op zich een goed zichtbaar voorbeeld van een biofilm in een aquarium.
Zo'n zelfde biofilm vormt zich dus ook op stenen, planten, ruiten en soms bij
ongunstige omstandigheden zelfs op onze vissen!

ìBiofilmvormingsfase

Als  de  kolonie  groot  genoeg  is  gaan  de  bacteriën  beginnen  met  het  uitscheiden van exopolysacchariden. (Nu is dit eigenlijk een stofdie door sommige bacteriën (niet alle) wordt uitgescheiden om een biofilm te vormen. Het
is een organisch materiaal met gelachtige eigenschappen. Het bestaat voor
het grootste deel uit water (zo'n 95%). Omdat het voor zo'n groot deel uit
water bestaat kunnen de voedingsstoffen gemakkelijk in deze  ‘gel' naar de
bacteriën gebracht worden.) En zo vormt zich een biofilm waarin de bacteriën de voor hun meest gunstige omstandigheden kunnen creëren.
Een biofilm is dus samengesteld uit veel micro-organismen die permanent
met elkaar samenwerken.

F

Voordelen van een biofilm zijn:
Het beschermt de bacteriën tegen stoffen die hun groei belemmeren. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat b acteriën in een biofilm aanzienlijk minder gevoelig
zijn voor ontsmettingsmiddelen en antibiotica.

F De biofilm bindt bepaalde ionen en moleculen, waardoor bacteriën een reser-

voir van voedingsstoffen om zich heen hebben. Het fungeert als depot van afvalstoffen, waardoor het metabolisme van de bacteriën minder wordt gehinderd.

Hoe krijgen dan onze bacteriën hun voedsel?

Dit gebeurt door het verschijnsel diffusie. Hierbij zullen voedingsstoffen door
concentratieverschillen in de biofilm getransporteerd worden. Verrassend is
dus eigenlijk dat de watersnelheid in een filter weinig effect heeft op de voedingsstofvoorziening, daar de gel van de biofilm als opslag dient.
——— 23 ———
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De  snelgroeiende heterotrofe bacteriën groeien boven op de nitrificerende
kolonies. Heterotrofe bacteriën moeten organische voedingsstoffen (koolstofketens) opnemen om te kunnen groeien en voor hun energievoorziening.
Rottingsbacteriën zijn een voorbeeld van heterotrofe bacteriën.
Bij een biofilm daalt het zuurstofgehalte al voordat het de biofilm bereikt
heeft. Al na 0 ,1 mm is de biofilm zuurstofloos! Het nitrietgehalte loopt in de
biofilm langzaam op. Dikke biofilm wordt snel zuurstofloos en er treedt al
snel denitrificatie op, H 2S begint te vormen.
Veel sneller dan iedereen zou verwachten! Dus kamp j e met een tekort aan nitraat? Maak j e filter eens schoon! Het is namelijk zo dat heterotrofe bacteriën, wanneer er veel organische koolstofaanwezig is, de nitrificerende bacteriën verdringen. Bij voldoende organisch materiaal worden de nitrificerende
bacteriën uit  de biofilm weggeconcurreerd.  Op  zich  ook wel te verklaren,
want die heterotrofe bacteriën groeien veel en veel sneller dan de nitrificerende bacteriën.
Bij hoge C :N ratio's, dus veel koolstofen weinig stikstof, blijkt namelijk het nitrificatieproces helemaal plat te gaan! D e verhouding tussen koolstofen stikstof (de  C:N-verhouding)  is  een  belangrijke  indicator  voor  het  gemak
waarmee organische stofkan worden afgebroken.
Organisch materiaal met een relatieflage C :N-verhouding, zoals uitwerpselen
van de vissen, verteert makkelijk. Organisch materiaal met een relatiefhoge
C:N-verhouding, zoals ruwe celstof(plantenresten), zal daarentegen langer
in/op de b odem/filter aanwezig blijven. Verse materialen met een hoge C:Nverhouding  (>30)  kunnen  voor  tijdelijke  vastlegging  van  stikstof zorgen,
doordat micro-rganismen stikstofuit het water gebruiken voor de afbraak van
het materiaal.
Als we organische koolstofin de vorm van suiker (glucose) toevoegen, dan
zien we de nitrificatie teruglopen. D e nitrificatie loopt terug als j e meer organische koolstoffen inbrengt. Maar eigenlijk kennen wij, aquarianen, dit effect
al wel een b eetje. Denk maar aan turf, dat heeft ‘antibacteriële eigenschappen'.
Turfkent ook een hoge C :N ratio. Dus veel koolstofen weinig stikstof. En zo
zal het toevoegen van turfde nitrificatie vertragen. Ook met toevoegen van
thee voeg j e extra organische koolwaterstoffen toe. Hetzelfde effect, minder
nitrificatie. Het gunstige effect van turfen thee op planten is hiermee deels
——— 24 ———
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verklaard. Minder nitrificatie betekent immers ook dat er meer NH 4 voor de
planten  overblijft. Verder  daalt  de  pH wat  en worden  daardoor voedingsstoffen beter opgenomen (spoorelementen). Houd de pH wel tussen 6,5-7,2
voor optimale plantengroei, dus te veel turfis ook niet goed.
Even resumerend, wat weten we nu

Een biofilm is driedimensionaal en b evat uiteenlopende b acteriën.
De biofilm kan ook op j e planten gaan zitten.
Nitrificerende b acteriën zitten vaak onderin een biofilm.
De watersnelheid zakt in de buurt van een biofilm snel in elkaar.
De watersnelheid in een biofilm is erg laag. Diffusie is het voornaamste
proces.
Het zuurstofgehalte in een biofilm zakt erg snel met de dikte van de film.
In een biofilm treedt al sneller dan verwacht denitrificatie op.
Bij een hoge C:N ratio verdringen heterotrofe b acteriën de nitrificerende.
De C:N ratio is van grote invloed op de nitrificatie.
Turfen thee werken negatiefop nitrificatie en p ositiefop plantengroei.
Zuurstofis erg b elangrijk voor de afbraak van vuil.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Dit verhaal heeft een staartje.
Een biofilm op j e planten, j e ziet het niet, maar zorgt voor slechte plantengroei. Stofop j e planten heeft ernstige gevolgen! Algengroei heb j e ‘ zo maar'.
Toelichting van enkele processen
Nitrificatie
Andere bacteriën gebruiken  ammonium  als  energiebron  en  oxideren  deze
stofstapsgewijs
tot- nitraat, de nitrificatie.
+
NH 4- + O 2 6 NO 2- door Nitrosomonas, is strikt aeroob.
NO 2 + O 2 6 NO 3 door Nitrobacter is strikt aeroob.
Ammonificatie
Bij dit rottingsproces, ammonificatie ofmineralisatie genoemd, komt ook ammonium vrij, dat als plantenvoeding kan dienen maar ook weer genitrificeerd
kan worden tot nitraat.
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Denitrificatie
Nitraat kan ook gebruikt worden door bacteriën die het (alleen anaeroob)
omzetten tot N 2, de denitrificatie ( anaerobe ademhaling). Het wordt ook wel
dissimilatieve nitraatreductie genoemd.
NO 3 - 6 NO 2 - 6 N 2
Anammoxreactie
Een ander proces waarbij N 2 door b acteriën wordt gevormd, is het anammoxproces. Ammonium (energiebron) wordt geoxideerd met nitriet als elektronenacceptor door chemo-litho-autotrofe b acteriën.
NH 4 + + NO 2 - 6 N 2 + 2 H 2O
Deze anammoxreactie is een anaeroob proces dat recent is ontdekt in een waterzuiveringsinstallatie. Men weet nu dat de bacterie wereldwijd in de natuur
voorkomt en een belangrijke functie in de stikstofkringloop vervult.

Boven: Odontostil be pacaasnovosa Ch uctaya, Ohar a & Mal a bar ba 2020. Char aci dae: Ch ei r od onti nae. ri o Jaci par a ná, Br azi l i ë.
Onder: Vanderhorsti a vandersteene Al l en, Er d ma n n & Br ooks 2020. Gobi i dae: Gobi i nae. Oostkaa p r egi o va n de pr ovi nci e Mi l n e Bay, Pa p oea- Ni eu w- Gui n ea
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Martin Byttebier, Aquatropica
Bij de doorsneeaquariaan zal de
naam Puntius sahyadriensis  onbekend in de oren klinken. Deze,
toch niet onaardig uitziende vis, behoort niet tot het standaardassortiment van de gewone aquariumwinkel, vandaar  allicht  dat ze bij het
grote publiek vrij onbekend zijn.
Deze barbeel werd al in 1953 door Silas b eschreven en zijn habitat ligt in de
West-Ghats. De typelocatie is te vinden in de Yenna, nabij Mahabaleshwar,
Maharashtra, Indië. Verder is deze soort endemisch in de noordelijke en centrale
delen van de Westelijke Ghats. De soort is momenteel bekend uit zowel de oostals de weststromende rivieren (Yenna, Koyna, Krishna,Sharavati, Tunga, Bhadra,
Aghanashini, Bedti en Sita) in de staten Maharashtra en Karnataka, Indië.
Gezien deze soort voorkomt in de hoger gelegen stromen van de West-Ghats,
wordt hij in het aquarium best gehouden bij een temperatuur tussen de 18 en
24  ˚ C. Tegenover de andere waterwaarden is deze vis vrij tolerant: KH: 2 –
15, pH: 6,0 – 7,8. Deze, tot 6,5 cm groot wordende vis is vrij vreedzaam en
kan dus gehouden worden in een gezelschapsbak. Voor een plantenbak is hij
minder geschikt daar hij wel eens durft te nibbelen aan j onge scheuten.
Nu j e de naam Puntius

sahyadriensis kent, mag j e hem gelijk terug vergeten.
Uit een recente studie (Katewate et al.) blijkt dat deze soort in feite uit twee1)
soorten bestaat en dat ze binnenin de familie Cyprinidae een aparte clade 
vormen. Daarom plaatsen Katewate et al. de Maharaja-barbeel en de nieuw
——— 27 ———
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beschreven soort in het nieuwe geslacht  Waikhomia . De verschillen tussen

en verwante b arbelen laat ik hier buiten beschouwing
Waikhomia en Puntius
wegens te ingewikkeld voor de doorsneeaquariaan, mezelfincluis.
Woordherkomst:  het  nieuwe  geslacht  Waikhomia  is  genoemd  naar
Vishwanath Waikhom om hem te eren voor zijn bijdragen aan de taxonomie
en systematiek van de Indiase zoetwatervissen.
Vishwanath Waikhom is een professor verbonden aan de D epartment ofLife
Sciences, Manipur University, Manipur, Indië en heeft al meer dan 100 zoetwatervissen b eschreven.

Het nieuwe geslacht bestaat momenteel uit Waikhomia sahyadriensis en W.
hira (nieuw). Het voornaamste verschil tussen b eide is het b est zichtbaar als
men het kleurpatroon b ekijkt. Bij W. h ira bestaat het kleurenpatroon uit 7 à 8
ruitvormige vlekken die zich b eperken tot de zijlijn, terwijl W. s ahyadriensis 5
langwerpige zijlijnvlekken heeft en twee kleine vlekken aan de bovenkant van
het lichaam.

Waikhomia hira is momen-

teel  enkel  gekend  van  het
bovenloopbekken  van  de
Kali, noordelijk West-Ghats.
De  typelocatie  ligt  dichtbij
Chandewadi, Kamra, Uttara
Kannada  District,  Karnataka, Indië.

Waikhorni a sahyadriensis
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1 ) E en cl a de ( ook wel ges pel d al s kl a de) i s een gr oep or ga ni s men di e al l e afsta m men va n een bepaal de ge meensc ha ppel i j ke voor ou der, pl us di e voor ou der
zel f. ( Wi ki pedi a)

Br onnen:
Kat wate, U., Ku mkar, P., Raghavan, R. & Dahanukar, N. ( 2020): Taxon o my

a n d syste mati cs of t h e ' Ma har aj a Bar bs' ( Tel eostei : Cypri ni dae), wi t h t h e descri pti on of a n e w gen us a n d s peci es fr o m t h e Wester n Ghats, I n di a. Zootaxa
4803 ( n o. 3): 544- 560.
Mercy, T. V. A., A. Gopal akri shnan, D. Kapoor & W. S. Lakr a. 2007. Or namental fi s h es of t h e Wester n Gh ats of I n di a. N BF GR, L uckn o w, I n di a.
Raghaven, R., D. Dahanukar, M. Tl usty, A. L. Rhyne, et al. 201 3. " Unc overi ng
a n Obsc ur e Tr a de: Thr eaten ed Fr es h water Fi s h es a n d t h e Aq uari u m Pet Markets. " Bi ol ogi cal Conser vati on 1 64: 1 58- 1 69.
Sil as, E. G. 1 953. Not es on fi s h es fr o m Ma ha bl es h war a n d Wai ( Satar a di stri ct,
Bo mbay state). J our nal of t h e Bo mbay Nat ur al Hi st ory Soci ety v. 51 ( pt 3):
579- 589, Pl . 1 .

Abroni a morenica Cl a use, L u na- Reyes & De Oca 2020

Ko mt voor i n " La Sep ul t ur a Bi os p h er e Reser ve" i n westel i j k Chi a pas, Mexi c o.
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Marcel Bennik. Uit natuurvriendenZwolle

Zoals de titel al aangeeft zijn bodembedekkers normaal gesproken planten
waarmee j e de b odem kunt b edekken, ook wel ‘tapijtjes' genoemd. Niet alle
voorgrondbeplantingen zijn geschikt om een tapijtje van te maken. Ik ben b egonnen met Sagittaria subulata te gebruiken als bodembedekking, maar j e
kan er (bijna) geen tapijtje van laten groeien. Het groeit enorm en zit als opslag nog steeds in
mijn bak. Dit wordt het niet dacht ik. Micranthemum

sp.
1)
“Monte C arlo”  gekocht. Dit is de meest gebruikte plant voor bodembedekking,
maar groeien ho, maar. De blaadjes werden enkele millimeters, die veralgden.
Ik gebruik filterzand als bodem en daar zat volgens anderen de fout. Maar
toch nog een ander tapijtje proberen met Glossostigma elatinoides . Zelfde resultaat als mijn Micranthemum

.
Dan lees j e op internet: ‘bodembedekkers zijn niet lastig: j e moet alleen weten
onder welke omstandigheden ze goed groeien. En dat is natuurlijk weer afhankelijk van de vraag van de plant die j e gebruikt. Zorg dat de CO 2 en andere voedingsstoffen goed door de b ak worden verspreid. Natuurlijk is belichting ook erg b elangrijk, maar licht b epaalt eigenlijk alleen de groeisnelheid.'
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Ik ben veel over bemesting gaan lezen. Deze bodembedekkers houden van
veel voedsel ofb emesting. Daarom is een b odem met een heel kleine korrel
van 1 mm ideaal. Maar die heb ik niet!
Daarom ben ik gaan uitproberen wat ik kan doen om de plantjes toch aan de
groei  te  krijgen.  Ik  ben  overgestapt  op  bodembemesting,
eerst met het inspuiten van mest. Toen gingen de plantjes
het beter doen. Maar in mijn experiment moest ik om de 3
dagen mest bij  de planten  spuiten.  Dat houd ik wel  een
tijdje vol, maar dit is te b ewerkelijk. Toen ben ik korrels in
de bodem gaan stoppen. D e terras & b alkon langwerkende
voedingskorrels hebben een samengestelde meststofNPK
10- 1 1- 18 + 2MgO + micronutriënten. Nu heb ik een mooi
veldje dat niet snel groeit, maar wel mooi.
Vervuiling van j avamos en levermos in het tapijtje is mijn enige probleem. Nu
ga ik het nog eens met Micranthemum

sp. “Monte C arlo” en Marsilea

h irsuta
proberen. Kijken ofdit gaat lukken. Heb j e ervaring met een tapijtje op grind
ofzand laat dat aan mij weten. Ik zou graag wat ervaring willen uitwisselen.
Er zijn veel soorten bodembedekkers te verkrijgen waar j e een tapijtje van kan
maken. Hier een opsomming van de meest gebruikte planten:

L Micranthemum sp. ‘Monte Carlo' - 3 tot 5+ cm

- Licht: medium
- C O 2: medium.
Micranthemum sp. ‘ Monte C arlo' groeit
een stuk sneller dan Hemianthus

cal.
Het
groeit
het beste in
litrichoides
een voedingsrijke bodem zoals een
soil,  maar  kan  ook  de  voeding
halen uit de waterkolom. Grind
of zand  is  mogelijk,  maar  blijft
erg lastig. Erg populair omdat het een
vrij gemakkelijke plant is.
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M Hemianthus callitrichoides sp. ‘Cuba' - 2 tot 4 cm

- Licht: hoog
- CO 2: hoog.
Één van de moeilijkere bodembedekkers. Daarbij
is het een van de kleinst blijvende aquariumplanten
in de wereld. De blaadjes worden niet groter  dan  1
millimeter.  Vraagt  veel  licht  en  goede  stabiele
CO 2-waarden.

N Glossostigma elatinoides - 3 tot 5 cm

- Licht: hoog
- CO 2: hoog.
Lastige plant  die veel licht nodig heeft  en  ook veel
CO 2. Krijgt hij dat niet dan gaat hij omhoog groeien.

O Marsilea hirsuata - 5 tot 15 cm

- Licht: laag
- CO 2: laag.
Is gevoelig voor  onstabiliteit in voeding  en gaat  daardoor  snel verkleuren.
Heeft niet zoveel C O 2 en licht nodig om goed te groeien. Goed onderhoud en
snoei is b elangrijk, anders worden de planten te hoog.

P Marsilea crenata - 3 tot 10 cm

- Licht: medium
- CO 2: laag.
Kleiner blad dan de hirsuata. Een sterke plant die het
ook goed doet met minder licht en vraagt weinig CO 2.

Q Eleocharis sp. ‘Mini'  - 3 tot 6 cm
2)

- Licht: medium
- CO 2: medium.
Eleocharis gaat echt overal door de b ak heen groeien. Als j e het gras voor in j e
bak hebt staan kunnen uitlopers (runners) zelfs tot aan de achterkant van de
bak tevoorschijn komen. Groeit niet supersnel, maar vraagt wel veel schoonmaken wegens ophoping van vuil.
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R Eleocharis p arvula - 3 tot 10 cm

- Licht: weinig
- C O 2: weinig.
Dit is het grotere broertje van de Eleocharis

sp. ‘Mini'. Groeit vrij makkelijk,
ook in lowtech b akken met weinig licht en weinig CO 2.

S Utricularia g raminifolia - 3 tot 10 cm

- Licht: medium
- C O 2: medium.
Dit is geen plantje voor beginners. Het is namelijk een carnivoor en erg gevoelig voor veel voeding in het water. Vraagt  om voldoende licht,
CO 2 en onderhoud.
Maar het is wel een enorm mooie tapijtenplant.
In de regel is een voedingsrijke b odem het meest
ideale. Grind ofzand is mogelijk, maar blijft altijd
erg lastig. Voorkeur heeft een Power type b odem zoals
ADA,  Tropica,  Dennerle.  Of een  voedingsrijke  bodem
zoals C aribSea ofFlourite.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca
1 ) Deze pl a nt wer d i n 201 3 eer st al s El ati ne hydropi per op de E ur opese mar kt
geï ntr od uceer d. Wat l ater wees een dn a- a nal yse ui t dat de pl a nt een Micranthemu m- s oort was en kr eeg de pl a nt de h a n del s naa m Micranthe mu m s p. ‘ Mont o
Carl o' aa nge meten. I n 201 7 sl aagde Chri st el Kassel ma n n eri n o m de war e i denti
 tei t va n de pl a nt te ac hter hal en, Micranthe mu m t weediei.

Br on:
Kassel man, C. 201 7. Mi cr a nt h e mu m t weedi ei : Tweedi es Perl enkr a ut – P ortr ät
ei n er n eu en Vor der gr u n d pfl a nze. DATZ 70 ( 1 1 ) : 50: 55

2) Het gaat hi er waar sc hi j nl i j k over Eleocharis acicul aris ' mi ni ' .
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Zoals jullie het waarschijnlijk al weten verhinderen de Corona-maatregelen om  onze ledenvergaderingen te laten  doorgaan. Omdat het bestuur geen glazen bal heeft om het verloop van de pandemie te voorspellen werd er besloten om de novemberbijeenkomst ook afte gelasten.
Traditiegetrouw is er in december geen ledenbijeenkomst, wat maakt dat
er dit j aar geen activiteiten meer plaatsvinden. Spijtig, maar het is wat het is.
Niet wanhopen echter... “Aquatropica komt terug”
om een befaamde spierbundel te parafraseren (lichtjes aangepast).

Omdat er geen activiteiten meer zijn dit j aar wil nog niet zeggen dat het
bestuur in winterslaap gaat. We zijn nu, tegen beter weten in, al plannen
aan het maken voor 2021.
Op  29 januari  staat,  naar goede gewoonte,  de  nieuwjaarsreceptie gepland en op 2 6 februari een babbelavond. Wat zeker ook zal geprogrammeerd worden zijn de drie geannuleerde voordrachten:
De Musketiers van onder water: Ronny Vannerom
Vissen uit Noord-Amerika: Ruben D ecloedt
Nooit meer waterverversen: Eric Brion.
Omwille van de Covid- 19-maatregelen die bijna het hele werkjaar 2020
heeft verpest, heeft de BBAT beslist om 8 euro korting op het lidgeld
door te voeren. Wij als club appreciëren dit enorm.
Voor Aquatropica betekent dit concreet dat het lidgeld Aquatropica +
lid BBAT nu slechts 26 euro b edraagt.
Je b etaalt dan:
22 + 18 - 6 (korting Aquatropica) – 8 euro (korting BBAT) = 26 euro.
Zoals j e merkt voor slecht 4 euro b ovenop het normale lidgeld krijg j e
het kwaliteitsvolle tijdschrift van de BBAT “Aquariumwereld” erbij.
Niet aarzelen, maar doen.

Martin Byttebier,
namens het b estuur
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