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Het genus

Cryptocoryne
Het is alweer zo lang geleden dat het vorige
artikel over het genus Cryptocoryne in 'Het
Aquarium' verscheen, dat een verwijzing daarnaar niet mag wegblijven. Het was de bespreking van een kleurenplaat (Het Aq. 31 (11):
256-257, 1961) en het schijnt mooi gepast, om
thans een tweede plaat nader te bezien. De afgebeelde soorten zullen, naar ik hoop, later
nauwkeuriger beschreven kunnen worden, maar
voor het ogenblik wil ik met algemene opmerkingen volstaan.
Het meest links is een Cryptocoryne afgebeeld,
die ik nu nog C. purpurea R i d l e y wil noemen,
waarbij thans dan de'grote'vorm wordt bedoeld
(zie ook Het Aq. 31 (3): 51, 1960). De bloeiwijze heeft geen gele vlek in de keel maar overigens volkomen gelijke planten kunnen wèl een
gele keel hebben. Het blijft een pijnlijke vraag,
of niet C. grabowskii E n g1 er de juiste naam
voor deze 'grote purpurea' zou moeten zijn,
maar ik heb vroeger al uiteengezet, dat een
antwoord hierop eigenlijk niet te geven is (Het
Aq. 31 (9): 214, 1961). Deze soort werd in
elk geval bij vele duizenden in onze aquaria
aangetroffen en hoewel ik de indruk heb, dat
hij minder veelvuldig gekweekt wordt dan
vroeger, blijft het toch een der algemeenste
aquariumplanten in Europa en Amerika.
Rechts hiervan staat C. longicauda B ec c. op
de plaat. Ook deze soort is niet geheel zeker
geïdentificeerd; daar kom ik later nog wel eens
op terug. Thans kunnen we niet beter doen
dan deze naam geven aan die soort, die uit
Borneo stamt en die door zijn eigenaardige,
slangvormige bloeiwijze, die hoogstens met een
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smalle lengtespleet opengaat, gemakkelijk herkenbaar is. Hij werd indertijd uit de Kebon
Raya Indonesia in Nederland ingevoerd en
kan prachtige groepen zwaar blad onder water
maken. Nodig is, dat hij ruimte om zich heen
krijgt en vooral dat het licht zeer gedempt
blijft. Zonlicht is op den duur fataal; sterk
daglicht remt de groei. Een zwakke elektrische
verlichting (ouderwetse 'peertjes') geeft de beste
resultaten. De bloeiwijze is suikergoed-rose
(van binnen diep purper) maar ik ontving enige
tijd geleden uit Engeland een bloeiende plant,
die een rood-bruine bloeiwijze had, maar overigens niet verschilde.
Het midden der plaat wordt ingenomen door
C. lucens d e W i t . Emers ontwikkelt deze
soort zich tot dicht opeengepakte rozetten van
smalle, glinsterend groene bladeren en, soms,
de steeds op een vrij lang steekje staande bloeiwijze. Deze toont een purperen keel en een
korte, brede, wrattige vlag, die olijfgroen gekleurd is. Het vaderland van deze soort is
denkelijk Ceylon, maar er zijn mij geen vondsten in het wild met zekerheid bekend. De
soort maakte zich kenbaar, toen ik, jaren geleden, planten van 'C. nevillü', die uit diverse
aquaria afkomstig waren, emers ging kweken.
Ofschoon de ondergedoken groeiende planten
alle gelijk schenen, bleek dat boven water drie
soorten onderscheidbaar waren. Eén er van beschouw ik als de ware C. nevillü T r i m en
(blad boven water dof groen, keel geel) en een
derde soort moet waarschijnlijk nog een naam
ontvangen.

V.l.n.r. onder: C. purpurea,
1964. Het Aq., 34/7

C. longicanda, C. lucens, C. wendtii.

Rechts boven: C. spiralis.
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In de rechterhoek staat (beneden) C. wendtii
d e W i t afgebeeld. Een soort, die weliswaar
goed onderscheiden is, maar toch weer vele
problemen oplevert. Er is nl. een 'kleine' vorm,
die steeds een bronsgroen blad heeft en een
kortere bredere bloeiwijze, en de hier afgebeelde, die als importplant eveneens bronsgroen
is, maar in cultuur helder groen wordt (en
blijft), maar nog wel wat bruin-grijze strepen
op de bladschijf vertoont. Eigenaardig is de
dwarse stand van de gedraaide vlag.
Rechts boven is C. spiralis ( R e t z ) F i s c h ,
ex W y d 1. te zien. Deze plant groeit weelderig
in vette klei, mits hij tegen zonlicht beschermd
wordt en de luchtvochtigheid niet ver onder
100 % daalt. Dan wordt hij veel forser dan de
tekening hier aangeeft. De bloeiwijze heeft de
hier getekende vreemde vorm, vergelijkbaar
met een gedraaid lint. De ketel blijft onder
het grondoppervlak. Als hij bloeit (en dat doet
hij boven water gemakkelijk), dan geurt hij naar
rozen als de geur sterk verdund is; een hogere
geurstofconcentratie is onaangenaam en herinnert aan rottende vis.
Jammer genoeg vermeerdert C. spiralis zich
(door onderaardse uitlopers) slechts zeer traag;
deze soort komt in een groot deel van India
voor (Kanara, Calcutta, Pondichery, Bengalen).

Cursief

vanher en der

ZEESLANGEN
Konrad Klemmer vertelt in 'Natur und Museum' (mrt. 1962)een interessant verhaal over
zeeslangen. Slechts heel weinig reptielen leven
in zee en de bekendste zijn de zeeschildpadden
en een 50-tal soorten zeeslangen. Ze hebben
een zijdelings afgeplatte staart, die als roer
dienst doet. Over het leven van deze dieren is
niet zo veel bekend. Ze zijn giftig, hun gif is
zeer snel dodend en er zijn enkele gevallen van
dodelijke beten bekend. De auteur wist nu een
aantal exemplaren in Frankfurt in aquaria in
leven te houden. Ze bleken alleen palingen te
eten, die ze eerst door een beet verlammen en
dan zeer snel naar binnen laten glijden. Na
ruim een jaar legde één der slangen drie eieren,
waarvan het grootste ongeveer 12 cm lang en
23 mm dik was. In 21 maanden at deze slang
30 palingen en het dier is nu 1,10meter lang.
Het artikel is fraai geïllustreerd en de kleurplaten tonen slangen met een groot aantal
blauwe en zwarte ringen, ongeveer in de geest
van onze Kuhli.
(v. R.)
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Kerstprijsvraag
1963
Op de bladzijde hiernaast vindt u twaalf foto's.
Op het eerste gezicht lijken het misschien meer
' m i s l u k t e ' foto's, maar er is dan ook een grapje
uitgehaald. A l l e afbeeldingen meten 4 x 4 cm
en het zijn vergrote dele,n van foto's uit de vorige
jaargang, die men daarin in het formaat 2 x 2
cm terug kan vinden.
Om het u niet al te moeilijk te maken, geven we
u er één 'cadeau', n l . foto no. 4. Herkent u hier
een vergroot stukje in van de foto van de Discus,
die de omslag van de nrs. okt., nov. en dec. 1 9 6 2
sierde? W e vertellen dit, omdat er verscheidenen
zullen z i j n , die het blad zonder de cover hebben
laten inbinden en dezen zouden dus vergeefs
zoeken. De andere elf zijn geen delen van omslagfoto's!
De oplossing kunt u insturen door achter elk
fotonummer te vermelden op welke bladzijde van
de vorige jaargang de originele foto stond, eventueel — als er meerdere foto's op die bladzijde
stonden —• welke foto.
Stuur uw oplossing uitsluitend naar de heer H. A.
Vonhof, Uranuslaan 4 8 , Bilthoven.
De prijzen, die u kunt verdienen, zijn waardebonnen van de N.B.A.T., te besteden in een
erkende a q u a r i u m z a a k .
I e prijs: ter waarde van f 5 0 , —
2e prijs: „

„

„

3e prijs: ,,

,,

,, ƒ 2 5 , —

ƒ 40,—

4e prijs: „

„

„ ƒ 20,—

5e prijs: ,,

,,

,, ƒ 1 5 , —

6e, 7e, 8e, 9e en 10e prijs: elk ƒ 1 0 , —
Bovendien worden drie extra prijzen ter beschikking gesteld voor de — naar het oordeel von de
redactie — origineelste of leukste inzendingen.
Deze kunnen dus toevallig geheel of ten dele dezelfde zijn als de eerste tien prijzen, maar even
goed andere.
Uiterste termijn van inzending: 10 januari 1 9 6 4 .

