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CARNEGIELLA STRIGATA
Zoekt u een leuke zwemmer in het aquarium ?
Dan is deze vis niet de juiste keuze. Want als je wat
planten tegen de oppervlakte van het water hebt
groeien, staan deze toch wel erg mooie vissen er
graag stilletjes tussen. Ook moet je nog oppassen
met het openen van de lichtkap, want het zijn flinke
springers. In de natuur doen ze dat om aan rovers te
ontkomen en om prooien te pakken die ver boven
water
aanwezig
zijn.
Tevens
is
het
aanbevelenswaardig wat meer aandacht aan het
voeren te besteden. Dat alles als je tenminste MOOIE bijlzalmen wilt hebben.
Hoe doe ik dat in mijn aquarium ?
Ik heb een mooie kweek met fruitvliegjes en daarvan gooi ik er een aantal op het oppervlak van
het water, met als gevolg dat de Bijlzalmen er als een gek op af vliegen en zich er tegoed aan
doen. Het is overigens wel verstandig eerst even de andere vissen in het aquarium te voeren,
want anders worden die fruitvliegjes door hun mede bewoners als eerste op gegeten. Niet dat
je dat helemaal kan voorkomen hoor, maar het helpt wel. Mijn ervaring is dat de Bijlzalmen ook
wel wat droogvoer eten, maar dat doen ze dan met lange tanden geloof ik. In de natuur worden
ze in bijna de hele Amazone gevonden. Ze leven daar in helder zacht stromend water.
Het geslacht onderscheid is moeilijk bij jonge vissen, maar als ze volwassen zijn dan is het
vrouwtje wat ronder als je haar van bovenaf bekijkt. Dat wil overigens niet zeggen dat het
tevens ook goede koppels zijn om mee te kweken. Het kweken in het gezelschapsaquarium is
een droom die niet uit komt. Het is wel een zeer verdraagzame vis in het aquarium. De
maximale lengte is ongeveer 4 cm. Wanneer we dan de waterwaarden houden op 6 tot 7 pH en
een temperatuur tussen de 24 en 27 graden dan zullen we er een dankbare en mooie vis aan
hebben. Natuurlijk moeten we er rekening mee houden dat het echt een scholenvis is, en
derhalve is een schooltje van 7 stuks echt het minimum. Het aquarium behoeft niet zo groot te
zijn, maar in een bak kleiner dan 70 cm. zou ik ze niet houden.
Ik wens u succes met het houden en verzorgen van deze toch wel bijzondere en tevens mooie
vis.
Albert Sanderse.
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