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Discus vreet aan vader

’n Tropiese vis van die amasonerivier, wat vir sy kleintjes 
sorg deur hullie toe te laat aan hom te vreet, is door ’n 
Pretorianer, mnr. C. Beenham, geteel. Hij het reeds ’n 
geruime probeer ons sy blou discusvisse te laat broei, 
en kort voor kerstfees het hulle 100 kleinjies aan hom 
geschenk. Hij is die tweede persoon in suid afrika om 
disucusvisse te teel, aldus die Pretoria news, die probleem 
le in die stimulering van hul omgeving teneinde hulle te 
verhoed om hul eiers op te vreet sodra hulle dit gelë het, 
het mnr. Beenman gese. Temperatuur is blijkbaar een 
belangrijke faktor. Tropiese vistanks wordt gewoonlijk op 
ongeveer 25 tot 27 grade C gehou, maar die discuscis 

broei slegs as die water se temperatuur ongeveer 32 tot 
33 grade C’is. As die discusouers eers besluit om hul 
kleintjies te late uitbroei, sorg hulle goed vir die kleingoed. 
Mev. Discus swem rond met die kleine vissies wat die slym 
vreet wat deur haar lichaam afgeskei wordt. Wanneer die 
voorraad uitgeput is en sy besluit dat dit die vader se beurt, 
swem sy onder mnr. Discus in en por hom aan met haar 
neus. Die kleintjies snap dan die boodskap en swem na 
hom toe.
Discusvisse is gewoonlijk metaalblou en bruin, maar hulle 
verander van kleur volgens die hoeveelheid slym aan hul 
liggame en ook om by hul bui te pas.

Het merkwaardig 
verhaaltje onder 
deze afbeelding 
komt oorspronkelijk 
van een Zuid-
Afrikaan en is bijna 
30 jaar geleden al 
eens gepubliceerd 
in het Nederlandse 
bondsblad. 
Het artikeltje 
verscheen toen 
in "Het Aquarium" 
van mei 1973 en 
is dus in feite iets 
uit de oude doos. 
Naar onze mening 
echter waard om 
hier in Haaien-
Echo's ook eens te 
brengen, gezien de 
verwantschap van 
de Nederlandse 
taal met het Zuid-
Afrikaans.
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