
Een jaar geleden kocht ik vijf discussen. Na één jaar opfok 
waren ze alle vijf uitgegroeid tot volwassen exemplaren. 
Twee van de 5 discussen vormden een koppel. De andere 
drie discussen deden buiten ruzie zoeken met elkaar niets. 
Deze drie discussen werden dan ook verhuisd naar een 
beplante bak in de keuken. 
Daar legden ze om de 2 weken eitjes, zonder dat ik er ooit 
jongen van zag. Later bemoeide de 3de discus zich ermee 
en alles wees erop dat hij de eitjes bevruchte, maar toch 
zag ik er nooit jongen van. 

Na nog enkele vruchteloze pogingen lukte het dan toch. 
Beide vrouwen legden eitjes en de man bevruchte ze 
opnieuw. Na vier dagen op een temperatuur van 26°C 
kwamen de eitjes uit. Vele zeiden me dat ik de temperatuur 
hoger moest brengen maar de eitjes kwamen bij deze 
temperatuur goed uit en er was bijna geen enkel eitje 
beschimmeld. Wonder bij wonder ontstond er geen ruzie 
tussen het trio. 
De man hield zich bezig met de andere vissen te verjagen. 
Eén vrouw zorgde voor de eitjes die aan het uitkomen 
waren en de andere vrouw nam de jongen in de mond en 
plakte ze tegen de binnenfilter van het aquarium. 
Toen alle eitjes uitgekomen waren zorgden beide vrouwen 
voor de jongen. Ze namen er één of meer in hun mond, 
knabbelden en spuwden ze allemaal in één keer uit bij de 
rest van de jongen. 

Veel jongen waren er niet, dit verwonderde mij ook niet 
omdat de vrouwtjes wekelijks eitjes afzetten. 

Ik had de kans om er foto’s van te nemen en heb dit dan 
ook gedaan. Ze stoorden zich niet aan de flits en gingen 
gewoon door met hun werk. Dit sprak niet voor zich want 
het andere koppel at direct de jongen op wanneer ze 
geflitst werden. Uiteindelijk hebben de jongen hebben het 
toch niet gehaald. 
Er zat nog een rode discus bij dit trio die de jongen ’s 
morgens bij de schemering allemaal opat. Deze discus 
is nu uit de bak gevangen en nu een week of twee later 
kunnen we opnieuw proberen. Wel moet ik er even bij 
vermelden dat er ’s nachts geen nachtlampje laat branden. 
Vroeger deed ik dit wel maar door één of andere manier 
eten ze dan altijd hun eitjes of jongen op en zonder 
nachtlampje doen ze dat niet. 
Na dit voorval volgden er nog veel pogingen. Maar één van 
de twee vrouwtjes legde al een hele tijd geen eitjes meer. 
Dit zorgde voor verhitte situaties. Het vrouwtje die geen 
eitjes legde, zag eitjes als kaviaar en at die smakelijk op. 

Tot op heden is het nu nog altijd zo. Het ene vrouwtje legt 
eitjes en de andere eet ze op. Het ei etende vrouwtje legt 
ook geen eitjes meer. Indien er veranderingen zijn in deze 
situatie wordt dit verslag zeker aangevuld. Persoonlijk hoop 
ik dat het nog veranderd.
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