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De strepen van de discus
door Theo Luyten, Zilverhaai Beringen

Discussen hebben een vlak cirkelvormig
lichaam met doorgaans 9 verticale
strepen en ook een aantal lengte- of
horizontale strepen. Dit betekent niet als
je er geen ziet er ook geen zijn. Hier
spelen bepaalde eigenschappen van de
vis een hoofdrol.

Van de bekende verticale strepen zijn de
eerste, de vijfde en de negende veel
prominenter aanwezig dan de overige.
De vijfde streep is duidelijk de breedste.
De overige strepen zijn veelal erg vager
en in sommige gevallen ontbreken ze

zelfs geheel. De laatste negende streep is weer breed en loopt over de inplant van de
staartvin. De grondkleur is min of meer licht- tot roodbruin. Over het algemeen zijn de
negen strepen bij jonge discusvissen ook beter zichtbaar dan bij volwassen exemplaren.
De Heckel discus onderscheid zich van de andere soorten door de middelste verticale
streep (5de streep), welke dikker en duidelijker zichtbaar is.

De verticale strepen zijn een goede indicatie om de gemoedstoestand en gezondheid
van de vissen waar te nemen. Een gezonde discus welke zich ‘op en top’ voelt zal haast
geen zichtbare strepen hebben. Zodra de vissen echter gestrest raken of ziek worden
zullen ze duidelijker zichtbaar zijn. Een discus die lager in de rangorde staat zal dan ook
meer zichtbare strepen vertonen dan degene boven hem. Nog iets speciaals in verband
met die verticale strepen is: Als twee discusvissen willen paaien laten ze meestal de vier
laatste strepen aan de achterkant van hun lichaam zien.

Over de gehele lengte lopen ook 15 tot 18 enigszins golvende lichtblauwe lengtestrepen.
De lengtestrepen beginnen op het voorhoofd en achter de kieuwspleet en kunnen
doorlopen tot aan de basis van de staartvin, ze lopen ook door in de rug- en de aarsvin.
Deze strepen zijn naargelang de soort van zeer goed tot nauwelijks, of helemaal niet
zichtbaar. Soms zijn ze alleen maar rond de kop zichtbaar. Er is heel wat variatie in.

Mensen houden van variatie en de wildvangsoorten vormen dan ook de basis voor de
vele nakweek varianten welke in de handel verkrijgbaar zijn. Door middel van zorgvuldige
selectie en kruisen zijn er vele kleurvariaties discus te koop en ook vandaag de dag zijn
er vele kwekers en kwekerijen die zich tot doel stellen nieuwe kleurvariaties te ontwikkelen.
Enkele van de bekendste kleurenvariaties zijn, Rood en Briljant Turquoise, Marlboro,
Blue Diamonds, Cobalt en Snake skins. Zoals eerder vermeld hebben discusvissen
normaal 9 verticale strepen. Bij sommige kleurvarianten zijn deze verticale strepen er
echter volledig uitgekweekt en niet meer zichtbaar. Uitzondering hierop zijn de Snake
skins, welke meestal 14 verticale strepen hebben i.p.v. 9. Deze strepen zijn tevens dunner
dan bij de andere variaties.


