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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  characiformes (karperzalmachtigen)

Familie:

distichodontidae
Voorkomen: wordt gevonden in Kameroen, Nigeria, Gabon en in b eide C ongo's, waar ze zich meestal ophouden in regenwoudbekkens en kleine stromen.
Geslachtsonderscheid:  bij  volwassen  vissen  is  het  gemakkelijk  om  beide
seksen uit elkaar te halen. D e mannetjes zijn kleiner en slanker en veel kleurrijker dan de vrouwtjes. Tijdens de baltsperiode vertonen de mannetjes in de
rugvin en in het b ovenste gedeelte van de staartvin donkerrode strepen.
Grootte: volwassen vrouwtjes kunnen een lengte van 6,5 cm b ereiken, terwijl
de mannetjes gewoonlijk slechts 4,4 cm groot worden.
Gedrag: is een schuchtere vis die desondanks toch in een gezelschapsaquarium  gehouden  kan  worden,
mits men de b ak b evolkt is met
vredelievende,  rustige,  kleine
vissen.  Goede  kompanen  zijn
bv.  Epiplatys -  en  Aphyosemion -soorten.  Het  best  komt  N.
unitaeniatus tot zijn recht als hij
in groep gehouden wordt. 
Bakinrichting: ze voelen zich op hun b est in een goed b eplant aquarium, dat
bij voorkeur niet al te fel b elicht is. In een hel b elicht aquarium met schaarse
beplanting zullen ze zich nooit op hun gemak voelen. Vereisen de planten veel
licht, dan kan j e opteren om hier en daar planten te gebruiken die tot aan het
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oppervlak groeien en  eventueel  enkele  drijfplanten.  Op  die manier zal het
licht toch wat zachter zijn. Je kunt natuurlijk de bak beplanten met soorten
die niet veel licht nodig hebben. Ik denk hier dan vooral aan de vele Cryptoco

en

-soorten,
 javaryne
Anubias
varen  (Microsorum pteropus )  en
javamos (Taxiphyllum barbieri ).
Aan de watersamenstelling stellen
ze  geen  hoge  eisen:  ze  zijn  tevreden met een watertemperatuur
van 22 à 2 6 ˚ C, pH 6 ,5 - 7,5 en de
hardheid mag schommelen tussen
de 5 en 12 dGH.
Anu bi as bart eri
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Kienhout  en rotsen  allerhande mogen in het geheel  zeker niet  ontbreken.
Deze  decoratiestukken  kunnen  de  schuchtere N.  unitaeniatus  de  nodige
schuilplaatsen bieden, waardoor ze zich meer op hun gemak zullen voelen.
Voedsel: in de natuur voeden ze zich met alles wat voorhanden ligt, kleine insecten, algen en zoöplankton. In het aquarium nemen ze fijn levend voer en
diepvriesvoer aan. In het begin zijn ze niet echt happig naar droogvoer, maar
na een tijdje zullen ze dit voer ook wel aannemen.
Kweken: het b est gebruikt men een kleine, aparte kweekbak met zacht, lichtzuur water ( dGH 0 -5, pH 6 ,0 -6,5). Kweekmopsen en b osjes j avamos kunnen
gebruikt worden als afzetplaats. Filteren over turfis niet echt noodzakelijk,
maar kan zeker geen kwaad.
Door het voeren met veel levend  voer  brengt  men  de
vissen in goede  conditie.  Op
het moment dat de mannetjes
zich  in  hun  mooiste  kleuren
vertonen, neem je het dikste
vrouwtje  en  het  mooist  gekleurd mannetje uit de b ak en
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plaatst je ze in  de kweekbak. Het kan  dan nog verschillende  dagen  duren
vooraleer  het  kweekstel  overgaat  tot  afzetten.  Het  afzetten  vindt  meestal
plaats bij dageraad. Wanneer het afzetten voorbij is, moet men het ouderpaar
uit de bak nemen.
Na ongeveer 30-36 uren kippen de eieren, waarna het dan nog zo'n 4-5 dagen
duurt vooraleer de dooierzak opgeteerd is en het j ongbroed vrij rondzwemt.
Vanafdit moment kan men de visjes gedurende een paar dagen voeren met infusoriën, daarna kan men overgaan tot microwormen en pekelkreeftnaupliën.  
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