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Bijvissen voor HET discusaquarium 

 

Categorie: Discusvissen en bijvissen 

De discusvis is dan wel de keizer van het Amazonegebied, maar wat is een keizer zonder onderdanen?  

In de bijlagen ‘Bijvissen voor het discusaquarium ‘ worden bijvissen voorgesteld die zich prima op hun gemak voelen 

bij de discusvissen. Natuurlijk is deze lijst niet compleet, maar het geeft wel enige houvast bij een keuze. Wat erg 

belangrijk is dat bijvissen een rustig karakter moeten hebben, geen dominantie vertonen naar andere vissen en niet 

op de huid van discusvissen gaan zitten. Grote meervallen hebben weleens de neiging om ‘s nachts op de huid van 

discusvissen te grazen.  

 
Een schooltje kardinaaltetra (Paracheirodon axelrodi) in een discusaquarium 

Natuurlijk moet het visbestand overeenkomen met de grootte van het aquarium en het filtersysteem. Er moeten 

voldoende schuilgelegenheden aanwezig zijn voor de bijvissen en de discusvissen. Met aquariumplanten en 

wortelhout en wat stenen kan je een (Amazone)biotoop creëren. Probeer het bijvissen bestand zo evenwichtig 

mogelijk te houden zodat alle waterlagen optimaal worden gebruikt. Bijlzalmen zwemmen overwegend in de bovenste 

waterlaag van het aquarium. Corydoras en L-nummers zwemmen overwegend in de onderste waterlaag/bodem van 

het aquarium. Scholen visjes zoals citroentetra’s, rode neons en roodkopzalmpjes zwemmen overwegend in de 

middelste waterlaag. Vooral voor discusvissen, maanvissen en scholenvisjes is het belangrijk dat er voldoende vrije 

zwemruimte overblijft! 

Als laatste kun u algeneters en garnalen inzetten voor het opruimen van algen. Natuurlijk zijn de maagjes van deze 

dieren niet al te groot, maar zij kunnen redelijk een algenvrij aquarium bijhouden. Bedenk wel dat garnalen een lekker 

snackje voor de discusvissen en Pterophyllum altum orinoco’s kunnen zijn.  
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Natuurlijk moeten de vissen ook gevoerd worden omdat het belangrijk is dat alle vissen een evenwichtig menu krijgen. 

Als u bijvissen hebt zwemmen is het bijvoeren met droogvoer beslist geen overbodige luxe, maar niet alle bijvissen 

vinden het discus diepvriesvoer lekker. 

De watertemperatuur van bijvissen moet overeenkomen met die van het houden van discusvissen (28-30°C). De keuze 

van bijvissen hangt onder andere af van de waterwaarden. Bij een aantal bijvissen is de aanbevolen maximale 

watertemperatuur lager dan de minimale watertemperatuur van discusvissen. Uit de praktijk is gebleken dat deze 

vissen weinig problemen geven bij de minimale watertemperatuur van discusvissen.  

Opmerking 

Breng uw visbestand niet in gevaar: koop de vissen en de planten bij één aquariumspeciaalzaak. Begin met een groot 

visbestand en zet er daarna geen vissen meer bij. Zo bespaart u zich veel ergernis en gaat u het risico van insluipende 

ziekten uit de weg.   
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Geschikte bijvissen voor het discusaquarium 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Grootte (cm) pH Temperatuur (°C) 

Aequidens curviceps Aequidens curviceps 8 6,0-7,5 22-26 

Gele Kongozalm  Alestopetersius caudalis 7,5 6,5-7,5 22- 25 

Agassiz' bonte baars  Apistogramma agassizii 10 6,5-7,5 22-29 

Kakadubonte dwergbaars  Apistogramma cacatuoides  10 6,5-7,5 22-29 

Bonte dwergbaars met rode strepen Apistogramma hongsloi 7 6,0-7,0 23-29 

L115, L248, Mega Snowball Pleco Baryancistrus sp. L115, L248 30 6,0-7,0 22-25 

L081, Golden nugget Pleco Baryancistrus xanthellus L081 18 6,0-7,8 25-30 

Blanke bijlzalm Carnegiella marthae 5 6,0-7,0 23-28 

Gestippelde kopstaander Chilodus punctatus 9 6,0-7,5 22-28 

Vlagcichlide Cichlasoma festivum  10 6,0-7,2 24-28 

Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi 6 5,6-7,0 20-26 

Corydoras Aeneus Corydoras Aeneus 7 6,0-7,5 12-28 

Corydoras Arcuatus Corydoras Arcuatus 7 6,5- 8,0 22-26 

Corydoras sterbai Corydoras sterbai 7 6,0-7,5 22-30 

Luipaardpantsermeerval Corydoras trilineatus  5,5 5,8-7,2 16-25 

Siamesische algeneter Crossocheilus siamensis  15 6,5 -7,2 24-26 

Rode zuigbaars / Thaise poetservis  Gara rufa  14 7,0-7,5 16-28 

Valse Siamese algeneter  Garra cambodgiensis 15 6,5 -7,5 22-28 

Roodkopzalm  Hemigrammus bleheri  5 6,0-6,5 24-26 

Gouden tetra  Hemigrammus rodwayi 5,5 6,0-7,5 22-26 

L201, Snowball Pleco Hypancistrus inspector 12 5,4-7,6 22-30 

L129 Hypancistrus debilittera 70 6,4-7,6 24-28 

L262 Hypancistrus sp. L262 10 5,5-7,5 25-29 

L333 Hypancistrus sp. L333 15 6,4-7,2 26-31 

L410 Hypancistrus sp. L410 15 5,5-7,5 25-29 

L411,  Hypancistrus sp. L411 13 5,5-7,5 25-30 

L046, Zebra Pleco Hypancistrus zebra 8 6,0-7,5 26-30 

Bloedvlektetra Hyphessobrycon erythrostigma  6 6,0-6,5 23-28 

Zwarte vlaggenverzamelaar / neon Hyphessobrycon herbertaxelrodi  4,5 5,5-6,5 20-28 

Zwarte fantoomverzamelaar  Hyphessobrycon megalopterus  4 6,0-7,5 23-27 

Citroentetra  Hyphessobrycon pulchripinnis  4 6,0-7,5 23-26 

Rozenzalm  Hyphessobrycon rosaceus 5 6,0 -7,0 24-26 

Bonte vlinderbaars Microgeophagus ramirezi  5 4,5-7,0 25-30 

Nannacara taenia Nannacara taenia 5 6,0-7,0 23-27 

Potloodvisje Nannostomus beckfordi 6,5 6,0-7,5 23-26 

Keizertetra Nematobrycon palmeri 6 6,0-7,5 23-27 

Harnasmeerval Otocinclus macrospilus 3,4 5,5-7,5 21-26 

Kardinaaltetra Paracheirodon axelrodi  3,5 3,5-7,0 23-29 

L134 Peckoltia compta 11 5,0-7,4 24-28 

L218, L247 Peckoltia sp. L218 10 6,2-7,2 21-24 

Kongozalm  Phenacogrammus interruptus  10 6,0-7,5 23-26 

Maanvis Pterophyllum scalare 15 6,0-7,0 24-28 

Heksenmeerval Rineloricaria fallax 16 5,8-7,8 25-29 

Harnasmeerval  Sturisoma aureum 15 6,6-7,6 20-26 

Schuinzwemmer  Thayeria boehlkei  6 6,5-7,0 22-27 

* Minimale watertemperatuur discusvissen is 28°C  


