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Geschreven door: 
Luc Vansand 
 
Eerste beschrijving door: 
A. günther, in 1864 als Gasteropelecus strigatus 
 
Synoniem: Carnegiella vesca 
 
Identiteit:  
Orde: Cypriniformes 
Familie: Gasteropelecidae 
 
Nederlandse naam: gemarmerde bijlzalm  
 
Grootte: 4 tot 5cm 
 
Vindplaats: Zuid-Amerika 
beneden en middenloop van het Amazone stroomgebied 
 
Biotoop:  
Allerlei plassen en poeltjes. 
in langzaam stromend junglekreken 
 
temperatuur in het aquarium +- 25° 
temperatuur bij het kweken 24 tot 29° 
 
Zuurgraad in het aquarium PH 5.5 tot 7 
Zuurgraad bij het kweken PH 5.5 tot 6 
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Totale hardheid in het aquarium dH 20 
Totale hardheid bij het kweken dH 5 
 
 
Verschil tussen de geslachten:  
De vrouwtjes zijn een beetje groter. 
 
Voedsel:  
Allerlei levend voedsel zoals muggenlarven, fruitvliegjes, mieren, buffalowormen, alsook 
allerlei droogvoer(vlokvoer en gedroogde muggenlarven) dat blijft drijven 
 
Gedrag:  
Zijn zeer geschikt om in een gezelschapaquarium te houden. 
Moeten in een schooltje gehouden worden. 
Deze vissen vliegen(springen) graag. 
Indien men dekglazen legt kan men beter deze op een hoogte van 20 tot 30cm boven de 
waterlijn doen en dim hun kop stoten bij het springen. 
In de meeste aquaria kan men deze hoogte niet bereiken, maar dan moet men deze 
dekruiten zo hoog moegelijk leggen. 
Wil men het springen zo weinig mogelijk bevorderen dan kan men het beste planten 
laten doorgroeien zodat de bladeren op het wateroppervlakte ligt of redelijk wat 
drijfplanten op het wateroppervlakte leggen. 
Wil men de vissen uit de bak halen kan men dit het beste in het donker doen met gedimd 
licht. 
 
 
Voortplanting: 
Gebeurt meestal bij toevalskweken, belangrijk is wel dat de ouders veel levend voer 
krijgen. 
 
Nota's: 
Hoe 'vliegen' bijlzalmen? 
deze vissen hebben kolossale spieren aan hun borstvinnen, deze kunnen zij krachtig en 
snel bewegen. 
Op deze manier springen zij uit het water en lijkt het net alsof ze korte afstanden vliegen 
Ze springen meestal in een paniekreactie als ze schrikken 
Op deze manier kunnen ze zich als het ware verbergen(uit het zicht) voor hun belagers. 
 
Conclusie:  
Deze bijlzalm is een mooi visje die menig aquariaan plezierige uren heeft doen beleven. 


