
NANNOSTOMUS BECKFORDI  
Schaduwvacht  
 

 
 
1. Inleiding  
Dit visje heb ik sinds een paar maanden in mijn bezit en ik wilde er graag wat meer over 
weten 
 
2. Achtergrond  
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam  
Nanno komt uit het Grieks en betekent klein, 
Stoma betekent mond of opening 
Nannostomus is dus zoiets als dwergsnavel,dwergbek 
 
2.2 Beschrijver van de vis  
Günther, 1872 
 
2.3 Familie, orde en klasse  
Familie: Lebiasinidae (karperzalmen)  
Orde: Characiformes 
Klasse: Actinopterygii 
 
2.4 Vindplaats  
Noordelijk deel van Zuid Amerika, Guyana, Brazilië. Ze worden gevonden in Rio Negro en 
de midden en benedenloop van de Amazone. En dan vooral de langzaam stromende 
kreekje en moerasachtige dicht begroeide gebieden van het oerwoud. 
Het water is er zeer zacht en kan donker gekleurd zijn door de humus stoffen die er in 
opgelost zijn 
 
2.5 Waterwaarden  
Ik vond in verschillende bronnen nogal verschillende waterwaardes 
Op zijn breedst vond ik waardes voor pH 5,5>7,5; en GH 1> 18 
De meest aangewezen waardes lagen bij pH 6,5>7,2 en een GH van +/- 5 
 
2.6 Temperatuur  
De temperatuur kun je het beste houden tussen 22 en 24º C maar temperaturen van 22 
tot 28 º C worden nog goed verdragen 
 
2.7 Grootte  
Het is een van de slankste soorten Nannostomus. Mijn eigen visjes zijn momenteel 
ongeveer 4 cm lang en minder dan een cm hoog. Ze kunnen echter uitgroeien tot visjes 
van ongeveer 6,5 cm. 



 
2.8 Uiterlijke kenmerken  
De beckfordi kan nogal in kleur variëren afhankelijk van de geografische vindplaats en de 
lichtinval. 
De mannetjes hebben een groenbruine rugzijde en een bijna geheel donker rode 
buikzijde. Daartussen een brede diep zwarte streep die van snuit tot staartpunt loopt en 
aan de rugzijde met een dunne rode streep is afgelijnd. De aarsvin is rood en ook de 
basis van de staartvin heeft een rode kleur. Voor de rest zijn de vinnen doorschijnend en 
hebben de buikvinnen fel blauwe, bijna fluorescerende punten. 

 
De vrouwtjes zijn veel minder kleurrijk. De rugzijde is eerder grijsgroen en al het rood is 
verdwenen. Boven de zwarte streep hebben ze een roomwitte lijn en ook de buikzijde is 
licht van kleur, met een glimmend zilver er in. De blauwe punten van de vinnen zijn veel 
kleiner en minder opvallend. 
Hiermee geef ik ook tevens de belangrijkste geslachtskenmerken aan. Daar komt nog bij 
dat de vrouwtjes vaak een wat bollere buik hebben en de mannetjes iets langer worden. 
Er zijn twee opvallende dingen. 
1) bij stress nemen de mannen in no time dezelfde kleurschakering aan als de 
vrouwtjes… Het is in een winkel dan ook vaak moeilijk om te bepalen of je vrouwtjes of 
mannetjes gekocht hebt 
2) ’s nachts vervagen de horizontale strepen en komen er brede verticale banden te 
voorschijn…. Dit zou een manier zijn om minder zichtbaar te zijn tussen de 
plantenstengels. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid  
zie 2.8 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen  
er zijn meerdere Nannostomas varianten. Om er een paar te noemenNannostomus 
digrammus • Nannostomus espei • Nannostomus harrisoni • Nannostomus marginatus ... 
 
2.11 Problemen in leefomgeving  
mij niet bekend 
 
2.12 Bouw van de vis  
Ze hebben een kleine spits toelopende kop en een heel kleine bek (waar zou die naam 

toch vandaan komen ) 
Het is een klein slank visje. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen  
Mij niet bekend 
 
3. Gedrag  



De Nannostomus is een scholen vis uit de bovenste waterlagen. In de vrije natuur 
houden ze zich veelal op tussen het groen. Daar kunnen ze vrij stil blijven hangen tot 
een voedsel diertje dicht genoeg in de buurt komt, en dan schieten ze er pijlsnel op af. 
Dit stil hangen is ook in het aquarium heel goed te observeren… vooral als er vrij veel 
planten in staan. Waarbij je ook duidelijk kunt zien dat ze een soort van territoriumpje 
hebben… ieder hangt op zijn eigen plekje.  
De mannetjes bakenen hun territorium af door met zijn tweeën naast elkaar te gaan 
hangen en daarbij met hun lichamen en vinnen tegen elkaar aan te trillen/ slaan. Het is 
prachtig om te zien…. En degene met de mooiste kleuren wint het “gevecht”, waarbij 
nooit gewonden vallen. 
 
In het aquarium kun je het best zorgen voor een groepje van minimaal 8 exemplaren. Ze 
staan bekend als vreedzame visjes die gemakkelijk met andere rustige vissen samen 
gehouden kunnen worden. 
Bij mij in de bak zijn de N. beckfordi echter de baas…. Alle anderen komen wel eens aan 
de beurt om door de hele bak heen achterna gejaagd te worden, en zelfs mijn kempvis 
mannetje maakt zich dan snel uit de voeten. Of andere vissen ook aangevallen/ gekwetst 
zouden worden betwijfel ik… en is gelukkig bij mij nog nooit gebeurd. 
 
4. Voedsel  
 
4.1 Voedselbehoefte van nature  
Het zijn omnivoren, met een voorkeur voor klein levend voer. 
 
4.2 Voedsel in aquaria  
naast klein levend voer worden ook diepvries voer en fijn droogvoer goed gegeten. De 
visjes hebben een kleine bek, en nemen vooral drijvend voer. Maar ik zie ze ook wel van 
de algentabletten van de corydoras snoepen…. En die liggen dan toch echt op de bodem. 
 
5. Kweek  
Voer voor de kweek een paar weken extra met zwarte muggenlarven. Zet intussen een 
kweekbakje klaar met heel zacht/licht zuur water (GH 2- pH 5,5) en een temperatuur 
van 28 à 30 graden. Zet best eerst het vrouwtje apart en doe er dan het mannetje bij. 
Tijdens de paring vlijen de visjes zich met hun flank tegen elkaar aan, en trillend worden 
eieren in drietallen afgezet en bevrucht. Dit kan zich verschillende keren herhalen. Als de 
eieren afgezet zijn verwijder je de volwassen dieren weer (i.v.m. ei-vraat) 
De eieren komen na 24 tot 36 uur uit en de jongen zijn na een dag of zes vrij 
zwemmend. Dan pas gaan bijvoeren, met vb pas uitgekomen artemia. De jongen groeien 
langzaam en moeten meerdere keren per dag gevoerd worden. 
Kweken in het gezelschapsaquarium kan ook…. Maar dan moet je echt wel voor veel 
schuilplekken, drijfplanten en vb. Javamos zorgen…. Anders zullen alle eieren opgegeten 
worden 
 
6. Conclusie  
Omdat het toch vrij snelzwemmende visjes zijn zou ik niet kiezen voor een bak kleiner 
dan 60 cm en minimaal 50 l aanhouden voor een groepje van 8 N. beckfordi. 
Zorg voor voldoende planten. Planten met fijn geveerd blad, waar eventuele jongen zich 
in kunnen verstoppen, drijfplanten om het licht te filteren en te zorgen voor 
schaduwplekken. Zorg daarnaast ook voor voldoende vrije zwemruimte en een matige 
stroming, en je visjes zullen zich bij jou op hun gemak voelen. 
 
7. Links  
http://aquaclopedie.dyndns.org/index.html  
http://www.eznc.org/primosite/show.do?ctx=25145,34109&anav=34110  
http://fish.mongabay.com/species/Nannostomus_beckfordi.html  
http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=10750 


