
Aphanius mento 
 
Geschreven door: aqua-life 
 

1. Inleiding 

 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

2.2 Beschrijver van de vis 

2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Cyprinodontidae  
Orde: Cyprinodontiformes  
Klasse: Actinopterygii  
 
2.4 Vindplaats 
Dit visje is te vinden in het Middenoosten. Landen zoals Turkije, Iran, Irak en Israël. 
 
2.5 Waterwaarden 
De ideale waterwaarden voor deze vis zijn: Ph 7 - 7,5 GH 16 - 20 
 
2.6 Temperatuur 
Deze vis kan zowel een vrij hoge als lage temperatuur doorstaan. De minimale 
temperatuur is 10 graden Celsius en de maximale temperatuur is 25 graden.  
 
2.7 Grootte 
Deze vis wordt niet groter dan 5 cm.  
 

2.8 Uiterlijke kenmerken 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
 
2.12 Bouw van de vis 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag 
De vissen kunnen zeer agressief zijn. Ook tegen soortgenoten. Alleen als je een grote 
bak hebt, kun je meer mannen bij elkaar zetten.  
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3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Onderling zijn deze vissen heel erg agressief. Daarom is het verstandig om deze vissen in 
een groot aquarium te houden. Anders kunnen er dodelijke gevechten ontstaan. Het 
sterkste mannetje is het meest intensief gekleurd. 
 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
In de natuur leven deze vissen van insectenlarven, alg en kleine kreeftjes.  
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Droogvoer wordt door deze vis geaccepteerd. Als afwisseling kan er alg of klein leven 
voer gegeven worden.  
 
5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Richt het aquarium in met veel fijnbladerige planten. Hiertussen worden de eitjes 
afgezet. Je kunt ook gebruik maken van een afzetmop. Na een ruime week komen de 
eitjes uit.  
 

5.3 Opkweken van jongbroed  

De jonge visjes kunnen grootgebracht worden met Artemia-naupliën. 
 
Conclusie 

 

Links  
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Aphanius_mento.html 
http://www.punkyfish.nl/pages/database/zoetwater/vissen/530 
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