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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Omdat er op het forum niet heel veel te vinden is over deze vis heb ik dit artikel 

geschreven. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Dermogenys = Met vliezige, huidachtige kieuwen. 

Pusillus = Nietig, onbeduidend. 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

- 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie = Hemirhamphidae. 

Orde = 

Klasse = 

 

2.4 Vindplaats 

Azië, onder andere in Thailand. 

 



2.5 Waterwaarden 

PH: 6-7 

GH: 5-8 

KH- 8-12 

Deze vissen zijn vrij makkelijk qua waterwaarden. 

 

2.6 Temperatuur 

Temperatuur 22-28 graden. Bij mij zwemmen ze op ongeveer 27 graden. 

 

2.7 Grootte 

De Dermogenys pusillus wordt vrij groot, namelijk rond de 7 cm. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Deze vissen vallen gelijk op door hun verlengde onderkaak (vandaar de naam 

Halfsnavelbek), de dieren hebben een lang en dun lijf. Ze zijn voornamelijk wit met wat 

kleur (rood en geel) in de rug- en aarsvin. Soms ook in de staartvin. De vissen hebben 

wat weg van Snoeken als ze tussen de planten hangen wachtend op een prooi. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Tot nu toe heb ik bij mijn vissen de geslachten niet kunnen onderscheiden, maar de 

vrouwen zouden langer en wat kleurlozer zijn dan de mannen. Tevens is de anaalvin bij 

het mannetje wat smaller en puntiger dan bij het vrouwtje. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

- 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

- 

 

2.12 Bouw van de vis 

Zie 2.8 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

- 

 

3. Gedrag 

3.1 Algemeen gedrag 

Deze vissen kunnen goed in aquaria vanaf 70 cm worden gehouden vanwege hun vrij 

rustige gedrag (afhankelijk van de stroming, bij harde stroming zijn ze levendiger, 

zwakke stroming zijn ze erg rustig), zorg wel dat het aquarium op een rustige plaats 

staat omdat de vissen vrij snel schrikken, hierbij kunnen ze hard ergens tegen aan 

botsen en zo hun snaveltje breken. Na gewenning worden ze minder schrikachtig. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

De mannen kunnen agressief naar elkaar zijn, voor zover ik het kan zien heb ik hier 3 

mannen zwemmen, qua agressie doen ze hun bek zo ver mogelijk open en komen ze op 

elkaar af zwemmen. Schade kunnen ze niet bij elkaar aan richten. Alleen bij een 

achtervolging kan 1 van de 2 zijn snaveltje afbreken. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Deze visjes zijn erg vreedzaam naar medebewoners maar kunnen schuw worden met erg 

drukke en/of agressieve vissen. Een schooltje Puntius titteya o.i.d. kunnen erg goed 

gecombineerd worden met deze vissen. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

- 

 



3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Het zijn vrij snelle eters, maar vissen zoals Labyrint vissen zouden niets tekort komen. 

 

4. Voedsel 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Insecten die op het water drijven of dicht boven het oppervlak vliegen. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Droogvoer, tubifex, mieren, gedroogde muggenlarven, levende muggenlarven (diepvries 

blijft niet aan de oppervlakte). 

 

5. Kweek 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

- 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

- 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

- 

 

6. Conclusie 

Een leuke vis die als 1 van de weinig vissen echt aan de oppervlakte blijft. Deze vissen 

zijn wel springers, een dekruit is dan ook verstandig om te gebruiken. De vissen houden 

ook van wat stroming in het water, een open plek en een dichtbegroeide plek 

(drijfplanten) aan de oppervlakte is ideaal. 

 

Let op! Als je (felle) verlichting plotseling aan gaat en je hebt geen drijfplanten voor 

enige schaduw, kunnen deze vissen van schrik tegen de ruiten aan botsen, en zo hun 

onderkaak afbreken! Om dit te vermijden kan je de volgende dingen doen: 

1. Zorg voor drijfplanten, zo is er tenminste een beetje schaduw als het licht aan springt. 

2. Zorg voor een dimmer waarmee je het licht langzaam feller maakt (om de 10 minuten 

bijvoorbeeld). 

3. Als je meerdere lampen hebt kan je deze 1 voor 1 aan doen. Ik doe dit zelf ook zo en 

heb nog geen problemen gehad.  

Mocht een vis toch zijn onderkaak afbreken, dan kan de vis hier gewoon mee leven, zelf 

heb ik er 1 met een afgebroken kaak rond zwemmen die het nog steeds prima doet. 

 

7. Links 

http://aquavisie.retry.org/Database/Zoeken/Zoeken.html 

http://aquavisie.retry.org/Database/Zoeken/Zoeken.html

