
Gastromyzon punctulatus 
 
 
Geschreven door: Mars mmv Hobbelvis 
 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
De aanleiding tot het schrijven van dit artikel is het feit dat de vis geraden was in ‘Raad 
de vis zijn naam’. Daarnaast vind ik dit zelf een hele mooie vis, zeker als ze wat groter 
zijn. Ik had dan ook het idee om deze vis ooit eens te gaan houden. Nu maar afwachten 
of ik dat nog wil na afloop van dit artikel. 
 
 
2. Achtergrond 
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Gastromyzon = uit het Grieks : gaster = buik, myzo = zuigen 
 
Punctulatus = met puntjes, stipjes 
 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Inger & Chin, 1961 in The Bornean cyprinoid fishes of the genus *Gastromyzon* Günther 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Balitoridae 
Subfamilie: Balitorinae 
Orde: Cypriniformes (karperachtigen) 
Klasse: Actinpoterygii (Straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
Azië: Borneo (in snelstromende beekjes en riviertjes) 
 
2.5 Waterwaarden 
pH: 7 – 7,5 
 
2.6 Temperatuur 
Ongeveer 23-25 graden, alhoewel er ook bronnen zijn die beweren dat ze kouder 
gehouden moeten worden, zo rond de 20 graden. Helaas hebben we hier geen eenduidig 
antwoord op kunnen vinden, wel weten we dat de Pseudogastromyzon koeler gehouden 
moet worden. 
 
2.7 Grootte 
Ze worden ongeveer 6,5 centimeter groot, vaak blijven ze in het aquarium wat kleiner. 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
Des te ouder ze worden, des te duidelijker worden de witte stippen die ze krijgen over 
hun lijf. Deze bevinden zich op een zwarte ondergrond. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
Nnb 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Nnb 
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2.11 Problemen in leefomgeving 
Niet bekend. Het weerstandsvermogen van de G. punctulatus is dan ook hoog, 
want de populatieverdubbelingstijd is minder dan 15 maanden. 
 
2.12 Bouw van de vis 
Nnb 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Een te hoge temperatuur is niet goed voor deze vissen, daarom sterven er vaak heel veel 
in de zomer. Verder zijn natuurlijk nitriet en nitraat in hoge concentraties niet goed voor 
deze vissen. Tevens houden ze van snelstromend en zuurstofrijk water. 
 
 
3. Gedrag 
 
3.1 Algemeen gedrag 
Op zich een redelijk rustige vis, die altijd op zoek is naar eten tussen de algen. Af en toe 
kan hij nogal agressief zijn, zeker als hij nog moet wennen in de bak. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Nnb 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Vooral tegenover Corydoras zijn ze nogal eens agressief. Op latere leeftijd kan dat ook zo 
worden tegenover andere voedselconcurrenten. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
Op latere leeftijd worden ze wat agressiever. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
De G. punctulatus is eigenlijk de hele dag op zoek naar voedsel. Ze zijn niet zo happig op 
het voedsel dat je in het aquarium gooit, en zullen er meestal ook niet direct op af 
komen, tenzij het voor hun neus belandt. 
 
 
4. Voedsel 
 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
De G. punctulatus heeft een erg specifiek dieet. Ze eten namelijk micro-organismen die 
zich tussen de algen bevinden. Deze vissen halen tevens enkele mineralen uit stenen die 
ze niet op een normale manier binnen kunnen krijgen. Het is absoluut noodzakelijk wat 
grotere stenen in het aquarium te leggen, anders zijn ze binnen afzienbare tijd 
overleden. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde. Ze voeden zich met micro-organismen die zich tussen 
de algen in het aquarium zitten, heel af en toe zullen ze wat droogvoer accepteren. Heb 
je geen algen dan is de kans dat je je G. punctulatus lang in leven kunt houden erg klein. 
Levend en diepvries voer kijken ze bijna niet naar om, alhoewel het zo kan zijn dat ze na 
verloop van tijd toch weleens mee gaan eten met het diepvriesvoer en een algentablet. 
 
 
5. Kweek 
 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Nnb 
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5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Nbb 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Nnb 
 
 
6. Conclusie 
De Gastromyzon punctulatus is een mooie vis, maar erg moeilijk te houden door de 
specifieke eisen die ze stellen, met name met betrekking tot het dieet van micro-
organismen die zich tussen de algen in het aquarium bevinden en de mineralen die ze uit 
bepaalde stenen halen. Daarnaast zijn ze vaak redelijk agressief tegen andere 
grondbewoners. Daarom zijn ze eigenlijk niet geschikt voor het aquarium. Toch als je een 
foto bekijkt van een volwassen G. puctulatus is het een erg mooi beest. 
 
 
7. Links 
http://www.loaches.com/species_pages/gastromyzon_punctulatus.html  
http://www.aquabase.org/fish/view.php3?id=205  
http://filaman.ifm-geomar.de/Summary/SpeciesSummary.php?id=5439 
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