
Glossolepis wanamensis 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het raad de vis zijn naamspel 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Glossolepis = uit het Grieks : glossa = tong, lepis = schaal 
Wanamensis = afkomstig uit het Wanammeer, Papua Nieuw Guinea 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
allen/kailola 1979 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: melanotaenidae(regenboogvissen) 
Orde: atheriniformes(koornaarvisachtigen) 
Klasse: actinopterygii(straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
Papua-Nieuw Guinea; Wenam meer 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 7-8  
gh 10 
 
2.6 Temperatuur 
20-25 graden 
 
2.7 Grootte 
8-12cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
de mannen zijn meer groenachtig met een beetje roze op de borst en de bovenste helft 
van het lichaam schijnt een beetje metallic groen door.  
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de vrouwtjes zijn meer saai groen (dus niet zo fel)  
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
Mannen zijn groter en zijn hoogruggig en de vinstralen in de 1ste rug/achtervin zijn 
verlengd, ook heeft hij een grotere anaalvin. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
glossolepis-melanotaenia soorten. 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
robuust 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Deze vis is gevoelig voor extreme verandering van de temperatuur van het water, 
evenals hoge nitriet, nitraat of fosfaatwaarden. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
Vredig, soms een beetje schuchter 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Vredig 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Vredig, ze zijn bijvoorbeeld goed te houden met Chilathernia fasciata. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
Nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Onstuimig 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
-insekten 
-larven 
-algen 
-zaadjes van waterplanten 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
-vlokken 
-korrels 
-bijna alle diepvriesvoer o.a. rode/zwarte mug 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Dit is hetzelfde zoals bij bijna alle regenbogen. De vissen zetten smorgens af tussen bv 
javamos. Zij zijn niet zo produktief, na een aantal eieren gelegd te hebben dient u de 
ouderddieren te verwijderen (zij eten de eieren weer op). Na een dag of 10 komen de 
jongen uit bij een temperatuur van 23-25 graden. 
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5.3 Opkweken van jongbroed 
De jongen worden direkt gevoerd met infusorien, ze groeien traag, maar zijn 
binnen het 1ste levensjaar al geslachtsrijp. 
 
6. Conclusie  
De Glossolepis wanamensis zijn wat onstuimig, maar een genot om naar te kijken vooral 
als ze aan het paren zijn. Deze vissen kunt u samen houden met Chilathernia fasciata. 
 
7. Links  
http://members.optushome.com  
http://irg.raggem.de 
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