
Gymnocorymbus ternetzi/Zwarte tetra  
 

 
Geschreven door: Lunia met medewerking van Schaduwvacht  
 
1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot schrijven van dit artikel  
De aanleiding tot het schrijven van dit artikel is dat het me leuk leek om mijn eigen 
ervaringen met anderen te delen, en zelf misschien ook nog wat over deze vis te leren 
met behulp van dit artikel. Daarnaast vind ik dit zelf een mooie vis, en heb deze ook in 
eigen aquarium.  
 
2. Achtergrond  
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam  
Gymnos: onbekleed, naakt. corymbus: schedel,  
in het geheel naaktschedelige(vis) dus.  
ternetzi: de familienaam van dhr Ternetz. 
 
2.2 Beschrijver van de vis  
De Zwarte tetra werd voor het eerst beschreven door Boulenger in 1895. In 1934 werd 
hij gesignaleerd bij Noord Amerikaanse liefhebbers, en in 1935 ingevoerd in Europa. 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Characidae 
Subfamilie: Tetragonopterinae  
Orde: Characiformes (Karperzalmen) 
Klasse: Actinopterygii (Straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
Colombia, Brazilië, Bolivië en Paraquay, in schaduwrijke gebieden, ondiepe wateren en 
overstromingsgebieden. 
 
2.5 Waterwaarden 
pH: 6.5 – 8 
GH 12 - 16 
 
2.6 Temperatuur 
De Zwarte tetra voelt zich op het best bij een 
temperatuur van 21 tot 23°C, en kan voor een korte periode een temperatuur van 16°C 
overleven. 
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2.7 Grootte 
Ze worden ongeveer 5,5 centimeter groot, in de natuur 7 cm. 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
Vanaf de aarsvin heeft deze vis een zwarte kleur, waardoor het lijkt of hij een ‘rokje’ 
aanheeft. (vandaar ook de naam Zwartrokje) Qua bouw heeft de Zwarte tetra een hoog 
en smal lichaam. Het voorste deel is wit/zilverkleurig en het achterste deel egaal zwart. 
Achter de kop lopen twee verticale strepen. De vinnen zijn kleurloos, en bovenop zijn rug 
heeft de tetra een klein, kleurloos vetvinnetje. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
De vrouw word groter (totale lengte 6 cm) en zal een voller lijf hebben dan de man. De 
man heeft mooiere kleuren dan de vrouw en de zwemblaas is iets duidelijker te zien.  
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Gymnocorymbus thayeri 
Gymnocorymbus ternetzi var. 
 
 
2.11 Aquariumeisen 
Het aquarium moet minimaal 60 cm lang zijn. Verder heeft de zwarte tetra graag veel 
randbeplanting, en een grote open zwemruimte. Daarnaast houdt hij van een donkere 
bodem en drijfplanten die het licht verminderen. 
 
2.12 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
De Zwarte tetra is gevoelig voor witte stip, als er dus witte stip in je aquarium heerst, is 
het vaak als eerste te zien bij deze vis. 
 
3. Gedrag  
 
Deze vis is vredig, maar kan de rust mogelijk verstoren door zijn vlugheid en constante 
verplaatsingen. De Zwarte Tetra moet wel in een school/groep zitten van minimaal 5 
stuks, hierin voelt hij zich het prettigst. Wanneer dit aantal kleiner is, kan de tetra 
angstig zijn, en hierdoor zijn temperament verliezen. Naar andere soorten(kleinere 
vissen) kan hij wat agressief zijn. Wanneer de Zwarte tetra ouder wordt, is het mogelijk 
dat hij wat twistziek wordt, en dat zijn zwarte strepen wat vervagen. Naar voedsel toe is 
hij erg oplettend, en er als de kippen bij. Hou er dus rekening mee dat de andere 
aquariumbewoners ook nog de mogelijkheid hebben om te eten. 
 
4. Voedsel  
 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
In de vrije natuur eten ze voornamelijk wormen, kleine schaaldieren en insecten. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
In het aquarium eten ze eigenlijk zowat alles, alle soorten vlokvoer, levende voer en 
diepvriesvoer wat je maar kan vinden. Alleen kijken ze naar groenten niet om. 
 
5. Kweek  
 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Het paarseizoen in het verspreidingsgebied is van december tot maart. 
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5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
De Zwarte tetra kan het beste in een aquarium geplaatst worden van minimaal 60cm 
lengte. De temperatuur is het beste rond de 25/26 °C. Het paringsspel uit zich in wilde 
achtervolgingen 
die zich vaak herhalen. Als de paring gelukt is,  
zet de Zwarte tetra de eitjes af tussen de planten. Hierna moeten de ouders uitgevist (in 
verband met kannibalisme) en het aquarium afgeschermd worden tegen te scherp licht. 
Na 1 dag hangen de jongen aan planten, en na 2 dagen zwemmen ze vrij rond. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
De jongen moet men de eerste 2 dagen met infusie toedienen, daarna 
kan men de jongen pas uitgekomen artemia geven. 
 
6. Conclusie  
De Zwarte tetra is een mooie vis, en ook zeer geschikt voor beginners, ook makkelijk te 
houden qua eisen. Deze vis zal erg mooi gekleurd zijn wanneer hij zich op zijn gemak 
voelt. Ik heb zelf 6 van deze vissen, en het is een lust om te zien. (vooral tijdens 
etenstijd). Het is grappig om te zien hoe ze zwemmen. (een soort hopsen, doordat hij 
niet vaak met zijn vinnen beweegt) Een keer heb ik m’n zwarte tetra zien ‘gapen’, dit 

was een leuk gezicht, hij sperde zijn bek volledig open. Dit artikel schrijven was 
zeer leerzaam, en ik raad anderen ook aan een keertje een artikel te schrijven, of een 
schooltje van deze vissen aan te schaffen. 
 
7. Links  
http://users.pandora.be  
www.fishbase.org  
www.animal-world.com  
membres.lycos.fr  
perso.orange.fr 
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http://users.pandora.be/kav.desiervis/articles/Gymno_ter.htm
http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=4682&lang=Dutch
http://animal-world.com/encyclo/fresh/characins/Blackskirt.php
http://membres.lycos.fr/acara/poissons/veuve.html
http://perso.orange.fr/aquariumconseil/poissons/doc/le_tetra_noir_ou_veuve_noir.htm

