
Gymnocorymbus ternetzi - zwarte tetra 

 

Geschreven door: nilo1804 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Het is een leuk visje! 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Gymnocorymbus betekend met naakte kruin. 

Ternetzi verwijst naar de zoöloog dr. Carl Ternetz. 

 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Boulenger in 1895. 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Actinopterygii, Straalvinnigen. 

Klasse: Characidae. 

 

 

2.4 Vindplaats 

Brazilië, Bolivië en Paraguay. Hij het meest gevonden in schaduwrijke en ondiepe 

wateren en overstromingsgebieden. 

 

2.5 Waterwaarden 

niet veel eisend. 

 

2.6 Temperatuur 

21°C-26°C en kan enige tijd op 16°C. 

 

2.7 Grootte 

5-6cm. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

De achterzijde van de vis is zwart van kleur, met drie vage dwarsbanden die over het 

lichaam lopen. De nek van de vis is vrij van schubben. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Mannetjes hebben een kortere rugvin. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Goud, langvinnig, groen (gen van een kwal en in de EU verboden) andere kleuren (rood, 

blauw, enz ook in de EU verboden) . 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

- 

 

2.12 Bouw van de vis 

Hoog, plat lichaam. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Gevoelig voor stip. 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 



Vreedzaam. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Vreedzaam. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Redelijk vreedzaam. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

- 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

niet aggresief 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Ze eten vrijwel alles. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Alles en af en toe een groenvoer tabletje doet ze goed. 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Het zijn vrijleggers, dus is een aflegrooster of Javamos is geen overbodige luxe. Als de 

eitjes afgezet, worden de ouderdieren met spoed verwijderd. De eitjes komen na 

ongeveer 24 uur uit. De jonge visjes zwemmen vrij snel rond en worden de eerste dagen 

gevoederd met infusoriën die gekweekt worden uit een bundeltje hondsgras (Cynodon 

dactylon), bij ons beter bekend als "pessem". Daarna krijgen ze pas uitgekomen artemia, 

en vrij vlug kunnen ze grotere brokken aan. Bij regelmatige waterverversing groeien ze 

als kool. 

 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

De jonge visjes zwemmen vrij snel rond en worden de eerste dagen gevoederd met 

infusoriën die gekweekt worden uit een bundeltje hondsgras (Cynodon dactylon), beter 

bekend als "pessem". Daarna krijgen ze pas uitgekomen artemia, en vrij vlug kunnen ze 

grotere brokken aan. Bij regelmatige waterverversing groeien ze zeer snel. 

 

6. Conclusie  

Prachtig visje. als er kleine kinderen bij mij komen zeggen ze vaak; ''hé kijk, kleine 

piranha!'' daar lijkt hij ook wel een beetje op als je met zit eten; snel happen en veel 

terug, en weer een hapje. Ze lijken er alleen op qua vorm maar totaal niet qua gedrag! 


