
Melanotaenia parva  
 
Door : fctwente 
 
 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Na het spel raad de vis wil ik wel even een artikel schrijven. 
 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Melanotaenia (met zwarte band(en) 
 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Allen, 1990  
 
 
2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:Melanotaeniidae (regenboogvissen) 
Orde: Atheriniformes   (Koornaarvisachtigen)  
Klasse:Actinopterygii   (Straalvinnigen) 
 

 
2.4 Vindplaats 
Lake Kurumoi dit is een deel van de Yakati Rivier in West Papua 
 
 
2.5 Waterwaarden 

pH:6.5 - 7.5 
DH 12.0 - 16.0 

 
 
2.6 Temperatuur 

24-26 graden 
 
 
2.7 Grootte 
Ze worden niet groter dan 7-9 cm. 
 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
 

 voorste is een man. 



 
2.9 Geslachtsonderscheid 
De mannetjes zijn blauw tot paars van kleur, met een zwarte midlateral band. Sommige zijn 
zilverkleurig met spikkels. Ze hebben allemaal rode vinnen. De vrouwtjes zijn meer grauwig 
in kleur. De mannetjes hebben ook een onderscheidende langere eerste rugvin. 
 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Alle Melanotaenia-soorten 
 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
Niet nader bekend. 
 
 
2.12 Bouw van de vis 
 

 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Teveel nitriet/nitraat maar dat geld eigenlijk voor alle vissen! 
 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
Vredelievend, maar wel drukke zwemmers in het aquarium 
 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Vredelievend 
 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Vredelievend 
 



 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
Niet nader bekend 
 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Onstuimig maar niet agressief. 
 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Niet nader bekend 
 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Droogvoer/zwarte/rode mug/eigenlijk alle soorten diepvriesvoer! 
 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Niet nader bekend 
 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Waarschijnlijk is dit hetzelfde als zijn soortgenoten (in Amerika zijn ze na gekweekt dat weet 
ik zeker) 
 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Zal ongetwijfeld met artemia opgevoed worden! 
 
 
6. Conclusie  
Als u deze mooie vis wilt houden zorg dan voor een groot aquarium van tenminste 120cm 
groot, het zijn drukke zwemmers! Zorg ook voor een beetje stroming in uw aquarium en wat 
beschutting zoals planten/hout, maar zorg er wel voor dat ze wel goed kunnen zwemmen, 
want dat is hun lust en leven. U kunt ze prima bij andere vissen houden als die tenminste 
niet agressief zijn!  
 
 
7. Links  
http://www.aquaclopedie.nl/cgi-bin/engine.pl?CID=0055&naam=Melanotaenia%20parva 
http://fishbase.mnhn.fr/Summary/SpeciesSummary.php?id=10514&lang=Dutch 
http://www.jjphoto.dk/fish_archive/aquarium/melanotaenia_parva.htm 
http://members.optushome.com.au/chelmon/Contents.htm 
http://aquavisie.retry.org/Database/database.html 
 
 
 
 


