
Pelteobragus ornatus 

Geschreven door: Alexander Buil (Keukenprins) 

 

 
 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Heb op het werk deze vissen in de verkoop zitten, aangezien ik er foto’s van geplaatst 

had in het “Raad de vis” topic heb ik er maar meteen een artikeltje over geschreven. Er 

is overigens niet zo heel veel over deze vis bekend! 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Duncker 1904 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Bagridae, Stekelmeervallen 

 

2.4 Vindplaats 

De Muar rivier, Indonesië, Malaya en Maleisië 

 

2.5 Waterwaarden 

pH 6,6 tot 7,2 Hardheid tot 18 dGH 

 

2.6 Temperatuur 

21-25 graden 

 



2.7 Grootte 

4 cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Cilindervormige vis naar de voorkant iets dikker wordend. De eerste vinstraat op de rug 

en de voorste vinstralen van de borstvinnen zijn dikker en vormen zo 3 scherpe stekels. 

Deels doorzichtig met van voor naar achter een donkere lengtestreep en wat spikkels op 

de buik. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Vrouwtjes hebben een kleinere genitiaalpapil, indien geslachtsrijp zijn de groene eitjes 

duidelijk te zien in de buikpartij, de mannetjes hebben en genitiaalpapil die nagenoeg 

transparant is. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

P. crassilabris P. fulvidraco, P. nudceps 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

 

2.12 Bouw van de vis 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

 

3. Gedrag 

3.1 Algemeen gedrag 

Schuwe, rustige vis die in het aquarium grotendeels verscholen zit tussen de beplanting 

of andere schulplekken. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Vredelievend tegen soortgenoten, scholenvis 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Vredelievend, kunnen prima met andere vissen samengehouden worden 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

 

4. Voedsel 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Bij voorkeur levend voer, ook diepvries en droogvoer wordt gegeten mits niet te groot. 

Meerdere malen per dag voeren is gewenst (4 tot 6 maal). 

 

5. Kweek 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Geslachtsrijp bij 2,5 cm, eitjes worden tussen de planten afgezet. 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Tot nu toe nog niet nagekweekt in het aquarium 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

 

6. Conclusie 

Leuk visje die met andere rustige vissen samengehouden dient te worden in een ruim 

beplante bak met veel licht. Geen moeilijke soort mits er voldoende (vaak) gevoerd 



wordt, vanwege zijn vrij schuwe karakter zul je deze vis niet altijd op de voorgrond zien 

maar meer verborgen tussen de planten, echter zal hij, mits in voldoende grote groep 

gehouden, zich toch af en toe laten zien met zijn allen zoekend naar voedsel. 

 

7. Links 

 

 


