
Hara jerdoni 
 
 
Geschreven door: fc twente 
 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Na aanleiding van vis van de week wil ik ook wel eens een aftikel schrijven voor het 
forum. 
 
 
2. Achtergrond 
 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Nnb 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Hamilton in 1822 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Erethistidae/Sisoridae (zuigmeervallen) 
Orde: Siluriformes (meervalachtigen) 
Klasse: Actinopterygii (Straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
India, Nepal, Myanmar 
 
2.5 Waterwaarden 
pH 6-8  
dH 8-15 
 
2.6 Temperatuur 
Meestal wordt een temperatuurrange van 17-24 graden aangeven, structureel hogere 
temperaturen is echt te warm. 
 
2.7 Grootte 
7 centimeter 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
De kleur is een combinatie van bruin en crème met verticale banden op de voorste 
vinnen en de buik is wit met kleine zwarte puntjes. De kop is alleen gepantserd de rest 
niet. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid  
De man heeft langere vinnen, de vrouw is zwaarder/voller 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen  
Wordt ook aangeboden als Pimelodus hara of motvis omdat de vinnen lijken op de 
vleugels van een mot. 
 
2.11 Problemen in leefomgeving  
Nnb 
 
2.12 Bouw van de vis  



Zoals bijna alle meervallen 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen  
Nnb, de bekende nitriet-, fosfaat- en nitraatoverschotten daargelaten. 
 
 
3. Gedrag 
 
3.1 Algemeen gedrag  
Rustige vis die meest tegen de avond actief wordt. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Vredig 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten  
Vredig kan ook met garnalen worden gehouden. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd  
Nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel  
De vis kan met het voeren een beetje onstuimig zijn 
 
 
4. Voedsel  
 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria  
Met namen rode/zwartemug-tubifex-vlokken-watervlooien-tabletten(wel voeren wanneer 
het licht uit is). 
 
 
5. Kweek 
 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium  
Het mannetje verdedigt een mosbol, die hij heeft uitgezocht en boort daar met zijn kop 
een gat van 1cm in, totdat hij een opening heeft dan begint hij opgewonden heen en 
weer te zwemmen totdat er een gewillig vrouwtje langs komt. Na een tijdje omhelst het 
mannetje het vrouwtje en houdt hij haar vast met 1 borstvin en legt zijn staartvin om de 
kop van het vrouwtje. Even later legt het vrouwtje de eerste eieren in de buurt van de 
opening. Na 3-4 keer paren beginnen ze allebei de eieren in het mos te leggen. Na een 
poosje verdwijnt het vrouwtje en laat de zorg aan het mannetje over. Na 9-10 dagen 
komen de visjes uit het mos. (ze zetten de eieren ook af in een afzetmop). 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Nnb, maar zeer waarschijnlijk met het fijnste infuus en artemia nauplieën. 
 
 
6. Conclusie  
 
De Hara jerdoni is een mooi visje om in je aquarium te houden mits deze een lengte 
heeft van minimaal 60 cm. Mocht je deze soort tegen komen in je lfs zou ik hem 



meenemen om dan proberen te kweken en worden deze visjes populair in de 
aquariumhobby. 
 
 
7. Links  
 
www.scotcat.com 
www.diewasserwelt.de 


