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Geschreven door: fctwente 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

naar aanleiding van raad de vis zijn naamspel wilde ik wel een artikel schrijven. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

(mapulutta kretseri deraniyagala) de soortnaam komt uit het in sri lanka gesproken 

singalees '''mal'' betekent ''bloem'' en pulutta staat voor belontia signata,'' de naam 

malpulutta kretseri betekent eigenlijk ''bloemen-belontia,'' de soort is verder benoemd 

naar zijn ontdekker de heer de kretser een sri lankaanse advocaat die het visje in 1937 

vond en hem door deraniyagala heeft laten determineren. 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

de kretser 1937 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:osphronemidae (echte goeramis-subfamilie macropodusinae 

Orde: perciformes (baarsachtigen) 

Klasse: actinopterygii(straalvinnigen) 

 

 

2.4 Vindplaats 

dandegamuva,nikvaratiya,hettipola,sabaragamuva,kottawa-forrest; sri lanka 

 

2.5 Waterwaarden 

ph 6 tot 7 dgh 1-5 

 

2.6 Temperatuur 

varierend van 23 tot 27 graden. 

 

2.7 Grootte 

mannetjes 7 cm 

vrouwtjes 4 cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

smalle vis met mooie lange vinnen 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

mannetjes zijn een stuk groter en hebben een enorm verlengde staartvin ook de rugvin 

is vrij langgerekt. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

de goerami is er familie van. 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

smalle vis met mooie lange vinnen en stippen 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

gevoelig voor te hoge nitriet-nitraat 

 



3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

een zeer interresante vis om te zien vooral de kweek 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

onder elkaar redelijk vredelievend het is een nieuwschierig en schuw visje dat eerst de 

kat uit de boom kijkt maar later zal zijn schuwheid enigzins verminderen. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

deze soort kunt u het beste in een speciaalaquarium houden met een zwakke verlichting, 

samen met een paar algeneters. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

redelijk rustig 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

nnb 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

levend voer o.a. rode-zwarte-witte muggenlarven, watervlooien,cyclops,diepvriesvoer 

wordt ook gegeten ''MAAR'' beslist geen droogvoer ook het proberen hiervan kan men 

achterwege laten. 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

nnb 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

om de vissen te kweken moet men een aquarium inrichten met stenen boomwortels 

cryptocoryne en moet men een broedhol maken van bv halve cocosnootschalen of een 

omgekeerde bloempot,de soort is niet zo moeilijk te kweken het belangrijkste is rust rust 

en nog eens rust...de malpulutta kretseri is een holenbroeder. deze vis heeft een 

bijzonder paringsritueel het mannetje is veel in het broedhol(schuimnest) bezig om alles 

in orde te maken, het vrouwtje zoekt de man op indien zij bereid is,hierbij krijgt ze een 

egale rood tot lichtbruine kleur over haar hele lichaam er is dan ook een witte streep 

zichtbaar van de bovenkant van de bek tot aan de staart(zoals ook te zien is bij 

afzettingsbereide betta) de man komt met uitgespreide vinnen uit het hol en balts met 

de vrouw waarbij ze langzaam om elkaar heen draaien, de vrouw tuit dan haar bek en 

stoot hard tegen de kieuwen van de man zodat het lijkt of ze zoenen,dan zwemt de man 

het hol in waarna de vrouw hem volgt''de paring lijkt veel op die van ''parosphromenus 

deissneri ook wat eiergrootte betreft;de man omstrengeld u-vormig het dan s-vormige 

vrouwtje zonder haar daarbij om te keren. het bijzondere is dat bij deze soort niet het 

vrouwtje maar de man in een lange paringsverstarring raakt,de man blijft zo,n 45-50 

seconden terwijl de vrouw zo,n 30 seconden later ontwaakt, zij begint dan ook gelijk de 

eieren in het nest te leggen terwijl het mannetje naar de bodem zinkt vallen er diverse 

eieren op de staart van de man die het vrouwtje makkelijk kan oppakken en naar het hol 

brengt,het totale afzetten duurt ongeveer anderhalf uur'' waarna de man het vrouwtje 

verjaagd; mannen verzorgen hun broed pijnlijk goed ze laten het zowat geen moment 

alleen en zorgen steeds voor een schoon nest en hergroeperen veel de eieren en later de 

uitgekomen jongen''de eieren komen bij een temperatuur van 25-26 graden na ongeveer 

48 uur uit. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 



de jongen kunnen met vers gekweekte artemia naupli groot worden gebracht. 

 

6. Conclusie  

het zijn zeldzame visjes die je hier en daar nog wel eens tegen komt, vooral de kweek is 

schitterend om te volgen. 

 

7. Links  

http://aquaworld.netfirms.com 

http://ignl.netfirms.com 


