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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

De Nannostomus mortenthaleri is een zeer mooie slankzalm en met dit artikel wil ik 

mensen meer informatie willen geven over de prachtige vis en zijn gedrag. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Nannostomus =nanno = small, stomus = mouth 

Mortenthaleri = de naam van de ontdekker Martin Mortenthaler 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Paepke & Arendt 2001 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Orde: Characiformes 

Familie: Lebiasinidae 

Klasse: Actinopterygii 

 

2.4 Vindplaats 

Zijrivier van de Rio Nanay bij het dorp Alvarenga, Loreto en ook in de Rio Tigre vlakbij 

Santa Elena,Loreto in Peru. 

 

2.5 Waterwaarden 

PH:4-6,5 

GH:0-5 

EC: <100µS 

Deze soort schijnt gevoelig te zijn voor hoge Nitraat waardes. 

 

2.6 Temperatuur 

Temp: 22-28 graden Celsius. 

 

2.7 Grootte 

Ze worden rond de 4-5cm groot. Minimaal aquarium grootte: 80cm. 

 



2.8 Uiterlijke kenmerken 

Slanke en torpedovormig lichaam, hebben twee brede zwarte strepen op hun flank met 

daartussen een felrode kleur. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Geslachtsonderscheid is bij deze vis redelijk goed te zien. De mannetjes kleuren knalrood 

en ook hun buik. Daarnaast heeft het mannetje een wit pigment kleur achter hun voorste 

streep op hun rugvin. De vrouwtjes daarin tegen hebben een witte buik en vertonen geen 

tot bijna geen wit pigment op hun rugvin. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Deze soort werd eerst gezien als een variant van de Nannostomus marginatus en had als 

naam Nannostomus marginatus mortenthaleri. 

Er is een soort die nauw verwant met ze is en dat is de Nannostomus rubrocaudatus. 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

Zover niet bekent over problemen in leefomgeving. 

 

2.12 Bouw van de vis 

De naam Nanno zegt het eigenlijk al Nanno = klein/smal. Ze hebben een torpedo vormig 

lichaamsbouw en zijn daardoor goed wendbaar. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Deze vissen zijn zeer gevoelig voor parasieten. 

Daarnaast is er schijnt deze soort niet tegen hoge nitraat waardes te kunnen. 

 

 

 

3. Gedrag 

3.1 Algemeen gedrag 

Een zeer rustige soort die je goed kunt combineren met dwergcichliden. De Nannostomus 

mortenthaleri houd zich voornamelijk op in de bovenste waterlaag maar je zult ze ook 

wel eens in de rest van de waterlagen vinden. 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 



De soort maakt onderling een rangorde. 

Mannetjes onderling kunnen af en toe agressief zijn tegenover elkaar. 

 

 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

Tegenover rustige vissen gedragen ze zich prima. Combineer ze niet met drukke vissen 

zoals Hasemania nana (koperzalmen) dan heb je de kans dat ze zich terug trekken. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

Jonge exemplaren krijgen te maken met het rangorde proces. Dit kan een tijdje zijn waar 

de oudere mannen gelijk hun kleur laten zien en zodanig de jonge exemplaren even 

opjagen. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Het zijn snelle eters en tijdens het eten is er onderling weinig agressie. 

 

4. Voedsel 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

In hun natuurlijk gebied eten ze kleine diertjes, dit vanwege hun smalle/kleine bekje. 

vliegjes die in het water zijn gevallen. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Verkruimeld vlokvoer, Levend en Diepvries artemia, cyclops, bosmiden, witte- en zwarte 

muggenlarven en mysis. Ze mogen ook rode muggenlarven en tubifex maar kijk uit ze 

mogen het niet te vaak hebben vanwege het hoge vetgehalte. 

 

5. Kweek 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

- 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Heb ze zelf nog niet kunnen kweken maar daar komt verandering in. Tom Christoffersen 

heeft ze wel kunnen kweken. Hij kweekt ze op zeer zacht en zuur water van zo’n (PH) 

4,2 en tot 6,5. Hoe lager de PH waarde hoe beter ze kweken. Zorg dat het geleidbaarheid 

van het water onder de 100µS ligt. Daarnaast is het van belang dat er genoeg 

drijfplanten zijn als afzet mogelijkheden. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Zorg voor drijfplanten waar de jongen zich in kunnen verstoppen en voed ze op met 

Artemia naupliën en later kun je overgaan op cyclops, witte- en zwarte muggenlarven. 

 

6. Conclusie 

Als je deze vissen houd op hun vereiste condities dan heb je er veel plezier aan en zal je 

regelmatig jongen kunnen verwachten. Ook zijn ze uitstekende medebewoners in een 



dwergcichlide speciaal bak vanwege hun rust en omdat ze in de middelste en bovenste 

waterlaag ophouden. Daarnaast zijn het geen echte rovers en zullen bijna tot geen 

jongen opeten. 

 

7. Links 

http://apisto.sites.no/fish.aspx?fishIndexID=2190&gruppeID=5  

http://www.aqua-fish.net/show.php?h=coralreddwarfpencilfish  
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