
Barboides gracilis 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het raad de vis zijn naamspel wil ik wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Barboides : gelijkend op een barbeel 
Gracilis : sierlijk, slank 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
bruning 1929 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:cyprinide(karper) 
Orde: nnb 
Klasse:nnb 
 
2.4 Vindplaats 
kribi-west kameroen 
 
2.5 Waterwaarden 
pH 6,3 
 
2.6 Temperatuur 
23-25 graden. 
 
2.7 Grootte 
man 22 mm 
vrouw 24 mm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 

 
mannen zijn feller van kleur. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
mannen zijn feller gekleurd en de vrouwtjes zijn groter maar dat is bij deze kleine soort 
heel moeilijk te zien. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
barbelen 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
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2.12 Bouw van de vis 
 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
zoals alle vissen nitriet,nitraat 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
zeer vredig 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredig 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
vredig je kunt deze vis goed samen houden met corydoras pygmeus, corydoras hastatus, 
aplocheilichthys, barbus jae, epilatys annulatus. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
rustig 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
klein levend voer met een voorkeur tot artemia nauplii 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
zorg voor een zanderige bodem met veel javamos varen zodat het aquarium dicht 
beplant is,het water oppervlak kunt u met riccia donkerder maken,het aquarium kunt u 
vullen met osmosewater en filter over schuimstofmatten?? laat het aquarium 2 weken 
draaien tot de waterwaarden zo,n pH 6,3 is'' ververs elke week 30% osmosewater de 
temperatuur moet ongeveer 23-25 graden zijn,als men de vissen na 2 weken uitzet kan 
men na een paar dagen de mannetjes zien drijven tussen de planten om de vrouwtjes te 
lokken en daar te paren hierna zet het vrouwtje de eieren af tussen het javamos'' na 10 
dagen komen de eieren uit met een grote van 1mm houden de jongen zich vaak op de 
bodem op,later zwemmen ze tussen de planten; na een half jaar zijn ze nog maar 1,5 tot 
2 mm groot dus je moet heel veel geduld hebben met deze vis. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
jongen kunt u met artemia groot brengen. 
 
6. Conclusie  
een heel leuk kleurrijk visje wat wel veel aandacht verijst vooral met het kweken en de 
opgroei, maar wel een kweekpoging waard als u deze tegen komt en u een aquarium 
over heeft van minimaal 40 cm. 
 
7. Links  
http://www.weichwasserfische.de 
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