
Barbus oligolepis 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van raad de vis zijn naam wil ik ook wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
barbus=met baarddraden. 
oligolepis=met weinig schubben. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Pieter Bleeker(1853) deze vis werd in 1923 naar Europa gehaald door Jonny Wolmer uit 
Hamburg(Duitsland) 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: cyprinidae 
Orde: cypriniformes(karperachtigen) 
Klasse: osteichthyes(beenvissen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
Sumatra 
 
2.5 Waterwaarden 
pH 6-7 
gh 5-8 
 
2.6 Temperatuur 
20-24 graden. 
 
2.7 Grootte 
5 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
aan de bovenkaak zitten 2 voelsprieten, terwijl er in elke mondhoek een lange voelspriet 
zit. 

 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
de mannen zijn iets groter en een beetje roodachtiger dan het vrouwtje. 
 
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 
klein maar robuust, in de paartijd heeft de man een blauwachtig lichaam en zijn de 
vinnen geelachtig. 
helaas niet op de foto te zien. 

 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
teveel nitriet/nitraat 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
vredig. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
de mannen kunnen onder elkaar wel eens dreigen maar tot een treffen komt het zelden. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
vredig 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb alleen dat ze zo,n 8 jaar oud kunnen worden. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
redelijk rustig. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
klein levend voer maar ook groenvoer. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
bijna alles van klein levend voer zoals muggenlarven-pekelkreeftjes maar ook 
diepvriesvoer-vlokvoer-groenvoer. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
de kweek is redelijk eenvoudig, u zet een paartje in een aparte kweekbak met wat 
planten en de temperatuur stelt u in op 26-27 graden, zorg ervoor als u dagelijks in de 
buurt bent van het aquarium dat u de ramen afdekt zodat de vissen niet gestoord 
worden, als het paartje klaar is voor de paring zorgt de man voor een plaats waar de 
eieren worden geworpen, dat wil zeggen het mannetje blijft op een plek zitten wachten 
totdat het vrouwtje naar de man toezwemt, dan blijven ze zij aan zij naast elkaar 
zwemmen totdat de man zijn staartvin om de rug van het vrouwtje doet, dan volgt er 
een lichte stuiptrekking met als gevolg dat de eitjes en sperma afgezet worden, de 
meeste eitjes vallen naar de bodem en sommigen blijven hangen in de planten,na het 
afzetten moet u de ouderdieren eruit halen omdat de man er heel veel van opeet(het 
vrouwtje niet zoveel) er kunnen wel tussen de 250-400 eitjes verspreid over de bak 
liggen, bij 26 graden komen de eitjes na ongeveer 24-28 uur uit, laat de bak nog een 
paar dagen afgedekt staan dan voelen de jonkies zich het prettigst, 
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 nadat de jongen vrijzwemmen kunt u ze voeren met cyclops en na 3 dagen 
kunt u artemia-nauplien voeren,een week na het vrijzwemmen heeft u bijna 
geen verliezen meer van de jongen. 
De mannetjes van dit soort nemen een klein territorium in. Houd daarbij rekening bij de 
grote van de bak en de man/vrouw verhouding. 
Op de volgende link zie je een man in bruidstooi. 
http://www.jjphoto.dk/fish_archive/aquarium/puntius_oligolepis_2x.jpg 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
de eerste paar dagen cyclops, na 3 dagen artemia-nauplien. 
 
6. Conclusie  
mocht u deze vis ook eens willen houden zorg dan voor een aquarium van minstens 60 
cm lang,zorg voor voldoende beplanting zoals vallisneria spiralis,cryptocoryne 
lucens,hygrophila-soorten of andere soorten, zorg ook voor wat hout en stenen waarin ze 
kunnen schuilen mocht dat nodig zijn, de bodembedekking moet iets donkerder zijn 
zodat de vissen beter uitkomen, deze vis moet u met minstens 8 stuks houden, met 
eventueel rustige medebewoners,zorg ook voor een beetje stroming in het water. 
 
7. Links  
http://www.punkyfish.nl  
http://www.rosaceus.be  
http://aquavisie.retry.org 
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