
Garra rufa 
Geschreven door: Alexander Buil (Keukenprins) 
 

 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Ik heb deze vis zelf zitten en hoop ermee te kweken binnenkort. Leuke actieve levendige 
vissen die te weinig gehouden wordt. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Heckel 1843 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Cyprinidae (Karpers), Cypriniformes (Karperachtigen), Actinopterygii (Straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
Eurasie: Jordanië, Orontes, Tigris- riviermonding van de Eufraat. Ook in sommige 
kustrivieren in zuidelijk Turkije en noordelijk Syrië. Komt voor in verschillende 
omgevingen zoals rivieren, meren, kleine vijvers en kleine modderige stroompjes. 
Bewonen de onderste waterlaag waar ze zich voeden met aufwuchs. Komen ook voor in 
warmere wateren waar ze de huidschilfers van zwemmers eten. Daarom wordt deze vis 
gebruikt in kuuroorden in o.a. Turkije bij mensen die lijden aan Neurodermitis (Eczeem) 
en Psoriasis. 
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2.5 Waterwaarden 
De waterwaardes van deze vis is onbekend, maar men mag aannemen dat deze zeer 
ruim zijn aangezien ze in zeer diverse wateren voorkomen. 
 
2.6 Temperatuur 
15-28 graden 
 
2.7 Grootte 
14-16 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
Langgerekt, cilindervormig lichaam met onderstaande bek. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
Mannetjes hebben langere pectorale vinnen (borstvinnen) en paar uitslag in de 
paringstijd. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Er zijn nog meerdere soorten uit de familie Garra, om er een paar te noemen: G. nasuta, 
G. ornata, G. pingi en de G. rossica 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
 
2.12 Bouw van de vis 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag 
Groepsdier die dus met minimaal 5 of 6 exemplaren gehouden moet worden. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Vreedzaam tegenover soortgenoten 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
3.3 Vreedzaam tegenover andere vissen 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
Leeft in de natuur van aufwuchs aan planten, stenen en hout. In kuuroorden wordt hij 
gebruikt voor de behandeling van mensen met Neurodermitis (Eczeem) en Psoriasis 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Alleseter maar plantaardige kost mag niet ontbreken! 
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5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Kweek niet moeilijk, eieren worden tussen planten e.d. gelegd. Voor goede kweek is het 
beter een echte kweekbak in te richten waarin een legrooster gebruikt wordt, het zijn 
namelijk echte ei-rovers. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Stofvoer, artemia-nauplien, en verder alles wat in de bek past. 
 
6. Conclusie 
 
7. Links 
Aquavisie 
Fishbase 
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http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Garra_rufa.html
http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=26483&lang=Dutch

