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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Het artikel is geschreven naar aanleiding van het raad de vis zijn naam spel. Helaas is dit 

een vis die haast niet beschreven staat in bronnen op het internet of in boeken. Iedere 

aanvulling is dus welkom. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

nnb 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Lin, 1935 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: cyprinidae (karpers) 

Orde: cypriniformes (karperachtigen) 

Klasse: actinopterygii (straalvinnigen) 

 

2.4 Vindplaats 

Azie (de rivier van Zhujiang in China en in Vietnam) 

 

 

2.5 Waterwaarden 

nnb 

 

2.6 Temperatuur 

nnb 

 

2.7 Grootte 

nnb 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

nnb 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

nnb 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

nnb 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

Dikke ronde lippen, grote anaalvin, redelijk groot hoofd 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Zoals alle vissen zijn ze gevoelig voor te hoge nitriet, nitraat of fosfaatwaarden. De 

populatieverdubbelingstijd is kort te noemen, dus redelijk bestendig tegen mogelijke 

plagen of ziekten. 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 



Vredig 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

nnb 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

nnb 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

nnb 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

nnb 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

nnb 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

nnb 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

nnb 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

nnb 

 

6. Conclusie  

Er is helaas weinig informatie te vinden over deze soort. 

 

7. Links  

http://filaman.ifm-geomar.de||80.127.40.202||reg||1||AquaForum 

Beheer||00000329||yes 

Z||000001||fctwente||07-24-2006||03:13 PM||||[Mod Break] 

Het artikel lijkt mager, maar de verklaring van FCTwente is duidelijk. Iedereen die het 

weet aan te vullen, gaarne melden! 

[/Mod Break] 

 

ik pak gewoon een naam uit de raad de vis en zoek zoveel mogelijke informatie op 

helaas bijna niets gevonden op het net van deze vis... 


