
Sawbwa resplendens 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
nnb 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
annandale 1918 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:cyprinidae(karpers) 
Orde: cypriniformes(karperachtigen) 
Klasse:actinoptergii(straalvinnigen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
azie: het meer van inle in myanmar (voorheen birma) 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 7-8 
gh 9-19 
kh 16-20 
 
2.6 Temperatuur 
21-24 graden. 
 
2.7 Grootte 
3-4 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 

 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
het vrouwtje is grijsbruin dus niet zo spectaculair om te zien'' maar de mannen zijn zilver 
tot staalblauw met voor aan de kop en achteraan de staart ''bloedrode'' vlekken (zie foto) 
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deze soort wordt ook wel eens 
''naakt''rasbora genoemd hij heeft namelijk geen schubben (MAAR HET IS GEEN 
RASBORA) 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
ze lijken op rasborasoorten. 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
indien de temperatuur boven de 24 graden komt kunnen ze eerder ziek worden,ook de 
kleuren worden minder. 
verder teveel nitriet/nitraat 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
vredig 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredig 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
vredig 
 
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 
het beste is klein levend voer bv artemianauplien, maar na gewenning ook droogvoer. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 



is niet zo moeilijk als men tenminste voldoende klein levend voer op voorraad heeft, de 
eieren worden afgezet in bv fijnbladerige planten, na het afzetten moeten de ouderdieren 
worden verwijderd. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
de jongen worden groot-gebracht met infusorien. 
 
6. Conclusie  
wilt u deze vis houden zorg dan voor een aquarium van minstens 50 cm, de sawbwa 
resplendens is een vreedzame vis die in scholen leeft van minstens 12 stuks en veel 
zwemruimte nodig heeft, het aquarium kunt u inrichten met een dikke beplanting aan de 
randen en de achtergrond'' ze moeten worden gehouden in het gezelschap van andere 
vreedzame vissen en het water mag niet te zacht zijn. 
 
7. Links  
http://aquaclopedie.dyndns.org 
http://filaman.ifm-geomar.de 
http://aquavisie.retry.org 
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