
Tanichthys albonubes  

 

Tekst: Tien 

 

De Chinese danio ofwel Tanichthys albonubes is een visje wat oorspronkelijk uit China en 

Vietnam komt. Het is een subtropisch/koudwater visje.  

 

Een stukje wikipedia: 
Citaat: 

 
De soort werd ontdekt in 1932 in een stroompje in de Witte-Wolkenbergketen in 

Guangdong, de naam van de ontdekker luidt Tan, en dit verklaart de wetenschappelijke 

naam: Tan - ichthys (= vis) - albo (= wit) - nubes (= wolken), dus: het visje van Tan uit 

de Witte Wolken. Vroeger werd hij ook wel "arbeidersvisje" genoemd omdat hij zo 

makkelijk kweekt dat zelfs de toenmalige arbeiders ze konden betalen. 

 
De winters in China kunnen koud zijn, zeker in de bergen waar de rivieren bevriezen en 

dus erg koud kunnen zijn. De aanduiding koudwatervis is daarom nog niet echt zo 

verkeerd. 

 

 
Foto: van het Wereld Wijde Web geleend 

 

Dit houd in dat deze vis, zeker in de zomer, ook heel goed buiten te houden is in onze 

vijver. Een speciekuip of kleine terrasvijver is een leuke oplossing bij kleine tuinen of 

balkons. Als de vijver minimaal 90cm diep is zou de vis zelfs het hele jaar door buiten 

kunnen blijven, maar zitten ze in een speciekuip dan is het overzetten naar een aquarium 

in de winter toch veiliger. 

 

Deze 4cm lange vis is familie van de karperachtigen en is erg makkelijk wat betreft 

waterwaarden en temperatuur. Hardheid mag variëren van 6-19 GH, pH het liefst rond 

de 6,5 – 7,5 en de temperatuur het liefst onder de 24 graden, ergens tussen de 17 en 

23 graden zou ideaal zijn. 

 

Hoewel het kleine visjes zijn, is een aquarium maat van zo’n 80cm toch wel aan te 

bevelen. Het zijn namelijk levendige visjes die toch wel een baantje willen trekken. Ik 

zou ze daarom ook niet samen zetten met vissen die van rust in de bak houden. 

Een goed filter welke voor wat stroming kan zorgen is gewenst bij deze vissen en het is 

een scholenvis dus een minimum aantal van 10 wordt veel genoemd in de verschillende 

bronnen op het internet en in de boeken. 

Zorg wel voor wat randbeplanting met bijvoorbeeld javamos, cabomba en waterpest 

maar ook andere fijnbladige planten. Deze kunnen goede diensten doen bij het afzetten 

van de eitjes. 



 

 
Foto: Franknikki 

 

Het kweken gaat vrij makkelijk, daar hoeft men bijna niets voor te doen. Er is wel een 

verschil in ervaring bij de kweek, de één haalt de ouders niet weg en vermeld ook dat de 

eitjes niet gegeten worden. Waarbij de ander toch de ouders weghaalt na het leggen 

omdat ze de eitjes wel opeten. 

Mijn advies zou daarom zijn; Wil je echt kweken zet ouders dan tijdelijk in een kweekbak 

en na het afzetten van de eitjes kunnen deze dan weer terug in het aquarium. Wil je niet 

echt kweken maar vind je wat jongbroed toch wel leuk, zorg dan voor een dichte 

randbeplanting in het aquarium of speciekuip waartussen de jongen veilig op kunnen 

groeien. 

 

De Danio’s eten alles wat er in hun bekjes past. Gevarieerd eten is natuurlijk het beste, 

muggenlarven, watervlooien, cyclops, artemia en ander levend of diepvriesvoer maar ook 

vlokvoer en korrels worden gegeten. 

 

Kortom een leuk en levendig visje, welke geen extreme voorwaarden nodig heeft om het 

goed te hebben in een aquarium of zelfs speciekuip buiten. Een verwarming is niet nodig, 

een beetje stroming is gewenst. 

  



_______________________________ 

Extra toegevoegde foto's door Zillian: 

 
 

 



Het afzetten: 

 


