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1.Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel  
D
meer over weten en dit wil ik ook graag met jullie delen. 
 
2

it visje heb ik sinds kort in mijn bezit en is een zeer interessant visje. Hier wilde ik iets 

. Achtergrond 
wetenschappelijke naam2.1 Uitleg van de  

mmae: niet bekend 

.2 Beschrijver van de vis

Tanichthys: vis van de chinees Tan, micage
 
2  

.3 Familie, orde en klasse

Freyhof en Herder in 2002 
 
2  
Cyprinidea, Cypriniformes. 
 
2.4 Vindplaats 

el groeiende steden in Vietnam in de River Ben Hai. Ze werden voornamelijk in 

.5 Waterwaarden

Tussen twee sn
bochten gevonden uit de stroming. 
 
2  

eze visjes zijn niet zo kieskeurig, ze worden ook in het laagland gevonden en daar heb je 

.6 Temperatuur

 
D
uiteenlopende waterwaardes. 
 
 
2  

.7 Grootte

18 tot 25 graden 
 
2  

.8 Uiterlijke kenmerken

3 cm 
 
2  
 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cypriniformes/oCypriniformes


Een vrouwtje, 

 
 
H
 

ier een groepje. 

.9 Geslachtsonderscheid2  
et vrouwtje. Het mannetje heeft ook veel meer rood in de staart 

.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen

Mannetje kleurrijker dan h
 
2  

s 

.11 Problemen in leefomgeving

Hij lijkt veel op de Chinese Danio, Tanichthys albonube
 
 
2  

dreigd.  

.12 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen

Deze visjes zijn met uitsterven be
 
 
2  

. Gedrag 
n gedrag

Mij niet bekend 
 
3
3.1 Algemee  

rustig,  

.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten

Vreedzaam en relatief 
 
3  

gen elkander en dan laten ze hun kleuren prachtig zien. Af 

.3 Gedrag in relatie tot andere soorten

Vreedzaam, mannetjes baltsen vaak te
en toe zwemmen ze achter elkander aan. 
 
3  

rust. 

.4 Gedrag in relatie tot leeftijd

Vreedzaam, ze laten andere soorten met 
 
3  

.5 Gedrag in relatie tot voedsel

Vreedzaam 
 
3  

n belemmeren elkander niet 

. Voedsel 
ehoefte van nature

Ze komen er met z’n allen op af e
 
 
4
4.1 Voedselb  



Klein natuurlijk voedsel. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 

ps, daphnia, azijnaaltjes, fijngesneden watervlooien en ook droogvoer. Ze 

. Kweek 
er het kweken in de natuur

Artemia nauplien, cyclo
lusten eigenlijk alles.  
 
5
5.1 Alles ov  

.2 Alles over het kweken in het aquarium

Mij niet bekend. 
 
5  

 ze een week en de eerste jongen zwommen al in de 

tje bevrucht de eitjes en zo zie je een aantal 

ls men een echte kweek wil opzetten moet men een kweekgroep van 10 stuks in een apart 
an.  

e produceren niet zo veel eitjes en je zult dan ook geen grote hoeveelheid jonge in een keer 

e eitjes komen na 2 dagen uit. Je zult dan snel jonge zien. Vreemd genoeg schuilen deze ook niet 

 kunt de jonge visjes voeren met pantoffeldiertjes, artemia nauplien, azijnaaltjes en stofvoer. 

.3 Opkweken van jongbroed

In het aquarium paren ze al heel snel ik had
bak rond. Het mannetje baltst veel en probeert zo een vrouwtje te verleiden, als hij een vrouwtje 
heeft lokt hij haar achterin het aquarium naar de  
beplanting en omklemmen ze elkander. Het manne
eitjes naar de bodem zakken (ik zag er toen een stuk of 8) 
 
A
aquarium zetten met een temperatuur van 20-25 graden. Ze zullen dan snel tot paren overga
 
Z
hebben zoals bij de Chinese danio (Tanichthys albonubes)  
 
D
tussen de beplanting maar zie je ze gewoon onder het open wateroppervlak zwemmen. De ouders 
eten de jonge visjes niet op. De jonge visjes eten de jongere pasgeboren visjes wel op. 
 
Je
 
5  

t. Je zult dan snel jonge zien. De ouders eten de jonge visjes niet 

 kunt de jonge visjes voeren met pantoffeldiertjes, artemia nauplien, azijnaaltjes en stofvoer. 

. Conclusie 
micagemmae is een mooi kleurrijk visje die goed in kleinere aquaria te houden is. 

 

. Links 

ttp://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Tanichthys_micagemmae.html

De eitjes komen na 2 dagen ui
op. De jonge visjes eten de jongere pasgeboren visjes wel op. 
 
Je
Wel regelmatig blijven verversen. 
 
6
De Tanichthys 
Een aquarium van 60 cm met dichte beplanting en vrije zwemruimte is ideaal. Het is een visje die
in een school gehouden dient te worden. Als medebewoners kun je de Corydoras pygmaeus of 
hastatus kiezen bijvoorbeeld. Zo heb je een mooi geheel. 
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h  

http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Tanichthys_micagemmae.html

