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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
umbra limi betekend: umbra=schaduw en limi=modder vandaar dat deze vis graag in 
een donker met zandbodem bedekt aquarium zit. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
kirtland 1841 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:umbridae(hondsvissen) 
Orde: esociformes(snoekachtigen) 
Klasse:actinoptherygii(straalvinnigen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
noord-amerika o.a. in de baai van hudson(amerika) maar ook in bv de rivier van 
manitoba(canada) 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 6-7 
gh 3-6 
 
2.6 Temperatuur 
17-22 graden. 
 
2.7 Grootte 
lengte kan sterk varieren in minnesota bv worden ze ongeveer 17-18 cm, maar in het 
aquarium worden ze meestal zo,n 8-9 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 

 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
nnb 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
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nnb 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 
slanke vis met een beetje een snoekachtige bek. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
nnb maar zoals bijna alle vissen nitriet-nitraat denk ik. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
vredig 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredig kan on de broedtijd wel agressief zijn. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
zeer vredig. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb wij weten alleen dat deze vis ongeveer 4 jaar kan worden,het record is 7 jaar. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
vrij rustig. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
kleine slakken,watervlooien,kreeftjes,en af en toe kleine visjes. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
levend voer zoals muggenlarven,tubifex,daphnia,en ook jonge visjes. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
in april als de watertemperatuur daalt naar zo,n 10-15 graden paren de vissen, zij komen 
bij elkaar in kleine meertjes of uitsparingen van het meer waar voldoende vegetatie is,er 
word geen nest gebouwd want het vrouwtje legt een voor een de eieren op de vegatatie'' 
en de man bevrucht de eieren, daarna worden de eieren bewaakt door het vrouwtje 
totdat ze uitkomen, een vrouw kan 425-450 leggen, de jongen komen na ongeveer 7-10 
dagen uit. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
de kweek in het aquarium is eenvoudig, tot 2000 eieren worden afgezet en bevrucht'' de 
eieren kleven aan de planten en komen na 7-10 dagen uit. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
de jongen kunt u met atremia, fijn gewreven vlokvoer groot brengen, wel is het 
noodzakelijk om af en toe de grootste jongen eruit te halen aangezien het ook 
kannibalen zijn. 
 
6. Conclusie  
als u deze vis ook wilt in een aquarium zorg er dan wel voor dat de bak minimaal 120 cm 
groot is,beplant het aquarium aan de randen en achterin met planten,zorg voor 
zwemruimte in het midden van de bak,de bodem kunt u het beste met zand vullen'' zorg 
voor een donkere bak en een klein beetje stroming wordt op prijs gesteld. 



 
7. Links  
http://www.gen.umn.edu 
http://fishbase.mnhn.fr 
http://aquavisie.retry.org 
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