
Botia kubotai  
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na aanleiding van het spel raad de vis zijn naam wil ik ook wel even een artikel schrijven! 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
botia betekend: een inheemse benaming voor soldaat 
kubotai betekend: ??? 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Kottelat 2004 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: gobitidae 
Orde: cypriniformes 
Klasse:Actinopterygii 
 
 
2.4 Vindplaats 
Myanmar (Birma) De vissen van de beschrijving komen uit de bovenloop van de Chon 
Son rivier die uitmondt in de Megathat Chaung, een zijrivier van het bassin van de rivier 
Ataran, dicht bij de plaats Phadaw. 
 
2.5 Waterwaarden 
pH:6.5-7.2.  
kh: 4-7 
max: gh 12 
 
2.6 Temperatuur 
24-28°C  
 
 
2.7 Grootte 
volwassen lengte 12-14 vm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
De kubotai heeft een uniek kleurpatroon. De jongen hebben 3 zwarte/bruine strepen en 5 
zwarte/bruine dwarsbalken. Hierdoor blijven er 4 paren van gele vlekken over. Als de vis 
ouder wordt zullen de strepen en dwarsbalken breder worden en worden de gele vlekken 
kleiner, maar soms worden ze ook groter of kleiner maar worden het er meer. Kort 
gezegd betekent dit, dat er duidelijk verschil zitten tussen volwassen vissen en ze elk 
hun eigen patroon hebben. 
In de strepen en dwarsbalken zullen ook kleine gele vlekjes ontstaan.  
 
De vorm van de kubotai is gelijk aan de meeste andere botia’s. Het lichaam heeft een 
typische botia vorm en heeft om zijn mond vier “snorharen” en zoals de meeste botia’s 
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ook 2 stekels onder zijn ogen. Door deze stekels is het niet mogelijk om grotere botia’s 
te vangen met een fijn netje. Ze blijven er zeker in vast zitten met alle gevolgen van 
dien 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
moeilijk te zien maar het vrouwtje heeft op latere leeftijd een rondere buik. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
alle botia soorten. 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb in het wild! in het aquarium: bukotai's zijn over het algemeen niet veel eisend. Het is 
een zeer sociale vis, die het zeer op prijs stelt om in een grote groep te leven van 6 of 
meer soortgenoten. Dit maakt ze wel wat ondeugender naar andere vissen toe. De 
inrichting moet voldoende schuilplaatsen bieden en de bodem moet uit zand of afgeronde 
klein grind. De kubotai komt in alle lagen van het aquarium voor en zijn erg actief 
(overdag als in de nacht). Net als andere schubloze vissen zijn de kubotai erg gevoelig 
voor parasieten die zich op de huid richten, pas echter op met medicatie want door 
diezelfde gevoeligheid kunnen ze ook niet tegen alle medicijnen of aangeraden 
doseringen ervan. 
 
2.12 Bouw van de vis 

 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Net als andere schubloze vissen zijn de kubotai erg gevoelig voor parasieten die zich op 
de huid richten, pas echter op met medicatie want door diezelfde gevoeligheid kunnen ze 
ook niet tegen alle medicijnen of aangeraden doseringen ervan. 
 
 
3. Gedrag  



3.1 Algemeen gedrag 
kubotai's zijn over het algemeen niet veel eisend. Het is een zeer sociale vis, die het zeer 
op prijs stelt om in een grote groep te leven van 6 of meer soortgenoten. Dit maakt ze 
wel wat “ondeugender” naar andere vissen toe. De inrichting moet voldoende 
schuilplaatsen bieden en de bodem moet uit zand of afgeronde klein grind. De polkadot 
botia komt in alle lagen van het aquarium voor en zijn erg actief (overdag als in de 
nacht) 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
vredelievend 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
vredelievend, met een groter groep kunnen ze wat ondeugender zijn tegen over andere 
vissen! 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
vredelievend. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Het is een omnivoor, en zal zowel droogvoer als diepvries/levendvoer tot zich nemen. 
Groenten als komkommer eten ze wel, maar in stuk mindere mate dan andere botia 
soorten. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Geen kweek bekend in het aquarium. Vissen in de winkels zijn meestal wildvang ondanks 
er geruchten zijn dat ze worden gekweekt in Florida en Azie 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
nnb 
 
6. Conclusie  
als men deze vis in een aquarium wil houden zorg dan voor een aquarium van minimaal 
1 meter lang, qua inrichting moet men een zandbodem nemen of heel fijn afgerond 
grind, zorg ook voor veel schuilplaatsen door middel van hout e.d. ook is het wenselijk ze 
met minimaal 6 stuks te houden! 
 
7. Links  
http://modderkruipers.tukkerted.nl/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=61  
http://www.aquariumwereld.be/jaargang_2008/61_02.htm 
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