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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

na aanleiding van raad de vis zijn naamspel wil ik ook wel een artikel schrijven. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

brycon uit het grieks brykon=bijter,tandenknarser 

heterorhabdus=van verschillende vormen 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

ulrey 1894 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:charidae(karperzalmen) subfamilie incertae subis 

Orde: characiformes(karperzalmen) 

Klasse:actinopterygii (straalvinnigen) 

 

 

2.4 Vindplaats 

benedenloop van de amazone (brazilie) 

 

2.5 Waterwaarden 

ph 6.5 

gh 5-8 

kh 5,5-7.0 

 

2.6 Temperatuur 

23-26 graden. 

 

2.7 Grootte 

tussen de 3-5 cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

langerekt lichaam, zijdelings een beetje afgeplat 



 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

mannen zijn duidelijker slanker dan de vrouwen. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

zalmen 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 



nnb alleen de jongen kunnen gevoelig zijn voor teveel waterverversingen. 

 

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 alleen dat deze soort zo,n 3 jaar oud wordt. 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

rustig 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

nnb 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

het liefst klein levend voer (vlokvoer wordt bijna niet gegeten) 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

nnb 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

neem een aquarium van minstens 40 cm lang vul die met onthard water en verwarm de 

bak tot 24 graden, zet er veel fijnbladerige planten in o.a myriophylum, zet er een grove 

doorluchter in' laat het aquarium 2 weken indraaien en zorg voor een ph van ongeveer 

6.5 het water moet ook een beetje aan de zure kant zijn (filteren over turf) zorg ervoor 

dat de bak niet te fel belicht wordt, na 2 weken kunt u er 1 man-1 vrouw indoen, passen 

deze 2 bij elkaar dan beginnen ze na 2-3 dagen met het afzetten van de eieren in de 

fijna bladeren, na ongeveer 1-2 uur heeft het vrouwtje er genoeg van'' haal dan bijde 

ouderdieren eruit, na 36 uur komen de jongen uit. 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

fijn infuus.na 6 weken beginnen de jongen op kleur te komen. 

 

6. Conclusie  

wilt u deze vis ook een keer houden zorg dan voor een aquarium van minstens 60 cm, 

zorg voor een beetje stroming en veel planten in de bak, ook een donkere bodem wordt 

aangeraden omdat dan de kleuren beter uitkomen van deze soort, zorg eventueel voor 

rustige medebewoners, zorg voor een beetje zuur water (filteren over turf) ook een 

gedemte verlichting stellen ze op prijs. 

 

7. Links  

http://filaman.ifm-geomar.de 

http://www.punkyfish.nl 

http://aquavisie.retry.org 

http://www.kara-inci.nl 


