
Puntius asoka 
 

Geschreven door: Schaduwvacht  

 

1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Deze vis dook op in het raad de vis zijn naam spel, en ik ben even op onderzoek uit 

geweest.  

 

 

2. Achtergrond 

 

Familie, Cyprinidea  

orde, cyprinoformes  

klasse, Actinopterygii 

 

De nederlandse naam Asoka barbeel, stamt nog uit de periode dat de vis geclassifeerd 

stond als behorende tot de Barbus familie. Ondanks de herclassificatie is deze benaming 

niet verandert. 

De Asoka barbeel komt uit Srilanka; hij wordt voornamelijk gevonden in bovenloop van 

de Sitawaka rivier en zijn zijtakken, en de Kelani rivier in de buurt van het stadje 

Kitulgala. 

 

Hij vraagt een pH : 6.5 - 7.5 en een dH : 1 – 18 ,bij een temperatuur van 25-30 º 

Celcius 

Grootte = tot 17 cm 

Hij ziet er een beetje uit als een kleine karper. Vaak licht gekleurd met donkere stippen 

die een streeppatroon vormen. 

 

De vis wordt met uitsterven bedreigd, voornamelijk door het verbrokkelen, vervuilen 

(verzouten) en verdwijnen van habitat en door overbevissing voor de export. 

 

3. Gedrag 

Ze houden zich vooral op in vrij diep water (1-2 m). Het zijn snelle zwemmers en je zult 

ze zelden aan het oppervlak zien. Jonge dieren scholen in grote scholen van 30 tot 100 

dieren samen in het wat ondiepere water van de benedenloop van de rivier. 

 

4. Voedsel 

Het zijn omnivoren; ze voeden zich met insekten, wormen, planten… en wat ze nog meer 

kunnen vinden. 

 

 

5. Kweek 

Eitjes worden afgezet tussen de planten. De ouders vertonen verder geen broedzorg, en 

jongen worden vaak als voedsel gezien. 

 

6. Conclusie 

Gezien het feit dat de vis op de rode lijst staat als kritiek bedreigd met uitsterven. Gezien 

zijn formaat (17 cm) en het feit dat het snelle zwemmers zijn die diep water verlangen. 

Zijn de niet aan te raden voor het doorsnee huiskameraquarium. 

 

7. Links 

http://www.fishbase.org/Country/CountrySpeciesSummary.cfm?id=6141&lang=English&

c_code=144 

http://en.wikipedia.org/wiki/Puntius#_note-fish 


