HuisDieR in tHe spotligHt

De CHinese Danio
De Chinese danio (Tanichthys albonubes) heeft de naam ijzersterk te zijn, gemakkelijk te houden en al genoegen te nemen met een klein aquarium. Daarom
wordt hij vaak verkocht aan beginnende aquarianen. Toch hebben ook deze visjes hun voorkeuren wat betreft verzorging. Van oorsprong komen Danio’s uit een
wat hoger gelegen gedeelte in China, waar het water wat koeler is. In de handel
zijn nagenoeg alleen nog nakweek Chinese danio’s te vinden die zich aardig
aangepast hebben aan de omstandigheden in het tropisch aquarium.
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HUISVESTING

Na circa een week zul je moeten beginnen met het verver-

Van nature zijn Chinese danio’s gewend aan tempera-

sen en het filteren van het water. Dat ligt ook een beetje

turen tussen de 15 en de 23 graden. Dat betekent dat

aan de grootte van het kweekaquarium en de hoeveelheid

ze ook prima in een onverwarmd aquarium gehouden

uitgekomen eitjes, dus eigenlijk de mate van vervuiling.

kunnen worden (kamertemperatuur) of zelfs buiten in

De verdere opfok van de visjes zal geen noemenswaar-

bijvoorbeeld een kleine vijver gedurende de zomermaan-

dige problemen geven, mits er regelmatig wordt gevoerd

den. Het is af te raden om ze altijd boven de 25 graden

(meerdere keren per dag) en water wordt ververst. Naar-

te houden omdat dit hun levensduur zal verkorten. Nor-

mate de vissen groeien, zal ook het aquarium daar uiter-

maal gesproken kunnen danio’s drie tot vier jaar oud

aard op aangepast moeten worden voor een optimale

worden. Ze worden niet langer dan 3,5 à 4 centimeter en

ontwikkeling.

zijn daarom prima geschikt voor een kleiner aquarium.
Desondanks hebben ze toch nog wel wat zwemruimte
nodig, dus je kunt klanten het beste een aquarium vanaf

VARIANTEN

Naast de gewone Chinese danio is er inmiddels ook een

60 centimter lengte adviseren. Wat stroming in het water

sluier- en een gouden kweekvariant te verkrijgen. Van

kunnen deze visjes ook erg waarderen.

dezelfde familie Tanichthys zijn ook de Tanichthys lini

Chinese danio’s houden van elkaars gezelschap en laten

en de Tanichthys micagemmae regelmatig in de han-

dan hun mooiste kleuren zien. Een groepje vanaf acht

del te verkrijgen. De verzorgingswijze van deze andere

stuks is dan ook aan te bevelen als minimumaantal. Het

varianten uit deze familie is hetzelfde als de Tanichthys

gezelschap voor deze vissen kan bestaan uit andere kar-

In een aquarium of vijvertje zonder
andere medebewoners
en met wat
fijne beplanting, kunnen
spontaan wat
jonge dieren
verschijnen.

albonubus. ←

perachtigen die niet te groot worden of een bedreiging
kunnen vormen voor deze visjes. Levendbarenden zoals
guppy’s, molly’s of plaatjes zijn ook prima gezelschap.
Ook wat voeding betreft zijn ze snel tevreden. Je kunt ze
als basis fijn droogvoer aanbieden afgewisseld met kleine watervlooitjes of cyclops. Als het maar fijn voer is.

VOORTPLANTING

Het extra leuke aan het verzorgen van de Chinese danio
is dat ze zich gemakkelijk voortplanten. In een aquarium of vijvertje zonder andere medebewoners en met
wat fijne beplanting, kunnen spontaan wat jonge dieren
verschijnen. Deze mogen dan gewoon bij de ouders blijven. Als de ouderdieren goed gevoerd worden, zullen ze
geen kannibalistische belangstelling hebben voor hun
nageslacht. Als je een serieuze kweek wil opstarten, kun
je ook één of meer koppeltjes apart zetten in apart aqua-

De Chinese danio werd ontdekt in 1932 in een stroompje in de Witte-Wolken-

rium.

bergketen in Guangdong, de naam van de ontdekker luidt Tan, en dit verklaart

KWEEKAQUARIUM

wolken). Dus: het visje van Tan uit de Witte Wolken. Vroeger werd hij ook wel

De mannetjes en vrouwtjes zijn te onderscheiden door
hun kleur of naar de bouw van de vis. De mannetjes
zijn sowieso intenser van kleur. De vrouwtjes zijn als ze

de wetenschappelijke naam: Tan - ichthys (= vis) - albo (= wit) - nubes (=
‘arbeidersvisje’ genoemd omdat hij zo makkelijk kweekt dat zelfs de
toenmalige arbeiders ze konden betalen.
Bron: Wikipedia

geslachtsrijp zijn ronder en wat groter en de mannetjes
slanker en iets kleiner. De inrichting van zo’n kweekaquarium kan sober zijn en bestaan uit een bosje fijne
planten of een plukje wol, en klein laagje grover grind
waar de eitjes tussen kunnen vallen. Een klein luchtbelletje om het water wat in beweging te houden, is over
het algemeen voldoende. Om de vissen te stimuleren om
de eitjes ook daadwerkelijk te gaan afzetten, kun je de
temperatuur iets verhogen. De eitjes komen na ongeveer
twee dagen uit en pas als de kleintjes gaan zwemmen (na
het verteren van hun dooierzakje) heeft het pas zin om
een beetje te gaan voeren met het kleinste stofvoer. Hier
is ook speciaal voer voor te krijgen. Eventueel kun je de
waterstand nog wat verlagen zodat de visjes makkelijk
het voer kunnen vinden.
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