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Jikin  
Inglês: Jikin goldfish 
Japonês: Jikin 

Origem: Japão  
 

Morfologia 

O Jikin é considerada uma das mais raras variedades de kinguio devido as suas 

características únicas. Possui corpo alongado com profundidade equivalente a 40% de 

seu comprimento. Curvatura dorsal suave sem presença de cupim (corcunda). Não 

possui wen ou desenvolvimento extravagante de olhos ou narina. 

Nadadeiras 

Sua nadadeira caudal deve possuir lóbulos arredondados e bem espalhados sobre a linha 

horizontal, deve ser dupla e bifurcada, essa bifurcação deve compreender um ângulo de 

180º quando observado por cima e possuir quatro pontas. A barbatana caudal deve ser 

mantida verticalmente, completamente dividida e bem espalhada, abrindo-se a cerca de 

90 graus em relação ao corpo quando o peixe está em repouso; ele deve aparecer como 

uma "forma de X" quando visto de trás com todos os quatro lóbulos pareados. O 

pedúnculo caudal deve ser curto, não alongado. Os Jikins são peixes de corpo 

compacto, portanto, uma nadadeira caudal robusta é fundamental para manter seu 

balanço. A nadadeira dorsal é simples de contorno suave e suas outras nadadeiras (anal, 

peitoral e pélvica) são duplas, compartilham o mesmo tamanho e ângulo e são 

perfeitamente emparelhadas, o que dá ao peixe um balanço perfeito. Todos os lóbulos 

da nadadeira devem ser suavemente arredondados. 

Coloração 

Sua coloração deverá ser metálica, apresentando apenas as cores branco e vermelho, 

considerado o padrão ideal o "Rokurin", que significa que seis partes do corpo, os lábios 

e cada uma das nadadeiras devem ser vermelhos, o resto do copo deverá ser branco. 

 

Ideal e competição 

Nadadeira dorsal (ND) simples (única). 

Nadadeiras caudal (NC), anal (NA), peitoral (NP) e pélvica (NPV) emparelhadas. 

Nadadeira caudal dupla, de quatro pontas e com aleta dividida a 180º, posicionada a 
90º em relação ao corpo. Em uma visão traseira devem parecer as asas de uma 

borboleta.  

Comprimento mínimo do corpo adulto 5.7 centímetros, sem incluir as nadadeiras 
 

FORMATO DO CORPO NOTA % 
VISÃO SUPERIOR Corpo 10 - NC 15 
VISÃO LATERAL Corpo 15  

NADADEIRA CAUDAL 10 
OUTRAS NADADEIRAS 5 

COLORAÇÃO A OU A + B 35 
COMPORTAMENTO 10 
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Jikin desenho técnico 
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