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Egg Fish 
Origem: China 
 
Fênix é uma variedade chinesa com um corpo em forma de ovo e uma cauda 
longa, sem barbatana dorsal e sem crescimento de cabeça. Ele vem em todos 
os tons de cor e tipos de escama. 
Maruko também é uma Linhagem chinesa, assim chamado porque eles 
carecem de wen no rosto e corpo que se assemelha a variedade Cabeça de 
Leão com um barbatanas traseiras posteriores de formato triangular. Acredita-
se que estes peixes sejam um precursor do Ranchu e Cabeças de Leão. 
 
Morfologia 
Possui corpo levemente arredondado de contornos suaves. A profundidade do 
corpo corresponde a aproximadamente 60% de seu comprimento (sem incluir 
as nadadeiras). Não possui corcunda e o contorno do seu dorso deve ser 
suave sem apresentar “lombadas” (protuberância) quando o peixe é observado 
lateralmente. A cabeça não apresenta wen ou qualquer outra estrutura 
extravagante. 
Nadadeiras 
Não apresenta nadadeira dorsal ou qualquer vestígio dela.  
Maruko: Nadadeira caudal (NC) deve ser curta, dupla e bifurcada, essa 
bifurcação deve compreender no mínimo 33% quando observado por cima e 
possuir quatro pontas.  
Fênix: O comprimento pode variar de média a longa, são finas e delicadas 
como a dos Kinguio Véu e bem espaçadas. Suas outras nadadeiras anal (NA), 
peitoral (NP) e pélvica (NPV) são duplas, emparelhadas e compartilham o 
mesmo tamanho e ângulo o que dá ao peixe um balanço perfeito.  
Coloração 
No grupo Calico e Matt: A coloração ideal deve ser predominantemente azul, 
intercalada com manchas de violeta, vermelho / laranja, marrom e amarelo e 
salpicado de preto. Peixes neste grupo que são quase ou completamente livres 
de regiões metálicas são preferíveis.  
Grupo metálico: Pode apresentar cores únicas como vermelho, laranja, 
amarelo, azul, castanho, preto ou ser variado com as cores compreendendo 
uma combinação de quaisquer dois ou mais de vermelho, laranja, amarelo, 
azul, castanho, preto ou prata / branco, apresentado um padrão agradável.  
Maruko 

FORMATO DO CORPO NOTA % 

VISÃO SUPERIOR Corpo 10 – Nadadeiras  15  

VISÃO LATERAL Corpo 35 – nadadeiras 10 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 

Fênix 
FORMATO DO CORPO NOTA % 

VISÃO SUPERIOR Corpo 10 – Nadadeiras  20 

VISÃO LATERAL Corpo 20 – nadadeiras 20 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 
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