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De fluocichliden komen er aan 

Ik weet niet of het ligt aan het ouder worden, maar meer 
en meer begin ik een hekel te krijgen aan het commercieel 
gedoe dat tegenwoordig in alle regionen opduikt. Alles, 
maar dan werkelijk ook alles moet de dag van vandaag 
geld opbrengen. Soms worden we ook dingen door ons 
strot geduwd die we niet willen of erger nog, die slechter 
zijn dan de oude systemen. Maar dit is stof voor een ander 
verhaal dat niet echt past in een aquaristisch tijdschrift.

Waar ik het wel wil over hebben is het commercieel 
gedoe dat sinds geruime tijd ingang gevonden heeft in de 
dierenhandel en meer speciaal in de handel in tropische 
vissen. We zijn maar net bekomen van de rage van de 
disco glasbaarzen, gloeien-in-het-donker zebradanio’s 
(Glofish, http://www.glofish.com/) en transgene rijstvissen 
of daar zijn de gehaaide Taiwanese kwekers (bijna) al met 
de opvolgers, te weten fluocichliden.

Enkele maanden geleden onthulde de Taiwanese 
Agriculturele Raad dat ze er in samenwerking met 
Academia Sinica (Taiwanese nationaal research centrum) 
in geslaagd waren transgene zebracichliden (Amatitlania 
nigrofasciata) en maanvissen (Pterophyllum scalare) te 
kweken die fluoresceren. 

Deze resultaten zijn het werk van 7 jaar onderzoek en 
leverden meteen ook de tot op heden grootste genetische 
vissen op. Volgens Dr. Chih-Yi Chen, die het researchteam 
van het Institute of Cellular and Organismic Biology van 
de Academia Sinica leidt, vereiste het kweken van de 
transgene zebracichlide meer werk, omdat ze in vergelijking 
met de kleinere vissen die ze vroeger gebruikten, minder 
controle hadden over de eiaflegging van de cichliden. 
In het geval van de zebracichlide moesten de onderzoekers 
zelfs de wacht optrekken bij de kweekbak tot dat de 
vissen eieren aflegden. Via micro-injectie werden dan 
genfragmenten in de eitjes aangebracht.  

Het kweken van fluorescerende scalares was nog moeilijker, 
omdat micro-injectie in dit geval niet kon worden gebruikt. 
Hier moesten ze gebruik maken van elektroporatie. Deze 
techniek maakt de celmembranen beter doorlaatbaar door 
deze gedurende enkele milliseconden bloot te stellen aan 
een elektrische puls. 

De transgene zebracichlide is al tot de vijfde generatie na-
gekweekt. Van de gemodificeerde scalares werden er nog 
geen nadere gegevens vrijgegeven. De techniek om trans-
gene zebracichliden te kweken werd, met het oog op de 
commerciële kweek, reeds overgedragen naar een private 
instelling. Het zal echter ongeveer een jaar bijkomende 
testen vergen om te zien of de transgene cichliden geen 
negatieve effecten hebben op de natuurlijke omgeving. 

De eerste fluorescerende cichliden worden begin 2012 op 
de markt verwacht. Men verwacht een jaarlijkse omzet van 
60 miljoen dollar (ongeveer 45,3 miljoen euro). Er is dus 
veel geld mee gemoeid. 

In Engeland zal deze vis legaal niet te verkrijgen zijn, omdat 
de Britten er een nogal strenge wetgeving op genetische 
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Nota van de HE-redactie:  
Bij een van de laatste toegevoegde videofilm-
pjes op www.zilverhaai.be zien we o.a. talrijke 
fluoreserende maanvissen rondzwemmen. 

De transgene zebracichlide (Amatitlania nigrofasciata) 
is al tot de vijfde generatie nagekweekt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
<  De natuurlijke vormen en kleuren van de statige maanvis-
sen (Pterophyllum scalare) zijn toch aantrekkelijk genoeg.



Als HE-redactie hebben wij dit artikel naar Gerald 
Bassleer gestuurd en zijn mening gevraagd. Gerald 
Bassleer is president van Ornamental Fish International 
(OFI) en zaakvoerder van Bassleer Biofish.
Zie hier zijn reactie

Bedankt voor bericht en tekst!

Ja, het publiek zou ook moeten weten dat zoiets niet 
moet aangeschaft worden…jammer genoeg krijgen wij 
van de liefhebbers af en toe nog de vraag naar die 
‘nieuwe’ soorten.
Wij, als Bassleer Biofish vermijden de import en 
zodoende ook de verspreiding van deze ‘artificiële’ 
vissen. Wij vinden dat er voldoende mooie natuurlijke 
vissen te krijgen zijn.
Als OFI kunnen wij het internationaal niet verbieden 
maar wij promoten het ook niet = ieder land moet naar 
zijn ethische normen handelen.
Gelukkig is er in de EU een verbod om te handelen 
in deze GM-soorten zolang ze geen ‘goedkeuring’ 
hebben gekregen van de desbetreffende instanties.
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gemanipuleerde organismen op na houden, waardoor de 
verkoop en het bezit van deze vissen illegaal is.  

Zitten we nu echt te wachten op dergelijke vissen? 
Ik en iedere andere aquariumliefhebber die de aquaristiek 
nauw in het hart dragen, in ieder geval niet. De gewone 
zebracichlide en de scalare zijn toch prachtige vissen, 
waarom moeten we dan dergelijke monsters in onze bak 
steken?  Ik maak me evenwel geen illusies. Die vissen 
zullen vroeg of laat wel in de handel opduiken, tenzij er 
een Belgische of Europese wet komt die de handel in 
transgene vissen aan banden legt. Zolang er mensen zijn 
die andere ondingen, zoals plastieken vliegtuigen, tanks, 
skeletten enz. kopen om in hun aquarium te steken, zullen 
er pseudo-aquarianen zijn die transgene vissen, gruwelijke 
kweekvormen (blaasogen, telescoopvissen, enz.) en 
andere onnatuurlijke vissen kopen.  
Een ding is echter positief. Omdat het hier gaat om 
genetische manipulatie, lijden de vissen niet. Dit kan spijtig 
genoeg niet gezegd worden van de disco glasbaarzen die 
met een kleurstof ingespoten worden of van de monsterlijke 
goudvis kweekvarianten die door hun structuur bijna niet 
meer kunnen zwemmen of zien.

Een tiental jaren geleden doken voor het eerst 
de “disco”-glasbaarzen (Chanda wolffi) op. Deze 
vissen werden stuk voor stuk met fosforescente 

kleurstoffen ingespoten.


