Tekst: Robert Den Haese

HAAIEN-ECHO’S

rubriek: Aquarium

Kruisingsgevaar bij garnalen
Het houden van verschillende soorten garnalen
samen in één aquarium is vaak leuk vanwege hun
mooie kleurcombinaties. Toch moet je daarbij opletten,
verschillende soorten garnalen kunnen namelijk met elkaar
kruisen. Dat wil dus zeggen, twee verschillende soorten
garnalen krijgen nakomelingen, en die zijn genetisch
een mengeling van de ouders. Deze jonge garnalen zijn
meestal ook weer vruchtbaar, waardoor een menggroep
ontstaat die niet meer lijkt op de oorspronkelijke ouders.
Vaak zijn de nakomelingen na een kruising ook minder
mooi van kleur en/of hebben een minder mooie tekening.

In de tabel (volgende pagina) is te zien dat Crystal Red's
en verwante soorten (Snow White, Golden Bee, King
Kong, Panda, enz) met bijengarnalen kunnen kruisen als
ze samen in een aquarium worden gehouden. Bij hommelen tijgergarnalen wordt aangenomen dat deze ook met
Crystal Red’s en verwante soorten kunnen kruisen.
Alle andere garnalen kruisen waarschijnlijk niet met
Crystal Red garnalen. Maar omdat niet alle dwerggarnalen
bekend zijn en ook steeds nieuwe soorten ontdekt worden
is het moeilijk om een zekere uitspraak hierover te doen.
De

dwerggarnalen,

Vuurgarnaal,

Sakura

garnaal,

Citroengarnaal, Blauwe garnaal, Oranje garnaal die tot de
soort Neocaridina cf. heteropoda behoren kunnen kruisen
met elkaar.
De kleurvarianten White pearl en Blue pearl die tot de
soort Neocaridina cf. zhangjiajiensis behoren, kunnen met
elkaar kruisen.
In de praktijk blijken Neocaridina cf. heteropoda en
Neocaridina cf. zhangjiajiensis ook met elkaar te kruisen.
Bij enkele siergarnalen kan het juist positief zijn om
kleurvarianten te kruisen. Bijvoorbeeld het in kruisen
van Snow White garnalen kan het witaandeel in bijtjes
en Crystal Red verbeteren. Het is wel verstandig om je
eerst goed te informeren, voordat je dergelijke gewaagde
experimenten gaat doen. Ook enig verstand van de
genetica is belangrijk.
Met zekerheid kan worden gesteld dat garnalen met
verschillende voortplantingssoorten niet kunnen kruisen.

TIP
Nieuw aangekochte dwerggarnalen langzaam laten
wennen aan nieuwe watersamenstelling.
Garnalen kunnen immers zeer gevoelig reageren op
sterke of snelle veranderingen van de waterwaarden.
Doe de inhoud van het zakje of potje, dus water en
garnalen, in een lege emmer en laat deze vijf minuten
afgedekt bij kamertemperatuur staan.
Vul vervolgens het water in de emmer iedere paar
minuten aan met water uit het aquarium. Gebruik
hiervoor een luchtslangetje en een luchtkraantje,
zodat het water langzaam in de emmer druppelt tot er
minstens drie keer zoveel aquariumwater als water uit
het zakje in de emmer zit. Vang de garnalen in een
netje en zet de garnalen in het aquarium. Door het
transport en het andere water kunnen de garnalen
kleur verliezen, de normale kleur moet echter binnen
twee dagen weer terugkeren.

