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HAAIEN-ECHO’S

Variëteiten van garnalen (Deel 2)
Dit keer krijgen jullie het tweede deel te
lezen van mijn artikel(s) over de variëteiten
onder de garnalen.
Veel leesplezier.

rubriek: Aquarium
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Bleke verschijning:
De Snow White is een andere variant van de
crystal garnalen die ondertussen al geruime
tijd regelmatig te zien is. Ze is gekweekt uit
Crystal Black garnalen welke een gebrek aan
zwart pigment hebben. Er is ook een gouden
variant, maar deze stamt dan weer af van de
Crystal Red en heeft een lichte gouden schijn,
zoals zijn naam al doet uitschijnen (Golden
White). Sommige van deze worden terug
ingekruist met Crystal Red’s of Crystal Black’s
om exemplaren voort te brengen die een
betere wit dekking hebben.
Hoewel sommige van deze garnalen dan niet
meer als puur aanzien kunnen worden, dus de
vraag naar deze dieren is minder en ze halen
ook niet al te hoge prijzen voor verkoop.
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Afb 1. Snow White garnaal
Afb 2. Golden White garnaal
Afb 3. Tibee garnaal

Tijgers:
Sommige fantastische kleurmutaties komen
voor in kweekkolonies van de Crystal Red of
de Crystal Black. Deze werden dan uiteindelijk
Taiwan Bee garnalen genoemd, naar waar
ze voor het eerst voorkwamen. Er zijn veel
verschillende geruchten over hoe ze zijn
ontstaan, maar dat is dan weer een ander
verhaal.
Tijgergarnalen, dewelke een kenmerkende
vorm van Caridina cantonensis zijn, kan je ook
vinden in dezelfde regio. Ze zijn ondertussen
ook wederom gekruist met de gewone Crystal
garnalen en dat zorgt uiteindelijk voor enkele
speciale en interessante resultaten.
Het nageslacht van een tijger garnaal en een
crystal garnaal, noemen we een Tibee garnaal.
Het kruisen van een tijger garnaal en een
Taiwan Bee heeft een hele nieuwe creatie
tot gevolg, namelijk de Fancy Tibee garnaal.
Niettemin zijn tijgergarnalen op zich een zeer
interessante soort. Ze zijn ondertussen dan ook
weer doorgekweekt in verschillende kleuren
zoals er de Royal Blue Tiger en Orange Eyes
Blue Tiger garnalen. In de Taiwan bee reeks
is men er dan in geslaagd om er ook andere
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Afb 4. Rode Taiwan garnaal
Afb 5. Blue Panda Taiwan Bee
Afb 6. Royal Blue Tiger
Afb 7. Blue Bolt garnaal
variaties uit te kweken zoals de King Kong en de Taiwan
Bee Panda, dewelke tinten van blauw vertonen. En jawel,
je kan het al wel raden naartoe dat leidde, er werden
garnalen gekweekt die meer kleur hadden en andere
kleuren hadden zoals de Blue Panda en de Blue Bolt. Nu
zijn er zelfs Green Hulk garnalen en een breed gamma
aan nieuwe variaties zoals er de Pinto garnalen zijn.
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Wist je dat..
Als je een Crystal Red garnaal kruist met een Crystal
Black, dan zal je uitkomen met een meerderheid van
je nageslacht dat Crystal Black kleur/variant zal zijn,
dit doordat de zwarte een dominant gen dragen en
dat de rode vorm recessief is.
In mijn volgende artikel zal ik verder gaan over de zorg van
deze diertjes. Zo, ik hoop jullie warm gemaakt te hebben
voor het volgende deel.

