
ondergebracht in een aquarium van 100x50x40cm. 

Hoog tijd nu voor een beschrijving van deze vis.
De grondkleur is donkergeel tot lichtbruin. Iedere schub 
heeft op het uiteinde een groenblauwe rand. De buikzijde 
bestaat uit een donkerbruine, bijna zwarte vlek die begint 
aan het kieuwdeksel en tot aan de aars doorloopt.
 

Indien de vis schrikt of opgejaagd wordt kan 
deze vlek helemaal vervagen en komen er zeven 
dwarsbanden te voorschijn. 

De kop heeft een metaalblauwe kleur en de ogen 
zijn prachtig. Rond de zwarte pupil ligt een iriserende 
blauwgroene halve tot driekwart cirkel. Zowel de staart als 
de aarsvin hebben blauwgroene punten. De bruine vlek 
loopt bij de vissen uit Mexico vrijwel aan de staart er is dus 
groter dan bij deze uit Guatemala.

Het geslachtsonderscheid is niet gemakkelijk vast te 
stellen, zeker bij jonge vissen niet. Toch mag met bijna 
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Herichthys pearsei is een zachtaardige reus.
Deze cichlide komt voor in het Zuid-Oosten van Mexico 
en het noordelijk gedeelte van Guatemala, hoofdzakelijk 
in het stroomgebied van de Rio Usumacinta. De 
eerste beschrijving gebeurde door Hubbs in 1936. De 
daaropvolgende werd verricht door Al Mazen en Medina 
in 1976.
Uwe Werner en Rainer Stawikowski introduceerden deze 
dieren in 1985-1986 hier voor het eerst. Bij een bezoek 
aan Duitsland brachten enkele liefhebbers 2 exemplaren 
van zo'n 20cm mee naar België. Na verdere contacten met 
ander liefhebbers werden nog enkele vissen uit Duitsland 
overgebracht.
Ten einde een kweekpoging te wagen werden deze 
vissen bij elkaar geplaatst. Dit gaf echter niet het 
verwachte resultaat en zo verdwenen deze dieren uit het 
aquaristisch circuit. Later vernamen enkele mensen uit de 
Amerika-groep van Cichlidae dat ook de Fransman J.C. 
Nourissat diverse exemplaren had meegebracht vanuit 
Guatemala. Ook hier waren de kweekresultaten nihil, 
althans aanvankelijk. In 1989 brachten de mensen van de 
Amerika-groep een bezoek aan Nourissat en konden een 
10-tal jonge wildvang exemplaren bekomen.

Zo'n viertal jaren terug zag ik een koppel van deze 
dieren in Antwerpen. Die dieren waren ondertussen 30 
cm groot. Ik was meteen verliefd en toen ik zag dat hij 
nakweek had bracht ik er 6 mee naar huis. Iets later 
kon ik nog twee jonge vissen bekomen bij een andere 
vriend. Deze vissen die 8 tot 10cm groot waren, werden 



100% zekerheid gesteld worden dat de grootste dieren de 
mannetjes zijn. De mannen worden het grootst en hebben 
een hogere stompe kop. 

In het wild komt Herichthys pearsei samen voor met de 
volgende cichliden:

•	Chuco intermedium, 
•	Petenia splendida, 
•	Thorichthys helleri, 
•	Nandopsis salvini, 
•	Vieja argentea, 
•	Paranetroplus sp."Panza- Negra'
•	Theraps bifaciatum, 
•	Theraps synspilum, 
•	Theraps lentiginosum, 

Alsook met diverse Poecilia soorten en zalmachtigen. 

In gevangenschap moet men agressieve soorten zoals de 
meeste Theraps en Amphilopus vermijden (bv bifasciatum). 
Bij deze vechtersbazen kwijnt de Herichthys pearsei weg. 

Zelfs tijdens de balts en als ze jongen hebben laten ze zich 
door de agressieve soorten verdringen.

In de natuur komen ze voor in grote scholen en in het 
aquarium zijn ze vredelievend tegenover soortgenoten in 
tegenstelling tot vele andere Midden-Amerikanen. Meestal 
blijven ze in die school tot een koppel zich afzondert om 
voor nageslacht te zorgen. Ook vissen die veel kleiner zijn, 
laten ze met rust. Mijn mannetjes zijn ondertussen zo'n 30 
tot 35cm, de vrouwtjes een 25cm.

Een gezelschap met Vieja argentea, Nandopsis 
managuense en Nandopsis synspilum kon en kan zonder 
problemen (althans bij mij). 
De vissen zullen zeker 3 jaar oud zijn voordat zich koppels 
vormen. Zo geschiedde ook bij mezelf en ondertussen 
heeft een koppel voor nageslacht gezorgd. De dieren 
zonderden zich af bij een grote steen, werden feller van 
kleur en begonnen te baltsen.
De steen werd gepoetst en er werd tot afzetten en 
bevruchten overgegaan. De eieren waren leemkleurig 
en vrij groot. Na 2 dagen (dit is wel afhankelijk van de 
temperatuur) kwamen de larven uit. Zij werden onmiddellijk 
in een vooraf gegraven kuil gespuugd. Na enkele dagen 
begonnen zij vrij te zwemmen en aten artemia en tetra 
voedseltabletten. Binnen de drie weken namen zij ook 
reeds diepvries cyclops.

Wat de voeding betreft is het een omnivoor met een voorkeur 
voor plantaardig voedsel. In de natuur komen ze veel voor 
in Vallisneria velden die ze dan ook nuttigen. Ikzelf geef 
mijn dieren regelmatig sla, spinazie of andijviebladeren, 
alsook erwten uit blik, tevens grote en kleine krill, mysis, 
garnalen, mosselen, kokkels en watervlooien.
Als droogvoer geef ik Tetra cichlidsticks. Sommigen geven 
ook een mix van garnalen en paprika's samengehouden 
door gelatine.
Momenteel vertoeven ze in een aquarium van 220x60x60 
ingericht	 met	 stenen,	 kienhout	 en	 een	 bodem	 van	 fijne	
kiezel.
Hun gezelschap bestaat uit: enkele Vieja argentea en een 
jong koppel maculicauda (dat ik eens ze wat groter worden 
wel naar een ander aquarium zal moeten verhuizen, 
wegens hun agressief gedrag). Als men ze nu ook nog 
regelmatig vers water geeft met een zouttoevoeging en 
zeker geen te lage pH, voelen de dieren zich in hun sas.
Net als de meeste Amerikaanse cichliden kennen zij hun 
verzorger na verloop van tijd en worden erg tam. Zo laten 
zij al hun pracht vrijuit bewonderen. Ik ben er zeker van 
dat vele liefhebbers net zo verliefd zullen worden op deze 
vissen als ikzelf.

•	Nandopsis	salvini

•	Thorichthys	helleri •	Theraps	lentiginosum

•	Theraps	synspilum


