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Geschikte vissen voor het garnalenaquarium
in goed
gezelschap…

Vele garnalenliefhebbers zouden graag in hun aquarium
ook een paar visjes verzorgen. Met het oog op het grote
aanbod in de aquariumhandel is het de vraag welke vissen
daarvoor geschikt zijn. Want één zaak staat vast : de
garnalen mogen er niet onder lijden.

Principieel:

dwergkogelvissen, die in het aquarium praktisch alleen
levend voer nemen en kleine garnaaltjes met smaak
verorberen.
Zijn dus wel geschikt:

Barbeeltjes

Bij kreeften en krabben is de keuze uiteraard groter
dan bij garnalen. In vele gevallen is het zelfs zo dat de
vissen ten offer kunnen vallen aan de krabben of kreeften,
en derhalve een samenleven er niet in zit. Bij garnalen
daarentegen zijn het meestal de jongen die in de visbekjes
terechtkomen, zelfs wanneer de visjes relatief klein zijn.
Natuurlijk zijn ook de waterwaarden van belang. Zoals de
garnalen bepaalde waterwaarden verlangen, is dat ook zo
voor de vissen.
Vele visjes uit Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, die het
hoofdaandeel van de in de handel verkrijgbare soorten
uitmaken, komen uit zacht en lichtzuur water, maar hun
nakweek is bestand tegen middelhard, neutraal water. Wat
hun eisen qua voeding betreft is er geen probleem, want
de visjes die hier in aanmerking komen zijn alleseters,
en eisen niet enkel levend voer. Geen grondels dus of

Hier zijn een paar soorten prima geschikt. Vooral de
kleine Boraras-soorten zijn ideaal gezelschap. Ze worden
amper groter dan 25 mm en bewonen de middenlaag
van het water. Ze kunnen in principe op droogvoer, maar
2x per week is het voeren met Artemia-naupliën wel
aangewezen. Die lusten de garnalen trouwens ook. Ook
de 4 soorten kegelvlekjes (Trigonostigma) zijn vreedzame
medebewoners. Ze zoeken zelden het bodembereik
op en storen dus de garnalen niet. Ze houden ook van
licht zuur en zacht water; dan tonen ze hun mooiste
kleuren. Seemandelbladeren en elzenproppen onderin
het aquarium zijn nuttig om de beste waterwaarden te
bereiken. Maar ook andere soorten zoals Rasboroides of
Sundadanio’s die niet groter worden dan 30 mm komen
in aanmerking. Bij de Danio-soorten zijn het vooral de
kleine soorten die geschikt zijn. Ze zijn in ieder geval zeer
levendig en brengen beweging in het aquarium, altijd een

Boraras brigittae - Muskietrasbora

Trigonostigma heteromorpha - Kegelvlekbarbeel

Farlowella acus - Naaldmeerval
Danio margaritatus - Pareldanio
gewenst effect. Een uitzondering is de Pareldanio (Danio
margaritatus), die wat schuwer en rustiger is. In een dicht
beplant aquarium moet je hem soms zoeken of met voer
voorin lokken.

Zalmen
Hoewel enkele zalmsoorten wegens hun grootte geschikt
lijken, hebben vele een gebit (dat men onder de mikroskoop
kan zien) dat lijkt op dat van een Piranha. Daarom zijn
jonge garnalen niet veilig voor o.a. kardinaaltjes, die ook
de onderste waterlagen bewonen. Maar een paar grotere
zoals de bloedvlekzalm die bijna nooit op de bodem naar
voedsel zoekt zijn te proberen. De eerste dagen moet je de
toestand toch wel goed in het oog houden.

Heterandria formosa - Dwergtandkarper

Meervallen
Een “normale” meerval met een lengte van 5 of 6 cm. zal
er niet voor terugschrikken om een jonge garnaal die voor
zijn neus zwemt, te verorberen. Maar er zijn ook een paar
soorten dwergmeervallen zoals Corydoras pygmaeus,
habrosus enz.. die geen 3 cm groot worden en amper in
staat zijn om jonge garnaaltjes te verorberen.
Nog vreedzamer en gegarandeerd ongevaarlijk zijn de
kleine Otocinclus. Ze worden amper 4 cm. groot en voelen
zich prima in een klein schooltje. Wie een groter aquarium
heeft kan zich ook wagen aan zuivere planteneters, zoals
bijvoorbeeld de Farlowella.

Dermogenys pusillus - Halfsnavelbekje

Cichliden
Hoewel ze bij de populairste aquariumvissen horen zijn
Cichliden als gezelschap voor garnalen niet echt geschikt
omdat het alleseters zijn, die niet terugdeinzen voor grotere
prooien. Er is praktisch geen enkele soort die zich niet aan
garnalen zou vergrijpen. Enkel de grotere Amanogarnalen,
die zich in een normaal zoetwateraquarium toch niet
voortplanten, zouden kunnen samengehouden worden
met dwergcichliden zoals Apistogrammasoorten.

Levendbarenden
Kleine levendbarenden zoals platys die zich amper over
de bodem bekommeren, zijn in principe geschikt. Dat ze
af en toe een babygarnaal oppeuzelen is natuurlijk niet uit
te sluiten. Nog vredelievender zijn de dwergtandkarpers
(Heterandria formosa), die we de laatste tijd weer meer

Tanichthys micagemmae - Vietnamese danio
in de handel ontmoeten. Halfsnavelbekjes kunnen ook
ingezet worden omdat ze hun voer uitsluitend aan het
wateroppervlak zoeken.

Andere soorten
Uit het grote aanbod van de vakhandel zijn er nog weinig
geschikte soorten. De Viëtnamese danio of het rijstvisje
misschien? Als men in een soort geïnteresseerd is, probeer
het, maar observeer of de visjes wel zo vreedzaam zijn als
beweerd wordt.

