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Dwergcichliden en hun leefomgeving 

Er zijn ruim 150 soorten cichliden uit Zuid-Amerika, Afrika 
en een heel klein stukje Azië die door hun geringe lengte 
tot de dwergcihliden worden geteld. Die per soort en per 
geslacht andere eisen aan de verzorging stellen. Onder 
dwergcichliden tellen we alle cichliden die niet groter wor-
den dan 12cm. Voor aquariumhouders zijn het zeer ge-
wilde vissen omdat deze hetzelfde gedrag hebben als de 
grote cichliden en ook de mooie kleuren ontbreken niet.

De dwergcichliden zijn ontstaan uit dwerggroei van grote 
cichliden zodat ze wateren konden bereiken waar de grote 
cichliden nooit kon komen, zoals kleine beekjes in de re-
genwouden. men moet altijd rekening houden met het bio-
toop waar de dwergcichlide vandaan komt, snelstromende 
rivieren bosbeekjes, meren of moerassen. Wat zijn hun eet 
gewoontes etc.  Als hiermee rekening houdt met de inrich-
ting van je bak kun je al veel problemen vooraf oplossen. 
Probeer je aquarium zo goed als mogelijk de natuurlijke 
leefomgeving van de vis na te bootsen en je zult veel ple-
zier aan je nieuwe aanwinst hebben.

Bosbeekjes en riviertjes 

Veruit de meeste dwergcichliden komen uit kleine rustige 
heldere beekjes en rivieren in de regenwouden.De dwerg-
cichliden houden zich het meest op aan de oever zone’s 
en blijven daar tussen de vegetatie en de dikke lagen 
bladstrooisel waarin de dwergcichliden zoeken naar kleine 
prooidiertjes zoals muggenlarven, watervlooien, cyclops 
kreeftjes. Sommige soorten zoals de pelvicachromis soor-
ten verlaten ooit de oeverzones om op de bodem in het 
zand naar eten te zoeken.

Op de fijnkorrelige bodem liggen overal stukken hout en 
bladeren op de bodem hier en daar waar de zon door het 
blader dak het beekje weet te bereiken groeien weelderig 
vele planten in het water, deze gedeeltes worden ook graag 
in gebruik worden genomen door dwergcichliden. Maar 
ook grote scholen karperzalmen en meervallen houden 
zich op in deze gedeeltes. Doordat er veel bladstrooisel 
Op de bodem van de beekjes ligt zijn er veel humuszuren 
aanwezig dit zorgt er voor dat het water in deze beekjes 
zeer zacht en lichtelijk tot zeer zuur kan zijn. 

De dwergcichliden die in dit soort beekjes leven zullen 
ook in het aquarium dezelfde leefomstandigheden moe-
ten hebben   als in deze beekjes want met zeer verschil-
lende wateromstandigheden zullen ze het niet overleven. 
De jaargetijden zijn in dit soort beekjes en rivieren zeer 
belangrijk de apistogramma-soorten kweken bijna alleen 
in de regentijd omdat er dan een overvloed aan voedsel te 
vinden is, ook zijn er dan grote gedeeltes bos onder water 
gezet waarin de dieren kunnen uitzwemmen. De tempera-
tuur in de beekjes en riviertjes kan nogal variëren. In de 
beekjes van 20° tot 27° C en in de riviertjes kan de tempe-
ratuur stijgen tot 30°.

Grote rivieren 

Van grote kolkende massa’s water tot rustig stromend wa-
ter. Ook in deze wateren zijn de dwergcichliden doorge-
drongen en ook hier leven de meeste soorten langs de 
oevervegetatie, zoals bijvoorbeeld nanochromis parilus. 
In de snelstromende stukken zijn totaal andere soorten 
dwergcichliden gaan leven zoals bijvoorbeeld uit Afrika 
de bultkoppen  (steatocranus-soorten) en in amazone de 
teleocichla-soorten. Die tussen steen platen en rolstenen 
leven. De grote soorten kunnen hier ook simpel weg niet 
komen omdat het voor grote vissen onbegaanbaar is en 
er niet genoeg voedsel voor deze soorten zijn. Grote rivie-
ren zijn meestal voedselrijker dan de kleinere beekjes en 
riviertjes en zijn normaal gesproken ook vaak troebel. Ze 
zijn ook meestal warmer door de grote oppervlakten waar 
de zon op kan schijnen de natte en droge tijden hebben gi-
gantische gevolgen voor de waterstand. Die in de droogtijd 
echt meters kan dalen door het droogvallen van beekjes 
en riviertjes die de grote rivieren van water voorzien.

Savannekreken en moerassen 

Deze wateren onderscheiden zich van de rivieren en beek-
jes door de geweldige planten groei in en om het water 
dit is ook de belangrijkste biotoop van de Mikrogeophagus 
Ramirezi. In deze wateren voelen vele dwergcichliden zich 
geweldig thuis. Deze wateren zijn wel veel troebeler dan 
de beekjes en riviertjes, maar de temperatuur van deze 
watertjes kunnen enorm stijgen. Ook hier geld weer dat 
ze zacht en licht zuur water prefereren bijna geen enkele 
dwergcichlide zul je tegen komen in hard alkalische water.
In deze moerassen kunnen de dwergcichliden zich ver-
schuilen tussen wortels en planten en zullen hier ook in 
voortplanten.

Tanganyka meer 

Het grote meer Tanganyka dankt zijn bestaan aan het uit-
eenbewegen van de continentale plaat in Oost-Afrika dat  
zo´n 12 miljoen jaar geleden begonnen. De fauna in dit 
meer is al 5 miljoen jaar  oud. In tegen stelling van de beek-
jes, riviertjes, rivieren, savanne kreekjes en moerassen is 
het water in dit water hard en alkalische. De temperatuur 
in dit meer is door de het grote wateroppervlak zeer stabiel 
rond de 25° celsius. In dit meer komen we op de zandvlak-
ten waar grote ophopingen lege slakkenhuizen liggen een 
aantal dwergcichliden tegen, die deze lege slakkenhuizen 
als huisje gebruiken, een voorbeeld hiervan is neolampro-
logus similus en neolamprologus brevis.


