
HAAIEN-ECHO’S   rubriek: AquariumTekst: 

Alles over Vieja synspilum
Dit is een van de voorlopers in de aquariumwereld 
wat de Midden Amerikaanse cichliden betreft, andere 
oud bekende cichliden zijn: Salvini, Octofasiatus 
(Jack dempsey), Meeki (vuurkeelcichlide) en de 
Nigrofasiatus (zebracichlide). 

De Synspilum is een van die soorten die altijd wel in de 
winkels te koop of te bestellen is, ook met deze soort 
tref je meestal exemplaren aan die kleurloos zijn of niet 
mooi uitgegroeid, dit is ook weer te danken aan te ver 
doorkweken of wat ook kan een variant die van oorsprong 
niet erg kleurvol is. Hierbij wil ik u dan ook duidelijk maken 
dat mooie en gezonde vissen het beste bij een liefhebber 
gekocht kunnen worden. Wat ook prachtig is bij deze soort 
is de bultvorming,maar let op dit krijgt niet elke variant. 
Andere cichliden die ook bultvorming kunnen krijgen zijn 
bijvoorbeeld: Nandopsis ramsdeni, Nandopsis citronellus, 
Vieja argentea en Nandopsis trimaculatus. De Synspilum 
kan je vergelijken qua gedrag met Vieja regani, Vieja 
hetrospilus en Vieja argentea. De herkomst van Synspilum 
ligt in Guatemala en Mexico. 

Gedrag: 
We hebben hier te maken met een mooie groot wordende 
vis die een rustig karakter heeft. Bij sommige varianten 
kunnen halfwas exemplaren wel eens onverdraagzaam 
zijn tegen elkaar. De Synspilum lijkt op het eerste zicht 
veel op zijn naaste neef de Melanures deze wordt echter 
geler van kleur en wordt ook niet zo hoog van bouw, het 
karakter verschilt ook van deze twee, de Melanures is een 
stuk onverdraagzamer. Wat voer betreft zijn het alleseters, 
maar plantaardig voer moet niet ontbreken in hun dieet, 
(bijvoorbeeld: spinazie, sla, andijvie, spirulina). 
Geschikte medebewoners zijn: Herichthys pearsei, Petenia 
splendida en de Nandopsis friedrichtsthalli. 

In r i ch t ing : 
De bodem kan men voorzien van grof zand met kiezels 
en een aantal maaskeien in verschillende maten, planten 

zal helaas niet gaan omdat deze vissen alles kaal eten. 
Indien men schuilplaatsen met stenen wil maken, zorg dan 
dat de stenen goed stabiel zijn, omdat de Synspilum ze 
anders uitgraaft en de bodemplaat of zichzelf beschadigt. 
Met een aantal stukken wortelhout kan je een paar 
schaduwrijke plaatsen creëren in de bak. Een goede 
watercirculatie stellen ze op prijs, dit kan bereikt worden 
met een powerhead of een c.v pomp. De temperatuur ligt 
tussen de 27 en 30 graden en de pH rond de 7,5 a 8. Voor 
de verlichting kies ik voor triton, of grolux hierdoor komen 
de kleuren optimaal tot hun recht. 

De gro te ,  ges lach tsondersche id  en  kweek : 
De maximale lengte ligt ook gedeeltelijk aan de variant die 
je verzorgt, maar ze kunnen de 45cm halen, ze zijn in staat 
bij een lengte van 15cm voor nakweek te zorgen. 

De verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke 
exemplaren zijn niet makkelijk te zien, zeker niet als ze 
klein zijn maar als ze halfwas zijn kan je al verschillen 
opmerken. De mannen kunnen een bultvorming krijgen 
en ze hebben een mooier kleurtekening in de vinnen, de 
vrouwen krijgen fellere ogen en de buikpartij is veel voller. 
Het kweken met de Synspilum is niet zo moeilijk als je 
maar over een goed harmoniërend koppel beschikt. 

Begin zoals je eigenlijk altijd moet beginnen met een aantal 
jonge exemplaren, deze kweek je op en als ze halfwas 
zijn merk je dat ze koppels aan het vormen zijn (baltsen 
,territorium vormen, graven etc..), dan weet je dat er een 
legsel op komst is, het vrouwtje poetst net zo lang tot ze 
vindt dat de steen of ondergrond schoon (glad) naar wens 
is. Als de ondergrond naar wens is gebleken dan gaan 
ze tot afzetten over, het ligt ook aan de lengte van het 
vrouwtje maar het is mogelijk dat ze een legsel produceert 
van 1000 eitjes. Na 3 dagen komt het legsel uit (als het 
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bevrucht is, niet bevruchte eitjes kleuren wit) en worden 
de larfjes herhaaldelijk verhuisd naar eerder gegraven 
kuiltjes en na in totaal 6 dagen dat het legsel gelegd is 
gaan ze vrij zwemmen. De jonge visjes zijn makkelijk op te 

kweken met artemia en microvoer. Indien je ze apart wilt 
opkweken, laat dan altijd een aantal bij hun ouders dit om 
hun broedcyclus op een natuurlijke manier af te kunnen 
maken.  

Tot  s lo t : 
De Synspilum is een mooie rustige vis die vele varianten 
kent, houd deze apart en kruis ze niet met andere varianten 
want hierdoor raak je de goede bloedlijnen kwijt. Wat ik 
bedoel is er zijn Synspilum uit Belize die geen bultvorming 
krijgen maar wel prachtig rood zijn van kleur, zou ik deze 
kruisen met een Mexicaanse variant, dan is deze vis niet 
langer de Mexicaanse variant maar ook niet meer de soort 
uit Belize, de originele vis raakt uit de handel en dan krijg 
je net zo iets als de albino’s onder de vissen.


