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Inrichting van het Malawi aquarium  
Om zoveel mogelijk plezier te beleven aan de Malawicich-
liden die we wensen te houden, kunnen we best het aqua-
rium inrichten volgens bepaalde richtlijnen, zodat deze vis-
sen zich thuis voelen en voor zover het in gevangenschap 
kan, hun beste gedrag tentoonspreiden. We zullen dit eens 
in verschillende stappen van naderbij bekijken!

1. Het eerste aspect is het aquarium zelf. 
De cichliden zien vanzelfsprekend ook door het glas buiten 
het aquarium, en langs hoe meer kanten de vis vanalles 
ziet gebeuren, hoe meer de vissen dit als bedreiging kun-
nen ervaren, wat resulteert in meer stress. Idealiter heeft 
het cichlidenaquarium dus maar één ruit: de voorruit! Ook 
nog een aanvaardbare variant is het aquarium met voor 
en zijruit. Doorkijkaquaria en andere volledig open concep-
ten, tenzij ze natuurlijk extreem groot zijn, bieden te weinig 
mogelijkheden voor de vissen om een rustige en veilige 
schuilplaats te zoeken.

Hoe kunnen we deze ruiten best ondoorschijnend maken? 
Hier zijn verschillende mogelijkheden, gaande van het 
schilderen van de ruiten aan de buitenzijde met een don-
kere tot zwarte verf, het beplakken van de ruit met één of 
andere rotsbiotoop poster tot en met het bekleden van de 
binnenkant met in de massa gekleurde PU schuimplaten, 
een geprefabriceerde achterwand of zelfs een ter plaatse 
gegoten chemisch inerte achterwand waarbij alle leidingen 
ingegoten worden om zo het uitzicht te vrijwaren van sto-
rende technische elementen.

2. De volgende stap is het gebruiken van decoratie-ele-
menten om een realistische nabootsing van de natuurlijke 
habitats in het Malawimeer te bekomen. 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Rotsen natuurlijk! Als je onderstaande foto van Walter De-
proost bekijkt begrijp je meteen waarom. Daaronder is een 
foto geplaatst van de inrichting van mijn 3000L aquarium. 
Hoe groter hoe liever is dus de boodschap!.Eigenlijk ge-
bruikt elke cichlide uit het meer de rotsen als schuilplaats, 
zelfs de zogezegde zandbewoners. Wel zijn die laatsten 
minder hardnekkig in het zich verstoppen wanneer er 
bepaalde vissen moeten worden uitgevangen. Natuurlijk 
wordt een Mbuna aquarium als het ware bijna volgepropt 
met steen, terwijl een niet-Mbuna aquarium over meer 
open ruimte en zandzones dient te beschikken.

Welke soort rotsen worden dan best gebruikt? 
Als je het aquarium echt natuurgetrouw wil inrichten, kan je 
best grote brokken Ardense breuksteen gebruiken. Lava-
steen of maanrotsen worden ook gebruikt, maar vooral die 
laatste soort kan nogal gevaarlijk zijn voor de vissen omdat 
deze vrij scherpe randen hebben. Natuurlijk wegen zulke 
rotsen als lood, en kunnen ze zowel de bodemruit van het 
aquarium alsook de rug van de eigenaar beschadigen bij 
onzorgvuldig gebruik! De zwaarste “joekels” in mijn aqua-
rium wegen naar schatting meer dan 70kg. In zo’n groot 
aquarium kan je ook gebruik maken van hulpmiddelen zo-
als met PU schuimplaten beklede (om ze onzichtbaar te 
maken) stenen schouwpotten of speciale bakstenen als 
stapelhulp of afstandhouder, zodat de vissen riante schuil-
plaatsen ter hunner beschikking hebben achteraan in het 
aquarium.

3. De laatste stap is dan het substraat! 
Om een Malawiaquarium zo in te richten, dat het natuur-
lijke biotoop zo dicht mogelijk benaderd wordt, hebben we 
natuurlijk zand nodig. Vanzelfsprekend zegt u? Dat is toch 
niet altijd zo. Sommige aquarianen blijven tot in den treure 
grind gebruiken voor hun cichlidenbak. Voor de gewone 
gezelschapstoepassingen en enkele speciale filtertoepas-
singen zoals een bodemfilter kan dit echter ruimschoots 
voldoen. Echter de meeste Malawicichliden verdienen 
zand. Waarom? Al deze soorten zijn het resultaat van een 
evolutie van miljoenen jaren, waarbij ze volledig aange-
past zijn aan dit substraat voor voedsel, voortplanting en 
zelfs schuilplaats. Vraag het anders eens aan mijn Copadi-
chromis azureus. Zijn nest ligt vol met het fijnste zand dat 
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in mijn aquarium beschikbaar is, iets wat met een grind-
bodem onmogelijk zou zijn. Dus samengevat de volgende 
redenen waarom we de voorkeur geven aan zand:

Voedsel • uit het zand halen is een dagelijkse bezigheid 
van Aulonocara soorten. Zij luisteren naar prooidiertjes 
juist boven het oppervlak met hun speciale zintuigen 
en happen toe wanneer deze bewegen. Andere soor-
ten zoals Fossorochromis, Mylochromis, Lethrinops 
en Taeniolethrinops happen of ploegen in het zand en 
zeven er hun voedsel zoals ongewervelden, kreeftach-
tigen, insectenlarven en kiezelalgen uit.  

Nestbouw • is een belangrijke bezigheid in functie van 
de voortplanting waarbij veel zand wordt gebruikt. 
Sommige soorten zoals Fossorochromis, Nyassachro-
mis en Lethrinops kunnen grote kraters bouwen. Dimi-
diochromis kiwinge maakt in het meer zelfs zo’n diep 
nest dat er een volwassen persoon er zich kan recht-
staand in verschuilen. Maar zelfs minder grote soorten 
bouwen nesten, al dan niet kraters. Halfronde uithollin-
gen tegen een rotswand komen veelvuldig voor bij be-
paalde Copadichromis en Protomelas. Sommige Cop-
adichromis paren bovenop een rotsblok waarop zand 
wordt uitgestrooid. Bij het maken van het nest wordt 
één gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd: de 
paaiplaats vrijmaken van groter grind om verwarring 
met eieren te voorkomen. Dit gebeurt door een grote 
hap zand in de mond te nemen en de fijne zandkorrels 
door de kiewen te zeven en uit te strooien waarna de 
grove korrels buiten het nest uitgespuwd worden.  

Schuilplaats:•  Bij plots gevaar en bij gebrek aan holen 
kunnen zandbewonende Malawicichliden zich bliksem-
snel in de zandbodem verstoppen. In het aquarium 
komt zo’n situatie gelukkig uiterst zelden voor. Enkel 
bij het uitvangen van deze vissen, wat dus zeer veel 
stress veroorzaakt, wordt deze extreme vluchtreactie 
uitgelokt. Het spreekt voor zich dat dit bij grind niet mo-
gelijk is zonder ernstige kwetsuren te veroorzaken.  

Welk zand gebruiken we? 
Chape- of Rijnzand is iets donkerder, heeft verschillende 
korrelgrootten en voldoet dus uitstekend. Het is zeer goed-
koop bij de bouwhandel te verkrijgen in zakken van 50 Kg. 
Wel moet dit zeer goed uitgewassen worden. Anders ris-
keer je een maand lang met een troebel aquarium te zitten 
wat alvast geen prettig zicht is! Om zeker te zijn dat alle 
onzuiverheden en oplosbare stoffen verwijderd zijn, kan 
het zand gekookt worden.
Onderhoud van het zand is niet moeilijk. Een al te dikke 
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laag kan best vermeden worden, en enkel het kleine ge-
deelte aan de voorruit kan regelmatig afgeheveld en tege-
lijkertijd gereinigd worden. Zo voorkom je ook beschadigin-
gen aan het glas wanneer deze ruit wordt schoongemaakt. 
Eén opgepikte scherpe korrel kan in een oogwenk de hele 
ruit bekrassen!
Kort samengevat kan het nog eens worden gezegd: het zo 
getrouw mogelijk nabootsen van hun natuurlijke omgeving 
biedt de beste garantie op een zo natuurlijk mogelijk ge-
drag van alle Malawicichliden. 

Als aanvulling heeft de HE-Redactie nog wat gege-
vens verzameld over het Malawimeer zelf

De ‘roots’ van de malawicichliden bevinden zich in 
Afrika, in het malawimeer, ook nog wel eens Nya-
sameer genoemd, dit is een vroegere benaming. 
Dit meer behoort tot één van de grootste meren ter 
wereld met een lengte van 560 km, een breedte van 
75 km en een maximumdiepte van 700 meter. Het 
meer heeft een oppervlakte van maar liefst 31000 
km². Grotendeels strekt het malawimeer zich uit over 
Malawi maar een groot gedeelte van de oostkust be-
hoort toe aan Mozambique terwijl het noordoostelijke 
deel onder Tanzania valt.

In het malawimeer zouden tussen de 500 à 1000 ver-
schillende vissoorten aanwezig zijn. Van al deze soor-
ten vallen vooral de mbuna’s en de kleurrijke soorten 
het meest op. In de jaren ‘60 waren het dan ook deze 
vissoorten die uiterst populair werden in de aquaristiek. 

Wanneer de chemische samenstelling en de tempera-
tuur van het water in het meer onder de loep geno-
men worden dan blijkt het volgende. De zuurtegraad 
varieert van 7.8 tot 8.5 pH. Het gaat dus om basisch 
water. Dit is meteen de reden waarom malawicichliden 
zo goed kunnen aarden in ons leidingswater dat ook 
nogal alkalisch is en meestal een pH bezit van rond de 
8. Wat de temperatuur betreft, schommelt deze tussen 
de 23° en 28° C.

Het Malawimeer heeft verschillende soorten bodems 
en oevers. Deze kunnen ofwel rotsachtig, ofwel 
zanderig ofwel moerassig zijn. Meestal vindt men een 
bepaalde soort malawicichlide op een bepaalde plaats 
in het meer terug. Maar er zijn ook bepaalde cichliden 
die overal in het meer kunnen aangetroffen worden.


