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Aulonocara kweekvormen

Al zolang de mens zich bezighoudt met het domestice-
ren van dieren en planten, zolang tracht hij ook de door 
hem gekweekte soorten te veranderen. Dieren en planten 
die op die manier ontstaan zijn, en die zich minstens op 
een kenmerk onderscheiden van hun wilde soortgenoten, 
noemt men kweekvormen.

Het aantal en de waarschijnlijkheid van het ontstaan ervan, 
staan in verhouding tot het aantal afstammelingen dat van 
de betreffende soort door toedoen van de mensen werd 
voortgebracht.
Aquariumvissen, die al lange tijd door de mens worden 
verzorgd, gemakkelijk te vermeerderen zijn, en zich in een 
grote belangstelling mogen verheugen, worden door de 
beroepskwekers voor de dierenvakhandel in grote aantal-
len nagekweekt. Daardoor is ook het aantal kweekvormen 
in de handel erg verschillend.
Al deze kweekvormen onderscheiden zich in hun kleuren, 
vorm van vinnen of lichaam van de wildvormen waarvan ze 
afstammen. De bekendste voorbeelden van het ontstaan 
van kweekvormen tijdens de meer dan 100 jaar oude ge-
schiedenis van de moderne aquaristiek vormen onder de 
cichliden naast de maanvissen de laatste tijd ook de dis-
cusvissen; onder de levendbarende tandkarpers in het bij-
zonder de guppy, en de kempvis bij de labyrintvissen.

Redenen/oorzaken voor het ontstaan van kweekvormen.

Kweekvormen kunnen op verschillende manieren ontstaan. 
Drie verschillende oorzaken kunnen afzonderlijk, maar ook 

Vele ervan zien er helemaal anders uit dan hun verwanten uit het Malawimeer.

Bij kruisingen en massakweek is een selectie absoluut nodig indien men de kleuren wil behouden.

Boven: Een albino kweekvorm van Aulonocara 
jacobfreibergi (mannetje) en onder een albino 
kweekvorm Aulonocara baenschi (mannetje)



in combinatie met elkaar, leiden tot hun ontstaan.
De bekendste is zeker het gebruik van mutaties. Daaronder 
verstaat men plotselinge, meestal spontaan optredende 
wijzigingen in het erfgoed. Een verandering van één of 
meerdere erfelijke eigenschappen, heeft altijd een of 
andere verandering van kenmerken bij de betrokken 
individuen tot gevolg, omdat mutatie de basis 
is voor het genetische veelvoud 
van alle organismen. 
Mutaties treden in
de   natuur bij alle 
o r g a n i s m e n 
v o o r t d u r e n d 
op, en bouwen 
op die manier een 
der voornaamste 
evolutiefactoren. De 
waarschijnlijkheid 
van hun ontstaan 
is een statistische 
grootte, en neemt toe met het aantal nakomelingen. 
Dergelijke veranderingen van het erfgoed gebeuren 
spontaan, en hun effecten ervan worden meestal als 
defecten waargenomen. Het meest vallen ze op wanneer 
ze het voorkomen betreffen. 
Een voorbeeld ervan is een door mutatie veroorzaakte 
verandering in de erfelijke eigenschappen, waarbij de 
getroffen individuen, door een defect in de stofwisseling, 
de vaardigheid verloren hebben om zwart pigment op 
te bouwen. Bijgevolg dragen zij niet het soorttypische 
kleurenpatroon, maar blijven kleurloos of er meer of 
minder witachtig uitzien. Dergelijke mutanten die albino’s 
genoemd worden, zijn ook bij een hele rij aquariumvissen 
bekend.
Meestal zijn er onder de zeer talrijke nakomelingen van  
een broedsel maar enkele individuen gemuteerd, die dan 
als oudervissen voor de opbouw van een kweekstam met 
het gewijzigde kenmerk gebruikt worden.

In de aquaristiek is de zogenaamde kweekselectie de 
voornaamste oorzaak van het ontstaan van kweekvormen. 
Ze kan bij de vermeerdering van aquariumvissen onbewust, 
ofwel opzettelijk en doelbewust plaats vinden. Bij de 
nakweek van wildvang in gevangenschap kan men die 

kweekselectie niet vermijden, ze gebeurt automatisch. 
Als de wildvangexemplaren gedurende generaties 

nagekweekt zijn, onderscheiden de 
nakomelingen zich noodzakelijkerwijs 

in hun genelogisch erfgoed van 
hun soortgenoten in de 

natuur. Een onbewuste 
kweekkeuze zorgt er 
immers voor dat altijd 

opnieuw die exemplaren 
voor de voortplanting gebruikt 

worden die het vitaalste zijn, en die zich 
het beste aan de aquarium-omstandigheden 

hebben aangepast, en dat er met een relatief kleine 
aanvangspopulatie meer of minder aan inteelt gedaan 

wordt.
Een geplande, opzettelijke kweekselectie gebeurt echter 
wanneer generatie na generatie alléén met de mooiste 
exemplaren wordt verder gekweekt omdat ze, voor het 
oog van de kweker, bijzonder attractieve en gewenste 
kenmerken hebben, zoals bvb een intensieve rode kleur. 
Die doelbewuste aanwending van deze methode kan tot 

gevolg hebben dat in de loop van meerdere generaties, 
de kleurkenmerken zo veranderd worden dat er uiteindelijk 
vissen worden gekweekt met een volledig ander uiterlijk. 
Het resultaat van dergelijke doorgedreven selectie is uit-
eindelijk een kweekvorm die nog amper gelijkenis vertoont 
met de in de natuur levende soortgenoten.

Een derde manier om tot nieuwe kweekvormen te komen 
bestaat er tenslotte in om bestaande soorten met verschil-
lende erfelijke eigenschappen te kruisen. Kruisingen ont-
staan door het mengen van verschillende erfelijke eigen-

foto’s van boven > onder:
1. Aulonocara jacobfreibergi “Eureka” is 1 der eerste 
door selectie ontstane kweekvorm
2. Gevlekte Aulonocara met bijzonder veel zwarte 
vlekken en slanke lichaamsbouw
3. Erg opvallendd zijn de bijna zuiver oranjegekleurde 
exemplaren onder de “bontgevlekte Aulonocara’s”
4. Door selectie ontstane kleurvorm van Aulonocara 
jacobsfreibergi



schappen, meestal na generaties van nakomelingen wier 
voorouders tot twee verschillende rassen of soorten beho-
ren. Daarbij heeft telkens het ene ouderdier die ene vari-
ante van erfeigenschap, en het andere ouderdier de an-
dere. Mits doorgedreven selectie komt de kweker er achter 
welke eigenschappen bij het kruisen door het mannetje, en 
welke door het vrouwtje worden doorgegeven. In prin-
cipe zijn gemuteerde enkelingen bastaarden, 
voortgekomen uit de kruising van twee 
soorten, en mogen nog niet als 
kweekvormen worden be-
schouwd. Eerst als 
dergelijke, van 
de wildvorm 
a fw i j kende 
individuen, 

planma- tig en 
bewus t met dit doel ver-
meerderd werden, om dan stammen te 
bekomen bij wie de nieuwe, afwijkende kenmerken 
vast erfbaar zijn, spreekt men van kweekvormen.
In de veertig jaar sinds de eerste invoer van Aulonocara-
soorten is er als resultaat van de inspanningen van 
de kwekers, een ganse rij verschillende kweekvormen 
ontstaan. Bij sommige ervan werden de oorspronkelijke 
kleuren van de mannelijke vissen zo grondig gewijzigd, dat 
er tussen hen en de wildpopulatie in het Malawimeer nog 
amper een gelijkenis bestaat.

Eerste kweekvormen tijdens de jaren 90.

Zoals je hierna zal lezen, zijn deze kweekvormen ontstaan 
van alle drie hierboven beschreven methodes uit de wild-
vormen van de Aulonocara’s.
Het eerste optreden van kweekvormen dateert van mid-
den van de jaren 90 (Eysel 1995). Deze vissen hadden 

------------------BOVEN

Eveneens door 
selectie ontstane 
kleurvorm van 
Aulonocara 
hansbaenschi

------------------ONDER

De kweekvorm 
“Mandarin” vertoont 
kenmerken van 
Aulonocara baenschi 
von den Chidunga 
Rocks.

------------------

rode ogen, en hadden de donkere pigmentatie verloren. 
Het waren albino’s die door mutatie waren ontstaan. Zij 
missen alle soort-typische tekeningspatronen, en daar-
door worden er gele of oranjegekleurde zones zichtbaar, 
die door normaal gekleurde vissen door donkere pigmen-
tatie bedekt zijn. Hierdoor is het erg moeilijk om zonder 

bijkomende informatie over hun ontstaansgeschiedenis, 
deze albino’s onder een bepaalde soort te rang-

schikken. Aangezien er meerdere, verschillend 
gekleurde stammen bestaan, zijn de 

albino’s kennelijk meermaals, 
en uit verschillende oor-

spronkelijke soorten 
ontstaan.
Als vermoedelijke 
uitgangsvormen ko-

men zowel de bijna 
eenkleurig gele Aulono-

cara baenschi als de Aulono-
cara Jacob-freibergi en Aulonocara 

hansbaenschi in aanmerking (vgl. Eysel 
1995 ; Schraml 2005).

Ongeveer tegelijkertijd dook er in de handel, 
onder de naam “Eureka” een bijzonder kleurrijke 

kweekvorm van Aulonocara jacobfreibergi op, die 
duidelijk door kweekselectie ontstaan is. De voor deze 
vissen gekozen naam (eureka = Grieks en betekent “ik heb 
het gevonden”), doet vermoeden dat zij het resultaat zijn 
van lange selectie, waar over meerdere generaties steeds 
alleen maar met de krachtigst gekleurde exemplaren 
werden gekweekt.

Eind jaren 90 verschijnen dan plotseling zogenaamde 
“bont gevlekte” Aulonocara’s in de dierenhandel (Staeck 
2000; Winkelmann 2000; Spreinat 2000), waarvan de 
mannetjes uiterst ongewone kleurvariëteiten vertoonden, 
want er waren onder hen geen twee met hetzelfde kleuren-
patroon. Op een lichtblauwe, gele of soms zelfs krachtig 
oranje ondergrond vertoonden zij in willekeurige verdeling 
een aantal donkerblauwe tot zwarte vlekken, verschillend 
van grootte en vorm.
Bijzonder opvallend waren oranjegekleurde exemplaren, 
van wie  de grondkleur te vergelijken is met de rode kleur 
van wortelen.



In het Malawimeer leven weliswaar gevlekte soorten, maar 
in geen geval Aulonocara’s. De vraag naar de herkomst 
en oorsprong van die vissen, die zonder enige twijfel niet 
in de natuur voorkomen, maar echte kweekvormen zijn, 
kan volgens mij maar in zoverre verklaard worden, als dat 
de eerste bontgevlekte Aulonocara’s zonder uitzondering 
vanuit Azië naar Duitsland geïmporteerd werden.
Over de geschiedenis van hun ontstaan zijn er bijgevolg 
alleen maar hypotheses.
Een belangrijk kenteken van deze vissen is het ontbreken 
van de bij alle Aulonocarasoorten opvallende vergroting 
van de zich op de kop bevindende zintuigporiën, die bij-
zonder bij schuin invallend licht rondom het oog duidelijk 
als kleine putjes te zien zijn. De ongewone verscheiden-
heid van deze vissen, niet alleen in kleuren, maar ook in 
lichaamsbouw en muilvorm, doet vermoeden dat zij noch 
het resultaat zijn van selectie, noch van een mutatiekweek, 
maar ontstaan zijn uit kruising van verschillende soorten. 
Waarschijnlijk vormen zij hybriden, die zoals bekend in de 
eerste dochtergeneraties geno- en phenotypisch sterk va-
riëren, d.w.z. dat zij zowel in uitzicht als in erfelijke eigen-
schappen sterk verschillen. 

Mogelijk zijn er meer dan twee soorten aan te pas gekomen 
om deze soortbastaarden voort te brengen. 
Als ouderdieren komen trouwens niet alleen Aulonocara-
soorten, maar ook, wegens het ontbreken van de vergrote 
kopporiën, o.a. misschien ook de Copadichromis- of Pro-
tomelassoorten uit het Malawimeer in aanmerking, die de-
zelfde briljante kleuren vertonen.
Daar bij geen der genoemde geslachten een gevlekt kleur-
patroon bekend is, moet dit kenteken uit een andere ver-
wante kring ingekruist zijn, waarbij men aan de Mbuna-
soorten van Malawi zou kunnen denken.
De bontgevlekte vissen werden aanvankelijk wegens hun 
ongewoon kleurpatroon door de kwekers professioneel 
in grote getallen vermeerderd. Er werd daarbij meer naar 
de hoeveelheid, en minder naar de kwaliteit gekeken, en 
geen doelbewuste selectie doorgevoerd. Daardoor ging 
vermoedelijk de uit het erfgoed van de Aulonocara-soorten 
afstammende aanleg voor de krachtig blauwe of oranje-
kleurige koppartij in de loop der tijd volledig verloren, zodat 
uiteindelijk de zwakgelige vissen de bescheiden kleuren 
van de OB-vorm van Maylandia zebra hadden, en bijge-
volg weer uit de handel verdwenen.


