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De warboel bij Flowerhorn cichliden

 

Herkomst  en  gesch ieden is
Deze dieren werden eind vorige eeuw ontwikkeld 
in Maleisië, Thailand en Taiwan maar de presieze 
oorsprong van de Flowerhorn cichliden is nogal 
dubieus. Allerlei kruisingen met geïmporteerde 
cichliden uit Midden Amerika en eerdere hybriden 
uit Taiwan hebben destijds in het Midden Oosten 
geleid tot de Flowerhorn cichliden.

Deze cichliden werden snel zeer populair bij 
Aziatische hobbyisten. Ze worden ook gehouden 
door hobbyisten in de VS en Europa. Talloze 
Flowerhorns zijn in het wild vrijgelaten, vooral 
in Singapore en Maleisië, waar ze een invasief 
plaagdier zijn geworden. Hun invoer is verboden in 
Australië.

Door commerciële kwekers vooral in de Verenigde 
staten werden de vissen geselecteerd op uiterlijk 
met weinig aandacht voor terminologie. Bijgevolg 
werden namen verwarrend en werd ouderschap 
moeilijk te traceren.
Meerdere varieteiten en rassen met een aantal 
nieuwe eigenschappen, zoals korte monden, 
verpakte staarten, ingevallen ogen, en steeds 
grotere kopbulten, kwamen rond 2000 in de handel 
o.a. door kruisingen met andere geslachten. 
De commerciële vraag leidt kweekprograma’s 
verder naar nieuwe en andere vis, waardoor 
onethische praktijken zoals anatomische 
misvormingen ontstaan, zoals we dit kennen bij  
goudvissen.

In  gevangenschap
Flowerhorn cichliden hebben een levensduur 
van 10 à 12 jaar. Zij worden gewoonlijk op een 
watertemperatuur van 25 tot 28°C en een pH 
van 7,4 à 8,0. Ze vereisen een aquarium van 
minimaal 55 liter maar 125 liter is optimaler. Een 
kweekkoppel kan een aquarium van 150 liter of 
meer nodig hebben, afhankelijk van de grootte van 
de dieren zelf. Twee of meer Flowerhorns samen in 
een aquarium leidt meestal tot problemen door het 
agressieve karakter. 

Het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke 
flowerhorns is voor kenners tamelijk eenvoudig. In 

Flowerhorn-cichliden zijn aquariumvissen die 
bekend staan om hun levendige kleuren en de 
opvallend gevormde koppen. Patronen op de 
flanken lijken op Chinese tekens en worden 
in de Taiwanese samenleving gezien als een 
geluksbrenger. 
Het zijn door de mens gemaakte hybriden.



het algemeen zijn de mannetjes groter dan de vrouwtjes, 
maar er zijn uitzonderingen. Mannetjes hebben een 
enorme bult op het voorhoofd en meestal ook helderder en 
levendiger kleuren. De mond van de man is ook dikker en 
meer uitgesproken dan bij het vrouwtje.
Bij de meeste rassen hebben de vrouwtjes zwarte stippen 
op hun rugvinnen, terwijl de mannetjes meestal langer 
anale en rugvinnen hebben. Vrouwen hebben de neiging 
om een   oranje buik te vertonen, vooral wanneer ze klaar 
zijn om te broeden. Kweken met zuivere bloedlijnen is 
praktisch onmogelijk omdat het oorspronkelijke genetische 
materiaal door al het wildkweken nagenoeg verloren is 
gegaan.

Rassen en  S tammen
Het is een hele boterham om thans de verschillende rassen 
in detail te beschrijven. Bovendien worden fantasienamen 

gehanteerd naargelang de kwekers ze benoemen. Om 
hier toch een aantal te vernoemen...

• Flower Horn Red Pearl
• Golden Monkey
• Zhu of Kamfa
• Red Mommon
• King Kong Papegaaien en Red Ingots
• Zhen Zhu
• Golden Base of Golden Trimac.
• Koning Kamfa
• Kamfamalau
• Thai Silk

Dan zijn er nog stammen, dit zijn subgroepen binnen een 
bepaald ras. Namen die voorkomen zijn o.a.

• JPG of Golden Apple
• IndoMalau
• Tan Koning.... en nog zoveel meer!


