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Een holenbroeder uit het Tanganyikameer
Per toeval werden in 1975 door enkele Duitse 
aquariumliefhebbers tijdens een excursie aan de 
Zambiaanse kust een cichlidensoort, namelijk 
Julidochromis dickfeldi ontdekt. 
Het is voor vele cichlidenliefhebbers de 
mooiste van de tot nu toe beschreven 
Julidochromissoorten.

Beschr i jv ing en verspreiding
Zijn grondkleur is bruin-beige; verder heeft hij drie 
lengtestrepen waarvan de onderste door het oog loopt. Zijn 
rugvin is lichtgrijs met daarin blauwe en zilver iriserende 
vlekjes. Dit alles wordt afgerond met een blauwe omzoming 
op de rugvin. De borst- en de anale vinnen zijn eerder aan 
de lichtblauwe kant, met een accent van heviger blauw 
aan de afranding van de vinnen. De staart bezit dezelfde 
kleuren als de rugvin. 
Het verspreidingsgebied van deze vis is beperkt tot enige 
kilometers rotskust. Voor zover we weten komt deze 
cichlide enkel en alleen in het zuidelijke gedeelte van 
het Tanganyikameer voor. Daar leeft hij in redelijk ondiep 
water (circa 1 tot 3 meter diep) samen met zijn soortgenoot 
de J. regani (donkere variant).
De Julidochromis dickfeldi behoort tot de klein blijvende 
julidochromissen zoals ornatus en transcriptus maar in 
tegenstelling aan deze twee geeft hij de voorkeur aan een 
echte rotskust (biotoop) zoals Julidochromis marlieri en 
Julidochromis regani. 
In de natuur treft men hem zoals men het zo mooi in het 
Duits kan zeggen: "Einzelganger"- als éénzaat aan. Alleen 
tijdens de paring treft men ze per paar aan. 

Huisvest ing & verzorging
Het is een cichlide die niet veel plaats behoeft. Een bakje 
met een inhoud van 60 liter volstaat reeds voor een 
koppeltje.
De inrichting is vrij eenvoudig: eerst en vooral leggen 
we een isomoplaat op het grondoppervlak. Daarboven 
gebruiken we zand (chapperszand) als bodembedekking.
Als dekoratie plaatsen we rolkeien en wel zodanig dat er 
veel holen en spleten voorkomen waartussen de visjes 
graag vertoeven.
Om het geheel kompleet te maken zullen we dan ook 
Anubias nana en Valisneria aanplanten. Om het aquarium 
zuiver en rein te houden dienen we over een goede filtering 
te beschikken waarbij het gebruik van een droogfilter 
aangewezen is.
Deze vis voelt zich zoals zovele goed bij een regelmatige 
waterverversing (wekelijks 1/3 van het aquarium verversen) 
waarbij we gerust leidingwater mogen gebruiken. We 
dienen er wel rekening mee te houden dat onze lievelingen 
gevoelige dieren zijn, waarbij ik aldus aanraad om bij een 
waterverversing de dieren niet onmiddellijk in dit water te 
zetten, doch het water vooraf op de juiste temperatuur te 
brengen en het voldoende te laten circuleren zodat de 
chloor uit het water verdwijnt. Daarna kan men de vissen 
met een gerust hart in dit water onderbrengen. De aan te 
raden temperatuur waarbij ze zich goed voelen ligt tussen 
de 24 en 26°C. De zuurgraad schommelt bij voorkeur 
tussen de 7,5 en 8 pH. 
Deze Julidochromissen zijn geen voedselspecialisten, ze 
nemen alles met een voorkeur voor kreeftachtigen zoals 
mysis, artemia, plankton, daphnia,enz ...
Verder nemen ze regelmatig ook wel eens groenvoer.

Voortplant ing
Zoals de titel vermeld is dit een holenbroeder die eieren 
afzet aan de zoldering van een hol. Het legsel varieert 
tussen de 10 en 80 eieren per keer. Dit aantal (gevonden 
in de literatuur) stemt echter niet overeen met mijn 
ondervindingen. Bij mezelf heb ik slechts ei-afzetting 
waarbij het grootste aantal de 15 niet overschrijdt.
Zeer bijzonder aan deze soort vind ik wel dat ze in 
familieverband leven. Dit wil zeggen dat de oudere 
broertjes en zusjes mee in staan voor de opvoeding van 
de jongeren.
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