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Flowerhorn / Killer hybride Cichlide

Maak kennis met de Flowerhorn cichlid. Vrij 
vertaald de Bloemenhoorn baarsachtige. Het lijkt 
net een kunstwerk. Sterker nog: dat is het ook!
De vis komt namelijk niet in het wild voor. 
De mens heeft hem zelf gemaakt door een 
verschillende felgekleurde vissoorten met grote 
voorhoofden met elkaar te kruisen. Dankzij die 
methode zag in 1993 de eerste Flowerhorn in 
Maleisië het licht.
Ondertussen zijn er al veel verschillende soorten 
die er allemaal excentriek uitzien. Fishi Minaj, 
zoals deze vis door de fotograaf genoemd wordt, 
is daar een goed voorbeeld van.

Door een obsessie met versierde vissen is er in Azië 
een ware ‘killer hybride cichlide’ rage ontstaan. Vooral in 
Maleisië heeft men met dit probleem te kampen. De ‘killer 
hybride cichlide’ terroriseert de plaatselijke vissen die daar 
in de vrije natuur voorkomen.

De ‘flowerhorn’ zoals hij genoemd wordt is een cichlide die 
ons doet denken aan de oudheid. Hij heeft een grote bult 
op zijn voorhoofd en patronen op zijn flanken die lijken op 
Chinese tekens. De flowerhorn is het onderwerp waar een 
ware crisis door ontstaan is in zowel Maleisië als in andere 
delen van Azië.

Afhankelijk van de grootte van de bult op het voorhoofd 
en de kwaliteit van de kleur en de stippen op de flanken 

(Chinese tekens), kunnen deze vleesetende vissen tot 
duizenden dollars opbrengen.
De hetse om deze vis te beginnen kweken ontstond 
toen iemand beweerde dat de vis hem rijk gemaakt 
had doordat hij de winnende nummers van de lotto had 
kunnen opmaken uit de tekens die op de flanken van 
deze flowerhorn stonden, vertelde ons Raymond Yen, de 
persoon die flowerhorns kweekt.
De kenmerkende bult op het voorhoofd van deze vissen 
vindt men ook terug bij de Chinese God van ‘Longevity’. 
Het volk gelooft erin dat deze vis hen rijkdom en goed 
geluk zal brengen.
De ‘killer hybride cichlide’ is als eerste in Maleisië 
geïntroduceerd 7 jaar geleden. Men denkt dat de 



Flowerhorn een hybride van twee verschillende soorten cichliden-
soorten is afkomstig uit Centraal- en Zuid-Amerika en sindsdien 
waarmee verder is doorgekweekt met nog andere soorten waardoor 
een echte wetenschappelijk naam afwezig blijft. Ondanks de rage 
zijn niet alle flowerhorns mooi genoeg of hebben niet de juiste 
kenmerken om gehouden te worden in een aquarium. Veel van deze 
afgedankte flowerhorns worden dan ook in lokale beken en rivieren 
gegooid waar ze volgens de Maleisische vissersvereniging voor 
zware schade zorgen in het natuurlijk vissenbestand.

Mensen betalen gerust duizenden dollars voor één van deze vissen. 
Maar het is niet allemaal rozen geur en mannenschijn. 
Een arme man kan een jonge flowerhorn kopen voor slechts een 
paar dollars. Wanneer zo’n vis dan opgroeit en faalt in het tonen 
van de juiste kleuren en juiste vormgevingen worden ze zonder 
nadenken gedropt in de eerste de beste rivier, meer, sloot of gracht. 
Raymond Yen wist ons te vertellen dat vele kwekers deze praktijken 
toepassen. Slechte kweekresultaten worden massaal uitgezet in 
lokale poelen. De meeste van deze kwekers zijn bijgelovig. Ze weten 
dat slechte exemplaren hun weinig geld zullen opbrengen, maar 
wanneer ze hun vissen zouden doden i.p.v. ze vrij te laten, zou hen 
veel kwaad boven het hoofd komen hangen en zoude ze niks anders 

kennen dan tegenslag. Sommige dorpelingen kopen 
speciaal een flowerhorn om ze dan onmiddellijk vrij te laten 
in de natuur omdat ze dan denken dat dit hen bevrijd van 
tegenslagen.    
Van 1 paar Flowerhorn kan je om de 6 maand 200 jongen 
verwachten. Deze situatie is echt kritisch. Elke waterweg 
of waterplas in Kuala Lumpur en naburig Selangor is 
vergeven met deze flowerhorns. Terwijl deze flowerhorns 
ook hun weg vonden naar rijstvelden en kanalen meer 
naar het noorden op.
Een proef die bestond uit brood zwieren op het 
wateroppervlak van 7 meren in Kelana Java en Selangor 
toonde aan dat de enige vissen die nog naar de oppervlakte 
kwamen om het brood op te eten, flowerhorns waren. 
Sommigen waren zelfs al verder gemuteerd.
De vrees bestaat nu dat deze flowerhorns het plaatselijke 
vissenbestand gaan uitroeien. Deze ‘killer hybrid cichlids’ 
heeft zijn naam niet gestolen. Het zijn zeer agressieve 
vissen, die legsels en andere vissen als voedsel aanzien. 
Hoewel exemplaren die in het aquarium leven niet groter 
worden dan 25 cm worden deze flowerhorns in het wild 
zwaarder dan 3 kilo per vis.

Elke lokale vissoort zou worden bedreigd. De Flowerhorn 
eet alles. De blauwe spat (Trichogaster trichopterus) is 
een traag zwemmende vis en is hier het meest bedreigd 
evenals de kempvis. Ons allen bekend als Betta splendens.
Aan het einde van dit tijdperk zullen er geen lokale 
vissoorten meer zijn.  Als we ingrijpen door heel de bezetting 
flowerhorns te vangen, zal het een hele tijd duren voor de 
schade die nu al is aangericht terug zal hersteld zijn.


