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Moeilijkheden in een cichlidengezin 

De besproken werkwijzen zijn geen garantie tot slagen, 
maar kunnen eventueel hulp bieden. Het gedrag van 
cichliden, zeker in gevangenschap, is erg complex en 
onvoorspelbaar. Soorten bij mekaar geplaatst in een 
groot aquarium kunnen mekaar afmaken, waar bij andere 
aquarianen dezelfde soorten in een kleiner aquarium "in 
vrede" kunnen samenleven. 

Dit artikel bestaat grotendeels uit 
passages van het Engelstalig 
artikel “Target Fish for Large 
Neotropical Cichlids” van 
Ferdinand T. Velasco, 
verschenen in 
Buntbarsche Bulletin 150, 
met her en der wat aanvullingen.

Een cichlidenaquarium waar soorten al geruime tijd in vrede 
samenleven kan plots, zonder enige voor ons duidelike 
reden ontaarden in een zwaar slagveld. Dit artikel is vooral 
bedoeld om de intraspecifieke agressie tussen een koppel 
te reduceren.

Liefhebbers van grotere Amerikaanse cichliden, die 
deze wensen te kweken staan voor enkele uitdagingen. 
Buiten hun grotere maat, die een hieraan aangepaste 
bakmaat vereisen, krijgt men te kampen met hun soms 
wel intense intraspecifieke (tussen individuen van dezelfde 
soort) agressie die deze vissen kunnen vertonen in 
gevangenschap.

Kort nadat ze zich zelfstandig hebben gescheiden van hun 
ouders, gaan jonge exemplaren zich strijdlustig beginnen 
opstellen naar hen. Deze agressie verergert naarmate ze 
ouder worden. 
Gezien soortgenoten de grootste bedreiging vormen qua 
voedselconcurrentie en broedplaatsen, is het best mogelijk 
dat zulks intraspecifiek gedrag dient om de soort aan te 
zetten zich voldoende te verspreiden over hun omgeving. 
Buiten de broedperiode wordt er geen onderscheid gedaan 
nopens het geslacht. Een agressieve man zal zowel 
concurrerende vrouwen als mannen uit zijn territorium 
verjagen. Net dit gedrag kunnen ons als liefhebbers zorgen 
baren bij het houden van dergelijke soorten. Hoe kunnen 
we nu van deze robuste vechtersbazen leden van dezelfde 
soort en van tegengestelde geslacht samenhouden 
in ons aquarium, zonder verliezen te lijden door deze 
intraspecifieke agressie?

Sommige aquarianen, die het niet kunnen aanvaarden 
dat de mogelijkheid bestaat om waardevolle (kweek)
exemplaren te verliezen hebben al verscheidene creatieve 
methoden ontwikkeld om paarbinding te bekomen met een 
minimum aan risico's èèn van de partijen uit het koppel 



te verliezen. De meeste van deze methoden brengen 
fysische scheiding van de man en de vrouw mee, dit om de 
zwakste van de twee (meestal de vrouw) te beschermen.

Andere aquarianen echter geven de voorkeur om hun 
cichliden in een zo natuurgetrouw mogelijke omgeving te 
kweken, waarbij de man en de vrouw volledig met mekaar 
in contact kunnen treden tijdens de broedperiode. 
Gezien echter de paarbinding op 
elk ogenblik kan afspringen en dan 
in vele gevallen een afgemaakte of 
sterk verwonde vrouw het gevolg is, 
is een dergelijke wijze risicovol. 
Er kunnen hiervoor echter enkele 
maatregelen worden genomen om dit gevaar te beperken. 
Het is maar al te logisch, dat hoe groter het aquarium en 
des te meer schuilplaatsen en voorhanden zijn, des te 
kleiner de kans is dat de vrouw zal worden afgemaakt 
door de persistente aanvallen en achtervolgingen van de 
man, al is dit geen garantie. Een bijkomende strategie om 
de paarbinding hechter te maken en de intraspecifieke 
agressie te beperken, ligt in het gebruik van andere vissen 
die dienst doen als 'bliksemafleiders'.

Bij cichliden hangt de hechtheid van een stabiel paar 
niet enkel af van de interactie tussen man en vrouw, 
maar ook van deze tussen het paar en andere bewoners 
in de onmiddellijke omgeving van hun territorium. De 
agressie binnen een paar wordt gecanaliseerd naar de 
andere bewoners, vooral tijdens het beschermen van 
hun broedplaats en later de jongen. Hierdoor kan het 
cichlidenkoppel zijn agressie voldoende uiten zonder dat 
ze hiervoor mekaar dienen af te maken of te verwonden.

Andere c ichl iden als bl iksemafleiders

Om succesvol te zijn moeten de bliksemafleiders lenig en 
snel zijn, incasseringsvermogen hebben en de eigenschap 
hebben dat hun eventuele verwondingen vrij snel genezen. 
Om effectief te zijn moeten ze zoveel mogelijk agressie 
naar hen toe trekken. Weinige vissen voldoen beter aan 
deze criteria dan andere cichliden, vooral als ze deel 
uitmaken van dezelfde soort.

Vermits soortgenoten met veel argwaan worden bekeken 
staan ze op de eerste plaats qua doeltreffendheid 
als 'bliksemafleiders'. In aquariums waar 2 of meer 
verschillende, doch verwante soorten worden gehouden 
werd vastgesteld dat de intraspecifieke agressie toch nog 
meer intens is dan de interspecifieke (tussen individuen van 
verschillende soorten) agressie. Dit verschil in intensiteit 
vermeerdert, naarmate de phylogenetische (evolutionaire 
betrekking) verschillen tussen de medebewonende soorten 
vergroot. De interspecifieke agressie zal dus groter zijn en 
de intraspecifieke agressie kleiner bij 2 medebewonende 
soorten, beide bvb. vertegenwoordigers uit hetzelfde 
genus, dan bij soorten uit een ver uit elkaar liggend genus.

Vaak wordt aangeraden te starten met een groepje jonge 
exemplaren, i.p.v. te trachten volwassen exemplaren bij 
mekaar te brengen. Er wordt verondersteld dat gezien de 
vissen hierdoor zelf hun partner kiezen, de paarbinding 
beter zal zijn. Sommigen blijven, al zijn ze wel overtuigd 
van het gunstig gevolg van deze werkwijze, sceptisch 
naar de verklaring van deze betere paarbinding. Gezien 
het altijd de dominante man en de dominante vrouw zijn 

die zich zullen binden, of ze nu geschikt zijn voor mekaar 
of niet, kan de paarbinding na het verwijderen van hun 
jongen al even snel verdwijnen als bij op andere wijze 
gevormde koppels.Een meer plausibele verklaring van de 
betere paarbinding binnenin een groepje soortgenoten zou 
te vinden kunnen zijn in het feit van de aanwezigheid van 
de andere soortgenoten, die uitstekende bliksemafleiders 
blijken te zijn.

Bij het samenhouden van meer dan 1soort is de beste 
oplossing om van elke soort een gekoppeld paar te 
houden, zodanig dat de koppels mekaar als bliksemafleider 
gebruiken, waardoor bij beide paren de paarbinding 
hechter wordt en hieropvolgend de koppels nog beter hun 
agressie interspecifiek zullen afreageren.

Om effectief te zijn hoeft de bliksemafleider echter niet 
fysiek te bereiken zijn voor een koppel. Zolang dit koppel 
de mogelijkheid heeft deze te zien, kan het de paarbinding 
ten goede komen. Een doorzichtig tussenschot, of aparte 
tegen mekaar geplaatste aquariums kunnen even effectief 
zijn.

Temperament en grootte zijn 2 belangrijke karakteris-
tieken waarbij moet worden rekening gehouden bij de 
keuze naar geschikte 'bliksemafleiders'. Alhoewel eender 
welke cichlide, die een bedreiging kan betekenen voor 
de eieren of de jongen van een broedend paar, agressie 
zal uitlokken, kan een verkeerde keuze echter tot dood 
of zwaar gehavende bliksemafleiders leiden. Soorten die 
phylogenetisch gelijkend zijn, zullen meestal neigen naar 
meer gelijkaardige eigenschappen. In regel zijn leden van 
hetzelfde genus of subgenus dus het beste geschikt als 
'bliksemafleiders' dan verre verwanten. Al moet men bij het 
gebruik van volledig fysiek bereikbare 'bliksemafleiders' 
van dezelfde of sterk verwante soort toch steeds enige 
voorzichtigheid bewaren en erop toezien dat de agressie 
naar de bliksemafleiders niet te sterk wordt.

Sommige soorten, zoals de hierbij afgebeelde 
Amphilophus labiatus, lijken echter multifunctioneel te zijn 
als 'bliksemafleiders' en kunnen worden gebruikt voor de 
meeste grote Amerikaanse cichliden. Ze zijn vrij goedkoop, 
sterk, vrij goed verkrijgbaar in verscheidene maten en 
uiterlijk en lijken de vijandige aandacht van vrij veel andere 
cichliden goed naar zich toe te trekken. 

Veel cichlidenparen uit een grote verscheidenheid in 
genus, kijken deze met evenveel antipathie als respect aan. 
Zijn gekende voorkeur tot predator van cichlidenjongen 
verklaart waarschijnlijk waarom deze universeel als 
uitmuntende vijand wordt beschouwd.

Archocentrus nigrofasciatus is dan ook weer zo'n all-round 



'bliksemafleidertje', die een hele sterke vis blijkt te zijn voor 
zijn grootte en waarbij zijn snelheid, durf, behendigheid en 
stressbestendigheid ten goede lijkt te komen voor zulkse 
taken. Zijn grootte komt hem dan eveneesnten goed, 
daar hij schuilplaatsen kan bereiken die voor de grotere 
cichliden ontoegankelijk zijn

Niet-c ichl iden als bl iksemafleiders

Vissen uit andere genera dan de cichlidae lijken minder 
bevredigend als bliksemafleider. Een klein aantal hiervan 
voldoen aan een aantal van de reeds besproken criteria. 
Een groot deel hiervan zijn dan weer klein genoeg om 
te worden opgepeuzeld of te worden gedood door grote 
cichliden. Van de overige die qua grootte vergelijkbaar 
zijn met de cichliden, zijn er weining die sterk genboeg 
zijn om in gevangenschap te worden gehouden bij een 
broedend cichlidenpaar. Hierdoor houden we enkel de 
grootste vissen over die worden gehouden in huisaquaria, 
zoals grote karperzalmen, arowanas, mesvissen en grote 
meervallen. De karperzalmen niet in acht genomen, zijn 
deze echter meestal niet geschikt als 'bliksemafleiders' 
voor cichliden.

Bij Arowanas en mesvissen kan het, ondanks hun grootte, 
toevallig gebeuren dat zij in stemming komen zich voort te 
planten waardoor zij een paar kunnen vormen. Gelijktijdig, 

worden alle andere bewoners het doel van hun felle 
aanvallen.

Meervallen zijn nachtwezens, die hun geschiktheid als 
bliksemafleider overdag tenietdoen door het verorberen 
van complete nesten tijdens hun nachtelijke tochten.

Grote karperzalmen echter functioneren goed in deze taak. 
Voor middelgrote cichliden blijken schijfzalmen ideaal. 
Ze zijn beweeglijk en snelle zwemmers die makkelijk 
de aanvallen van hun agressors kunnen ontwijken. 
Colossoma-soorten (Pacu), worden stukken groter en zijn 
waarschijnlijk meer geschikt voor de grotere soorten met 
roofneigingen.

Buiten de bovengenoemde soorten worden nog 
vertegenwoordigers van andere visfamilies gebruikt door 
sommige aquarianen. Grote karperachtigen kunnen 
goede 'bliksemafleiders' blijken maar hebben de neiging 
makkelijker geïntimideerd te worden. Bij vele soorten 
echter, vooral soorten uit andere werelddelen, zoals o.a. 
grote gouramis blijven de cichliden onverschillig voor 
hun aanwezigheid zolang ze zich niet in de broedperiode 
bevinden.

Vissoorten uit andere 
werelddelen, zoals o.a. grote 

goeramis blijven Amerikaanse 
cichliden onverschillig voor hun 

aanwezigheid zolang ze zich niet in 
de broedperiode bevinden.

Osphronemus goramy

Niettegenstaande niet-cichliden even geschikt 
lijken als bliksemafleiders bij broedende 
cichliden, lijken ze hun doel echter niet te 
bereiken bij niet-broedende paren. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de ecologische 
verschillen en verschillen in gedrag tussen 
cichliden en vertegenwoordigers van anders 
visfamilies. 

Niet-cichliden zijn een kleinere bedreiging 
qua voeding en qua broedplaatsen en 
worden hier dan ook minder voor bedreigd 
door de cichliden. 
Het verschil in communicatie-sytemen tussen 
cichliden en niet-cichliden loopt evenredig 
met hun ecologische verschillen.

Sommige van onze Ameri-kaanse cichliden 
kunnen in gevangenschap echt geen 
andere bewoners dulden, en lijken echte 
moordenaars, waardoor het natuurlijk 
aangewezen of zelfs noodzakelijk is om bij 
gebruik van bliksemafleiders, deze te houden 
in een aparte bak of af ter scheiden door 
middel van een doorzichtig tussenschot.

Astronotus ocellatus – Pauwoogcichlide


