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Het Tanganyikameer en bewoners
Ook in het Tanganyikameer spelen cichliden een dominante 
rol. Hier leven ongeveer 200 verschillende soorten cichliden. 
Het Tanganyikameer is 7 tot 10 miljoen jaar geleden 
ontstaan. Dat maakt het meer een stuk ouder dan het 
Malawimeer. Omdat dit meer zo oud is, ziet men grotere 
verschillen tussen typen cichliden onderling dan bij 
bijvoorbeeld het 'jonge' Malawimeer. 

Neolamprologus ocellatus bij zijn woonplaats.

Dit Afrikaanse rotsachtig meer is 706 km lang en soms wel 
80 km breed. Het Tanganyika-meer is ook zeer diep, op 
sommige plaatsen kan het meer zelfs een diepte bereiken 
van 1.470 meter.

In het rotsachtige Tanganyikameer, wisselen zich diverse 
biotopen af: (modderige) zandbodems, rotsachtige oevers, 
diepzee etc. 
Planten die schaars voorkomen in het Tanganyikameer zijn: 
Vallisneria, Ceratophyllum, Myriophyllum, Potamogeton, 
Najas en Azolla (drijfplantje). Deze planten komen er 
alleen voor in ondiep water met weinig stroming of bij 
riviermondingen. Hout is praktisch niet in het meer te 
vinden. Het meer wordt gekenmerkt door het erg harde, 
basische water. 

KLEIN TOT MIDDELGROOT AQUARIUM 
(110 - 180 Liter):

Dit soort aquaria zijn perfect om slakkenhuiscichliden, 
zoals bijvoorbeeld de Neolamprologus brevis, in te 
houden. In een aquarium van ongeveer 180 liter kan men 
zelfs minstens 3 paartjes houden. 

Als bodemmateriaal moet zand gekozen worden. 
Slakkenhuiscichliden hebben een uniek en speciaal 
gedrag vooral als er meerdere paartjes aanwezig zijn. De 
slakkenhuiscichliden gebruiken namelijk slakkenhuizen 
als schuilplaats en als broedplaats en vormen territoria. 
Niet elk slakkenhuis is goed genoeg voor hen, dus moet je 
er enkele in het aquarium leggen. 

Ideaal zijn wijgaardslakkenhuizen. Je kan enkele stenen in 
het aquarium leggen, maar er moet genoeg ‘bodemruimte’ 
over blijven. Verder kunt u de bak inrichten met enkele van 
de hierboven genoemde plantensoorten. De Julidochromis 
soorten, die holen en spleten nodig hebben, zijn ideaal om 
bij deze vissen te houden. 

    Globale watersamenstelling : pH 8,5 - 9,0  
    GH  7 - 11 °DH  
    KH 16 - 18°DH  
    Temperatuur 23- 28°C



Synodontis petricola

Altolamprologus calvus

Cyphotilapia frontosa 
met  een imposante bultkop

diep water boven rotsen. Ze kunnen tot 30cm groot worden, 
dus je moet ze een groot aquarium kunnen aanbieden. 
Het beste is als je één mannetje neemt samen met vijf 
vrouwtjes om de agressie van het mannetje een beetje te 
verdelen. Wilt u bijvissen bij de Frontosa’s, dan spreekt het 
voor zich dat u geen kleine vissen moet uitzoeken! Kies 
ook niet voor de drukke Tropheus soorten. 

Tropheus soorten zijn prachtige bonte vissen, die erg 
druk en onderling erg agressief zijn. Tropheus soorten 
kan men het beste op dezelfde manier houden als de 
Frontosa’s: één mannetje met meerdere vrouwtjes. Heb 
je een aquarium van minstens 2 meter lang dan kan je 
wel meerdere mannetjes plaatsen. Zorg bij deze vissoort 
voor veel schuilplaatsen in de vorm van rotsformaties. 
Deze soort heeft voedsel nodig met een hoog plantaardig 
aandeel. Naast dit kan gevoerd worden met artemia, 
cyclops en andere kleine kreeftachtigen.

MIDDELGROOT TOT GROOT AQUARIUM 
(180 - 300 Liter):

Middelgrote tot grote aquaria zijn eigenlijk ideaal om 
Tanganyika cichliden in te houden. De Julidochromis 
soorten, waar men genoeg schuilplaatsen voor moet 
maken, zijn een goede optie. 
De vissen zijn holenbroeders en leven in gebieden met 
rotsen waar de nodige holen en spleten in te vinden zijn. 
Hou daar rekening mee tijdens de inrichting van deze bak! 
Bij deze soorten kan je ook een wat agressievere vissoort 
bij zetten: een Altolamprologus soort. De Altolamprologus 
soorten zijn grote jagers die vaak te vinden zijn bij spleten. 

Zoekt u een scholenvis, dan moet je eens kijken naar 
de vreedzame Cyprochromis soorten. Je kan (de wat 
grotere) slakkencichliden bij deze vissen houden of 
je kan ook kiezen voor Afrikaanse meervallen van de 
Synodontis soort. Neem dan een wat kleinere soort zoals 
de Synodontis petricola, die maximaal 10 cm wordt. Deze 
vissen moeten in een groepje  van minstens 5 exemplaren 
gehouden worden. 

 
GROOT AQUARIUM 
(vanaf 300 liter):

Ideale Tanganyika cichliden voor een groot aquarium zijn 
volgende twee soorten: de Cyphotilapia frontosa  of de 
Tropheus soorten. 
De Frontosa’s zijn rustige zwemmers die jagen op andere 
vissen en prooien. In hun natuurlijke omgeving, leven ze in

Het stapelen der stenen vergt ‘fingerspitsengefuhl.


