Zoet wat er

VisMelanochro
vanmisddeialepmaand
tos
Bowers & Stauffer, 1997

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Populaire naam: dwerg-auratus
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)
Onderorde: percoidei (baarsvissen)
Familie: cichlidae
Onderfamilie: pseudocrenilabrinae
Voorkomen: Komt uitsluitend voor in de omgeving van Masinje Rocks, ten
noorden van Makanjila, Malawi.
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Grootte: De maximale standaardlengte is circa 8 cm.
Geslachtsonderscheid:  De mannetjes zijn opvallend kleurrijker dan de
vrouwtjes. Hun kleur gaat van donkergrijs-zwart tot donkerblauw (zwarte variant) en felblauw (blauwe variant). De wijfjes daarentegen zijn grijs tot geelachtig gekleurd.
Gedrag: Zoals vele Mbuna's gedragen ze zich tegenover soortgenoten zeer
agressief. Tegenover andere vissen zijn ze meestal vredelievend.
. WaterDe dwerg-auratus is echter veel minder agressief dan
planten worden met rust gelaten.
M.
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Bakinrichting: Als bodemgrond kan men fijne tot grove kiezel gebruiken.
De bak moet voorzien worden van schuilplaatsen onder de vorm van rotsformaties (wel tegen instorten verzekeren). Is het aquarium voldoende groot,
dan kan men barrières inbouwen om te beletten dat de dominante mannetjes
hun territorium in één blik kunnen overschouwen.
maart 201 1

– 1 4 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet wat er
2

Voedsel: In de natuur eten ze plankton en aufwuchs . In het aquarium ontpoppen ze zich tot alleseters gaande van vlokken-, granulaat- tot diepvriesvoer. Nu en dan een vastendag inlassen is een goed idee, omdat anders te dik
dreigen te worden.
Kweken: Is niet moeilijk, het lukt zelfs in een gezelschapsaquarium. Het afleggen gebeurt op de typische Mbuna-manier. De wijfjes nemen direct na het
paaien de eitjes in hun bek. Na het uitkippen blijven de jongen in de bek van
de moeder totdat de dooierzak
opgebruikt is. Daarna verlaten
ze nu en dan de bek voor een
bliksembezoek aan de vrije wereld. Bij gevaar keren ze stante
pede terug naar de veiligheid van
moeders bek. Na ongeveer een
week verliezen de vrouwtjes
gaandeweg hun broedzorg.
Opmerkingen: Daar er verschillende kleurvarianten van de dwerg-auratus
bestaan, is het beter dat men zich houdt aan één kleurvariant per bak om zo
ongewenste kruisingen te voorkomen.

Omdat
maar een beperkt leefgebied heeft, wordt deze vis in de
IUCN Red List of Threatened Species gecatalogeerd als kwetsbaar.
M.

dia lep tos

1 )  St an da ar dl en gt e of SL i s de l en gt e van de vi s ge met en van de t op van de n eus t ot a an de st a artwort el .
2)  Auf wu chs:  Met auf wu chs wor dt de l aa g al gen bedoel d di e on der wat er op st en en en h out gr oei t.
Tuss en deze al gen l even kl ei n e kr eeftj es en mi cr os c opi s ch kl ei n e di ertj es.
E en a ant al  vi ss oort en h eeft zi ch ges peci al i s eer d i n h et ui t k a m men van de al gen waar bij  ze n at u url ij k
de al gen et en,  maar hi er bij  ook de kl ei n e kr eeftj es en an der e di ertj es bi n n en krij gen. 
Gezi en de gr ot e h oeveel h ei d l i cht di e de al gen n odi g h eb ben o m t e ku n n en gr oei en,  vi n dt men aufwu chs voor n a mel ij k t ot een di ept e van 1 0 met er.  Na 1 0 met er di ept e n ee mt h et s edi ment t uss en de
al gen h eel  s n el  t oe.
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