
Apistogramma baenschi  
 
Geschreven door: aqua-life 
 
 
Achtergrond 
 
Familie, orde en klasse 
Familie: Cichlidae  
Orde: Perciformes  
Klasse: Actinopterygii  
 
Vindplaats 
Deze vis is in Zuid-Amerika in de natuur te vinden. Vooral in Peru komen ze veel voor.  
 
Waterwaarden 
De pH-waarde moet rond de 6, liggen en de gH-waarde tussen de 2 en de 10.  
 
Temperatuur 
Een goede temperatuur voor deze vis licht rond de 26 graden Celsius.  
 
Grootte 
De mannetjes worden ongeveer 6cm lang en de vrouwtjes 4,5cm lang. 
 
Uiterlijke kenmerken 
De kop van het mannetje is geel en de rest van het lijf is blauw met zwarte verticale 
strepen over het lichaam. Het vrouwtje geheel geel, heeft korte vinnen heeft, net als het 
mannetje, zwarte verticale strepen. Deze zijn echter alleen net zo duidelijk te zien in de 
broedtijd.  
 
Geslachtsonderscheid 
De geslachtsonderscheid is goed te zien. Het mannetje heeft namelijk een langgerekte 
rugvin, een mooie rode krans in de staartvin. Het vrouwtje heeft korte vinnen en is 
helemaal geel gekleurd.  
 
 
Gedrag  
 
Algemeen gedrag 
Het is een rustige, vreedzame soort die niet agressief is tegen zijn medebewoners. Zorg 
voor voldoende schuilplaatsen, dan is dit visje helemaal niet schuw.  
 
Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Deze vis kan het beste gehouden worden in een koppel. Als er 2 mannetjes in een te 
klein aquarium zitten kunnen er problemen ontstaan.  
 
Gedrag in relatie tot andere soorten 
Vreedzaam. Alleen in de broedperiode word er agressief opgetreden tegen de 
medebewoners om het nest te beschermen.  
 
 
Voedsel  
 
Voedselbehoefte van nature 
De Apistogramma baenchi leeft op de bodem van de Rio Shanusi in Peru. Deze rivier wit 
zand op de bodem met daarop een laag bladstrooisel waarin deze vis zich schuil houdt en 
voortplant. Ook zijn tussen deze bladeren voldoende prooidiertjes te vinden.  



 
Voedsel in aquaria 
Als voedsel kan diepvries en levend voer gegeven worden. Denk dan aan muggenlarven, 
mysisgarnaaltjes, artemia's, cyclops, bosmieden en daphnia. Ook droogvoer word 
geaccepteerd, maar zorg wel voor een gevarieerd dieet.  
 
 
Kweek  
 
Alles over het kweken in het aquarium 
Voor een goede kweek moet de De pH waarde tussen de 5,5 en 6,5 liggen. De eitjes 
worden gelegd in een hol.  
 
Opkweken van jongbroed 
Zodra de larfjes vrij zwemmen kunnen ze worden bijgevoerd met Artemia-Naupliën. Het 
vrouwtje verzorgt de kroost voor ongeveer 4 weken en daarna moeten de larfjes zichzelf 
redden. 
 
 
 
 
Links  
http://www.dwergcichlide.nl/apistogramma_sp._inka50.htm 
http://www.inibico.org/Discoveries/Apistogrammabaenschi/tabid/45/Default.aspx 
http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=62348 


