
Apistogramma cacatuoides  
Geschreven door: Dirkje 

(man) (vrouw) 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
het is een leuke vis die steeds bekender aan het worden is. Maar er is nog geen artikel 
over, dus bij deze. 

2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Apistogramma: met onbetrouwbare zijlijn, apistos = Grieks voor onbetrouwbaar,  
gramma = lijn, streep 
Cacatuoides: kakatoeachtig, naar de op een kuif gelijkende stekels in de rugvin 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Hoedeman, 1951 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Cichlidae (cichliden) 
Orde: Perciformes (baarsachtigen) 
Klasse: Actinopterygii (Straalvinnigen) 
 
2.4 Vindplaats 
De cactuoides word gevonden in Zuid-Amerika, in landen zoals Brazilië, Suriname en 
Peru 
 
2.5 Waterwaarden 
De PH moet ongeveer rond de: 7 zijn 
De GH moet ongeveer tussen: 8-12 zijn. 
Het water moet absoluut schoon zijn omdat deze cichliden slecht tegen vervuild water 
kan. Voer dus matig en ververs het water regelmatig, waarbij je tegelijkertijd de bodem 
afzuigt. 
 
2.6 Temperatuur 
De temperatuur moet ongeveer tussen de 24-27 ºC zijn (liefst 25 ºC) 
 
2.7 Grootte 
De man wordt ongeveer  6 tot 7 centimeter 
De vrouw wordt ongeveer  4 tot 5 centimeter 
 
 

http://www.aquaforum.nl/�
http://64.95.130.5/Summary/FamilySummary.cfm?ID=349
http://64.95.130.5/Summary/OrdersSummary.cfm?order=Perciformes


2.8 Uiterlijke kenmerken 
zoals de soortnaam "cacatuoides" (wat betekent : gelijkend op een kakatoe) laat 
vermoeden is het inderdaad een bontgekleurde  Apistogramma-soort. Een zwarte 
lengteband loopt van aan het oog tot in de staartwortel en in de onderste lichaamshelft 
kunnen twee tot vier parallelle zig-zag strepen verschijnen. Een zwarte streep loopt 
vanaf de kieuwdekselrand onderaan de kop naar voor door de ogen. De wijfjes vertonen 
ongeveer dezelfde lengtestrepen, ze hebben echter geen verlengde vinstralen en een 
licht afgeronde staartvin. De zwarte lengtestreep kan soms bij broedzorg, agressie of 
mogelijk nog andere gemoedstoestanden, uiteenvallen in een zwarte vlek op de flank en 
één op de staartwortel. De grondkleur van de wijfjes is bruingeel en gedurende de 
broedzorg helgeel. Bij de mannetjes kan men een drietal kleurvormen onderscheiden. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
De mannen zijn duidelijk forser gebouwd en hun voorste vinstralen zijn verlengd ook zijn 
ze anders gekleurd (zie uiterlijke kenmerken) 
De vrouwen zijn duidelijk kleiner gebouwd en hun voorste vinstralen zijn lang niet zo 
verlengd als bij de man ook zijn zij anders gekleurd (zie uiterlijke kenmerken) 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

 
Apistogramma cacatuoides ‘Triple Red’ 
 



 
Apistogramma cacatuoides ‘Orange Flame’ 
 

 
Vrouwelijke Apistogramma cacatuoides 



Er zijn nog veel meer kweekvarianten van deze soort.  
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
Er zijn op dit moment geen problemen in de leefomgeving, wel zijn ze de soort te ver aan 
het doorkweken waardoor de soort zwak aan het worden is. 
 
2.12 Bouw van de vis 
de man is zoals al eerder vernoemt forser gebouwd en z'n voorste vinstralen zijn 
verlengd. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
cacatuoides zijn uitermate gevoelig voor ziekten je moet dus ook goed opletten met wat 
je in aquarium stopt. Ze zijn ook erg gevoelig voor medicijnen 
 
3. Gedrag 
3.1 Algemeen gedrag 
Vreedzame dwergcichlide die geschikt is voor het gezelschapsaquarium. Wel vormen zij 
een territorium dat zeker tijdens de broedperiode streng bewaakt wordt tegen indringers. 
Je kunt ze het beste houden met kleine, vriendelijke medebewoners. Houdt ze liever niet 
met andere cichlidesoorten. Geschikte medebewoners zijn vreedzame scholenvissen 
zoals de Kardinaaltetra (Paracheirodon axelrodi) en de Bijlzalm (Carnegiella strigata 
strigata), hierdoor komt hij mooier tot zijn recht  
Houd ze alleen niet met anderen soorten cichliden want dan zijn ze agressief 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
De cacatuoides is zoals eerder genoemd een vreedzame soort, maar hij kan redelijk 
agressief doen tegen soortgenoten, houd ze dus ook in een koppeltje of harem. 
 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Het is een vreedzame soort die hooguit in de broedperiode agressief kan overkomen om 
zijn territorium te verdedigen. Houdt hem alleen niet samen met een andere 
dwergcichliden, dat gaat in  
90 % van de gevallen fout.  
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
cacatuoides worden ongeveer 3 jaar bij goede verzorging 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
cacatuoides zijn makkelijke eters ze eten alles maar geven de voorkeur aan levend voer 
(mijn eigen ervaring). In de boeken en op internet staat dat hij moeilijk aan droogvoer is 
te wennen maar als je gewoon een koppeltje koopt dat hier gekweekt is dan eten ze 
gewoon mee 
 
4. Voedsel 
4.1 Voedselbehoefte van nature 
de voedselbehoefte in het wild is gewoon alles wat kleiner (en iets groter!) is dan hun 
mond (larfjes en dat soort dingen) 
 

http://dier-en-natuur.infonu.nl/vissen/1441-paracheirodon-axelrodi-kardinaaltetra.html
http://www.infonu.nl/artikel/1039.html


4.2 Voedsel in aquaria 
in het aquarium (spreek uit eigen ervaring) eten ze gewoon wat de pot schaft van 
vlokvoer tot levend voer. 
 
5. Kweek 
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
In de natuur gaat het ongeveer het zelfde aantoe als in het aquarium (alleen iets groter) 
 
5.2 over het kweken in het aquarium 
Het aquarium dat ik gebruikte was 60x30x30. Ingericht met hout, stenen en wat planten. 
Schuilplaatsen zijn absoluut een must.!! Ik had 2 halve kokosnoten geplaatst, plat op de 
grond, met een gat erin, zodat de visjes echt een holletje hadden. 
Ik had een harem cacatuoides, 1 man en 2 vrouwen. Na ongeveer 2 weken begonnen de 
vrouwtjes prachtig geel te kleuren. Tussentijds voerde ik deze met zwarte, en witte 
muggenlarf. (diepvries), en zo nu en dan wat watervlo. Ook meneer in de bak was 
absoluut prachtig van kleur, en pronkte wat tegen z'n wijfjes. Hij schudde met zijn lijfje, 
en de vrouwtjes gingen op hun zij liggen. Ze deden een soort van *shake your body* 
dansje. Het leek wel alsof hij geen keuze kon maken. Beide vrouwtjes hadden hun 
holletje gevonden. Ieder z'n eigen kokosnoot. Het mannetje bezocht beide vrouwtjes. 
Even gluren bij de 1, en vervolgens terug naar de ander.  
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Je kunt het jongbroed opkweken met artemia de jongen groeien redelijk snel. 
 
6. Conclusie 
Het is een vis die op het moment veel gehouden wordt vanwege zijn gedrag maar ook 
door zijn prachtige kleuren. Het is een leuke vis om te houden (of te kweken) omdat het 
zich makkelijk aanpast. Houd ze alleen niet in een te klein aquarium! Je hebt 
verschillende soorten onder apistogramma familie, maar zelf vindt ik dit een van de 
mooiste! 
      


