
Colisa chuna - Honinggoerami 
Tekst en foto's: Prullenbak 
 
De Colisa chuna is een leuke klein blijvende Labyrint vis. De vissen worden zo'n 6 cm en zijn geschikt 
voor aquaria vanaf 60 cm. 
 
Het vrouwtje is qua kleur niet veel aan, meestal licht-bruin, in de paartijd komt daar een 
donkerbruine horizontale streep bij. 
Het mannetje daarentegen is prachtig, het lichaam is voornamelijk oranje of beter gezegd: honing 
kleur. Vanaf de kop tot het begin van de buikvin kleurt de vis heel mooi zwart, het begin van de 
rugvin is licht-geel gekleurd. 
 
Voeding: 
De vissen zijn geen moeilijke eters. Vlokvoer voor tropische vissen gaat er prima in (wel goed 
verkruimelen, aangezien de vissen geen grote stukken op kunnen eten), ook diepvries voer gaat er 
met veel plezier in. 
 
Inrichting: 
Zoals al gezegd hoeft de bak niet heel groot te zijn, 60 cm is voldoende. Verder moet de bak dicht 
worden beplant, ook moeten er drijfplanten aanwezig zijn of planten die langs de oppervlakte 
groeien (Braziliaanse klimop of Belgisch groen is zeer geschikt). De bodem moet niet te licht van kleur 
zijn, de vissen kunnen hier gestrest van raken. 
 
Een zachte stroming is nodig bij deze soort, het liefst zelfs helemaal geen. 
 
Geslachtsonderscheid: 
Een man is erg gemakkelijk te herkennen. In een groep mannen zal er altijd 1 wel wat kleur hebben, 
de anderen zullen zich vermommen als vrouw door de bruine kleur aan te nemen. M.i. is het het 
makkelijkst om een groepje aan te schaffen en veel geduld te hebben tot de vissen overgaan tot 
paren. De overige vissen haal je er dan uit en dan heb je zeker weten een koppel. 
 
Kweek: 
Zeer gemakkelijk, het mannetje maakt een klein slordig schuimnestje en probeert de vrouw ernaar 
toe te lokken. Het mannetje en vrouwtje omhelzen elkaar als het ware. 
Na de paring worden maar weinig eieren losgelaten, vaak paren de vissen daarna nog meerdere 
keren. Er worden zoveel mogelijk eieren opgevangen door de man en in het schuimnest geduwd. Na 
2 dagen komen de eieren bij een temperatuur van 24 graden uit. Weer 2 dagen later gaan de jonge 
visjes vrij rond zwemmen. 
 
Gedrag: 
Buiten de paartijd zijn beide vissen zeer vreedzaam (alleen is deze tijd er bijna nooit, bij mij). De man 
is vooral bezig met pronken naar de vrouw. Binnen de paartijd worden beide vissen wat territoriaal, 
na een paring valt de vrouw regelmatig mijn Puntius titteya's aan, vervolgens gaat ze weer haar eigen 
gang. 
 
De man is een stuk agressiever en valt alles aan wat in de buurt komt, soms volgt er dan nog een 
achtervolging. 
 
Opmerking: 
De vissen hebben een labyrint orgaan. Hierdoor is het mogelijk voor de vissen om in zuurstof arme 
aquaria te overleven (de vissen kunnen direct zuurstof boven water opnemen). Het is dus van belang 
dat de temperaturen niet te verschillend zijn, anders kunnen de vissen ernstig ziek worden. 
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