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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
ik heb deze vis en het is echt een leuke vis die erg vreedzaam is, leuke beginners vis, 
dus rede voor meer informatie over deze vis  
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
colisa= naar inheemse benaming 
lalia= naar een inheemse, wat minachtende benaming 
dus het is een inheemse benaming van deze vis 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Anabantidae 
Orde: Labyrintvissen 
Klasse: 
 
 
2.4 Vindplaats 
India 
 
2.5 Waterwaarden 
* pH: 6,5-7 
* GH: 5-8 
dit moet goed in de gaten gehouden worden deze vis is redelijk gevoelig voor andere 
waterwaardes 
 
2.6 Temperatuur 
* Temperatuur: 24-27°C 
Bij de Colisa lalia is vooral belangrijk dat de temperatuur boven het water ongeveer gelijk 
is aan de watertemperatuur. De vis is heel gevoelig voor koude lucht in het 
labyrintorgaan en zal snel het loodje leggen als dit ontstoken raakt. 
 
2.7 Grootte 
rond de 5 a 6 cm 
vrouw blijft wat kleiner 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
deze vis bevat net zoals de rest van deze familie een labyrintorgaan waardoor ze lucht 
happen aan het wateroppervlak, de man is oranje blauw gestreept en de vrouw is grijs 
met een lichte tekening, verder hebben ze voeldraden  
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
zie uiterlijke kenmerken 
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2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
colisa labiosa 
colisa lalia flame 
neon blue 
power blue 
 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
je moet goed zorgen dat de lucht temperatuur dicht bij de temperatuur van het water zit 
vanwege het labyrintorgaan. 
 
 
2.12 Bouw van de vis 
Mond licht naar boven gekeerd. 
Ze bezitten een labyrintorgaan, waarmee ze zuurstof uit de lucht kunnen opnemen en 
dus in staat zijn zowel boven als onderwater te ademen. 
Ver doorgekweekte vissen hebben een soort knik in hun "neus" zitten, koop deze dus niet 
want deze zijn een stuk zwakker in vergelijking met de niet te ver doorgekweekte vissen! 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
hij is zeer gevoelig voor koude lucht omdat dan het labyrintorgaan hebben wat kan gaan 
ontsteken,  
verder is hij redelijk gevoelig voor bepaalde waterwaardes, (hele hoge pH en hele lage 
pH etc.)  
 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
het is een zeer vreedzame vis die heel af en toe eens een keer zijn gebied wil verdedigen 
dat is meestal alleen in de paartijd, het is een vis die graag wat drijfplanten heeft waar 
ze in kunnen gaan hangen, ze hebben liever ook minder stroming. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
het zijn erg vreedzame vissen behalve als ze gaan paren het mannetje word dan zeer 
agressief tegen het vrouwtje en zij moet dan verwijderd worden omdat hij haar kan 
aanvallen of zelf kan doden, normaal zijn ze zeer vreedzaam tegenover elkaar! 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
kijken er weinig naar om houd ze niet echt bezig heb ik gemerkt, houd ze niet met 
barbelen die aan hun voeldraden kunnen gaan knabbelen! 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
ze worden ongeveer een jaar of 3 oud naarmate ze ouder worden vervaagd de kleur ook 
wel een beetje, ze worden dan wel rustiger naarmate ze ouder worden. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
ze eten redelijk wat maar zijn dan niet echt agressief tegen de anderen vissen 
 
4. Voedsel  



4.1 Voedselbehoefte van nature 
veel insecten larve enz. 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
ze eten eigenlijk alles wat in hun mond past het liefst hebben ze levend voer (rode mug) 
maar vlokvoer accepteren ze ook gewoon. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
zet een man en een vrouw bij elkaar, meestal maakt de partner niet zo veel uit, de man 
bouwt dan na een tijdje een schuimnest en het vrouwtje schiet dan kuit, de man 
bevrucht ze en spuugt ze in het schuimnest en verzorgt de eitjes, de vrouw meteen 
verwijderen omdat de man zeer agressief wordt tegen de vrouw, Na 24 uur komen de 
eieren uit. De jongen zijn zeer klein, bij een goede voeding groeien de jongen snel, zodat 
ook wat groter voer kan worden genuttigd. Wanneer de jongen op kleur komen is een 
aquarium vol dwerggoerami’s een schitterend gezicht. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
de jongen zijn heel klein en moeten dus ook klein voedsel hebben de jongen kunnen 
gevoed worden met vloeibaar voedsel, later kunnen ze ook artemia-naupliën aan.  
 
6. Conclusie  
het is een prachtige vis om naar te kijken zeker als de man de vrouw probeert te 
verleiden een koppeltje past al in een 60-30-30 bak maar liever groter omdat ze dan 
mooi tot hun recht komen! 
Een vis die ik zeker een aanrader vindt voor beginners die kleur in hun bak willen! 
 
 
7. Links  
colisa lalia man 
bovenste man onderste vrouw 
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