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Lengte: 18-20 cm 
 
Legsel: 50 eieren 
 
Aquarium: 200 cm 500 liter 
 
Voeding: Witte, zwarte muggenlaren, mysis, daphnia, artemia, mosselen, vlokvoer etc. 
 
Verspreiding: komt voor in het gehele Tanganyikameer 
 
Habitat: De G. permaxillaris wordt aangetroffen bij modderige bodems op een diepte 
van 30 tot 100 meter 
 
Waterwaarden: pH 7,5-9 temp.24-26 graden 
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Ervaring 
Zeer rustige en imposante cichlide die zijn eigen territorium heel goed afschermt door 
alles wat in de buurt komt weg te jagen, overigens niet op een erg agressieve manier.  
Als een man en vrouw elkaar geaccepteerd hebben bevinden ze zich praktisch altijd in de 
buurt van elkaar. Het zijn echte opruimers die het met eten niet zo nauw zien, ze pakken 
alles wat in hun bek past zelfs hele mosselen!(geen kleine vissen)  
Ze filteren de hele dag de bodem op zoek naar eten(resten)categorie modderzevers.  
Het verschil tussen man en vrouw is zeer moeilijk te zien, mijn ervaring ermee is dat de 
man een tikkie donkerder kleurt dan het vrouwtje.  
Qua bakmaat horen ze toch wel in een 200cm bak thuis ietsje kleiner zou kunnen omdat 
ze niet echt een heel groot territorium nodig hebben, maar voor de ruimte is het geen 
overbodige luxe. 

 
Ik heb als medebewoners: 
Cyphotilapia Gibberosa Kapampas 
Synodontis Polly White Zambia 
Altolamprologus Calvus Black 
Lepidiolamprologus Kendalli Nkambabay 
en dit gaat zeer vreedzaam met elkaar om. 
 
 
Kweek 
Het schijnt zeer moeilijk te zijn om deze soort aan het kweken te krijgen, vandaar dat er 
in Nederland bijna alleen maar Wildvang in omloop is en worden zelden tot niet 
aangeboden. 
Als ze zich willen gaan voortplanten dan nemen ze een klein territorium (stenen) en 
schermen dat af doormiddel van een zandburcht te bouwen voor de ingang om indringers 
buiten te houden. 
De man ligt dan de hele dag buiten voor de ingang om de mogelijke indringers weg te 
jagen, wat er overigens hard aan toe kan gaan. 
Het is een biparentale muilbroeder, de vrouw neemt de eerste dagen de zorg op zich wat 
dan afgelost wordt door de man. 
Het duurt gemiddeld 12 dagen voor de jongen losgelaten worden.  
(heb waarschijnlijk een nest wat een primeur zou zijn, de vrouw zit in haar hol en komt 
er niet uit, de man ligt voor de ingang te waken, ik wacht geduldig af) 


