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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Sinds een paar maanden zwemmen er in onze kweekstelling een tweetal 
Paracyprichromis nigripinnis rond. Omdat ik dit een toch wel erg leuk visje vind, wil ik 
mijn ervaringen hiermee met jullie delen. Aangezien een groot gedeelte van dit artikel 
berust op onze ervaringen met de soort, kan het natuurlijk gebeuren dat het bij iemand 
anders in de bak natuurlijk niet zo hoeft te gaan. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Paracyprichromis betekent: para = bijna/onecht, Cyprinus = karper en Chromis = vis.  
Nigripinnis betekent: met zwarte vinnen. 
 
Deze wetenschappelijke benaming is eigenlijk vrij onlogisch, omdat de soort helemaal 
geen zwarte randen aan de vinnen bezit. De vinnen hebben een blauwige rand. 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Boulenger, in 1901 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Cichlidae 
Orde: Perciformes 
Klasse: Actinopterygii 
 
 
2.4 Vindplaats 
Het Tanganyikameer, en dan vooral de rotsachtige omgevingen 
 
2.5 Waterwaarden 
Hard, alkalisch water. PH van 8 á 9 
 
2.6 Temperatuur 
24 á 26 graden 
 
2.7 Grootte 
+- 10 centimeter 
 



2.8 Uiterlijke kenmerken 
Langwerpige cichlide, met een roodbruine achtergrondkleur. Over het lijf lopen 
lichtblauwe lijnen, evenals op de vinnen. Dit is vooral bij de mannetjes goed waar te 
nemen. De kleuren komen het best tot hun recht bij gedempt licht. Bij fel TL licht zijn de 
vissen erg bleek. 
 
Nakweek exemplaren die te veel doorgekweekt zijn, zullen hun kleuren minder mooi 
tonen.  
 
Wildvang exemplaren zijn over het algemeeen iets robuuster en steviger van vorm dan 
nakweek exemplaren, ook al is de nakweek goed verzorgd. 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
De mannetjes zijn feller gekleurd dan de vrouwtjes. Daarnaast zijn ze iets feller, vooral 
naar andere mannetjes toe. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Er is eigenlijk maar 1 andere Paracyprichromis soort: de P. brieni. Daarnaast zijn er nog 
verbanden te leggen met Cyprichromis soorten, maar de verschillen hiertussen worden al 
groter.  
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
 
 
2.12 Bouw van de vis 
Langwerpig, met een langgerekte rugvin, een gesloten staartvin en een anaalvin. 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Zoals alle Tanganyika cichliden, zijn ook P. nigripinnis gevoelig voor vies water. 
Regelmatig waterverversen is dus een vereiste. Zelf heb ik 1 keer een ziekte 
meegemaakt bij de soort, te weten witte stip. Dit na aankoop van de eerste groep. Ik 
vermoed dat dit te maken heeft met de stress van het verhuizen van de winkel naar onze 
bak (90cm) en de aanvallen van de Lamprologus multifasciatus. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
Erg rustige vis, die in een groepje tot zijn recht komt. Ze zoeken de luwte van de 
achterwand of een grote steen op, en gaan daar met de buik naartoe gekeerd voor 
hangen. Vanuit daar observeren ze de hele bak en hun medebewoners. 
 
Nakweek exemplaren die in het aquarium zijn opgegroeid, zijn over het algemeen iets 
vriendelijker en minder aggressief naar soortgenoten en andere vissen in de bak dan 
wildvang exemplaren. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
Ik heb de soort eigenlijk op 2 manieren gehouden: als koppeltje en als schooltje. We 
hadden in eerste instantie een groep van 8 stuks gekocht, maar al vrij snel gingen er 6 
dood door witte stip. De 2 die overbleven, waren een mannetje en een vrouwjte. Ze 
waren eigenlijk vrij suf aanwezig in de bak, liepen maar een beetje te hangen. Dit zowel 
in een 90cm bak als in een 2 meter bak. Nu ze in de 2 meter bak zitten, een vijftal 
halfwas exemplaren bijgekocht. Nu is goed te zien dat het een scholenvis is, ze zijn veel 
actiever. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Wij hebben de soort eigenlijk alleen samengehouden met Lamprologus multifasciatus 
slakkenhuiscichliden, en dit gaat uitstekend. Af en toe is er wat onenigheid over en weer, 
vooral als men te dicht bij elkaars territorium in de buurt komt, maar dan is het een 



kwestie van wegjagen en that's it.  
 
Het wordt niet aangeraden om P. nigripinnis met al te drukke en aggressieve soorten te 
houden. Ze zijn nogal op hun rust gesteld. 
 
Ook wordt het afgeraden om de soort te houden met Cyphotilapia soorten. Dit omdat de 
P. nigripinnis hun natuurlijk prooi is, en door zijn vorm ideaal in de reusachtige bek van 
Frontosa's past. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
In het aquarium zijn het makkelijke eters. Ze houden vooral van 'dierlijk' voer, en ik heb 
gemerkt dat zolang het in de bek past, dat het wel goed is. Het zijn ook 'gulzige' eters. 
Zodra er voer in de bak komt, schieten ze er op af en schieten van stukje voer naar 
stukje voer. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
zooplankton 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Zoals al eerder gezegd: ze eten eigenlijk alles wat in het bekje past. Wij geven eigenlijk 
vooral droog vlokvoer, en af en toe diepvries cyclops. Als de vrouwtjes de bek vol met 
eieren/jongen hebben eten ze beduidend minder. Ze kunnen dan ook drastisch 
vermageren. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
Hierover heb ik helaas weinig kunnen vinden. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Indien de omstandigheden in het aquarium juist zijn, zijn de visjes vrij makkelijk tot 
kweek aan te zetten. De man en de vrouw zoeken een grote, rechtopstaande steen of 
stuk achterwand uit en gaan als een gek om elkaar heen zwemmen en naar elkaar trillen. 
De vrouwtjes nemen de eieren in de bek, waarna het ongeveer een week of 4 duurt 
voordat de jongen vrijgelaten worden. Afhankelijk van de grootte en leeftijd van het 
vrouwtje zullen er 2 tot 10 jongen in de bek genomen worden. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Het aantal jongen dat vrijgelaten wordt uit de bek van de moeder is een beetje 
afhankelijk van de grootte van de moeder. Wij hebben eigenlijk nog maar 1x een 
kweekje gehad, en hierbij kwamen er slechts drie jongen uit. Deze waren wel al vrij 
groot: 1,5cm. Het opkweken van deze jongen gaat prima op fijngewreven vlokvoer. Op 
het moment zijn ze nog maar een centimeter of 2 á 2,5, maar naar verluidt zouden ze 
erg langzaam groeien. 
 
6. Conclusie  
Naar mijn idee is de Paracyprichromis nigripinnis een prachtige vis, welke prima in een 
Tanganyika aquarium past. Wij hebben de soort gehouden in een 90cm aquarium en in 
een 2 meter aquarium. Achteraf vind ik een bak van 90cm een beetje aan de kleine kant, 
zeker als je een keer in de winkel grote wildvang exemplaren hebt gezien. Ik denk dat 
een aquarium van 1 meter dus echt wel het minimum is, ook al zijn het geen al te drukke 
vissen. 
 
Mijn conclusie is eigenlijk dat de soort een aanrader is, als men een aantal regels in acht 



houdt: schoon water, niet te felle verlichting, geen rovers en geen al te 
drukke/aggressieve vissen. 
 
7. Links  
Beschrijving op fishbase 
Beschrijving op Tanganyika.nl 

http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=8782&genusname=Paracyprichromis&speciesname=nigripinnis
http://www.tanganyika.nl/P_nigripinnis.php
http://www.tanganyika.nl/P_nigripinnis.php

