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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
Aangezien ik veel informatie van dit forum afhaal, heb ik besloten een artikel toe te 
voegen, zodat anderen hier weer wat informatie vandaan kunnen halen. Verder zag ik 
dat er in de aanwezige artikelen nog niet zoveel aandacht is besteed aan 
Tanganyikacichliden en aangezien ik op het moment bezig ben met het creëren van een 
Tanganyikabiotoop, dacht ik dat het leuk zou zijn om enige cichliden uit het 
Tanganyikameer te beschrijven. De eerste in de reeks is: 
 
De Altolamprologus calvus. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
Altolamprologus Calvus. Alto= Hoog, vanwege de bouw van de vis. Lamprologus kan 
worden verdeeld in lampas = toorts, helderheid en: 
lagas = haas. Naar de heldere kleuren en snelheid. Calvus slaat op Calva, wat "met kale 
schedel" betekent. Di slaat op het feit dat de rugvin pas na de schedel begint. 
 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
Poll, 1978 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie: Cichlidae 
Orde:  
Klasse: 
 
 
2.4 Vindplaats 
Het Tanganyikameer. De Altolamprologus Calvus kan gevonden worden in de 
zuidwestelijke hoek van het meer tussen Kapampa(Kongo) en Cape Chaitika(Zambia). 
 
2.5 Waterwaarden 
Zuurgraad: pH 8,5 - 9,0 
Hardheid: GH 7,0 - 11,0  
 
2.6 Temperatuur 
Temperatuur: 24 - 26 graden Celsius  
 
2.7 Grootte 
Een mannelijke Altolamprologus Calvus kan in het wild maximaal 15 cm groot worden, 
het vrouwtje daarentegen wordt niet groter dan 8 cm. In het aquarium worden de dieren 
enkele centimeters groter. Eigenlijk kan ik nergens vinden waarom. 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 
De Altolamprologus Calvus heeft een hoog lichaam en een spitse bek, een korte, 
gedrongen staart en een mooie slanke rug- en aarsvin. Er zijn drie varianten, te weten: 
 
 
 
 
 
 



- Altolamprologus calvus "Black" 
 

 
 
- Altolamprologus calvus "White"  
 

 
 
  



- Altolamprologus calvus "Yellow" 
 

 
 
Uiteraard zitten de verschillen in de kleuren, en ja u raadt het al, zwart, wit en 
geel.  
2.9 Geslachtsonderscheid 
Zoals al eerder vermeld wordt het vrouwtje aanzienlijk kleiner, ongeveer de helft zelfs. 
Verder zit er nog wat verschil tussen de geslachtsdelen van de man en de vrouw. Het 
verschil zit hem vooral in de genitale papil, die bij vrouwen breder is dan bij de mannen. 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Enkele voorbeelden van familie van de Altolamprologus Calvus zijn: 
 
- Altolamprologus compressiceps 
- Altolamprologus compressiceps "Shell" een kleinere variant die zoals zijn naam al 
verraad in schelpen leeft. 
- en de Altolamprologus fasciatus 
 
2.11 Problemen in leefomgeving 
Er zijn weinig problemen in zowel de leefomgeving als in het aquarium, dit omdat de 
Altolamprologus calvus goed samengaat met grotere vissoorten. Als Altolamprologus 
Calvus aangevallen wordt door een andere vis dan draait hij zijn flank naar de aanvaller 
toe, op de flank van Altolamprologus calvus zitten harde verdikte schubben, zodat het 
voor een aanvaller erg moeilijk, zo niet onmogelijk is om Altolamprologus calvus te 
verwonden. Altolamprologus calvus is dan ook niet onder de indruk en zwemt meestal 
rustig weg, zonder zelf van enige agressie blijk te geven. Altolamprologus calvus is een 
erg rustige vissoort die geen permanent territorium bezet. Vanwege dit laatste feit, is het 
een vis, die vrij probleemloos gehouden kan worden.  



2.12 Bouw van de vis 
De Altolamprologus Calvus heeft een hoog lichaam en een spitse bek, een korte, 
gedrongen staart en een mooie slanke rug- en aarsvin.  
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
Voor zover bekend is de vis niet extra gevoelig voor een bepaalde ziekte. Althans niet 
gevoelig genoeg om specifiek te benoemen. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
De Altolamprologus calvus is een substraatbroeder. Het vrouwtje kiest een hol, waar het 
mannetje niet in past en legt daarin haar eieren. In het aquarium is het verstandig om 
schelpen te leggen, waarin dit mogelijk is. De Altolamprologus calvus is zoals zijn uiterlijk 
al verraadt een rover en eet kleine cichliden en eieren van andere cichliden en van zijn 
eigen soort. 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
De Altolamprologus Calvus kan het best paarsgewijs gehouden worden. Het vrouwtje 
beschermt de eieren, tijdens de broedperiode. Mannetjes onderling kunnen agressief 
worden ten opzichte van elkaar. 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
Zoals al eerder genoemd heeft de Altolamprologus calvus geen vast territorium. Dit 
maakt de soort een relatief makkelijke om te houden. Zo lang een paartje calvussen 
wordt gehouden in een bak, die ruim genoeg is, ontstaan er in principe geen problemen 
met andere soorten. Het is niet raadzaam om de calvussen met andere soorten van de 
Altolamprologusgroep te houden. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
De Altolamprologus calvus is een langzame groeier, hij doet er 2,5 jaar over om 
geslachtsrijp te worden. Hoe groter de vis, hoe groter zijn prooi zou kunnen zijn. Hij 
moet dus niet gehouden worden met te kleine soorten. 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
Kreeftachtigen en kleine vissen. In het aquarium eten ze elke vorm van levend- of 
diepvriesvoer. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
- jongbroed van cichliden 
- ongewervelde  
4.2 Voedsel in aquaria 
- vlokvoer, bij voorkeur met Spirulina, vrouwtjes kunnen met droogvoer niet broedklaar 
gemaakt worden. 
- pellets, bij voorkeur met Spirulina 
- granulaat 
- diepvriesvoer, bijvoorbeeld Cyclops, Mysis en Krill. Voer geen rode muggenlarven, 
vanwege het feit dat deze worden gekweekt in de modder van poelen met stilstaand 
water. Vaak zijn deze poelen, en dus ook de rode muggenlarven, verontreinigd. 
 
  



5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
De meer dan 200 eieren worden in een hol afgezet. Het wijfje bewaakt het legsel. De 
jongen komen na 48 uur uit bij een temperatuur van 25º. 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
Eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde als in de natuur. Zorg voor holletjes, die groot genoeg 
zijn voor het vrouwtje, maar te klein voor het mannetje. Als kweekbak is een inhoud van 
100 tot 200 liter nodig. Vanwege het feit dat het mannetje niet in het holletje past, 
bevrucht hij de eieren door boven het hol te gaan hangen en het homvocht erboven af te 
scheiden. Daarna bewaakt de vrouw de eieren. Dit doet zij door het hol horizontaal af te 
schermen. De al eerder genoemde schubben in de flank, beschermen haar bij deze taak. 
 
5.3 Opkweken van jongbroed 
Het is van belang om de jonge exemplaren na de geboorte bij de ouders weg te halen, 
omdat zij de broedzorg in een cichlidenaquarium vaak niet optimaal kunnen verzorgen. 
De Altolamprologus calvus verzorgt het kroost wel goed, maar er liggen vele kapers op 
de kust, vandaar dat het dus handig is om het kroost apart te zetten. Artemia is 
uitermate geschikt om het jongbroed op te kweken. 
 
6. Conclusie  
Ik denk dat de Altolamprologus calvus een uitermate leuke en interessante vis is om te 
houden in een Tanganyikabak. Het beste beestje heeft veel positieve punten op zijn 
lijstje staan, bijvoorbeeld: 
 
- te houden met grotere en (niet al te veel) kleinere soorten 
- mooie uiterlijke kenmerken 
- niet echt agressief gedrag, vanwege het ontbreken van een vast territorium 
 
 
Met recht een aanwinst voor alle Tanganyikabakken! 
 
7. Links 


