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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

De reden waarom ik dit artikel schrijf is omdat ik deze soort zelf houd en het een 

prachtige soort vind. Daarom wil ik meer mensen over deze prachtige soort vertellen en 

informeren. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

Apistogrammoides: ? 

Pucallpaensis: afgeleid van de vindplaats Pucallpa in Peru. 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

Meinken 1965 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie: Cichlidae, subfamilie: Geophaginae 

Order: Perciformes 

Klasse: Actinopterygii 

 

2.4 Vindplaats 

Deze soort word gevonden in Peru (Rio Itaya, Rio Ucayali gebied) en nabij Leticia 

Colombia. Beide vindplaatsen zijn sterk vervuilde wateren.  

 



Foto van de vindplaats 

 
 

2.5 Waterwaarden 

PH:6-7 

GH:0-5 

 

2.6 Temperatuur 

Temp: 23-36°C 

 

2.7 Grootte 

Mannetje: 5 á 6cm 

Vrouwtje: 4 á 5cm 

Minimale bakmaat: 80cm voor 1 koppel. 

In grotere bakken is een harem of een groep mogelijk. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

De Apistogrammoides pucallpaensis heeft als eerste belangrijkste kenmerk dat zijn 

aarsvin 7 harde stekels en 4 zachte/vertakte stekels heeft. Daarnaast heeft de 

Apistogrammoides pucallpaensis vaak bij de vrouwtjes soort zwarte vlekken op z’n 

lichaam.  

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

Geslachtsonderscheid is goed te zien bij deze soort. De mannetjes hebben een rode 

staart en hebben een olijfgroen/blauwe lichaam met een gele aarsvin en rugvin. 

Daarnaast heeft deze soort een rode T vorm in zijn staart aanzet, vandaar de naam T-bar 

Apistogramma. Vrouwtjes zijn net als andere Apistogramma’s geel met een zwarte 

streep.  

 

 



 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

Deze soort is nauw verwant met het Apistogramma geslacht en het Taeniacara geslacht. 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

Deze soort word gevonden in zeer sterk vervuild wateren. Verder zijn er geen problemen 

in hun natuurlijk leefomgeving. 

 

2.12 Bouw van de vis 

Redelijk slanke lichaamsbouw. Met bij de mannetjes lang verlengde vinstralen. 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Deze soort is gevoelig voor hoge nitraatwaarden.  

 

 

 

3. Gedrag 

3.1 Algemeen gedrag 

Dit is een redelijk rustige soort en zal niet gauw medebewoners aanvallen. In het broed 

periode vertonen ze gewoon het gedrag wat elke dwergcichlide heeft.  

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Tegenover soortgenoten zijn ze buiten de paartijd redelijk rustig. Ik houd ze momenteel 

in een groep van 10 exemplaren. Ik zie ze vaak in kleine groepjes van 4a5 

rondzwemmen. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 



Tegenover medebewoners zullen ze zich rustig gedragen. Combineer je ze met andere 

dwergcichliden dan zal er af en toe wat onrust ontstaan. 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

In het begin zullen ze onderling een rangorde vaststellen en elke nieuweling zal hiermee 

te maken krijgen.  

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

Tijdens het voeren is het gedrag wat ik zie ook gewoon rustig. 

 

4. Voedsel 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Deze soort zoekt naar voedsel tussen drijfvegetatie.  

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Diepvries en levend: 

Artemia, Witte- en zwarte muggenlarven, mysis, cyclops, daphnia, bosmiden en af en toe 

rode muggenlarven en tubifex vanwege hun vetgehalte. 

 

5. Kweek 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

Deze soort kweekt in hun natuurlijke omgeving tussen afgevallen bladeren in een poeltje. 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Deze soort is makkelijk te kweken als de omstandigheden gunstig zijn.  

Waterwaardes voor de kweek: 

PH:6,3-6,5 

GH:3 

Temp: 26-27°C 

EC: 150µS 

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Het opkweken van jongbroed is hetzelfde als bij andere dwergcichliden. Pasgeboren 

artemia naupliën en stofvoer.  

 

 

 

6. Conclusie 

Ik hoop door dit artikel hoop ik dat mensen meer zijn komen te weten over deze 

prachtige dwergcichlide. Een echte aanwinst voor in je aquarium.  

 

7. Links 

http://apisto.sites.no/page.aspx?PageId=67 

http://apisto.sites.no/page.aspx?PageId=67


http://www.thedigitalfishroom.com/articles/pucs.shtml 

http://www.dwergcichlide.nl/apistogrammoides_pucallpaensis.htm 

http://www.thedigitalfishroom.com/articles/pucs.shtml
http://www.dwergcichlide.nl/apistogrammoides_pucallpaensis.htm

