
De Sleutelgatchiclide / Cleithracara maronii 
 
Geschreven door: De Fischer 
 
Inleiding: 
 
Deze mooie vis uit Zuid-Amerika zie je niet heel veel in aquariums maar wordt weer 
steeds populairder onder de aquariumliefhebbers. 
Er is niet erg moeilijk aan te komen. Ik heb zelf ongeveer drie euro per stuk voor ze 
betaald. 
Ik heb eerst vrij vaak deze vis op internet bekeken en toen vond ik het al een erg mooi 
visje. 
Ik had toen er helaas geen ruimte voor dus heb ze maar even links laten liggen. 
Op een gegeven moment door een erg spijtige sterfte kreeg ik weer ruimte. 
Ik dacht toen gelijk aan deze mooie vis. 
Ik heb er toen drie gekocht om te kijken of ik er een koppel uit kon krijgen. 
Dit duurde niet al te lang want ik had binnen een week al eitjes. 
Ze hebben dit toen op een heel groot blad gedaan omdat er toen ook geen steen lag. 
Ze waren nog erg onervaren natuurlijk en ze waren ook na een halfuur al weer weg. 
Later heb ik een mooie platte steen gehaald en sindsdien (doen ze het daar regelmatig 
op.) leggen ze daar regelmatig eitjes op. 
 
Herkomst: 
 
De Sleutelgatchiclide komt oorspronkelijk uit Guyana. 
 
Inrichting: 
 
In de natuur komen ze voor in rivieren die vrij schaars beplant zijn met veel hout. 
U kunt de bak dus goed inrichten met veel kienhout en bijvoorbeeld een aantal grote 
echinodorus soorten. 
U kunt ze natuurlijk ook in een vrij vol beplante bak houden]. Deze soort houdt namelijk 
wel van veel  
schuilplaatsen om zich te verstoppen, omdat ze ook vrij schrikachtig kunnen zijn. Ze 
woelen ook nauwelijks  
in de bodem. 
 
Gedrag: 
 
Het gedrag van de sleutelgatchiclide vind ik een van de mooiste dingen aan deze vis. 
Het is een erg rustige vis die geen andere vis kwaad doet. 
Ze gaan vaak gewoon rustig hun gangetje en blijven meestal in de buurt van hun 
soortgenoten. 
Ze zijn alleen vrij agressief als ze jongen hebben. 
U moet niet verbaast kijken als ze bijvoorbeeld een meerval die vele malen groter is 
maar blijven aanvallen omdat hij te dichtbij komt. 
Ze zullen de medebewoners net zolang aanvallen tot ze ver genoeg uit de buurt zijn. 
 
 
Voedsel: 
 
Qua voedsel is de sleutelgatchiclide niet erg kieskeurig. 
Veel wordt gegeten, waaronder zwarte, witte en rode muggenlarven, artemia, 
watervlooien, droogvoer. 
De voorkeur bij die van mij wordt gegeven aan zwarte muggenlarven en watervlooien. 
Het is echt leuk ook om te zien hoe ze achter de watervlooien aanjagen. 



 
Seksen: 
 
Het is niet altijd duidelijk te zien wat nou een man of een vrouw is. 
Vaak kun je het op latere leeftijd zien aan het feit dat de man een meer langwerpige 
rugvin heeft. 
De vrouw heeft vaak bij de staartwortel een licht vlekje en heeft een ronder lopende 
rugvin. 
Foto vrouw hieronder. 
 

 
 
Kweken: 
 
Kweken met de sleutelgatchiclide is niet zo heel erg moeilijk. 
Het is het beste om met een stuk of vier vissen te beginnen. 
Daar vormt vanzelf na verloop van tijd een koppel uit. 
Ze zetten vaak op een steen af. 
Deze wordt eerst goed gepoetst waarna de eitjes er op worden gelegd. 
Het duurt vaak drie tot vijf dagen tot de eitjes uitkomen. 
De jongen worden daarna nog erg lang door de ouders verzorgd, er wordt zelfs gezegd 
tot zes maanden. 
Je kunt de jongen voeren met pas uitgekomen artemia. 
Na verloop van tijd kun je ze ook grotere dingen gaan voeren zoals cyclops.  
 
Overige gegevens:  
 
Er wordt op sommige site"s aangegeven dat ze vijftien centimeter kunnen worden. 
Zelf denk dat ze niet veel langer worden dan een centimeter of 10. 
 
pH 6-7 
Gh 5-8 
22-25 C 
 
  



 
Conclusie 
Op zich is dit een erg sterk visje dat bij mij nooit enig teken van ziekte heeft gehad. 
Het is geen spectaculair gekleurd visje maar de vorm en het gedrag maken dit helemaal 
goed. 
Het is echt een aanrader voor mensen met een niet al te groot aquarium, ze kunnen al in 
een aquarium van een meter lang. 
Kortom een toppertje! 
 
 


