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Achtergrond 
 
Familie, orde en klasse: 
Familie: Cichlidae  
Orde: Perciformes  
Klasse: Actinopterygii  
 
Vindplaats: 
Dit visje leeft in de natuur in Bolivia. Het is te vinden in heldere stille wateren met veel 
beplanting en een watertemperatuur tussen de 26 en 33 graden Celsius.  
 
Waterwaarden: 
Middel hard water en lichtjes zuur Ph 6,5 - 7,0 Gh: 4 - 12  
 
Temperatuur: 
De ideale temperatuur is tussen de 23 en 26 graden Celsius. 
 
Grootte: 
Tot ongeveer 8 centimeter. 
 
Uiterlijke kenmerken: 
Het lichaam heeft een olijfgroene/zilveren glans met een mooie rode kleur op zijn borst- 
en anaalvinnen. 
 
Geslachtsonderscheid: 
De mannetjes hebben langere buikvinstralen, een langere rugvinpunt en verlengde 
staartvinpunten. De vrouwtjes hebben een dikkere buikpartij dan de mannetjes. Kijk ook 
hier 
 
 

http://www.cichlid-forum.com/phpBB/viewtopic.php?t=134202
http://www.cichlid-forum.com/phpBB/viewtopic.php?t=134202


Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen: 
Een nauw verwante soort van de Mikrogeophagus altispinosus is de Microgeophagus 
ramirezi.  
 
 
Gedrag  
 
Algemeen gedrag: 
Over het algemeen zijn deze vissen vreedzaam. Zorg voor veel beplanting, kienhout en 
stenen zodat er schuilplaatsen ontstaan. Elke vis bakert een klein territorium af.  
 
Gedrag in relatie tot soortgenoten: 
Houdt deze vissen in een koppel. Als er meerdere vissen in een te klein aquarium zitten 
kunnen er problemen ontstaan.  
 
Gedrag in relatie tot andere soorten: 
Het is niet aan te raden om ze met hele kleine visjes te houden, want deze zien ze als 
een welkome aanvulling op de dagelijkse maaltijd. Ze zijn goed te combineren met 
andere cichliden.  
 
Gedrag in relatie tot voedsel: 
Deze soort is een makkelijke eter. Deze vis is niet al te schuw en zal dus altijd genoeg te 
eten krijgen.  
 
 
Voedsel  
 
Voedsel in aquaria: 
Zoals gezegd is het een makkelijke eter. De Mikrogeophagus Altispinosa neemt zowel 
levend voer, vlokvoer en diepvriesvoer tot zich. Een gevarieerd menu van 
levend/diepvriesvoer zwarte en witte mug, artemia, mysis, cyclops, daphnia en vlokvoer 
zal deze vissen goed doen.  
 
 
Kweek  
 
Alles over het kweken in het aquarium: 
Onder de juiste omstandigheden zal de Altispinosa overgaan tot afzetten van eitjes, dit 
doen ze dan bij een temperatuur van 28 graden Celsius en zeer zacht water van belang. 
De vissen gebruiken een gladde steen om hun eitjes op te leggen. Net als de 
Microgeophagus Ramirezi. Hier worden niet meer dan 200 eieren op gelegd. Het vrouwtje 
zorgt voor de eitjes en bewaaierd ze constant vers water toe. Het mannetje bewaakt het 
territorium. Als er groot gevaar dreigt nemen de ouders de jongen in de bek en gedragen 
zich dan tijdelijk als muilbroeders.  
 
Opkweken van jongbroed: 
Zodra de jongen vrij zwemmen kun je beginnen met het voeren van artemia.  
 
 
Links: 
http://dier-en-natuur.infonu.nl/vissen/5072-microgeophagus-altispinosa.html  
 
http://www.aquaclopedie.nl/cgi-bin/engine.pl?CID=0099&naam=  
 
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Mikrogeophagus_altispinosus.html 

http://dier-en-natuur.infonu.nl/vissen/5072-microgeophagus-altispinosa.html
http://www.aquaclopedie.nl/cgi-bin/engine.pl?CID=0099&naam=
http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Mikrogeophagus_altispinosus.html

