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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 

na aanleiding van het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 

nano=klein 

chromis=vis 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

roberts/stewart 1976 

 

2.3 Familie, orde en klasse 

Familie:cichladae [cichliden] subfamilie[pseudocrenilabrinae] 

Orde: perciformes[baarsachtigen] 

Klasse:actinoptergyii [straalvinnigen] 

 

 

2.4 Vindplaats 

afrika in de congobekkens 

 

2.5 Waterwaarden 

ph 7 

 

2.6 Temperatuur 

nnb 

 

2.7 Grootte 

8-9cm 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

dit is een man 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

bij deze soort is het vrouwtje tijdens de balts veel opvallender gekleurd dan de man,dit is 

echter niet zo ongewoon: naast nanochromis vertonen ook alle pelviachromis-enkele 

chromidotilapia soorten en ook teleogramma brichardi ditzelfde fenomeen,het is niet 

alleen de extreem ronde,fel gekleurde buikpartij van het vrouwtje die indruk maakt op 

het mannetje maar wel de unieke stand die de aarsvin inneemt, deze maakt een haakse 

hoek met het lichaam en de onderkant van de aarsvin heeft een brede zwarte koord, 



indien de n.consortus niet het rood aan de ogen en de zwarte streep op de aarsvin 

vertoonde zou deze soort makkelijk verward kunnen worden met nanochromis nudiceps. 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

pelviachromis-soorten 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

dit is een vrouw 

 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

nnb 

 

3. Gedrag  

3.1 Algemeen gedrag 

een beetje schuchtere vis 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

mannen kunnen redelijk agressief zijn tegen soortgenoten. 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

kunnen goed worden gehouden met bv tetra,s 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

de nanochromis is een zeer schuchtere vis,bij voederbeurten komt hij maar aarzelend 

tevoorschijn om in een flits wat voer weg te happen en zich terug te trekken in de 

beschutting van een van de schuilplaatsen. 

 

4. Voedsel  

4.1 Voedselbehoefte van nature 

insectenlarven. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

levend of diepvriesvoer o.a. muggenlarven_kleine kreeftjes_droog voer wordt ook 

geaccepteerd maar wel met mate. 

 

5. Kweek  

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

nnb 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

nnb 

 



5.3 Opkweken van jongbroed 

artemia 

 

6. Conclusie  

mocht u deze vis willen houden zorg dan voor een aquarium van minstens 100cm lang, 

zorg voor een zanderige bodem met veel schuilplaatsen in de vorm van kienhout-platte 

stenen-planten,want de vrouwtjes moeten zich kunnen verstoppen voor de soms 

redelijke agresiefe mannetjes,ook moeten er b.v holen aanwezig zijn in de vorm van 

kokosnootschalen en/of aardewerk potjes/kruikjes waarin eventueel de eieren kunnen 

worden gelegd,deze soort kunt u samen houden met onder meer tetra's. 

 

7. Links  

http://www.aquariana.be 

http://www.fishbase.se 


