
Tanganicodus irsacae 
 
Geschreven door: fctwente 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
na het raad de naam zijn visspel wil ik ook wel een artikel schrijven. 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
nnb 
 
2.2 Beschrijver van de vis 
poll 1950 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Familie:chicliadae(chicliden) 
Orde: perciformes (straalvinnigen) 
Klasse:actinoptergyii (baarsachtigen) 
 
 
2.4 Vindplaats 
tanganyikameer in afrika. 
 
2.5 Waterwaarden 
ph 7-8 
gh 16-20 
 
2.6 Temperatuur 
24-26 graden. 
 
2.7 Grootte 
7-8 cm 
 
2.8 Uiterlijke kenmerken 

 
 
2.9 Geslachtsonderscheid 
nnb 
 
2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 
Tropheussoorten zijn geen enkel probleem. Nauw verwante soorten en risico op 
kruisingen is eerder aanwezig bij: Spathodus erythrodon, Spathodus marlieri en 
Eretmodus cyanostictus. 

http://www.aquaforum.nl/�


 
2.11 Problemen in leefomgeving 
nnb 
 
2.12 Bouw van de vis 

 
 
2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
te hoge nitriet-nitraat. 
 
3. Gedrag  
3.1 Algemeen gedrag 
kan behoorlijk agressief zijn 
 
3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 
behoorlijk agressief 
 
3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 
kan absoluut niet met julidochromis-soorten samen worden gehouden. 
 
3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 
nnb 
 
3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 
onstuimig. 
 
4. Voedsel  
4.1 Voedselbehoefte van nature 
nnb 
 
4.2 Voedsel in aquaria 
Geen artemia voeren. Artemia is junkfood voor vissen. Artemialarven is prima. Veel 
groenvoer. Cyclops en daphnia kan ook. Muggenlarven- na gewenning ook droogvoer. 
 
5. Kweek  
5.1 Alles over het kweken in de natuur 
nnb 
 
5.2 Alles over het kweken in het aquarium 
T. irsacae is een bi-parentale muilbroeder. Dat wil zeggen dat de vrouw de eieren eerst in 
de bek broedt en dat de man na een week of twee het broeden overneemt en de jongen 
bij zich draagt totdat ze los gelaten worden. 



 
5.3 Opkweken van jongbroed 
de jongen kunnen worden groot gebracht met aremia-nauplien. 
 
6. Conclusie  
mocht u deze vis willen houden zorg dan voor een aquarium van minstens 80 cm, 
deze vis dient paarsgewijs te worden gehouden, zij zijn behoorlijk agressief'' 
het aquarium moet worden ingericht met fijn zand en stenen waardoor holen en 
spleten ontstaan, zorg voor voldoende zwemruimte. 
 
7. Links  
http://www.tangayika.nl 
http://aquavisie.retry.org 
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