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PPsseeuuddoocchhrroommiiss  iinn  ggrrooeeppjjeess  hhoouuddeenn  
TTeekksstt  eenn  ffoottoo’’ss::  GGeerrmmaaiinn  LLeeyyss  

 

Het geslacht Pseudochromis behoort tot de familie van de Pseudochro-

midae en de onderfamilie Pseudochrominae en telt 59 soorten. Het zijn 

kleine dwergbaarzen uit de Rode Zee, de Stille oceaan of de Indische 

oceaan. De grootste soortenrijkdom komt echter in het Westelijk deel 

van de Stille oceaan voor. Ze worden maximaal 11 cm groot en zijn 

bijgevolg erg geschikt om in onze aquaria te houden. Aangezien ze 

daarenboven nog een uitzonderlijke kleurenpracht en een bijzonder 

typische en lenige zwemwijze vertonen, zijn ze al jarenlang geliefd bij 

menig zee aquariaan. 

 

 
Pseudochromis aldabraensis 

 

Het zijn holenbroeders met broedzorg, die in de natuur doorgaans in 

harems leven van één mannetje en diverse wijfjes. Ze zwemmen 

steeds zeer dicht bij de koralen en het levend steen om er bij de min-
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ste onraad in weg 

te vluchten. Bij het 

verwijderen van 

levend steen uit het 

aquarium is al me-

nige Pseudochromis 

als verstekeling 

mee gereisd en zo 

ongewild van eige-

naar verwisseld. Ze 

kunnen zich vaak 

vrij agressief ge-

dragen, ze zijn ner-

gens bang van, ook 

niet van veel grote-

re vissen. 
Pseudochromis fridmani 

 

Het is prachtig om het typische baltsritueel gade te slaan, waarbij het 

mannetje eerst één of meerdere broed holen uitzoekt en verdedigt om 

daarna een wijfje te imponeren door voor- en achteruitzwemmend haar 

het broedhol te tonen, waarbij het wijfje vaak gebeten wordt. Het is om 

die reden raadzaam om steeds sterke dieren aan te kopen, want een 

verzwakt wijfje zal deze ruwe “liefkozingen” niet overleven. Als je ze in 

groepjes houdt dan zal je regelmatig een wijfje tegenkomen dat, vooral 

op het kopgedeelte, enkele kwetsuren heeft, maar het is meestal bin-

nen 24 uur volledig genezen. Het mannetje kan je herkennen aan de 

staartvin, die onderaan iets langer uitgerekt is. 

 

De volgende soorten worden vaak in de handel in voldoende aantallen 

aangeboden om een mooi groepje te kunnen vormen: P. fridmani, P. 

springeri, P. aldabraensis, P. flavivertex en P. sankeyi. 

Het zijn meteen ook de zachtaardigste soorten, die bovendien in ge-

vangenschap kunnen gekweekt worden en waarvan reeds enkele krui-

singen “kunstmatig” werden gemaakt, zoals P. fridmani X sankeyi. 

 

Bij aankoop vraag je best aan de handelaar naar in gevangenschap 

gekweekte vissen. Ten eerste omdat ze dan niet uit de natuur moeten 

weggehaald worden, maar ook omdat ze beter zijn aangepast aan onze 

aquariumcondities. 

 

Koop nooit een Pseudochromis zonder voldoende literatuur geraad-

pleegd te hebben. Uw aankoop zou wel eens een terreur in uw aquari-
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um kunnen worden. Ik wil zeer zeker waarschuwen voor P. dilectus en 

P. steenei die beiden zeer agressief zijn. Ze kunnen op korte tijd een 

ware veldslag aanrichten tussen de andere bewoners van uw aquarium. 

 

 
Pseudochromis springeri 

 

Ik bereik de beste resultaten wanneer ik groepjes van vier exemplaren 

aankoop en gelijktijdig in het aquarium aanbreng. Zo heb ik een groep-

je P. fridmani, P. springeri en P. aldabraensis in een 1000 liter aquari-

um. Koop de vissen niet te klein. Een groepje bijna volwassen exem-

plaren heeft meer slaagkansen dan een groepje zeer jonge vissen. 

 

Je moet er wel rekening mee houden dat elk groepje ongeveer een 

halve meter van je aquarium in beslag neemt, dus met mijn twee me-

ter bak lukt het perfect, de groepjes hebben elk hun gebied in het 

aquarium afgebakend. De opbouw van het aquarium en de plaatsing 

van het levend steen moet overdacht gebeuren, want er moeten veel 

schuilplaatsen en holen voorzien worden als je deze vissen in groepjes 

wil houden. Je zal ze dus zelden allemaal tegelijk kunnen zien, want 

steeds zullen er enkele verscholen zitten, op zoek naar een geschikte 

broedplaats. 
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Pseudochromis fridmani (wijfje) 

 

Wat het eten betreft zijn ze niet veeleisend. Artemia, Mysis, Muggen-

larven, Krill, Daphnia, droog- en vlokvoer worden allemaal gretig aan-

genomen. Levend voer aanbieden hebben ze natuurlijk het liefst, maar 

ze wennen even goed aan diepvriesvoedsel. 

 

Veel liefhebbers zijn er al in geslaagd om deze vissen succesvol op te 

kweken, maar het is een tijdrovende en intensieve bezigheid, die zal 

moeten wachten tot na mijn pensionering. Voorlopig geniet ik van het 

speelse karakter van deze dwergbaarzen wanneer ze lenig door de bak 

zwemmen, op zoek naar voedsel. 

 

 


