
40



41

De “Platinum” Gramma Dejongi
Door Jake Adams – Vertaling: Germain Leys, Foto’s: Reefbuilders, LiveAquaria, de Jong Marine Live

De zeer zeldzame en begeerde Gramma 
dejongi uit Cuba heeft de afgelopen 
tien jaar een wilde rit gemaakt sinds hij 
werd ontdekt door Dejong Marinelife 
in Nederland. Twee dingen die het 
onweerstaanbaar maakten voor 
visverzamelaars, zijn dat hij gerelateerd 
is aan een zeer iconische rifvis, de veel 
voorkomende royal gramma (Gramma 
loreto), en in Noord-Amerika was deze 
directe import verboden vanwege een 

verouderd handelsembargo van Cuba 
naar de Verenigde Staten.

Door een lang ontwikkelingsproces 
werden enkele in het wild gevangen 
broedstammen door Todd Gardner 
een aantal jaren geleden gekocht, die 
hij met succes voor Biota kweekte 
en die nu aan het publiek te koop 
worden aangeboden. “LiveAquaria”, 
een betrouwbare bastion van zeldzame 

en exotische rifvisserij is nu het eerste 
bedrijf dat deze vis online te koop 
aanbiedt waar ze de prinselijke som van 
$ 3.000 ophalen om de kweekkosten in 
gevangenschap te ondersteunen.
  
LiveAquaria heeft niet alleen al twee 
van de nog niet verkrijgbare Gramma 
dejongi verkocht, maar één van deze 
exemplaren is een zeldzame mutatie 
die de heer Gardner heeft gezien 
in een klein percentage van zijn in 
gevangenschap gekweekte Gramma 
dejongi. Een gewone wildtype Gramma 
dejongi heeft een paarse frontale rugvin 
en lange paarse ventrale vinnen, maar 
sommige van de in gevangenschap 
gekweekte G. dejongi hebben een 
ander soort kleur getoond die ‘wit’ 
wordt genoemd, maar nauwkeuriger 
omschreven kan worden als 
zilverachtig lavendel.

Een blik op de unieke witte vinnen die de “Platinum”-variant van de al zeldzame Gramma dejongi nog 
zeldzamer maken.
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De ‘White Top’ Gramma dejongi-
mutatie werd voor het eerst gezien in 
een eerste generatie in gevangenschap 
gekweekte F1 mannelijke G. 
Dejongi, en is in kleine hoeveelheden 
verschenen in elk van de tweede 
generatie gekweekte broedsels G. 
dejongi. Deze nieuwe variant van in 
gevangenschap gekweekte G. Dejongi 
is zo nieuw dat Todd Gardner en Biota 
nog steeds uitzoeken wat het doet, 
en waar het zou kunnen naar toe gaan 
in toekomstige generaties van hun G. 
dejongi-populatie. Ondertussen is een 
zeer gelukkige LiveAquaria-klant, een 
van de eerste mensen ter wereld die 
deze intrigerende en vrijwel onbekende 
variant van de holy grail Gramma 
dejongi in handen heeft gekregen.

Het kweken in gevangenschap heeft 
een variant van deze zeldzame soort 
voortgebracht die Platinum Gramma 
dejongi wordt genoemd. De normaal 
magenta markeringen op de vinnen 
worden vervangen door een bijna witte 
kleuring.

Na hun debuut op MACNA 2019 
worden de allereerste witte 
varianten van G. dejonghi nu formeel 
geïntroduceerd in de aquariumhandel. 

Na geduldig te hebben gewacht om 
er zeker van te zijn dat de unieke 
kleuring geen toevalstreffer was, 
heeft een consequent voorkomen van 
Gramma dejongi met witte vinnen in 
Biota’s in gevangenschap gekweekte 
nakomelingen hun introductie in de 
aquariumhobby mogelijk gemaakt.

De Cubaanse Gramma dejongi is al een 
van de zeldzaamste vissen in het land, 
maar de Platinum G. dejongi, versierd 
met een heldere witte kleur in plaats 
van de diepe paarse die we gewend 
zijn te zien, is nu beschikbaar. Deze 

varianten behoren ook tot de grootste 
G. dejongi die Biota momenteel 
beschikbaar heeft; de meeste zijn meer 
dan 3 centimeter lang!

Bronnen:
https://reefbuilders.com/2019/09/09
https://www.reef2rainforest.
com/2019/11/26

Een ‘platina’ of ‘witte’ vorm van Gramma dejongi die tussen zijn normaal gekleurde broers en zussen zwemt.


