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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Trichogaster leeri

Populærnavn
(dansk navn):

Perle gurami, Perlemor gurami

Familie (latin):

Belontiidae

Type:

Ferskvand, Labyrintfisk

Opdager
(beskrevet af):

Bleeker, 1852

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Asien.

Biotop
(beskrivelse af
regionen):
Udseende
Størrelse:

12-13 cm.

Form:

Aflang, slank krop med flotte finner der stråler ud i spidser.

Farve:

Sort streg går fra snude og aftagende mod halespids. Krop og finner med
masser af fine hvide prikker "diamanter" på både krop og finner, 2 lange
føletråde der går ud fra bug, lige under hoved. Begge lidt mørkere på
øverste halvdel af kroppen og lidt lysere på undersiden. Hannen: svagt
rød/orange under hoved/bug og ud i starten bugfinne. Hannen får
desuden længere ryg og gatfinne stråler end hunnen.

Kønsforskel:

Hannen har væsentligt flere farver end hunnen. Hunnen dog tykkere (pga.
rogn)

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Bør gå i 100 liters akvarie eller mere. Elsker tætbeplantede akvarier med
flydeplanter.

Adfærd:

Fredelig, men hannen kan under redebygning, og pasning af rede og æg,
jage de andre beboer væk fra "redeområdet"

Social:

Holdes parvis eller en han til flere hunner. Holdes sammen med mindre,
fredelige fisk.

Foder:

Altædende.

Vandet
Akvariestørrelse:

150

Niveau:

Øvre zone

Vandcirkulation:

Svag

Min. pH:

5,5

Max. pH:

7,5

Min. dH:

6

Max. dH:

18

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Bygger skumrede, æglægger. Hunnen lægger mellem 400-800 æg i
skumreden, ved endt leg jager hannen sin mage væk og passer både æg
og yngel, indtil de efter ca. 2-3 dage er fritsvømmende.

Drægtighed:

Æggene klækkes efter et døgns tid.

Leg:

Hannen lokker hunnen op under reden og omfavner hunnen, hvorpå hun
smider æggene og hannen befrugter dem i samme øjeblik. Æggene
indeholder en olie der gør at de stiger opad, hvor de bliver samlet
sammen og spyttet ind i skumreden. Dette gentager sig indtil hunnen ikke
har mere at byde på, så jager hannen hende væk.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Efter 2-3 dage fodres yngel op med infusorier de første 2 uger og derefter
nyklækkede/afskallede Artemia. Man kan også bruge knust flagefoder.
Efter ca. 3-4 uger blever deres labyrint (åndedrætsorgan) udviklet og lav
vandstand er derfor nødvendig, for at de kan nå at komme op til
overfladen og trække atmosfærisk luft. Hav en luftsten tilsluttet akvariet
for at bryde evt. "hinde" der kommer på overfladen. 1/4 vandskift hver
uge.

Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse
Forfatter:

Søren

Få flere informationer på www.akvariefisk.dk

