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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma nijsseni

Populærnavn
(dansk navn):

Panda dværgcichlide

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma

Opdager (beskrevet
af):
Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse
af regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:
Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Artemia, Cyclops , Flagefoder, Levende føde, Muslinger, Myggelarver
(Hvide), Myggelarver (Røde), Myggelarver (Sorte)

Vandet
Akvariestørrelse:

85

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6.5

Max. pH:

7.2

Min. dH:
Max. dH:

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:
Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:
Leg:

Disse fisk er hulelegere, og lægger æg i små huler. På trods af at disse
fisk er meget fredelige kan de i yngleperioden bliver aggressive.
Desuden tåler æggene ikke nitrit overhovedet, så hvis man forsøger sig
med opdræt af denne fisk er det en god ide at holde godt øje med sine
vandværdier.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Dens populærnavn er Panda dværgcichlide
Denne fisk kommer fra Peru, og den er grøn/gul og har et blåligt skær.
Hunnerne er mindre farverige.
Denne dværgcichlide kræver også et godt beplantet akvarium samt nogle
gode huler og gemmesteder. Disse fisk er meget fredelige overfor andre
arter, dog vil jeg anbefale kun at have en enkelt han pr akvarium da de
ikke kan tåle synet af hinanden. Dog kan det lade sig gøre hvis akvariet
er meget stort, og godt beplantet.
De bør holdes parvis, og de holder mest til i bundzonen og i
mellemzonen af akvariet. Men start ud med mindst to hanner og nogle
hunner, og lad dem parre sig ud selv, så kan du tynde ud i dem
efterhånden!
De elsker planter, rødder, sten og alt andet der kan fungere som
skjulested. De er ikke glade for cirkulation, og bør skånes for dette da de
ellers vil blive meget stressede.
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