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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma borellii

Populærnavn
(dansk navn):

Borellis dværgcichlide

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma

Opdager
(beskrevet af):

Regan i 1906.

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse
af regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:
Kønsforskel:
Varianter:

opal, red, pantanal, Paraguay, red-head, yellow-head.

Behov
Dekorationer:
Adfærd:

Rolig

Social:
Foder:

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

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 dværgcichlider er hulelegere, og æggene vil oftest blive lagt i
“taget” af hulen. Hannen bevogter det ydre territorium, som meget vel
kan huse flere små hun-territorier, da en han ofte kræver flere hunner. I
yngleperioderne er disse fisk aggressive. En hun lægger typisk mellem
50 og 70 æg ad gangen. Meget erfarne hunner kan lægge helt op til 200
æg.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Dette er en meget fredelig fisk, og denne er velegnet til
selvskabsakvariet, dog bør man ikke sætte denne sammen med fisk som
har store flotte finner, som fx kampfisk.
Det er vigtigt der er rigeligt ilt i vandet.
De stammer fra Sydamerika, Mato Grosso, og også denne dværgcichlide
vil kræve et territorium, men vil som regel ikke skade andre fisk når den
forsvarer det.
De er ret følsomme overfor medicin, og de har det bedst i et velbeplantet
akvarium med rødder og stenhuler, en flækket kokosnød er også yderst
velegnet.
Varieret kost er vigtigt. Og helst proteinrigt kost ofte, dog er grønt meget
vigtigt ind imellem.
Hannerne har stærkere farver og fyldigere finner end hunnerne. Hunnen
er desuden gul, med sorte aftegninger.
De kræver et akvarium som er mindst 80cm langt, og minimum 25cm
dybt.
Denne dværgcichlide kan være en smule vanskelig da den er ret følsom
overfor nitrit i vandet.
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