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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Ctenochromis horei

Populærnavn
(dansk navn):
Familie (latin):
Type:
Opdager (beskrevet
af):
Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse
af regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:
Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:
Vandet
Akvariestørrelse:
Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:
Max. pH:
Min. dH:
Max. dH:
Min Temperatur:

Cichlider, Tanganyika - Andet

Max Temperatur:
Belysning:
Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:
Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Den er opkaldt til ære for Mr. Coode Hore som indsamlede denne nye
type. Den blev videregivet til Günther som videnskabeligt beskrev den i
1893.
Hannerne har tydelige røde prikker henad siden mens hunnen kun har
svage prikker (eller helt mangler dem). De har begge 9-10 lodrette
striber henad siden på den langstrakte krop. Hannen har orange/røde
prikker på gatfinnen.
Den lever overalt i søen hvor biotopen passer til den. Biotopen består
oftest af mange sten og en lettere mudret bund. Hvor den lever giver en
lille smule turbulens i vandet ofte mudret vand. I dette område er
hannerne ofte alene og hunner og ungfisk går i små grupper. Den ses fra
dybder på en meter og nedefter.
Ctenochromis er en rovfisk. Hannen bliver op til 22 cm mens hunnerne
når en max størrelse af 18 cm.
Er blandt andet omtalt som: Chromis horei, Tilapia horei, Haplochromis
horei, Hore's haplo.
Akvariets opbygning bør bestå af masser af sten og masser af
svømmeplads og fint sand. Vil du gerne have lidt planter i akvariet er
dette ikke et problem da horei´en ikke rører disse.
Horei yngler på sandbunden og hunnen producerer op til ca 40 æg som
hun udruger i munden i ca 3 uger. Herefter er blommesækken væk og
de får lov at komme ud i den store verden. De første par dage er hunnen
dog stadig lige ved dem og opstår der farer tager hun dem ind i munden
igen.
I akvariet kan der fodres med fx flagefoder.
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