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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma inconspicua

Populærnavn
(dansk navn):
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:

Ingen er fundet endnu.

Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

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

Vandet
Akvariestørrelse:

128

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6.5

Max. pH:

7.2

Min. dH:

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

Hvis man ønsker at opdrætte denne art, må man indrette akvariet på
fiskens vilkår. Det vigtigste er at have en god stor han, og mange hunner.
Hvor mange skal gerne være op til hannen. Akvariet skal være over 120L
da en han ofte kræver over 4 hunner for at trives. Desuden skal akvariet
indrettes med rødder, planter, og langt det vigtigste, nemlig huler! Hunnen
lægger nemlig æggene i hulens loft. Vandet må gerne være en smule
blødt, og ler og blade er et godt bundlag. Almindeligt grus kan også
bruges, men sand er bedre.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Denne fisk stammer fra området mellem Rio Paraguay og Rio Guaporé,
som ligger på grænsen mellem Bolivia og Brasilien.
A. inconspicua blev beskrevet i 1983, selvom arten blev fanget i 1909.
Den er nem at forveksle med A. corumbae og A. taeniata, og den har
længe været kategoriseret som corumbae.
Denne art har i modsætning til A. commbrae (corumbae) ikke så
markante sorte aftegninger på ryggen, og den længdestribe er meget tynd,
men tydelig. A. taeniata har en mere jævnt fordelt sort farve på ryggen
end de andre arter.
Denne art er ikke en af de mest farvestrålende, men er alligevel utroligt
charmerende. Den er gylden, nærmest meget sart gullig, har en rødlig
halerodsplet, og røde områder på gællerne. Den har en tynd sort
længdestribe, og den finner har et let skær af blåt i sig. Dens finner er
afrundede, og har ikke nogle særlige finneforlængelser.
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