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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma sp. "Rio Caura""

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:
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:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Denne dværgcichlie komemr fra Rio-Caura, hvor den lever på lavt vand, i
de mindre mudrede vandløb.
Den er ikke svær at holde, men er til gengæld ikke til at få fat i.
Den holder mest til nær bunden, hvor hannerne vil danne territorier, og
forsvare disse, specielt imod andre hanner af samme art. De sætter meget
pris på et godt beplantet akvarie, og de bliver en smule skræmte af meget
skarpt lys. For at få trygge fisk, skal man altså dæmpe lyset en smule,
samt sørge for ange gode gemmesteder. Det er bedst med flere hunner end
hanner. På denne måde bliver hunnerne ikke stresset mere end højst
nødvendigt, og desuden vil for mange hanner i et akvarie føre til
slåskampe, uanset akvariets størrelse.
Dog kan man godt havde flere hanner sammen, dog skal kavariet være
over 150L og der skal som sagt være gode gemmesteder/territorier.
Denne art lægger æg, og kan holdes i selvskabsakvariet. Den er med
andre ord ikke det mindste agressiv overfor andre fisk.
De koster en formue de få steder man kan købe dem, og mange diskuterer
om de er pengene værd, da denne art måske er en farvevariant af
Apistogramma hoignei.
Denne art eller variant har en lys grå, næsten hvid grundfarv, ingen
længdestribe, men nogle sorte utydelige pletter øverst på ryggen. Dens
finner er isblå, og den har en stor flot rygfinne med nogle ret lange hårde
finnestråler.
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