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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma panduro

Populærnavn (dansk
navn):
Familie (latin):
Type:

Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma

Opdager (beskrevet
af):

Römer 1997

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:

Denne art lægger æg, og er opdrættet. Blødt vand, samt nogle store
vandskift kan hjælpe lidt på legehumøret. Desuden sætter de pris på
nogle gode huler/rødder osv.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Denne dværgcihlide sælges ind imellem under navnet Apistogramma
sp. pandurini.
Det er en rolig cichlide, og den vil derfor ikke trives med for store,
og/eller for agressive fisk. Dette vi stresse dem. De vil dog sagtens
kunn klare sig i selvskabsakvariet.
For skarpt lys kan medfør, at de vil holde sig meget i skyggerne.
Den holder mest til i bunden af akvariet, og den generer generelt ikke
andre fisk.
Denne art kommer fra Peru, hvor den lever i mindre bifloder. De
findes oftest på lavt vand, dvs 10-20cm dybde. Her er der nedfaldne
grene, blade osv. Dette bør man have i baghovedet når man indretter
akvariet.
Det bedste er at starte ud med en mindre flok ungfisk, og selv fodre
dem op. For det første ved man de har fået en ordentlig kost, og for det
andet er chancen for at få et godt par ud af det noget større.
De er ved at blive mere almindelige i handelen og et par kan købes fra
100-150 kr. Dog vil jeg som sagt anbefale at købe en 3-4 hunne rog to
hanner ca.
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