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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma cf. hongsloi

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:

Grå, sort, gul/orange.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:

Rolig

Social:
Foder:

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

Vandet
Akvariestørrelse:

85

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6.8

Max. pH:

7.2

Min. dH:

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

Denne art lægger æg, helst i en lille hule, hvor indgangen er så smal, at
fiskene kun lige akkurat kan komme derind.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Denne art kommer fra Orinoco/Columbia og Venezuela. Her lever den i
mindre floder på ret lavt vand. Den ses meget sjældent på mere end 50
cm dybde, og den foretrækker lavere.
Arten minder en del om Apistogramma sp. "redstroke" både krops- og
farvemæssigt. Den har en dyb kropsform, en grå grundfarve med en bred
sort længdestribe. Den har desuden en stribe under længdestriben,og en
sort stribe hen ad ryggen. Dens lægdestribe går gennem øjet. Den har
også en tydelig tværstribe. Den har en smule beskedne finneforlængelser,
og halefinnen samt den bagerste del af rygfinnen er gule/orange. Den har
en sort halerodsplet, og dens hale er pænt afrundet.
Den er ikke specielt vanskelig mht. hverken lys, pH, vandkvalitet osv, så
længe værdierne er stabile. De kan være en smule kræsne, men det er ikke
umuligt at vænne dem til fx. flagefoder. De foretrækker et akvarium af en
størrelse, som gør det muligt at danne et territorium. Én han vil gerne
have selskab af flere hunner. Flere hanner i et akvarium frarådes
medmindre det er +200 l.
De elsker et godt beplantet akvarium med masser af skjulesteder i form af
rødder, sten osv. Dette gør den mindre sky, end hvis man tvinger den til
altid at være synlig.
Denne fisk er ikke aggressiv og kan nemt holdes med andre arter, dog bør
den ikke holdes med arter som er enten meget store eller meget
aggressive, da denne art vil blive trynet af de mere aggressive fisk. Den er
velegnet til det fredelige selskabsakvarium.

Forfatter:

Mona Beck

Få flere informationer på www.akvariefisk.dk

