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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma baenschi

Populærnavn
(dansk navn):

Inka Dværgcichlide

Familie (latin):
Type:
Opdager
(beskrevet af):

Römer, Hahn, Römer, Soares & Wöhler, 2004

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse
af regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:

Hannerne er blå på det meste af kroppen, men den blå farve ender ud i
gul op mod hovedet. Svage sorte, gennemgående striber ned gennem
kroppen på både hanner og hunner.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:

Middel

Social:
Foder:
Vandet
Akvariestørrelse:

80

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6,5

Max. pH:

7,2

Min. dH:

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

æggene i huler. Hav derfor altid huler og rødder i akvariet. Øvrigt
omkring opdræt og yngel: Ap. baenschi kræver blødt og surt vand for at
yngle. pH skal ikke meget over 6, hvis man vil have dem til at yngle.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Dette er en af de flotteste fisk jeg har haft i mine akvarier. Den er flot og
har masser af personlighed. Men jeg vil ikke anbefale den til
nybegyndere, da den kan være ret svær at holde. Den kan være rigtig
aggressiv over for artsfæller og andre beboere i akvariet.
Akvariestørrelsen skal derfor være mindst 80 liter. Og der skal være
plads til dem, da de kan optage ret meget plads.
Det er en fantastisk fisk, og jeg tror jeg vil have mindst et par i al den tid
jeg kommer til at have akvarier. Jeg har endnu ikke forsøgt mig med
opdræt, men det kommer helt sikkert en dag.
Hannerne har lange finneforlængelser og er klart mere farverige.
Hannernes halefinne lidt lige som Ap. nijssenis.. Hunnerne er lidt
mindre og har en klar til mat gul farve på kroppen med sorte,
gennemgående striber.
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