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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Poecilia wingei

Populærnavn
(dansk navn):

Endlers guppy

Familie (latin):

Poeciliidae

Type:

Ferskvand, Tandkarper - ungefødende

Opdager
(beskrevet af):

Endler, 1975 Er dog først blevet beskrevet i marts 2006

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Sydamerika

Biotop
(beskrivelse af
regionen):

Dens levested minder formodentligt om den normale guppys på nær det
ringe udbredelsesområde. Det vil sige ,at den ikke lever i floder osv som
guppyen gør, men lige som den normale guppy lever Endlers guppy inde
ved breden på ikke alt for dybt vand, hvor der gerne er en rimelig
bevoksning

Udseende
Størrelse:

Han: 2 cm - Hun: 5 cm

Form:

Minder meget om guppyen (se også billeder)

Farve:

Poecilia wingei hannen har en grå grundfarve med et hav af forskellige
farver og mønstre. Over hele kroppen har den pletter af forskellige farver
som grøn, orange, sort, blå, gul osv. Hunnen derimod er meget mindre
farverig og har en grå grundfarve. En sjælden gang forekommer blond og
andre grundfarver hos Endlers

Kønsforskel:

hHnnen er mindre, har et stavformet kønsorgan kaldet gonopodium ved
gatfinnen og er langt mere farverig end hunnen

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Stiller ikke de store krav til dekorationer, men hvis man ønsker at noget
af ynglen skal overleve vil nogle gode plantetykninger (f.eks hornblad)
være en god idé

Adfærd:

fredelig over for hinanden og andre fisk

Social:

Ikke en decideret stimefisk ,men vil gerne have lidt selvskab af artsfæller

Foder:

Altædende, men lidt levende/frostfoder samt lidt grøntfoder ud over det
normale flagefoder vil den have godt af

Vandet

Akvariestørrelse:

50

Niveau:

Øvre zone

Vandcirkulation:

Svag

Min. pH:

7,0

Max. pH:

8,0

Min. dH:

9

Max. dH:

19

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Ungefødende tandkarpe. føder derfor levende unger

Drægtighed:

Hunnen føder et kuld ca. en gang om måneden

Leg:

Som guppy (Poecilia reticulata), dog efterstræber den ikke egne unger, og
derfor kan ungerne sagtens vokse op hos forældrene uden problemer

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Endlers guppy er først i 2006 blevet udskilt som en selvstændig art, og
den minder da også meget om den normale guppy (Poecilia reticulata).
De to arter kan også nemt krydses, hvilket er ret uheldigt, derfor skal disse
to arter aldrig holdes sammen. Mange af de Endlers guppyer som er tils
alg i butikkerne er krydsninger af P. endlers og P. reticulata. Arten er
endnu ikke truet, men er dog godt på vej, da dens eneste udbredelsessted (Laguna de Patos) bliver forureningsødelagt.

Forfatter:

Gorm P. Jørgensen

Få flere informationer på www.akvariefisk.dk

