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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Neolamprologus multifasciatus

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

Cichlider, Tanganyika - Sneglehusleger

Opdager
(beskrevet af):

(Boulenger, 1906)

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop
(beskrivelse af
regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:
Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Artemia, Cyclops , Flagefoder

Vandet
Akvariestørrelse:

63

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

9.3

Min. dH:
Max. dH:

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

Denne fisk har en god ynglepleje, og man kan sagtens have ynglen til at
gå sammen med de voksne individer, man kan derfor sagtens have flere
generationer til at vokse op i samme akvarie, når blot der er nok med
sneglehuse...

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Neolamprologus multifasciatus er en lille art der lever i tanganyika søen,
hvor den er endemisk.
Den lever ved sandbund med mange sneglehuse, hvilke den bruger til at
søge skjul, yngler og generelt bor i... dens maksimale størrelse er for
hunnen 2,5 cm og for hannen 4,5 cm.
Udseende: grundfarven er lys brun til beige, hvorpå der er 12-14 lodrette
mørke striber, i ryg og hale finnen kan man se et lidt gult søm, som er
mere markere hos hunnen. samt lyseblå øjne der giver kontrast til resten
af kroppen...
Adfærd: lever i store kolonier på flere tusinde individer... derfor bør den
ikke holdes på mindre end 8 individer, da den vil være meget usikker...
denne art er stærkt territorial overfor hinanden, dog ses der sjældent
slåskampe, da hver han holder sig til sin egen side af territoriet... bør ikke
gå sammen med for sarte fisk, da de godt kan finde på at rotte sig lidt
sammen overfor større fisk... men ellers er det en fasinerende fisk at
studere mens den står over sit sneglehus altid parat til skjul...

Forfatter:
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