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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Chindongo saulosi

Populærnavn
(dansk navn):

Saulosi

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Mbuna

Opdager
(beskrevet af):

Konings, 1990

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

Hannen er blå med sorte lodrette striber. Hunnen er citrongul.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Alger, Cichlidesticks, Crisp, Flagefoder, Spirulinaflager

Vandet
Akvariestørrelse:

250

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.8

Max. pH:

8.5

Min. dH:
Max. dH:

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

Hannerne forsvarer et territorium mellem sten og klipper meget
aggressivt. Men den er mest agressive mod hanner af samme art, men
øvrige ubudne gæster bliver også jaget væk. Reden er som regel en lille
klippe strækning eller fordybning ved en sten.
Hunnen går ca. 21 dage med ungerne i munden inden at de lukkes ud for
at at klare sig selv.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Chindongo saulosi lever kun ved Taiwan Reef, som ligger lige nord for
Chizumulu Island i Malawi søen. Her lever den i den sedimentfrie del af
klippekysten. Her kan man finde den i det øvre mere turbulente vand på
7-15 meters dybde.
Den nipper af biocover, hvor at den æder aufwuchs af sten og klipperne.
I naturen ses kæmpe store flokke af hunner og unghanner komme
svømmende sammen.
Den har mange ligheder med Chindongo minutus og Chindongo demasoni.
Arten blev opdaget under en ekspedition i 1989 af Ad Konings sammen
med Saulos Mwale og Justus Chirwa, der er nogle af Stuart Grants folk.
Saulos var den første som hoppede i og fangede denne fisk under meget
svære forhold, og derfor blev fisken opkaldt efter denne tapre mand.
Chindongo saulosi kan godt holde i akvarier på 250l. og opefter. Den kan
sagtens holdes parvis, men hvis man har større akvarier tilrådes det at
man holder den i så stor en flok som det er muligt. Indret akvariet med fint
sand og masser af sten.
Generel info om Mbuna akvarier:
http://cichlids.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1562

Forfatter:

Esben
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