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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Apistogramma viejita

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:
Kønsforskel:
Varianter:

Puerto Gaitan, Rio Muco, Rio Guarrojo, Rio Manacacias

Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

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

Vandet
Akvariestørrelse:

85

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6.5

Max. pH:

7.2

Min. dH:
Max. dH:

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

De er hulelegere, og kræver en hule, en sprække eller lignende hvor de
kan gyde deres æg. De kan lægge op til 100 æg pr kuld. Hyppige
vandskift kan foretages, og dermed efterligner man regntiden, og en
overflod af mad, og dette kan fremskynde parringsprocessen. Hunnen
tager sig af pasningen af ynglet. Ungerne vokser langsomt og er først
kønsmodne når de er omkring et år gamle.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Denne art kommer fra Sydamerika, og kommer fra Rio Orinoco, i
Columbia.
De har det bedst i blødt, surt vand, og dette er et must hvis man ønsker at
opdrætte dem.
Denne fisk minder om A. macmasteri, dog er der visse forskelle. Viejitas
læber er fx mere blå.
Denne art kan dog være en smule vanskelig at holde, da de er følsomme
overfor selv små ændringer i vandkvaliteten. Det er ikke en fisk for
begyndere, også fordi nogle hanner kan være meget aggressive, også
udenfor yngelperioden.
Akvariet bør indrettes med masser af planter, huler, sten, rødder osv.
Hvis ikke dette behov opfyldes kan fiskene blive stressede.
Disse fisk går bedst I enten par eller trioer alt efter hannens emperament.
Dog vil jeg anbefale ta købe en lille flok ungfisk og selv lade dem parre
sig ud. Derefter kan du udtynde I befolkningen..
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