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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Dascyllus trimaculatus

Populærnavn (dansk
navn):
Familie (latin):

Pomacentridae

Type:

Saltvand, Fisk - Damsel

Opdager (beskrevet
af):
Førstegangs opdræt i
DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse af Koralrevet fra 1 - 55 meters dybde.
regionen):
Unger ses i Søanemoner som man ser med klovnfisk.
Søanemoner:
Entacmaea quadricolor, Heteractis aurora, H. crispa, H. magnifica,
Macrodactyla doreensis, Stichodactyla gigantea, S. haddoni, S.
mertensii.
Udseende
Størrelse:

11 - 13 cm.

Form:

Høj - Oval.

Farve:

Sort med 3 hvide pletter (en i panden og en på hver side), de
forsvinder med alderen, der kan dog være et lyst område hvor de har
været, kroppen kan også blive mere mørkegrå med alderen.

Kønsforskel:

Ingen kendte.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Masser af gemmesteder, huler og gerne en stor søanemone.

Adfærd:

Agressiv, bliver meget agressiv med alderen.

Social:
Foder:

Altædende, det er altid bedst med meget varieret fodring.
Hakkede rejer, krebs, muslinger, flagefoder og forskellige slags
frostfoder.

Vandet
Akvariestørrelse:
Niveau:

200

Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

Min. dH:
Max. dH:
Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

lav - stærk

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:

Æggene klækker efter 5-7 dage, hvor larverne lever af plankton.
Drægtighed:
De lægger ikke deres æg i nærheden af en Søanemone som man ser
det med klovnfisk.

Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

De har ynglet i fangenskab.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Tilpasser sig nemt til akvariet.
Unger ungfisk er rigtig gode begynderfisk, de er ikke sarte med
vandværdier osv.
De mister med alderen evnen til at bo i en Søanemone.
De ses som ungfisk sammen med klovnfisk i den samme Søanemone
uden problemer.
Kilder:
The Conscientious Marine Aquarist Robert M. Fenner
Marine Fishes (A pocket guide) Scott W. Michael
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