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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Neocirrhites armatus

Populærnavn (dansk
navn):

Flamme koralvogter, Brilliant koralvogter

Familie (latin):

Cirrhitidae

Type:

Saltvand, Fisk - Koralvogtere

Opdager (beskrevet
af):
Førstegangs opdræt i
DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse af
regionen):

Den ses ofte på levende koraller af arterne Stylophora mordax,
Pocillopora elegans, P. eydouxi og P. verrucosa og ved skibsvrag,
hvor at man man kan finde den fra 0-11 meters dybde.

Udseende
Størrelse:

Den bliver ca. 9 cm.

Form:

Den er forholdvis høj i kroppen med lave finner og store øjne.
Munden er lidt nedadrettet.

Farve:

Den har en flot rød farve på hele kroppen og en sort streg hen over
hele ryggen.

Kønsforskel:

Ukendt.

Varianter:

Ingen kendt.

Behov
Dekorationer:

Sørg for masser af levende sten og huler som den kan gemme sig i.

Adfærd:

Den er ret fredelig, men æder hvad den kan gabe over.

Social:

Det er bedst at holde kun et individ af Neocirrhites armatus, jo mindre
at man har været heldig at finde sig et par.

Foder:

Sørg for at fodre den med frostfoder. Den tager de fleste krebsdyr.

Vandet
Akvariestørrelse:

200-400

Niveau:

Den ses mest i bund og mellemzonen i akvariet.

Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

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

Lav-høj

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:
Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Den har så vidt det vides ikke været opdrættet i fangeskab.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Neocirrhites armatus kan sagtens holdes sammen med koraller. Men
den vil æde alle snegle, småfisk og andet spiseligt som den kan gabe
over.
Det er en meget populær koralvogter, men ofte er den også temmelig
bekostelig.
Den kkræver meget iltrigt vand.
Den er ret hårdfør og bliver sjældent syg, men det kræver at den altid
har god vandkvalitet.
Pas på ikke at have et åben akvarium med lav kant, da den kan finde
på at hoppe ud af akvariet.
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