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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Characodon lateralis

Populærnavn
(dansk navn):

Regnbue-goodeide

Familie (latin):

Goodeidae

Type:

Ferskvand, Tandkarper - ungefødende

Opdager
(beskrevet af):

Gunther 1866

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Sydamerika.

Biotop
(beskrivelse af
regionen):

Floder, damme, vandløb, pytter. Kan klare kraftig forurening.

Udseende
Størrelse:

I naturen: Han: 4 cm - Hun: 7 cm I akvariet: Han: 7 cm - Hun: 10 cm

Form:

Se billede

Farve:

Se billede

Kønsforskel:

hun med sorte pletter på siden. han sorte pletter og rødlig fra brystfinne til
halen. Sorte finnekanter. I nogle populationer meget lysende rød
halefinne og sort rygfinne.

Varianter:

Los Berros og Durango

Behov
Dekorationer:

Mudder, sten, sand og flydeplanter. Kæmpe vallesneria er god og de store
arter Cryptogoryner.

Adfærd:

Rimeligt fredelig. Gik med guppyer i et 200L. Med fintløvede planter og
skjulesteder overlevede de fleste unger.

Social:

flokfisk, gerne mange (over 10). sociale og laver hieraki.

Foder:

Levende (især daphnier) suppleret med frost og flager samt skoldet
spinat, grønalge-spisende.

Vandet
Akvariestørrelse:

100

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Svag

Min. pH:

6,5

Max. pH:

8,0

Min. dH:

10

Max. dH:

20

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Ægte levende fødende med navlestreng (vivipar).

Drægtighed:

Bliver kønsmodne ca. efter 4 mdr . kønsforkelle kan ses efter ca. 5 uger.
kan levere op til 15 unger hver halvanden måned (max kuld 55).

Leg:

Hannen kurtiserer og fanger hunnen i en rundkreds med sin lille "krog".
Intet gonopodium.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

3,5 - 4,5 mm ved fødsel, spiser ikke egne unger, ungerne vokser
langsomt.

Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Artikel: http://www.akvariesiden.dk/akvariet/vis_artikel_ny.php?id=99
Egne oplevelser...har haft arten siden 1998.
Kan ske pludselige dødsfald af mange i flokken... man gætter på at de får
stress eller bliver hormon forstyrret i små akvarier. Dog har nogen haft op
til 200 i et 325L uden døsfald i 3 år.
Jeg mistede 8 ud af 20 voksne... flest hunner. Alt yngel overlevede.
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