Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk
Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Moenkhausia pittieri

Populærnavn
(dansk navn):

Diamant tetra

Familie (latin):

Characidae

Type:

Ferskvand, Sydamerikanske tetra

Opdager
(beskrevet af):

Eigenmann, 1920

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Sydamerika.

Biotop (beskrivelse Klartvandsbiotoper med rig plantevækst. Pampaslandskab med lav
af regionen):
bevoksning, som tillader lys nok til akvatiske planter.
Udseende
Størrelse:

6 cm.

Form:

Se billede. Typisk tetra-form med dyb krop.

Farve:

Sølvblank. Med alderen får fisken metallisk skinnende skæl på kroppen,
som er blå, grønne eller rødlige alt efter lysindfald. Finnerne kan
ligeledes antage en let rødviolet farve med alderen. Se i øvrigt billederne.

Kønsforskel:

Hannen er mest farvestrålende med finneforlængelser.

Varianter:

Ingen.

Behov
Dekorationer:

Fiskene kommer farvemæssigt bedst til deres ret hvis de holdes i dunkle
akvarier, men fiskene selv er ligeglade med indretning. Eneste krav er
masser af fri svømmeplads, og at vandkvaliteten er god. Tæt plantevækst
langs akvariets sider og bagrude synes at give fiskene tryghed, og de
bliver smukkere og mere livlige.

Adfærd:

Rolig men livlig.

Social:

Stimefisk. Kønsfordeling er ligegyldig. Hannerne vil jagte en smule med
hinanden, men de skader aldrig hinanden, og det ser utroligt flot ud, når
to hanner "svømmer i rundkreds" og forsøger at imponere hinanden.

Foder:

Altædende. Levende, små insekter, levende myg, dafnier, al slags
frostfoder, pellets, tørfoder.

Vandet
Akvariestørrelse:

100 l.

Niveau:

Mellem zone

Vandcirkulation:

Svag

Min. pH:

5,5

Max. pH:

7,0

Min. dH:

5

Max. dH:

15

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Æglægger/ægspreder uden yngelpleje.

Drægtighed:

Æggene klækker efter 24-40 timer, alt efter temperatur.

Leg:

To fisk, en han og en hun, "fedes op" hver for sig, hvorefter de
anbringes i et opdrætsakvarium med surt, blødt vand, gerne filtreret over
spagnum. Akvariets eneste dekoration skal være nogle fintløvede
planter, fx javamos, eller legemåtter lavet specielt til formålet. Levende
foder stimulerer legen. Efter endt æglægning fjernes forældrefiskene.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Ynglen er i stand til at tage nyklækket artemia fra starten. Det ses af og
til, at diamanterne yngler i selskabsakvariet. Hvis de fodres godt,
efterstræber forældrene ikke deres egen yngel, og det er således muligt at
være "selvforsynende" med små diamanter.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Når man ser ungfiskene i butikken, kan de ved første øjekast se grå og
kedelige ud. De udvikler først de smukke farver og finneforlængelser,
når de har gået nogen tid i et velplejet akvarium.
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