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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
Champsochromis spilorhynchus
navn):
Populærnavn
(dansk navn):

Haplochromis Mbwanae, Haplochromis Spilorhynchus, Champsochromis
Spilorhynchus

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Rovcichlide

Opdager
(beskrevet af):

Regan i 1922

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop
(beskrivelse af
regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:

Hannen: Blå/grøn med rødlige finner. Hunnen: Sølvfarvet med sort
skråstribe.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Artemia, Cichlidesticks, Crisp, Cyclops , Daphnier, Flagefoder,
Hummeræg, Krill, Levende føde, Muslinger, Rejemix, Spirulinaflager

Vandet
Akvariestørrelse:

720

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.3

Max. pH:

8.5

Min. dH:

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

Hannen bygger ingen grube (Sandrede) men tager et sted på sandbunden
som territorie mens legen finder sted. Hannen lokker hunnen hen til dette
sted, hvor han sitrer over sand bunden, med gatfinnen mod bunden.
Hunnen lokkes hen til ham, hvor de begge drejer rundt i cirkler om
hinanden. Hunnen smider 5-10 æg af gangen, hvorefter hun vender sig
hurtig rundt og tager æggene i munden. Herefter "bider" hun i hannens
gatfinne for at frigive sæden. Æggene befrugtes inde i hunnens mund.
Denne dans fortsætter indtil hunnen ikke har flere æg i kroppen og de to
fisk skilles. Herefter er det KUN hunnen, der tager sig af yngelplejen. C.
spilorhynchus lægger meget små æg, Derfor kan et enkelt kuld indeholde
relativt mange unger. Helt op mod 300 unger i ét kuld!

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Handelsnavne: Champsochromis Spilorhynchus, Haplochromis
Spilorhynchus, Haplochromis Mbwanae.
Champsochromis spilorhynchus er en meget stor rovfisk. Den er i stand til
at tage større fisk, men lever primært af småfisk.
C. spilorhynchus findes som regel steder med bar sandbund eller mudrede
områder. Så den ideele dekoration til C. spilorhynchus er bar sandbund
med et par enkelte store sten på bunden.
C. spilorhynchus bør i akvarier, ikke holdes i mindre end 720 liter vand.
Eller et 200 cm. langt. Grunden til dette er, at C. spilorhynchus bliver en
meget lang fisk. 35 cm cm. for hanner og 30 cm. for hunner.
I det rigtige selvskab, er denne fisk ikke videre aggressiv. Dog vil den,
ligesom næsten alle de andre store rovfisk, være meget territorial i
yngleperioden. Denne store fisk hører til blandt de typer, der kan sætte
selv et meget stort akvarie, på den anden ende under dens leg. Det vil sige
at hannen typisk ejer ca. 3/4 af akvariet når den går i yngledragt.
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