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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Ctenopoma oxyrhynchum

Populærnavn
(dansk navn):

Broget buskfisk, Marmoreret buskfisk

Familie (latin):

Anabantidae

Type:

Ferskvand, Buskfisk

Opdager (beskrevet
Boulenger, 1902
af):
Førstegangs opdræt
i DK:
Levested
Verdensdel:

Afrika

Biotop (beskrivelse
af regionen):

Lever i langsomtflydende vand samt søer og damme. Dens leve steder
er stort set de samme som Ctenopoma acutirostre (leopard buskfisk).

Udseende
Størrelse:

Både han og hun bliver omkring 10 cm.

Form:

Broget buskfisk har en langstrakt kraftig krop og haleroden er næsten
væk. Har et spidst hovede.

Farve:

Dens grundfarve er en bleg brun med en masse uregelmæssige sorte
pletter. bugen er sølv/hvid.

Kønsforskel:

Hannen kan have mørkere gat og rygfinne, men de er ret svære at
kønsbestemme.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Vil gerne have et stort veltilplantet akvarie med nogle gemmesteder i
form af rødder og sten.

Adfærd:

Denne fisk er temmelig aggresiv og skal derfor ikke holdes med små
eller sky arter.

Social:

Kan holdes alene eller i par. Bør ikke holdes med andre labyrintfisk, da
den kan være meget aggresiv overfor disse. Må ikke holdes med mindre
fisk, da disse med garanti vil blive spist.

Foder:

Alt hvad den kan gabe over. Små fisk, samt andet groft levende og frost
foder. Kan tilvænnes flagefoder.

Vandet
Akvariestørrelse:

300

Niveau:

Alle zoner

Vandcirkulation:

Meget svag

Min. pH:

6,0

Max. pH:

7,5

Min. dH:

4

Max. dH:

15

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Ægspreder.

Drægtighed:
Leg:

Fisken bliver meget aggresiv under og i tiden omkring legen.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Minder meget om Ctenopoma acutirostre (Leopardbuskfisk) i form og
levesteder. Denne fisk er dog lidt sværere at holde med hensyn til
vandet, som skal være blødere og mere surt. Samtidig er denne fisk
noget mere aggresiv. Det er en god ide med et tætsluttende dækglas.

Forfatter:

gorm jørgensen
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