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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Benitochromis conjunctus

Populærnavn
(dansk navn):
Familie (latin):
Type:

Cichlider, Øvrige Afrika

Opdager
(beskrevet af):

Lamboj, 2001

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop
(beskrivelse af
regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:
Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Alger, Artemia, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Levende føde,
Myggelarver (Hvide), Myggelarver (Sorte)

Vandet
Akvariestørrelse:

250

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6.5

Max. pH:

7.5

Min. dH:

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

Benitochromis conjunctus er en bi-parental mundruger, dvs. begge køn
deltager i mundrugningen. Æggene lægges på en flad sten eller rod, der
straks tages i munden af hunnen. Fra den anden dag skifter begge
forældre til skiftevis at mundruge, der normalt varer 10-12 dage.
Forældreparret fortsætter yngelplejen yderligere 4 uger.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Benitochromis conjunctus er en lille vestafrikankansk cichlide der lever i
floder og bække. Den forekommer i den vestlige del af Cameroun i de
centrale dele af Mungo flodsystemet og nord for Mount Cameroun.
Kønsforskellene er ikke så store store som hos andre vestafrikanske
cichlider, men hannen er generelt større og har længere og mere udtrukne
finner. Den kendes fra andre Benitichromis arter ved, at have 2 vandrette
mørke bånd på kroppen, der midtpå smelter sammen til ét..
B. conjunctus er temmelig aggressiv imod artsfæller og den holdes derfor
bedst parvis, i minimum et 250 liters akvarie. Start med en gruppe
ungfisk og lad et par skille sig ud - resterende fisk fjernes. Akvariet skal
indeholde godt med gemmesteder i form af plantetykninger, rødder og
stenopbygninger der danner huler - bundlaget skal bestå af fint sand.
Arten kan godt lide et mørkt akvarie, så belysningen skal være dæmpet,
hvis planterne ikke giver skygge nok på bunden.
Da arten til trods for sin aggressive fremfærd overfor artsfæller, kan være
temmelig sky, anbefales det at holde en Pelvicachromis art sammen med
dem, eller evt. en flok tetraer - det får fiskene til at føle sig mere trygge og
kommer derved lettere frem.
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