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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
Pelvicachromis pulcher
navn):
Populærnavn
(dansk navn):

kribensis

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Øvrige Afrika

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

Hos denne lille fisk er det hunnen der er kraftigst farvet. Men farver kan
inddeles således. Krop: Ryggen er mørk. ned langs siden løber et sort
bånd. bugen har en rosa farve som bliver kraftigere i yngletiden. Hoved:
Gællerne er skinnende gule. forrest på hovedet har den 3 hvide bånd. øjet
er mørkt. Finner: rygfinnen er sort med inderst en orange søm og yderst en
rød søm. gatfinnen er blåskinnende. halen er blå med orange og rød søm på
den øverste halvdel. bugfinnerne er rød-blå med sort stribe. (legemodne
hunner får sorte bugfinner).

Kønsforskel:
Varianter:

Den findes i albino, Gold og med pletter i finnerne og uden.

Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Alger, Artemia, Cichlidesticks, Cyclops , Daphnier, Flagefoder,
Hummeræg, Krill, Levende føde, Myggelarver (Hvide), Myggelarver
(Røde), Myggelarver (Sorte), Rejemix, Spirulinaflager, Tubifix

Vandet
Akvariestørrelse: 128

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6.5

Max. pH:

7.5

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

Dette er en af de eneste fisk hvor det kan lade sig gøre bare at købe en han
og en hun og så bliver de et par. men bedst er det at købe et dannet par,
eller 6 ungfisk. for at få dem i legekondition må man fodre med mange
forskellige ting. tørfoder, kogte ærter, skoldet salat og frostfoder. når de er
vokset til og har taget revir vil ens par hurtigt vælge en hule til legen (gode
huler er kokosnødder, urtepotter, rødder eller sten), de vil forsvare den og
grave den ud alt efter kuldets størrelse. Nu vil hunnen begynde at gøre kur
til hannen ved at stille sig i S position og vise ham hendes meget kraftige
og farverige bug, han besvarer hendes kurtisering med en rysten. når den
rette stemning er fundet, vil parret rense den valgte overflade og afsætte æg
som hannen straks vil befrugte. Hunnen vifter æggene i de 6 dage det tager
dem at klække, og når de er klækket vil hun holde dem i hulen indtil de
kan svømme (4 dage). de skal nu fodres med liquifry (brugte jeg selv)
indtil de er o,5 cm. så skal de have afskallede artemia (igen eget valg)
dette gives nemt og hurtigt gennem en engangssprøjte. til sidst gives bare
tørfoder, og hvis det er for stort så knuser forældrene det bare til ungerne.
selve pasningen af ungerne, foregår meget aggressivt. hannen og hunnen
passer (for mit vedkommende) begge ungerne. hunnen fører ungerne hen
til foderet mens hannen står lige over dem. om aftenen bærer de ungerne
ind i hulen igen, og skiftes til at holde vagt.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Akvariet til kribensis kan indrettes på følgene måde:
Fint og tykt bundlag, med masser af planter i evt. på rødder (javabregner er
gode da foderet sætter sig i deres rødder så ungerne kan nippe det af).
Så tager man en kokosnød og flækker den, man fjerner alt kød og mel og
skyller den derefter under den kolde hane. så ligger man den ned i akvariet
og laver med fingrene en åbning.
Nu sætter man nogle maller ned i akvariet (pansermaller er gode), og nogle

lokkefisk (alm. neon).
man giver den masser af foder af forskellig slags og de vil snart kulminere
med en leg.
I naturen lever den af alger og vandinsekter, som også bør ingå i kosten i
akvariet.
Kribensis kommer fra klarvandede bække og floder i vestafrika, bunden
består sandsynligvis af sand. vanddybden ligger på ca. o,5-1 m.
Denne cichlide stiller ikke specielle krav til vandet bare det ikke bliver for
hårdt.
Den bør ikke blandes med andre dværgcichlider, men fisk som scalare og
guramier går den fint med.
Denne cichlide er nemt tilgængelig i handlen, den kan man næsten altid
finde og den byder på mange glæder og spændende adfærd.
Det særlige ved denne art er at fiskene er meget forskellige, nogle gange
passer begge ungerne.
andre gange er det kun hunnen, mens hannen tager sig af reviret.
Det kan også være hannen er til fare for ungerne (meget sjældent) og så
skal han fjernes og omvendt.
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