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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Pseudochromis fridmani

Populærnavn
(dansk navn):
Familie (latin):

Pseudochromidae

Type:

Saltvand, Fisk - Barser

Opdager (beskrevet
af):
Førstegangs opdræt
i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse
af regionen):

Koralrev, især på stejle skråninger, i 1-60 m dybde. Lever enkeltvis
eller i løse grupper, med op til 8 individer på en kvadratmeter.

Udseende
Størrelse:

7 cm.

Form:

Langstrakt, slank fisk.

Farve:

Strålende violet.

Kønsforskel:

Hannen er oftest størst, og dens halefinnes farve kan danne et lille
sværd. Hunnen er mindre, og halefinnens farve danner en rund kant.
Disse forskelle er dog ikke 100% pålidelige.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Levende sten, der danner huler, den kan søge tilflugt i.

Adfærd:

Blandt de fredeligste arter i en stridbar familie. Passer gerne sig selv.
Holdes den sammen med store eller aggresive arter, vil den holde sig
skjult, og ikke få nok at spise. Der kan forekomme enkelte individer,
der er endog meget stridbare.

Social:

Iflg. nogle kilder er den fredeligst, hvis den holdes parvis; holdes den
enkeltvis, kan den finde på at jagte fisk af andre arter.

Foder:

Tager det meste foder. Bør fodres varieret, selv om den ikke er lige så
tilbøjelig til at tabe farven som mange af dens slægtninge (F eks
Pictichromis-arterne).

Vandet
Akvariestørrelse:

80

Niveau:

Mellemzonen.

Vandcirkulation:
Min. pH:

8.0

Max. pH:

8.5

Min. dH:
Max. dH:
Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium til høj.

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:

Æggene klækker efter ca 6 dage.

Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Meget hårdfør art. Kan kendes fra den lignende Pictichromis porphyrea
på den sorte streg gennem øjet, og de farvede finner, hvor P. porphyrea
har klare finner.
Kilder: Scott W. Michael: Reef Fishes vol. 2. og Robert M. Fenner; The
Conscientious Marine Aquarist.
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