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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Lactoria cornuta

Populærnavn (dansk
navn):

Langhornet kuffertfisk

Familie (latin):

Ostraciidae

Type:

Saltvand, Fisk - Kuffertfisk

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

Den lever både i brakvand og i saltvand. Man kan finde den på
sandede og mudret områder på 18-100 meters dybde. Indimellem kan
man også se den inde i havnene.

Udseende
Størrelse:

Den kan blive ca. 46 cm.

Form:

Lactoria cornuta ser utrolig mærkværdig ud. Den har to horn i panden
og to lige under halen. Ellers er finnerne meget små.

Farve:

Den er som hovedregel gul på hele kroppen, men kan også ses med
små blå prikker, eller et brun eller rødt spil på kroppen, alt efter hvilket
humør at den er i.

Kønsforskel:

Ukendt.

Varianter:

Ingen kendte.

Behov
Dekorationer:

Voksne individer kan forekomme meget sky, sørg derfor at have nogle
større huler og masser af gemmesteder til denne art.

Adfærd:

Det er en rolig fisk.

Social:

Som ungfisk lever den i flok, men voksnefisk ses som regel svømme
alene.

Foder:

I akvariet acceptere den det meste tørfoder.
I naturen puster den sand væk, så den kan finde små invertebrater som
den æder. Den kan også finde på at æde ens børsteorme i akvariet.
Hvis den holdes med meget aktive fisk, vil den ofte ikke få ret meget
at spise.

Vandet

Akvariestørrelse:

400-1000

Niveau:

I akvariet lever den i bundzonen.

Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

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

Lav-høj

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:
Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Yngel og ungfisk gemmer sig blandt mudret, og kan ofte ses ved
flodudmundinger med brakvand.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Akvariet bør ikke være mindre end 700 l. Sørg for masser af sten.
Arten kan godt holdes i koralrevsakvarium, men den vil æde
børsteormene.
Der bør ikke være for kraftig strøm i akvariet, da det er en meget
dårlig svømmer.
Arten ses ofte i mindre størrelse herhjemme i akvariehandlen. Det er
sjældent at den bliver fuldvoksen i hobbyakvarierne.
Det er bestemt ikke nogen begynderfisk, men når at man har haft
saltvand i nogle år, kunne denne art være spændende at holde. Hvis
den bliver passet korrekt, kan den blive meget gammel.
Lactoria cornuta hud er giftig, så hvis den bliver angrebet udskiller
den sin gift. Man har set den forgifte et helt akvarium, så man skal
holde denne fisk med omhu.
Sørg for ikke at holde den med en pudsefisk, da denne vil stresse den
konstant.
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