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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Doryrhamphus dactyliophorus

Populærnavn
(dansk navn):

Stribet tangnål, Zebra tangnål

Familie (latin):

Syngnathidae

Type:

Saltvand, Fisk - Nålefisk

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

Lever på koralrev, tidevandspytter og lagooner, hvor at man har fundet
den på 5-56 meters dybde.
Den ses ofte i klippehuler og sprækker.

Udseende
Størrelse:

Bliver ca. 19 cm.

Form:

Doriorhamphus dactyliophorus har en lang tynd krop.

Farve:

Den er sort og hvid stribet. Halen er rød med hvide kanter.

Kønsforskel:

Ukendt.

Varianter:

Ingen kendte.

Behov
Dekorationer:

Indret akvariet med masser af sten, da den gerne vil have muligheden
for at kunne gemme sig.
Den vil gerne have, hvis at man har en god kultur af Caulerpa alger i
akvariet.
Der bør ikke være for meget strøm i akvariet.

Adfærd:

Meget fredelig.

Social:

Det er ingen problem at holde flere individer i samme akvarium.

Foder:

Den spiser små hvivlløse dyr som levende artemia og frosne cyclops.
Man kan med fordel tilføre zooplankton til akvariet.
Man bør fodre flere gange om dagen.

Vandet

Akvariestørrelse:

80-200

Niveau:

Den lever i bundzonen af akvariet.

Vandcirkulation:
Min. pH:
Max. pH:
Min. dH:
Max. dH:
Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Lav-høj

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:
Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Akvariet bør ikke være mindre end 128 l., Man kan godt holde den i et
koralrevsakvarium, men sørg for at det er nogle koraller der ikke
brænder, da denne art eller vil dø.
Da den ikke er en så god en svømmer, bruger den sin hale til at holde
fast i tang og koraller, hvis der er for meget strøm i vandet.
Det er en meget sart fisk, der bestemt ikke kan anbefales at holde de
første par år man har saltvandsakvarium. Men ellers er det en rolig fisk,
der skal holdes sammen med stille og rolige arter, så som andre
nålefisk og søheste.
Den kan ikke tåle at salinitet bliver for lav.
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