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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Chaetodermis pencilligerus

Populærnavn (dansk
Frynse filfisk
navn):
Familie (latin):

Monacanthidae

Type:

Saltvand, Fisk - Filfisk

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

Den lever blandt algeskove og søgræs.

Udseende
Størrelse:

Den bliver ca. 25-30 cm. Lidt mindre i akvariet.

Form:

Den er høj i kroppen og kan godt lidt ligne et stort blad/tangplante. Den
har små tråde stikkende ud fra kroppen, sikkeret for at kunne beskytte
sig mod rovdyr.

Farve:

Chaetodermis pencilligerus er hvid over hele kroppen og har sorte
tynde streger på kroppen, og sorte prikker på finnerne.
Den bliver nogen gange kaldet for "Læderjakker", da dens skind
minder om læder.

Kønsforskel:

Ukendt.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Sørg for masser af sten, så arten har mulighed for at kunne gemme sig.
Der må også gerne være en kraftig plante/algevækst i akvariet.
Arten kan ikke holdes i koralrevsakvarium.

Adfærd:

Den er rolig overfor andre arter, men fisk fra samme slægt bør man
ikke have i akvariet, da den kan være særdeles aggressiv over for dem.

Social:

Man bør ikke holde mere end et individ i akvariet.

Foder:

Den lever blandt drivalger og hvivlløse dyr.
I akvariet acceptere den det meste tørfoder og frostfoder.
Den er lidt krævende med hensyn til fodring. Og man bør ikke fodre
denne art mindre end 3 gange om dagen.

Vandet
Akvariestørrelse:

800

Niveau:

I akvariet lever den i top og mellemzonen.

Vandcirkulation:
Min. pH:

8.0

Max. pH:

8.5

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

Lav-høj

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

Man bør være opmærksom på at den vokser temmelig hurtig.
Denne fisk kan man godt have, når at man har haft saltvand i ganske
kort tid, det er en hårdfør og social fisk, der er nem at have med at
gøre. Men det er ikke en god idé at holde mere end et individ pr.
akvarium.
Hvis at den bliver stresset, kan den blive meget sky. Sørg derfor for
rigeligt med gemmesteder.
For at skræmme evt. rovfisk væk, rejser den sin forresten rygfinne og
gnider sine fortænder mod hinanden, så de laver en hæslig og
skræmmende lyd.
Den er en langsom svømmende fisk, og der må helst ikke være særlig
meget strøm i akvariet, da den så ikke kan svømme som den vil.
Det er ikke en fisk som ses særlig tit i akvariet.

Den trives ikke særlig godt i akvarier med mindre invertebrater, da den
ofte vil æde dem.
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