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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Butis butis

Populærnavn
(dansk navn):
Familie (latin):

Eleotridae

Type:

Ferskvand, Brakvandsfisk

Opdager
(beskrevet af):

Hamilton-Buchanan, 1822

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Asien.

Biotop
(beskrivelse af
regionen):

Den findes typisk i brakvand i laguner og flodmundinger, men kan også
bevæge sig op i ferskvand.

Udseende
Størrelse:

Op til 15 cm.

Form:

Formen en aflang slank, lidt fladtrykt, nærmest lidt krokodillelignende
med en næblignede mund, stor hale og store brystfinner.

Farve:

Brun i forskellige nuancer, den skifter farve efter omgivelserne.

Kønsforskel:

Hannens ryg og analfinne er forlængede, hvor hunnens er mere afrundede.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Butis butis foretrækker godt med skjulesteder, i form af rødder, gerne
frithængede og planter.

Adfærd:

Den kan være meget territorial over for egen art, samt andre territoriale
arter f.eks cichlider da de kan stresse den, ellers er den normalt ganske
fredelig, man skal dog ikke sætte den sammen med fisk der er mindre end
2/3 af Butis'en da de vil blive betragtet som føde

Social:

Butis butis foretrækker at holde sig for sig selv.

Foder:

Butis butis er en rovfisk, og spiser stortset alt levende den kan
overmande, bevæger det sig skal det forsøges om det kan ædes, den er
meget glad for fisk, men man kan have held med at vænne den til at tage
optøede røde myggelarver, jeg har ikke haft held med andre typer endnu,
tørfoder tages ikke.

Vandet
Akvariestørrelse:

250

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Middel

Min. pH:

7,0

Max. pH:

8,0

Min. dH:

10

Max. dH:

20

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Lav

Formering
Ynglebiologi:

Der vides, efter hvad jeg har kunnet finde, ikke meget om dette.
Æglægning er dog set, og hannen skulle angiveligt udøve yngelpleje men
ynglen er utroligt lille, og har indtil videre åbenbart været umuligt at
opfodre.

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

Butis butis er en Brakvandsfisk, men der er ingen problemer i at holde
den i rent ferskvand, da den har en stor tilpasningsevne, men lidt salt i ny
og næ skader ikke, jeg plejer at give mine 1 gr. pr. liter vand efter behov,
dvs. når de får skrammer og lignende.

Butis butis er rovfisken til det lille akvarie, og den kan uden problemer
holdes i et 80 liters akvarium, det er ikke den flotteste fisk, men det er
nok den med den sjoveste adfærd,
jeg har mere end én gang siddet og grinet af dens skøre påfund når byttet
skal sikres
Bl.a. kan den finde på at stå med hovedet nedad, bugen opad… midt i
vandet, eller ligge og ”skvulpe” i overfladen som en død fisk, den udskille
endda et ekstra slimlag så man tror den rent faktisk er død, den kan finde
på at holde fast på en flydeplante og bruge den som en tømmerflåde
mens den sniger sig ind på sit bytte, alt dette er meget svært at beskrive så
folk ikke tror man er fuld eller tosset, men tro mig det er fisken som er
fuld af overraskelser, det er ikke uden grund at Amerikanerne kalder den
”Crazy fish”
Nu har jeg haft mine 2 Butis butis i ca. 5 måneder og jeg oplever stadig
morsomme ting ved deres adfærd, jeg oplevede dog også deres territoriale
adfærd, da den tredje butis jeg købte blev slået ihjel i løbet af meget kort

adfærd, da den tredje butis jeg købte blev slået ihjel i løbet af meget kort
tid
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