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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
Chuco godmanni
navn):
Populærnavn
(dansk navn):
Familie (latin):
Type:

Cichlider, Central Amerika

Opdager
(beskrevet af):

Günther, 1862

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop
(beskrivelse af
regionen):
Udseende
Størrelse:
Form:
Farve:

Den cichlide kan have en vinkelformet sort aftegning. Se billede for farver.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Alger, Artemia, Cichlidesticks, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Levende
føde, Myggelarver (Hvide), Myggelarver (Røde), Myggelarver (Sorte),
Rejemix, Spirulinaflager, Tubifix

Vandet
Akvariestørrelse: 530
Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7

Max. pH:

8

Min. dH:

Max. dH:
Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:
Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:
Leg:

Chuco godmanni er en monogam pardannende substratleger. Som typiske
substratlegere, finder de et område i akvariet, som de rengører. Begge par
hjælpes ad. Dog er det ofte hunnen, der primært står for arbejdet. Typisk
vælges en flad sten. Her lægges æggene, og begge forældre passer på dem.
Det er ikke unormalt, at især hannen kan finde på at æde æggene ved de
første forsøg. Når æggene efter en ½ til 1 uge klækker, så flyttes ungerne
ofte. I starten lever ungerne af deres blommesæk. Herefter kan de fodres
med småt foder som f.eks. nyklækket eller afskallet artemia. Når ungerne
er fritsvømmende efter 10-14 dage, følger forældrene dem rundt i akvariet.
Her kan de andre fisk i akvariet få nogle gevaldige stryg, hvis de kommer
for tæt på, hvorfor de bør være flyttet inden. Hvis der forsvinder en del
unger undervejs, så er det ikke unormalt at der forekommer lidt
kannibalisme.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Chuco godmanni foretrækker de lidt mere hurtigt flydende floder, og man
finder dem især der, hvor det koldere vand kommer ned fra bjergene. Her
lever de enten solitært eller parvis. Cichliden findes i landene Guatemala
og Belize.
Denne altædende fisk, har specialideret sig i friske planter. Derfor er det
unødvendigt at skrive, hvilke konsekvenser det evt. kan have for dit
planterakvarium! Fisken spiser også små insekter, men det er vigtigt, at
fisken har adgang til grøn kost. Prøv at supplere med grøntsager som f.eks.
salatblade.
Denne store cichlide kan være ret aggressiv over for sine artsfæller, og den
holdes bedst parvis, i et akvarium med gemmesteder i form af f.eks.
rødder og sten. Man kan muligvis have succes med andre ikke-Chuco arter
sammen med den, men når der kommer æg, så kan det være nødvendigt at
isolere de andre fisk.
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