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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Champsochromis caeruleus

Populærnavn
(dansk navn):

Trout Cichlid, Thola

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Rovcichlide

Opdager
(beskrevet af):

Boulenger, 1908

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

Hannen har lange bugfinner og er blå på kroppen og rødlig i finnerne.
Hunnen er sølvfarvet med et sort vandret stribe

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

Artemia, Cichlidesticks, Crisp, Cyclops , Daphnier, Flagefoder,
Hummeræg, Krill, Levende føde, Muslinger, Rejemix

Vandet
Akvariestørrelse:

900

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.8

Max. pH:

8.5

Min. dH:

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

Hannen drejer sin krop over det sted, hvor at han vil yngle og lokker
hunnen dertil, så legen kan finde sted. Den foretrækker at yngle på
sandbunden i overgangszonen. De hanner som lever ved Same Bay,
bygger sandreder, hvor at der er åben til den ene side. Rederne er mellem
100-140 cm. i diameter, og kanterne er 20-30 cm. De yngler på ca. 12
meters dybde.
I akvariet rydder hannen et lille område, og lokker hunnen dertil.
Æggene bliver befrugtet inde i hunnens mund. Hunnen holder ungerne i
munden i ca. 21 dage, før at de slippes ud på egen hånd.
Indtil at ungerne er ca. 10 cm. ses de i små grupper. Derefter svømmer
de rundt alene.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Champsochromis caeruleus lever i hele Malawi søen. Den lever i alle
biotoper, både ved klippekysten, sandbunden og det åbne vand.
Dens foretrukne fødeemener er søsardiner, også kaldet Usipa. Det er en
forfølgelses jæger, der jager sit bytte indtil at det bliver træt, hvorefter at
den æder det.
Adfærdet hos Champsochromis caeruleus minder meget om det som ser
hos Rhamphochromis typerne.
De lokaler kalder den for Nchyochyo, og de fanger den ofte med krog
som spisefisk.
Champsochromis caeruleus kræver et ret stort akvarium, gerne over
1.000 l. og en minimums dybde på 1 meter. Indret akvariet med større
sten og fin sandbund. Det tilrådes at holde flere hunner til hannen, da han
kan være meget hård ved dem og slå dem ihjel. Hold arten sammen med
større cichlider. De må ikke være oplagte fødeemner, jo mindre at dette
er tiltænkt.
Den kan blive væsentlig større i akvariet end i naturen.
Forfatter:

Esben
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