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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Chindongo longior

Populærnavn
(dansk navn):

-

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Mbuna

Opdager
(beskrevet af):

Seegers i 1996

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

Denne meget smukke mbuna er sort og blå stribet med sorte finner og gul
i halefinnen. Hunnen og ungfiskene er brune og knap så spændende at se
på som de meget flotte hanner er.

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

Alger, Cichlidesticks, Crisp, Flagefoder

Vandet
Akvariestørrelse:

250

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.8

Max. pH:

8.5

Min. dH:

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

Ynglende hanner leger foran hunnen tæt ved en klippe eller sten.
Hunnerne går ca. 21 dage med ungerne.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Chindongo longior ligner meget flere af elongatus typerne og man skal
derfor være lidt opmærksom på, hvad det er for en art som man anskaffer
sig.
Den kaldes også for Chindongo elongatus Nkguyo, dette navn har den
sikkert fået fordi at den har en meget langstrakt krop som de andre
Elongatus typer har.
Den lever kun på Malawisøens østkyst mellem Thumbi Point og Mbamba
Bay ved Tanzania.
Her kan man finde den på klippekysten på dybder fra 4-25 meters dybde i
den sedimentfrie zone. Den trives bedst hvor at vandet er helt klart.
Selvom at en han er i farvedragt behøver han ikke at være territorial, da
nogen af de udfarvet hanner ses i små grupper søge føde sammen med
hunnerne.
Akvariet bør ikke være mindre end 250 l. for at man kan holde denne art.
Det bør dog indrettes med fint sand og masser af sten. Pseudotropheus
longior kan sagtens holdes parvis, men man kan også vælge at holde den i
små grupper på ca. fem individer.
Generel info om Mbuna akvarier:
http://cichlids.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1562

Forfatter:

Esben
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