NORSK AKVARIEFORBUND
Skjema for registrering av førstegangsoppdrett i Norge

Denne registreringsordningen er åpen for alle akvarister bosatt i Norge. Skjema leveres til nærmeste akvarieklubb
eller Norsk Akvarieforbund. Fyll ut de delene av skjemaet som er relevant for den oppdrettede arten.
Oppdretterens navn
Klubb
Dato for
Lars Jamne
Bergen Akvarieklubb
		oppdrett
Vitenskapelig navn på
fisk som er oppdrettet

Populærnavn/forslag
til populærnavn

Hypancistrus sp. L470

Valør		
		
a Gull
Bronse
Sølv
Ukjent
Foreldrefiskene
Ca. alder hann
ukjent, fullvoksen
Opprinnelse
Viltfanget

Ca. alder hunn

Oppdrettet

a

Størrelse hann

ukjent, fullvoksen

Temperatur

96l

pH

31

Hvor mange dager før lek skiftet du vann

dagen før

Hvilke arter ble den oppdrettede
arten holdt sammen med

artskar

Klekketid (timer)

Hardhet (dH)

7

Eggenes farge

Hvem passet egg/unger
Hannen
Hunnen

Nei

Drettet èn gang

Vet ikke i Japan, januar 2018.

Eggenes form

gul

Hengetide (timer)

Beskyttelse av egg - flyttinger foretatt
Andre arter
Egg

Foreldre og egg

Ble hannen fjernet (hvis ha, oppgi etter antall timer)
Ja
Timer		
a Nei

Ble hunnen fjernet (hvis ja oppgi etter antall timer)
Ja
Timer
a Nei

Yngel/oppforing
Antall yngel
ved klekking

Antall deformerte yngel

Antall yngel
ved frittsv/fødsel

3x
2 uker:

3x

3x
4 uker:

Yngelfôr		
Repashy Superfoods
(0-2 uker)		

runde

Begge

a

En god uke

Antall yngel/størrelse (mm)
		

1

Hvor mye vann skiftes 50% med mellomlagret/temperert
og pH justert vann.

Eggenes størrelse

Yngelpleie
Ja

<10 år

Hannen vokter eggene i hulens, ynfel rømmer hulen etter ca to uker

20-30

a

12 cm SL

Har arten blitt oppdrettet utenfor Norge
Nei

daglig i perioder, ukentlig

Antall egg

Størrelse hunn

a Ja

Hvor ofte skiftes det vann		

Leken
Hvor ble eggene lagt/oppbevart

Gull

Hvor lenge har oppdretteren holdt arten nesten 6 år

Repashy Superfoods

Akvariet/vannet
Størrelse

12 cm SL

Forslag til valør
dersom ukjent

Hvor lenge har arten
vært holdt i akvariehobbyen

Blandet

Har det vært mange mislykkede oppdrett 1 av fire
(antall/periodisitet)
Hvilket fôr ble benyttet

august 2018

3x

0

6 uker:
Yngelfôr
(2-8 uker)

3x

8 uker:

3x

Repashy Superfoods

Annet (legg gjerne ved en fyldig beskrivelse)
Lekte første gang 5. Februar 2018 etter fem års innsats hvor alle kjente og ukjente triks ble gjort. Første klasen med egg ble kastet ut av hannen
og var enten dårlige/gamle fra hunnens side eller ubefruktet.
Seks mnd senere og lengre perioder med daglige 50% vannbytter dukket de første yngelene opp, uvisst når de har lekt da alle hulene ble snudd
i et siste forsøk på å trigge dem ved å gi dem mest mulig fred. Første kull endte opp med tre frittsvømmende yngel, to uker senere dukket det
opp seks nye i nytt kull. Daglige vannbytter ble opprettholdt og en tredje leksrunde skjedde men da ble eggene spist og jeg fant kun eggeskall
flytende i karet.
Dette er en ytterst sky art og langt mer krevende å drette enn Hypancistrus sp. L174 og L400 som L470 er nært beslektet.
Yngel ble fanget inn litt her og der og fort opp videre i et eget kar for å unngå at de voksne går løs på dem. Utfra størrelsen på første eggklasen til
de små kullene så mistenker jeg at hannen er både egg- og yngelsulten.
Opplysningene bevitnes
Oppdretterens signatur

Bergen, 05.11.2018

Sted og dato

HYPANCISTRUS SP. L470 VF LEKSPAR

Egg fra første forsøk

L470 F1, ca 1 uke

L470 F1, ca 1,5 uker

L470 F1, ca 3,5 uker

L470 F1, ca 5 uker

L470 F1, ca 5 uker

