Lamprologus Compressiceps.
Medlemmer af slægten Lamprologus har for det meste nogle langstrakte ciklider, og
blandt disse er der især en som adskiller sig markant, nemlig den relative høje og sammenpressede
L. Compressiceps, i kropsform minder den en del om Nandidae slægten. Dette medførte at den i
tyskland fik navnet Nandercikliden, mens vi her hjemme blot har bevaret det latinske navn for
fisken. Disse fiske har ikke kun det ydre tilfælles med Nandidaerne, men også en række ligheder i
deres adfærd. Det er ikke normalt at man finder så høje og sammentrykte fisk i klippebiotoper, de
forekommer hyppigere i biotoper med tæt plantevækst, men ikke desto mindre er det i blandt
Tanganyika søens klippe zoner at disse fisk boltre sig og det viser sig at deres kropsform også med
fordel kan anvendes i denne biotop, idet L. Compressiceps her udnytter revnerne i klipperne og
grotterne mellem disse til at stå og lurer på bytte fra, fangsten består af små fisk som den angriber
som de før nævnte Nandidaer, nemlig ved at skyde underkæben frem og suge byttet til sig. Når
forskellige dyr uafhængigt af hinanden udvikler den samme adfærd kaldes det for konvergens. I
dette tilfællede er der dog en forskel mellem de to arter da L. Compressiceps ikke er nogen mester i
at snige sig ind på sit bytte, den prøver hellere med korte pludselige fremstød, en fremgangs metode
der er næsten lige så god. Der findes dog enkelte regler som fisken er nød til at lærer, de fisk som
den jager må ikke være stører ind afstanden mellem jægerens øjne og dennes læber, da den så ikke
kan sluge dem, dette ved L. Compressiceps så ganske udmærket og derfor giver den sig aldrig i kast
med at jage fiske der er stører end denne størrelse noget vi som akvarister sagtens kan udnytte når
det gælder om at etablere vore akvarier.
Der findes en del varianter af L. Compressiceps fra helt gule til meget mørke næsten
sorte typer afhængigt af hvor disse fisk er fanget i Tanganyika søen, det skal dog nævnes her at der
godt kan forekomme to varianter side om side, som f.eks. ved Zambias kyst.
L. Compressiceps er en meget fredelig fisk overfor andre fisk i samme størrelse eller
stører og den angriber heller ikke planter som andre af dens artsfæller indenfor ciklide familien gør,
så den er vel de nærmeste man kommer på en ideel akvariefisk Stridigheder mellem artsfæller er
her og nu den tabende part viser vinderen sin bug og dermed er den strid forbi og ingen lider stører
overlast. Fiskenes skæld er også nærmes et panser jeg har set mine egne C. Frontosaer fange en L.
Compressiceps for derefter at spytte denne ud igen da den er alt for hård at bide over selv for disse
fisk. L. Compressiceps bliver meget territorial når den leger hvilket store sneglehuse er ideale til,
det tager meget lang tid at fodre unger op og det er vel egentlig det eneste minus der er ved fisken.

