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Denne artikel handler om de forskelligesneglehuslegere fra Tanganyikasøen.
Der findes en del forskellige arter indenfor slægten Neolamprologus. Fælles for dem alle er at de ikke bliver særligt
store og at de yngler i tomme sneglehuse.
Den sneglehusleger som jeg selv har erfaring med er Neolamprologus Brevis. Hos denne art er hannen ca.5 cm. og brun
med noget blåt i hovedet, mens hunnen er ca. 3 cm lang og lysere end hannen.
Da jeg købte fiskene i Århus skete der det, at da nettet blev stukket i akvariet, forsvandt ca. 10 par N. Brevis ned i hver
sit sneglehus, så sneglehuset måtte flyttes med fiskene i. Dette tyder på at N. Brevis er meget afhængige af tomme
sneglehuse i naturen - dette bør man efterligne i akvariet med ca. 2 sneglehuse pr. par.
N. Brevis er let at få i leg og meget produktiv, jeg har således fået over
100 unger på ca. 3 måneder.
Når æggene, der ligges i sneglehuset, er blevet til unger, jages
de små unger bort og processen kan gentages så der kommer
flere unger.
Da N. Brevis ikke er så stor kan man let have et par i akvarier
ned til 40- 50 l.
N. Brevis danner en form for familie, som man kender det fra
andre Neolamprologus, så man får hurtigt unger i alle
størrelser.
Jeg fodrede N. Brevis ungerne med knust cichlidesticks - to
gange om dagen - N. Brevis kan i øvrigt fodres med alt slags
foder.
Til sidst vil jeg skrive lidt om en af de mere specielle
sneglehuslegere, nemlig N. Callipterus.
For nogle år siden var der en prisbelønnet dokumentarfilm i
fjernsynet om Tanganyikasøen. Her så man bl.a. noget om N. Callipterus.
Hos denne art er hannen 10 - 15 cm. lang mens hunnen kun er et par cm. lang.
I dokumentarfilmen så man at N. Callipterus hanner samlede på sneglehuse med små hunner i, så de til sidst havde en
hel bunke sneglehuse, med en hun i hver.
N. Callipterus hører til i den dyre ende af prisklassen for sneglehuslegerer, det gør N.Brevis derimod ikke.

