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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Corydoras similis

Populærnavn
(dansk navn):
Familie (latin):

Callichthyidae

Type:

Maller, Pansermaller

Opdager (beskrevet
Hieronimus, 1991
af):
Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Sydamerika.

Biotop (beskrivelse
af regionen):

Regnskovsbiotop med lavt vand og masser af gemmesteder i form af fx
grene og trærødder.

Udseende
Størrelse:

6 cm.

Form:

Solid, kantet krop med stort hoved med nedadrettet mund. Rygfinne og
brystfinner er trekantede med stive finnestråler til forsvar mod rovdyr.
Halefinnen er kløvet.

Farve:

Se billeder

Kønsforskel:

Hunnen er større og mere buttet.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Bund af sand eller afrundet grus, så fisken ikke ødelægger sine føletråde,
når den roder efter mad. Lidt skjul i form af plantetykninger, trærødder
o.lign.

Adfærd:

Fredelig fisk, som er velegnet til såvel selskabsakvarier som
biotopakvarier. Kan holdes stort set sammen med alle fisk, bortset fra
større, aggressive cichlider, som gør krav på bundarealet som deres
territorium.

Social:

Trives bedst i flokke på fem eller derover. Pansermaller stimer uanset
om de tilhører samme art eller ej.

Foder:

Alt, som synker til bunds. Pellets, mallerpiller, frostfoder, rejer og
tubifex.

Vandet
Akvariestørrelse:

50

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Middel

Min. pH:

5,5

Max. pH:

7,5

Min. dH:

5

Max. dH:

15

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Hæfteleger uden yngelpleje. En mindre flok med dobbelt så mange
hanner som hunner placeres i et mindre akvarium, hvor de fodres
grundigt op, og hvor vandplejen er god. Leg trigges af et koldt vandskift.

Drægtighed:

Æggene klækker efter to dage, ungerne er fritsvømmende efter
yderligere fire dage.

Leg:

Legen foregår i den klassiske t-stilling, som er typisk for Corydoras. De
moderat klæbrige æg hæftes fast overalt i akvariet. Efter legen
efterstræber forældrene kun deres æg i ringe grad, men det er bedst at
flytte dem tilbage til opholdsakvariet. Methylenblåt eller lignende kan
tilsættes for at forebygge skimmel.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Ynglen vokser relativt hurtigt, og opfodres effektivt på f.eks. nyklækket
og afskallet artemia.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse
Forfatter:

Elisabeth Schrøder

Få flere informationer på www.akvariefisk.dk

