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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
Melanochromis cyaneorhabdos
navn):
Populærnavn
(dansk navn):

Maingano

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Mbuna

Opdager
(beskrevet af):

Bowers og Stauffer 1997. Tidligere kendt som M. sp. "Maingano".

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

Mørkeblå med 2 lysblå reflekterende længdestriber. Kønnene er ens.

Kønsforskel:
Varianter:

Ingen

Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Alger, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Myggelarver (Hvide),
Myggelarver (Sorte), Rejemix, Spirulinaflager, Tubifix

Vandet
Akvariestørrelse: 250
Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

Min. dH:

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

Maternal mundruger. Hunnen bærer æg/unger i ca. 3 uger efter legen.
Hvis Man går efter et maksimalt udbytte, skal Hunnen sættes i et akvarie
for Sig selv ca. 18 dage efter legen, men ellers kan Man lade Hende spytte
i selskabsakvariet. Ungerne er gode til at passe på Sig selv, så hvis der
ikke er deciderede rovfisk i akv., vil der som regel være nogle der
overlever.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

M. cyaneorhabdos er kun fundet på en lille strækning ved Likoma Island
mellem Membe Point og Mbako Point. Den findes primært på
klippekysten, men også i overgangszonen på dybder mellem 3 og 20
meter. Den er nærmest altædende, alger, insektlarver og plankton indgår i
diæten.
I akvariet:
En relativ fredelig Melanochromis, d.v.s. Den er temmelig aggressiv, men
dog ikke mere end at Man sjældent oplever de problemer som ses med M.
auratus.
Den vil kunne trives sammen med De fleste Mbuna arter, i et
klippekyst-akvarium. Det er ikke så let at skelne mellem kønnene som
normalt, da De, noget usædvanligt, har samme farvetegninger, men når
Man ser dem ved siden af Hinanden virker Hannen slankere end Hunnen.
Efter at have været meget efterspurgt, og temmelig kostbar, er Den nu alm.
udbredt i handelen.
Generel info om Mbuna akvarier: Internt link
http://cichlids.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1562
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