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

Melanochromis auratus dwarf, Melanochromis loriae, Melanochromis
auratus east coast

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Mbuna

Opdager
(beskrevet af):

Bowers & Stauffer, 1997

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

M. dialeptos har tydeligt en rundere snude end de andre auratus lignende
melanochromis. Farverne på hunnen ligner auratus blot mindre gul og
mere hvid og de 2 horizontale sorte streger er tydeligt tyndere. Hannernes
udseende er meget mørk i farven.

Kønsforskel:
Varianter:

Den på billedet viste variant er fra Lumessi

Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Alger, Cichlidesticks, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Myggelarver
(Hvide), Rejemix, Spirulinaflager

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

7

Max. pH:

9

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

Hos omtalte art er det hunnen som er mundrugende. Parringen sker ved
karakteristisk tail-chasing, hvilket oftest betyder at yngleparret svømmer
rundt efter hinandens halefinner i en lille cirkel, hvor hannen stimulerer
hunnen ved ægpletterne, for derved at få hende til at frigive ægene,
hvorefter hunnen samler æggene op. Kuldstørrelse kendes ikke med
sikkerhed, men er formentlig i omegnen 15-30 unger for voksne fisk.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Arten danner en undergruppe indenfor melanochromis sammen med
følgende meget nærtstående arter: M. auratus, M. vermivorus, M. auratus
elongate", (og måske M. simulans). Disse arter erstatter hinanden
forskellige steder i søen, dog findes dialeptos sammen med M. simulans.
Dialeptos og Simulans er overvejende, henholdvis, grøntædende og
rovlevende, hvilket er forklaringen på, at der kan leve to meget
nærtstående arter i samme område. Dette er også grunden til, at dialeptos
lever i klippezonen, hvor den spiser af aufwuchslaget.
Det er en meget lille mbuna - under 7 cm i naturen, dog større under
kunstige forhold som akvarier.
Akvarier med dialeptos skal indrettes med masser af sten, både fordi at
artens naturlige levested omfatter klippeområderne i søen, men ligeledes
fordi at disse fungerer som gemmested for underlegne fisk. Det er en ret
aggressiv fisk, der kan holdes med en han til flere hunner eller som flok for
at sprede aggressionerne ud over flere individer. Forsigtighed skal udvises
hvis den holdes med andre arter af Melanochromis slægten, da de let
krydser.
Pågældende art bør overvejende fodres med grøntfoder.
Arten er jævnligt til salg i DK.
Generel info om Mbuna akvarier: Internt link
http://cichlids.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1562
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