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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Cleithracara maronii

Populærnavn
(dansk navn):

Nøglehul cichlide

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Syd Amerika

Opdager
(beskrevet af):

Steindachner 1936

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

Fra grålig hvid til næsten chokoladebrun alt efter humør.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Artemia, Cyclops , Daphnier, Levende føde, Myggelarver (Hvide),
Myggelarver (Røde), Myggelarver (Sorte)

Vandet
Akvariestørrelse:

85

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

6

Max. pH:

8

Min. dH:

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

Maronii former stærke monogame bånd. Et godt par dannes typisk af en
lille flok ungdyr, der selv får lov til at parrer ud. Maronii er meget
produktiv cichlide, som er rimelig nem at opdrætte i fangeskab. Den
læggger sine æg på en flad, renset sten. Kuldene kan være på op til 400
stk. Både han og hun deltager aktivt i pasning af både æg, larver og
unger.Yngelplejen kan vare helt op til 6 måneder. Forældrene kan finde
på at æde et kuld indenfor de første par dage. Oftest kommer der dog
straks et nyt kuld. Hvis fiskene bliver forskrækket, kan de ligeledes finde
på at forgribe sig på afkommet.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Cleithracara maronii
Tidligere Aequidens Maronii
Maronii er en lille sydamerikansk cichlide. Den lever steder som Orinoco
og Guyana.
Maronii lever på lavt vand i kystregionen, hvor der er lidt strøm. Den har
sine foretrukne skjulesteder, mellem rester af træ og rødder. Det er i
naturen en sky fisk, der søger ly ved at lægge sig tæt op ad en rod eller
andet træ, og så ellers falde i med omgivelserne.
Størrelsen er lidt afhængig af omstændighederne. I naturen er Maronii
opgivet til at kunne opnå en størrelse af 15cm. I fangeskab bliver hanner
sjældent over 10 cm. Hunner er som regel kun 8 cm.
Den er ikke specielt aggressiv, og kan derfor fint holdes i mindre akvarier.
En evt. beplantning vil heller ikke blive ødelagt af Maronii. Den vil dog
gerne have godt med skjulesteder, da det fra naturens side er en noget sky
fisk.
Ph: 6-8 og en temperatur på ca 23-27 G.
Maroniis primære føde består af insekter, små orme og andre smådyr. Den
er ikke kræsen, og tager gerne det meste foder til sig.
Kønsforskellene er begrænset til, at hannen bliver en smule størrer, samt
at hans finner er lidt spidse og forlængede.

Maronii former stærke monogame bånd. Et godt par dannes typisk af en
lille flok ungdyr, der selv får lov til at parrer ud.
Forfatter:

Bo
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