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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Synodontis Petricola

Populærnavn
(dansk navn):

Petricola dwarf

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Tanganyika - Andet

Opdager
(beskrevet af):

Matthes, 1959

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

Som små er kropsfarven hvidlig, til fløde farvet. Kroppen er oversået
med sorte pletter. Som voksen bliver kropsfarven mere sort, i den lyse
farve.

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

Alger, Artemia, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Hummeræg, Levende
føde, Muslinger, Rejemix, Spirulinaflager

Vandet
Akvariestørrelse:

180

Niveau:
Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

Min. dH:

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

Der er modstridende meninger om dette. Nogle oplysninger, går på at
fisken er en gøgemalle. Altså at den bruger andre fisk, til at udruge sine
æg. Andre mener at den udelukkende smider sine æg imellem stenene.
Det har ikke været muligt for mig i skrivende stund, at få af eller
bekræftet rygtet med gøgetendenserne. Æggende klækker efter 24 timer.
Der er ingen yngelpleje. De kan lægge op til 800 æg.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Synodintis Petricola er en af de små maller, (catfish) fra Tanganyika
søen.
Synodontis slægten er spredt over store dele af Afrika. Men Petricola
lever udelukkende i Tanganyika søen.
Den bliver ikke særligt stor. Ca 10-12cm.
I naturen lever de mellem sten og klippestykker. Heraf navnet Petricola,
som betyder "a dweller among rocks".
Den er yderst fredelig overfor andre fisk. Jeg har aldrig set den
interessere sig for andre, end sine artsfæller. Den kan dog være noget
aggressiv mod disse, indtil gruppeherakiet er plads.
S. Perticola er altædende. Fra alger til små invertebrater, æg, små unger,
og hvad den ellers kan finde. Den bruger sine skægtråde på munden, til af
finde føde i bundlaget og på sten.
S. Petricola lever overalt i søen.
Forfatter:

Bo
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