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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
Maylandia koningsi
navn):
Populærnavn
(dansk navn):

Metriaclima sp. "membe deep"

Familie (latin):
Type:

Cichlider, Malawi - Mbuna

Opdager
(beskrevet af):

Jay R. Stauffer, JR. 2018

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

Hannerne har en mørk grundfarve som på den øverste del af kroppen er
dækket af en flot skinnende lyseblå farve. Den lyseblå farve ses også ved
striber på hovedet. De har gule ægpletter. Hunnerne er citrongule over
hele kroppen.

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

Alger, Cichlidesticks, Flagefoder, Rejemix, Spirulinaflager

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

7.6

Max. pH:

8.5

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

Hannerne laver små udgravninger mellem mindre klipper. Her vogter de
territoriet fra en vis højde. De prøver så at imponere de enlige hunner med
deres flotte farver. Hunnerne er mundrugere og går gerne med skuffe i ca.
3 uger.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Den flotte Maylandia sp. "membe deep" er endemisk til Likoma Island.
Her finder man den ved Maingano og ved Membe Point som navnet
indikerer. Som navnet også indikerer finder man dem på dybt vand. Her er
der tale om dybder omkring 20-30 meter for hannerne, dog holder
hunnerne sig gerne ved ca. 10 meters dybde.
Ved både Maingano og Membe Point ser man dem i overgangszonen
imellem små klipper. Her nyder de godt af det sedimentrige område i
sandet mellem klipperne samt biocoveret på klipperne. Dens hovedføde
består af alger.
Territoriale hanner danner mindre territorier imellem klipperne, gerne ved
en lille udgravning. De svømmer rundt et lille stykke over området og
viser sine flotte farver, dog bliver de hurtigt matte i farverne hvis de
møder for stor modstand. De er hårdt territorielle overfor hanner af egen
art, men over for andre cichlider er det ikke så galt.
Ikke-dominerende hanner og hunner lever højere oppe i vandet, hvor de
ses enkeltvis.
Den er relativt sjælden i handlen på trods af at den er meget nydelig. Den
minder ret meget om Maylandia sp. "msobo" i farverne, men der er dog en
nævneværdig forskel.
I akvariet skal man have en god stenopsætning der danner masser af huler.
Man bør have et par hunner til sin han. Det er en medium-aggressiv
Mbuna, og det samme bør dens artsfæller være. Den kan være en smule
tam i farverne hvis ikke den kommer til sin ret i akvariet. Det er en mindre
cichlide, så man kan holde dem helt ned til 250L.

Generel info om Mbuna akvarier:
http://cichlids.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1562
Forfatter:

Claus "Petter" Ladefoged Rettet 2018 MalawiCarsten
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