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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Sturisoma aureum

Populærnavn
(dansk navn):

Stor grenmaller / Giant Whiptail

Familie (latin):

Loricariidae

Type:

Ferskvand, Sugemaller

Opdager (beskrevet
af):
Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Sydamerika.

Biotop (beskrivelse
af regionen):

Regnskovsbiotoper med nedfaldne blade, grene og trærødder, som gør
denne malle i stand til at kamuflere sig perfekt.

Udseende
Størrelse:

15-20 cm

Form:

Smal, langstrakt malle, som er bredest omkring hoved og bryst, og
spidser til ned langs kroppen og ender i en lyrehale. Har et stor,
trekantet rygfinne med stive finnestråler, som tjener til forsvar mod
rovdyr. Det er ofte tegningerne på denne, som er karakteristiske for de
forskellige arter af grenmaller.

Farve:

Brunlig med lysere markeringer ned langs kroppen.

Kønsforskel:

Hannerne udvikler tandagtigt udvækster langs siden af hovedet.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Sand/afrundet grus, sten, trærødder og plantetykninger. Iltrigt vand og
godt vandkvalitet er vigtigt.

Adfærd:

Rolig art, som egner sig godt som selskab til fredelige småfisk. Klarer
sig ofte dårligt i foderkonkurrence med fx større cichlider og livlige
L-maller.

Social:

Udenfor yngleperioder viser fiskene ikke rigtigt interesse for hinanden,
men kan findes liggende side om side, hvilende på bunden.

Foder:

Primært vegetabilsk føde i form af ærter, skoldet spinat, agurk, squash,
algetabletter olign. Røde myg og rejer som supplement en gang om ugen.

Vandet
Akvariestørrelse:

200 l.

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Kraftig

Min. pH:

6,5

Max. pH:

7,5

Min. dH:

5

Max. dH:

10

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Æglægger med yngelpleje. Er relativt vanskelig at få i leg.

Drægtighed:

De 80-100 æg klækker efter 8 dage, og ungerne er frisvømmende efter
yderligere 2-3 dage.

Leg:

To voksne fisk, som ellers har opholdt sig i hver deres ende af akvariet,
begynder at svømme rundt sammen, og på et tidspunkt begynder de at
lægge æg. Ofte på akvarieruden, men også andre glatte overflader som
fx blade, urtepotter og sten. Hannen befrugter æggene og vogter disse
indtil ungerne klækker.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Opfodres med infusorier og bløde grøntsager.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse De forskellige Sturisoma-arter kan være svære at skelne fra hinanden
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