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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Corydoras paleatus

Populærnavn
(dansk navn):

Plettet pansermalle

Familie (latin):

Callichthyidae

Type:

Ferskvand, Pansermaller

Opdager
(beskrevet af):

Jenyns, 1842

Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Sydamerika.

Biotop
(beskrivelse af
regionen):

Klartvandsbiotoper med lavt, køligt vand. Sten- og sandbund,
lejlighedsvist planter, rødder og grene.

Udseende
Størrelse:

7 cm.

Form:

Solid, kantet krop med stort hoved med nedadrettet mund. Rygfinne og
brystfinner er trekantede med stive finnestråler til forsvar mod rovdyr.
Halefinnen er kløvet.

Farve:

Se billeder.

Kønsforskel:

Hunnen er større og mere buttet.

Varianter:

Forskellige kulturformer som fx high-fin, slørhale og albino, og derudover
en vis naturlig variation.

Behov
Dekorationer:

Bund af sand eller afrundet grus, så fisken ikke ødelægger sine føletråde,
når den roder efter mad. Lidt skjul i form af plantetykninger, trærødder
o.lign.

Adfærd:

Fredelig fisk, som er velegnet til såvel selskabsakvarier som
biotopakvarier. Kan holdes stort set sammen med alle fisk, bortset fra
større, aggressive cichlider, som gør krav på bundarealet som deres
territorium.

Social:

Trives bedst i flokke på fem eller derover. Pansermaller stimer uanset om
de tilhører samme art eller ej.

Foder:

Alt, som synker til bunds. Pellets, mallerpiller, frostfoder, rejer og tubifex.

Vandet
Akvariestørrelse:

50

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Middel

Min. pH:

6,0

Max. pH:

7,0

Min. dH:

5

Max. dH:

15

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Hæfteleger uden yngelpleje. Denne art yngler ofte i selskabsakvariet, ofte
trigget af rigeligt foder og pludseligt, koldt vandskift. For at sikre at æg og
unger overlever, kan man flytte en flok med flere hanner end hunner til et
fx 20 liters opdrætsakvarium. Fiskene fedes op med fx røde myggelarver.
Når hunnerne har sat rogn (blevet så runde om bugen at de ikke længere
kan støtte på deres brystfinner), simulerer man regntid og skifter 50%
vand med frisk, koldt vand, så der kommet et betydeligt temperaturfald.

Drægtighed:

Æggene klækker efter to dage. Larverne er fritsvømmende efter yderligere
fire dage.

Leg:

Legen foregår, som ved andre fra slægten, ved at fiskene indtager
T-stilling og æggene hæftes på ethvert tænkeligt substrat. Hvordan
æggene befrugtes er et mysterium blandt Corydoras-flok, da det ikke er
observeret, at hannerne ”dupper” gattet mod hvert enkelt æg, som det er
tilfældigt hos fx cichlider. Et bud er, at hannerne simpelthen frigiver
sæden ud i vandet og æggene befrugtes ved tilfældighed. En anden teori
går på, at hunnerne på en eller anden måden indtager en sædpakke fra
hannen og via en mekanisme i kroppen (muligvis den som også gør
Corydoras i stand til at trække luft fra overfladen) selv sørger for
befrugtning af æggene.

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Ungerne vokser hurtigt, og opfodres nemt på klækket eller afskallet
artemia, mallepiller og hakkede myg.

Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Denne art forekommer at være mere livlig, robust og farvestrålende i
køligere vand. Hører til blandt en af de nemmeste og kønneste Corydoras,
og er derfor et godt valg for begyndere.
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