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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Platydoras armatulus

Populærnavn
(dansk navn):

Hvidstribet tornmalle

Familie (latin):

Doradidae

Type:

Tornmalle ( Doradidae ).

Opdager (beskrevet
af):

(Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)

Førstegangs opdræt
i DK:
Levested
Verdensdel:

Biotop (beskrivelse
af regionen):

Sydamerika, findes følgende steder: Amazonas og Orinoco floderne La
Plata, Paraná, Amazonas, Nedre Amazonas, Tocantin, Piauí River,
Parnaíba, Orinoco.
Floder, med stærk strøm. Fin sandbund.

Udseende
Størrelse:

Han: 16-18 cm - Hun: 18-21 cm.

Form:

Haj-lignende, men flad på maven

Farve:

Brun/sort med to hvide/gule streger fra hovedet ned gennem hele
kroppen

Kønsforskel:

Hunnen er lidt større end hannen, men ellers ingen.

Varianter:

Denne art har igennem mange år været kendt som Platydoras costatus,
men dette er en hel anden art. Dette blev opdaget tilbage i 2008.
Platydoras armatulus er meget mere slank fisk og har skarpe farver
kontra Platydoras costatus som er mere udvasket i farverne.

Behov
Dekorationer:

Huler har den brug for. Når man har flere end en malle, så er det vigtigt
med flere huler end maller. Fin sandbund, så den ikke river sin mund
på grove sten.

Adfærd:

Fredelig, men territorial over for artsfæller

Social:

Ikke decideret flokfisk, men kan sagtens holdes i en mindre gruppe.
Skal dog ikke holdes sammen med fisk som den kan gabe over.

Foder:

Altædende, foretrækker især snegle, insektlarver og tubifex

Vandet
Akvariestørrelse:

250

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Kraftig

Min. pH:

6,0

Max. pH:

7,5

Min. dH:

5

Max. dH:

20

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Medium

Formering
Ynglebiologi:

Ukendt

Drægtighed:

Ukendt

Leg:

Ukendt

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

Fisken er meget hårdfør, men er nataktiv, så den ses sjældendt i
akvariet. Den har en tendens til at være meget grådig, så ikke blive
overrasket hvis du en dag ser den fuldstændig oppustet.
ADVARSEL: Flere mallearter i denne gruppe har giftkirtel ved
rygfinnen, man bør undgå håndtering af fiskene med hænderne.
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