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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Agamyxis pectinifrons

Populærnavn
(dansk navn):

Plettet knurrende tornmalle

Familie (latin):

Doradidae

Type:

Ferskvand, Tornmaller og Banjomaller

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

Sydamerika.

Biotop (beskrivelse
af regionen):
Udseende
Størrelse:

15cm

Form:

Huden er ru/ujævn og tør, i modsætning til det slim der ofte forbindes
med denne gruppe af maller . Hovedregionen består af talrige
knogle-plader, lidt ligesom en hjelm. Disse har til tider et hvidt
slimmembran, der giver fisken et usundt udseende. Det mest
karakteristiske for denne familie er krog-lignende skjold, der kører langs
fisken's rygfinne.

Farve:

Brun med hvide pletter/aftegn

Kønsforskel:

Kendes ikke

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Skjulesteder og sandbund, da den gerne vil grave sig ned

Adfærd:

Fredelig

Social:

Flokfisk, grupper på 5 eller mere

Foder:

Spiser de fleste typer foder.OBS! Vil spise snegle(som den suger ud af
sneglehusene,eller knuser)

Vandet
Akvariestørrelse:

200

Niveau:

bund

Vandcirkulation:
Min. pH:

6.0

Max. pH:

8.0

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

Kendes ikke

Drægtighed:
Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Den laver en speciel lyd,der lyder mere som en delfin der klikker,end en
knurren. Det er som regel kun mens de er fanget de laver lyden,men kan
også finde på det i akvariet.(Det kan ikke anbefales at fange mallen,blot
for at høre lyden!)
Lyden frembringes ved at den gnider de nederste finner(pectoralfinnerne)
frem og tilbage. Denne lyd blir forstærket af svømmeblæren,og kan
faktisk blive temmelig høj!
Snakker en del som små, ligesom stribet knurremaller(platydoras
costatus).
Specielt under indfangning, vil de knurre. Det er absolut ikke
anbefalelsesværdigt at indfange disse dyr med alm.net, da de langs
kroppen er dækket af mange små pigge. Disse vil sidde ubehjælpeligt fast
i et net, og man bør aldrig prøve at frigøre mallen fra nettet pr. håndkraft.
Stik nettet ned i vandet, og vent til den selv slipper, ellers risikerer man
store skader på mallen, for ikke at tale om sig selv.
Plastikposer egner sig absolut heller ikke til transport af dem,da de
stikker hul lynhurtigt.Sørg for selv at ha en lille transport kasse med, og
husk låg.
De vil hoppe ud,hvis de får chancen.
Baseret på facts hentet på nettet,samt personlige erfaringer.)
Forfatter:

Maj-Britt Horslev(snoopyzrainbow)

Få flere informationer på www.akvariefisk.dk

