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Maylandia callainos - Kobalt zebrasügér
ELSŐ LEÍRÓJA:

Stauffer, 1992

CSALÁD:

Cichlidae

MÉRET:

13-15 cm

C°:

26-27

pH°:

7-8

Nk°:

10-25

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:

300 liter
aránylag jól társítható

Maylandia callainos
Kobalt zebrasügér
(Stauffer, 1992)

mindenevő
középső
kb.8 év

TOVÁBBI KÉPEK:

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Kelet-Afrika; Malawi-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Nagy, széles fejű, akárcsak a közkedvelt Rot-Rot rokon faj. Teste pompás, halvány, amolyan "jégszínű"
kék! Pazar színeinek ellentmondóan a Rot-Rot-nak "hála" nem terjedt el túlságosan.
Mbuna élettani csoport tagja.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Esetenként tartása problémásabb lehet, mint a vörös zebrasügéré (Rot-Rot), de ez adódhat abból is, hogy
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ez a faj nem igazán beakvarizált, míg utóbbi faj sokkalta inkább. Régebben kedveltebbnek-ismertebbnek
számított, de az utóbbi több tíz esztendőben szinte eltűnt a boltok sügérpalettájáról. Pompás színeinek
hála pedig remek lakója lehetne egy malawis társításnak, és viselkedése is kezelhető, így indokolatlan
ekkora fokú elutasítása.
Figyeljünk a megfelelő szűrésre és a rendszeres vízcserére, és akkor nem lesz baj. Akár háremben is
tarthatjuk, de búvóhelyek és megfelelő nagyságú úszótér esetén nem lesz gond több hímmel sem.
Anubiasokkal, fodros levelű vízikalászokkal dekorálhatunk.
Etetésére a jó minőségű száraz eledelek is megfelelnek, de sügérmixekkel, fagyasztott és élő eleségekkel
célszerű kiegészíteni, hogy vitalitása megmaradjon.
10-20 ikrát raknak, amit az anya a szájában kikelt. A kishalak sórákkal, spirrulinás tápokkal jól
nevelhetőek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: .
Eng: .
Egyéb köznevei: .

KATEGÓRIÁK:
Afrikai fajok, Akváriumi halak, Bölcsőszájú halak

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Cichlidae, Afrikai bölcsőszájúhalak, 1992, Kobalt zebrasügér, Maylandia
callainos, Stauffer

JELLEMZŐK:
FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Írta: Liziczai Márk
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