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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Bunocephalus coracoideus

Populærnavn
(dansk navn):

Banjo malle

Familie (latin):

Aspredinidae

Type:

Ferskvand, Tornmaller og Banjomaller

Opdager (beskrevet
Cope, 1878
af):
Førstegangs opdræt
i DK:
Levested
Verdensdel:

Asien.

Biotop (beskrivelse
af regionen):

Sortvandsbiotoper. Arten lever mellem grene og nedfaldne blade, hvor
den er godt kamufleret.

Udseende
Størrelse:

12-15 cm

Form:

Fisken har fået sit populærnavn, fordi den ganske enkelt ligner en
banjo. Hovedet og forkroppen er næsten rundt, bagkroppen og halen
lang og tynd. Fisken har som de fleste maller en ret flad kropsform.

Farve:

Forskellige nuancer af brun.

Kønsforskel:

Hunnerne er en anelse større og dybere i kroppen.

Varianter:

Ingen kendte. B. coracoideus er blot den mest almindelige banjomalle i
handlen. Der findes en række lignende arter, som afviger mere eller
mindre i udseende og farve.

Behov
Dekorationer:

Disse maller elsker at gemme sig i visne blade. I akvariet kan man fx
bruge visne bøgeblade, som er blevet skoldet kort. I mangel af sådanne
vil fisken ofte gemme sig under trærødder eller grave sig ned, hvis
bundlaget er fint sand.

Adfærd:

Banjomaller er fredelige overfor andre fisk. De er skumringsaktive, og
kommer kun frem om dagen, når der fodres. Derudover ligger de bare
stille, og kan ligge på det samme sted i akvariet hele dagen, så man ofte
kommer til at tro, at fisken er død og derfor lige pirker til den.

Social:

Fiskene er ikke sociale indbyrdes. De synes overho

Foder:

Synkende mallefoder, pellets, frostfoder. Hvis der er mange andre,
livligt spisende fisk i akvariet, er det bedst at fodre efter lyset er slukket,
så man er sikker på, at banjomallerne får noget.

Vandet

Akvariestørrelse:

200

Niveau:

Bund zone

Vandcirkulation:

Middel

Min. pH:

5,5

Max. pH:

7,5

Min. dH:

2

Max. dH:

20

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Vælg

Formering
Ynglebiologi:

Detaljerne omkring ynglebiologien er endnu meget uklare, da de
opdrætstilfælde, der har været, har været tilfældige og legen er foregået
om natten. Nogle kilder siger, at mallerne yngler i gruppe, andre parvis.

Drægtighed:

De op til 4.000 æg, som smides i klynger på bunden, klækker efter tre
dage.

Leg:

Vides ikke med sikkerhed

Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Ungerne fodres nemt op med artemia, knust tørfoder og lignende, småt
foder. Senere med hakkede myggelarver.
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