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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Hymenocera picta

Populærnavn (dansk
navn):

Harlequin reje

Familie (latin):

Gnathophyllidae

Type:

Saltvand, Invertebrater - Rejer

Opdager (beskrevet af):
Førstegangs opdræt i
DK:
Levested
Verdensdel:
Biotop (beskrivelse af
regionen):
Udseende
Størrelse:

Hymenocera picta blever ca. 5 cm.

Form:

Hymenocera picta har en tæt lille sampakket krop med store kløer.

Farve:

Den er hvid/beige med orange/brune store pletter, der er markeret af
en sort streg i kanten.

Kønsforskel:

Der er umiddelbart ingen synlige kønsforskelle.

Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:

Det er en fredelige reje, der dog vil angribe alt hvad du har af
søstjerner

Social:

Hymenocera picta kan godt holdes parvis.

Foder:

Dens primære foderkilde er søstjerner især fra slægterne Nardoa og
Linckia. Men vil også æde Torn søstjerner.
Den vil starte med at angribe armene på søstjernen.
I akvariet bør man fodre dem med søstjerner. Og de æder også
søstjerner fra Nordsøen bla. Asterias rubens.
Det er faktisk kun nødvendigt at fodre dem en gang om måneden.

Vandet
Akvariestørrelse:

5-20

Niveau:

Den lever mest i den nederste del af akvariet.

Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

Min. dH:
Max. dH:
Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Man kan have lige den lysstyrke man ønsker for at holde
Hymenocera picta.

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:

Æggene klækkes efter få dage, og er så små larver på 1,4 mm lang,
0,64 mm brede og 0,43 mm høje.
De første par dage behøver ungerne ingen føde. Derefter skal man
sørge for at give dem plankton, som de lever af den første tid.
De er larver i 5-7 uger, og i den tid kan man klække artemia og
fodre dem op med det. Herefter vil de blive til små rejer.
Når at ungerne er helt små vil de ofte søge ly mellem korallerne eller
ved en søstjerne. Kroppen er stadig transparant men vil snart blive
pink.

Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Arten er blevet opdrætte med stor succes i Waikiki Aquarium (
Honolulu, Hawaii )

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse

En flot og dekorativ reje som er let at holde i selv små akvarier.
Det er bedst at holde dem parvis og i artsakvarier kan man være
heldig at få opdræt af dem.
Kilder:
The Modern Coral Reef Aquarium
NB. Denne fine reje er foderspecialist, den spiser bare søstjerner, om
du ikke fodre kommer de at dø af sult selv i meget store akvarier.
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