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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Xanthichthys auromarginatus

Populærnavn
(dansk navn):

Blåhalset aftrækker

Familie (latin):

Balistidae

Type:

Saltvand, Fisk - Aftrækkere

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

Rev biotop. Hovedsageligt i de ydre dele af revet.

Udseende
Størrelse:

20-22 cm.

Form:

Oval og kraftig med ryg og gatfinne placeret langt tilbage på kroppen.
Øjnene sidder højt på kroppen og munden forrest, hvor hovedet spidser
til.

Farve:

Kropsfarven er grålig med hvide stiplede linier. Finnerne er blå/sorte.
Hannerne har desuden gule finnekanter og en blå plamage fra munden
og ud til kanten af gællelåget.

Kønsforskel:

I parringstiden bliver hannens farvedragt ofte meget udfarvet og
farverne bliver ekstra forstærkede.

Varianter:

Der kan være variation i farverne alt afhængig af levested.

Behov
Dekorationer:

Et akvarium med masser af svømmeplads og skjulesteder.

Adfærd:

Dette er en af de roligere aftrækkere, med en adfærd, der gør den mulig
at have sammen med koraller, dog uden at være 100 % sikker.

Social:

Denne aftrækker er mulig at holde i flok, dette kræver dog et stort
akvarium.

Foder:

Denne fisk har brug for en alsidig kost, hovedsageligt bestående af kød.
Dette kød kan være hakkede rejer, blæksprutte, musling eller fisk. Det er
desuden en god ide at give den spirulina og vitaminberiget foder.

Vandet
Akvariestørrelse:

400

Niveau:

Hele akvariet, men sky i starten.

Vandcirkulation:
Min. pH:

7.5

Max. pH:

8.5

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

Lyset i akvariet bør være dæmpet, når man sætter denne fisk i akvariet.
Dæmpet lys giver mindre stress. Hvis det er muligt at holde denne fisk i
medium lys vil det være optimalt, da dette vil give den mindre
stressende skyggeindfald i akvariet.

Formering
Ynglebiologi:
Drægtighed:

Klækketiden er ca. 2-3 dage - men meget afhængig af
vandtemperaturen.

Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Hvis man skulle være så heldig/dygtig at opleve en parring i akvariet,
kræver det at man er meget opmærksom på, hvornår æggene klækkes for
nænsomt at kunne bringe dem i sikkerhed i et yngel akvarium.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse Ønsker man at have en aftrækker i sit ocean er denne aftrækker helt
sikkert et kig værd grundet dens mere fredelige temperament og
overkommelige størrelse.
I lidt større akvarier er det sågar muligt at holde en flok af disse meget
særegne og specielle fisk uden at aggressionerne løber af med dem. Her
er det vigtigt at der er skjulesteder til dem alle sammen og at der ikke
går meget aggressive fisk i akvariet.
For at undgå komplikationer i akvariet bør Xanthichthys auromarginatus
være den/de største fisk i akvariet.Xanthichthys aftrækkere er
hermafroditter og kan skifte køn alt efter kønsfordelingen.
Man bør desuden være opmærksom på at denne fisk ofte sprøjter, så
derfor bør akvariet være relativt tæt lukket.
Denne fisk spiser snegle og eremitcrebs og derfor bør der være tomme
muslinger og sneglehuse i akvariet, dette gør at fiskene bider i disse og
ikke i powerheads og lign. Og samtidig hjælper det med til at slide på
deres tænder, da disse ellers kan blive for store og give fisken problemer
med at tage føde til sig.
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