MAATIAISPARTAMONNI
Ancistrus sp.
(englanniksi: Bristlenose Pleco
ruotsiksi: ancistrus‐mal)
”Partis” on tavallisin Suomesta saatava imumonnilaji ja hyvin suosittu akvaariokala.
Mainio viherlevän syöjä, erittäin kestävä ja helppohoitoinen,
ei kasva kovin suureksi ja lisäksi vielä erittäin helppo viljellä.
Kotoisin Etelä‐Amerikasta.
Tarkka lajinimi puuttuu toistaiseksi, ja tämä ”maatiaisina” tai täpläpartamonneina
myytävä kalakanta voi olla syntynyt useamman lajin risteytymisestä.
Partamonni voi elää 10‐vuotiaaksi.

Koko: Maksimipituus noin 15
cm, mutta jää usein pienemmäksi.

VAATIMUKSET
Sietää monenlaista vettä: pH
6,0– 8,5, lämpötila 21–26 °C,
kovuudella ei juuri väliä. Yhdelle
pienehkölle yksilölle riittää 80 L.
Reviirikala, mutta reviirit ovat
aika pienet ja aikuisiakin koiraita
voi pitää yhdessä, kunhan
akvaario on iso. Jokaiselle
kalalle on varattava oma luola
tai muu piilopaikka.
RUOKINTA
Kaikkiruokainen, tarvitsee kasviksia. Viherlevä,
hiutaleet,
pelletit ja tabletit, vihannekset.
Jyrsii usein akvaariokasvejakin.

SOVELTUVUUS JA LUONNE
Sopii
yleensä
ongelmitta
kaikkien muiden kalojen kanssa.
Vihaisimmat yksilöt saattavat
hätistellä muita pohjakaloja
kuten monnisia. Oppii joskus
imemään limaa kultakalojen
kyljiltä. Syö usein miekkakasvit
rei'ille, vaikka saisi tarpeeksi viherruokaa. Haavia käytettäessä
on varottava, ettei partamonni
tartu siihen kiinni piikeistään ja
jäykistä evistään.
SUKUPUOLIEROT
Koiras on isompi, hoikempi,
isopäisempi ja leveäsuisempi ja
sen rintaevien piikit ovat
jykevämmät. Aikuisen koiraan
naamassa kasvaa selvä, tuuhea
parta, ja se alkaa yleensä kasvaa
kalan ollessa noin 5‐senttinen.
Naaras on täysin parraton tai
sillä on hyvin niukka parta.
LISÄÄNTYMINEN
Viljely erittäin helppoa, myös
seura‐akvaariossa, muiden kalojen joukossa. Koiras valtaa sopivan luolan, johon se houkuttelee

naaraan. Naaras laskee isot,
kellertävät mätimunat luolaan,
jossa koiras vahtii niitä ja pitää
ne puhtaina. Munat kuoriutuvat
runsaan viikon kuluttua kudusta,
mutta poikaset poistuvat luolasta vasta 5–10 päivän kuluttua,
kun niiden ruskuaispussi on kulunut loppuun. Koiras hoitaa niitä siihen asti. Uimaan lähteneet
poikaset syövät levää, uppoavia
ruokia ja pehmeitä vihanneksia.
Ne kasvavat aika hitaasti.
Emokalat
kutevat
yleensä
uudelleen pian poikasten lähdettyä pesästä, ja voivat tuottaa
säännöllisesti uuden pesueen
jopa 3 viikon välein. Kookas
pariskunta voi saada kerralla
jopa sata poikasta. Lisääntyy
usein riesaksi asti. Kaikki
myytävät maatiaispartamonnit
ovat viljeltyjä, mutta hyvin
samannäköisiä
partamonneja
tuodaan luonnostakin.
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