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2012 Június díszhala: Haraldschultz páncélosharcsája

Kissé megkésve, bár annál nagyobb
szeretettel adjuk közre június Hónap
halát, ami nem más, mint
Haraldschultz
páncélosharcsája!
Reméljük sokaknak nyeri el tetszését
eme faj, továbbá meg kell jegyeznünk,
hogy ez az első alkalom, hogy
Corydoras páncélosharcsát mutatunk
be, annak ellenére, hogy sok hódolójuk
akad idehaza is.

Rio Guaporé

Corydoras haraldschultzi
Remélem, ők is örülnek valamennyire e ritkaságról
szóló cikknek! A hazai akvarisztikában kevésbé
közismert
faj,
gyakran
narancsúszójú
páncélosharcsaként (Corydoras sterbai) árulják,
mivel különösen hasonlítanak egymásra. Ezt a halat
Knaack írta le 1962-ben.

Corydoras haraldschultzi élőhelye

Rendszertanilag a Callichthydae-k közé tartozik,
azon belül is a Corydorasok népes táborát színesíti.
Rokonságban áll pl. a thorocatum harcsával, a
dianémákkal, a Brochis-páncélosharcsákkal vagy
éppenséggel az agyagszínű páncélosharcsával.
Közeli rokona sok más páncélosharcsán kívül a
Corydoras sterbai, azaz a narancsúszójú
páncélosharcsa, amire megtévesztően hasonlít.
Magyar neve: Haraldschultz páncélosharcsája.
Corydoras haraldschultzi élőhelye
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Természetes élőhelye Dél-Amerika, azon belül is
Bolívia és Brazília. Elsősorban a Rio Guaporé
vízbázisa képezi élőhelyét. Ez a folyó Brazíliában
ered, a Serra dos Parecis déli vidékén, a Matto
Grosso-tól délre. Innét kezdve északnyugati
irányban halad, határfolyót képezve Bolívia és
Brazília között. Jelentősebb mellékfolyói, pl. a Rio
Mamoré, a Rio Blanco, a San Miguel vagy épp a
Beni folyó. A Rio Guaporé folyása a Rio
Madeirában folytatódik, és így magába, az
Amazonas fő folyásába jut. Halunk a Guaporé-n
kívül megtalálható még a Rio Mamoré és a Rio
Madeira folyásában is, viszont kisebb számban.

A térképen vörössel szegélyezett zöld terület nagyjából
fedi le a hal élőterületét, a barnás csík, ami nincsen
beszínezve a Rio Guaporé folyása.

Corydoras haraldschultzi
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Viselkedése békés, jól társítható hal. Nem rabol kisebbválogatunk,
halakra, ezértakkor
akár kisnövésű
ázsiai pontyfélék
fajokkal is (márnák,
egyberakható. Gyakorlatilag minden olyan fajjal razbórák, dániók, fonálalgázók), csíkhalak, gurámik
társítható, amik nem bántják. Nyugodt természetű, és betták egyaránt lakótársakká válhatnak, afrikai
más halakat nem piszkál. Turkálós faj! Aljzatnak fajok közül pedig alkalmas a kongó és molnárlazac,
apró szemű sódert, vagy folyami homokot töltsünk a meggyhasú sügér, pillangóhal és még több más faj
medencébe. Az éles szegélyű kavics, mint például a is. Lehetőleg nagytavi-sügérfélékkel történő
bazaltőrlemény felsértheti bajuszát, ezzel akár a hal társítását szintén kerüljük el. Viselkedése lehetővé
pusztulását is okozván.
teszi a vegyes, társas medencékbe történő
telepítését.

Corydoras haraldschultzi

Méretével már a nagyobbacska Corydorasok közé
tartozik, ez is némi támpont a meghatározásban.
Kifejlett testmérete akár a 7 cm-t is meghaladhatja,
de 8 cm-nél nagyobbra nem nő. Én legalább egy
100 literes medencét javasolok neki, ahol 6-8
példány együtt tartható, egy csapat ebből a csodás
halból nagyon is jól mutat. Természetesen az
akvárium növelésével egyenesen arányosan
növelhető a halak létszáma is. Társítására elsősorban
mindenképp biotóp fajokat javaslok. Nagyon szép
biotópot alkothat más bolíviai fajokkal, mint pl. a
háromcsíkos és bolíviai törpesügér, paraguayi
fehérfoltos pontylazac, egycsíkos ceruzahal. Belőlük
egy-két boszorkányharcsa társaságában már össze is
állt egy 100 literes biotóp akvárium.
Értelemszerűen, aki nem ragaszkodik ennyire szűk
környezethez, annak ajánlhatóak más amerikai
halak is, hiszen pontylazacokkal, páncélos és algázó
harcsákkal, vitorláshalakkal és törpesügérekkel
egyaránt kijön. Lehetőleg ne tartsuk együtt
nagytestű amerikai sügérfélékkel, melyek kárt
tehetnek bennük. Ha még tágabb értelemben

Corydoras haraldschultzi

Hogyan is legyen otthonos a lakóhelyük? Első
feladatunk az akvárium végeleges helyére történő
beállítása után, hogy a már addigra kimosott aljzatot
betöltsük. De milyen is legyen ez? Egyszerű rá a
válasz. Minél kisebb szemcseméretű. Ajánlott a
folyami homok, sóderkavics használata, mivel az
élesebb szélű kavicsok gyakorta felsértik érzékeny
bajuszát, ami akár végzetes is lehet számára. A
folyamatos turkálás során ilyen talajon
folyamatosan kopik a bajsza, épp ezért nem szabad,
például bazaltőrleményt tölteni oda. Kövekből
készült barlangokat, kókuszhéjakat helyezhetünk el,
bár otthonosabb lesz lakhelye, kedvencünknek
kifejezetten nincsen erre szüksége. Gyökerekkel,
ágakkal élethűbb környezet alakítható ki. Nem
fogyasztja a növényeket, éppen ezért ne
fukarkodjunk velük, készítsünk „dzsungelt” bátran.
A nagyon könnyed hínárokat esetleg kitúrhatja, de
ez nem jellemző rá kifejezetten. Ebből a
szempontból a növények megválasztása esetében
nem okozhat nagy gondot.
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Corydoras haraldschultzi
Corydoras haraldschultzi

Corydoras haraldschultzi

Beszerezhetőségét tekintve nem tartozik a
közismert és gyakori páncélosharcsák közé. Ugyan
nem olcsó egy nagyobbacska raj beszerzése, mégis
javasolt csapatban tartani. Nem tudok róla, hogy
jelenleg ezzel a fajjal, mint tenyésztő, bárki is
foglalkozna Magyarországon, de ez semmit sem
jelent. Remélem, nemsokára elterjedtebb lesz, bár
nem
valószínű,
hogy
a
narancsúszójú
páncélosharcsát egyhamar népszerűségében utoléri,
hiszen utóbbi eléggé kedvelt, bár általánosságban
még nem túl gyakran tartott faj.
Minden kedves akvarista társamnak, aki tartja ezt a
fajt sok sikert kívánok!

Corydoras haraldschultzi

Corydoras haraldschultzi - Haraldschultz
páncélosharcsája adatlap:
Knaack,
ELSŐ
1962
LEÍRÓJA:
Callichthyidae
CSALÁD:
7,5
MÉRET:
24,0-28,0
°C:
6,0-8,0
°pH
2,0-25
°Nk:
80 literHELYIGÉNY:
békés VISELKEDÉS:
mindenevő
TÁPLÁLÉK:
HOL
alsó
TARTÓZKODIK?:
szint
3-5 ÉLETTARTAM:
TERMÉSZETV.
nem értékelt
BES.:
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TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE :

Haraldschultz páncélosharcsája - Corydoras
haraldschultzi elterjedési területe (distribution map)

állományú szállítmány a díszállat-kereskedésekben
akár belőlük! Tartását tekintve nem vészes hal. Egy
jobbfajta szűréssel megelégszik, a vízzel szemben
sem támaszt túl nagy követelményeket. A kemény
vizet nem kedveli, lehetőségek szerint próbáljunk
lágyítani rajta. Növényesíthetünk, nem turkálja ki
őket. Békés hal, könnyedén társítható. Jól bírja a
melegebb vizet is. Etethető száraz eleségekkel, de a
szúnyoglárvát, tubifexszet sokkal jobban szereti.
Tenyésztéshez a tenyészhalakat fogjuk tubifexkúrára, azaz alaposan etessük őket csővájó
férgekkel. Ha szépen beikrásodtak, akkor egy
hidegvizes-csere segíthet beindítani az ívást. Először
csak 1-2 C°-al végezzünk feles vízcserét, ha ez nem
elég, akkor akár 15 C°-os vízzel is kísérletezhetünk.
Van amikor vízcsere sem kell, de van hogy az sem
képes beindítani a corykat. Speciális halak,
mindenképpen kísérletezni kell velük, hogy lehet
eredményesen tenyészteni őket. Alapvetően
szezonálisan ívó halakról van szó!
EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

KÜLALAK
LEÍRÁSA:

ÉS

JELLEGZETESSÉGEK

A két sor csontlemezt ezen a fajon sötét, hálózatos
minta fedi. A kerekded test rózsás kékesszürke
árnyalatú, a hasoldalon világosabb. Az testoldal
hátulsó részén ez a mintázat párhuzamos vonalakat
alkot; a fejen különálló foltokként van jelen. Az
úszók — a színtelen hasúszó kivételével —
mintásak. A mellúszónak fehér szegélye van. A
farok-úszón a pettyek függőleges csíkokat alkotva
sorakoznak. Az alsó állású száj körül három pár
bajuszszál van.
TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Ez a faj hasonlít a C. sterbai-hoz, habár ez utóbbi
oldalán a vízszintes vonalak egymástól távolabb
futnak.
Kifejlett
korban
még
jobban
megkülönböztethetőek, ám fiatalon gyakran
tévesztik össze a két fajt. Előfordulhat kevert

Schultz páncélosharcsa; syn: . Eng: Mosaic
corydoras. Egyéb köznevei: Hietamonninen,
Prachtcorydoras.
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