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2014 november díszhala a guatemalai pontyocska
Phallichthys amates - guetamalai pontyocska

November hónapra választásom egy
olyan fajra esett, mely kapott figyelem
százszorosát is megérdemelné, kiváló
akváriumi hal a legtöbb kisebb otthoni
medencébe, mégis alig csak az
akvarisztika egy vájt fülű csoportja
ismeri.

S még mielőtt belekezdenék tartásába, már most
ódákat zengenék róla, ugyanis volt szerencsém
tenyészteni is e rendkívül békés fajt, amit akár még
a közepes-nagyobbacska nano akváriumokba is
ajánlani tudnék. Hosszú évekkel ezelőtt
lenyűgöztek, és bár már egy jó ideje nem tudtam
beszerezni belőlük, élénken él bennem a kis kecses
halacskák képe, melyek oly nyugodtan, békésen
úszkáltak a hínárcsomók közepette, hogy egyből
lenyűgöztek. A kis ezüstös „vízi tündérkék”
csillogása az üdezöld tócsagaz közepette bizony
szerintem sok más akvaristát megragadna, s a
halakon is látszott, hogy a dús növényes, apró
elevenszülőknek tervezett akvárium mily megfelelő
élőhelyet biztosít nekik.

Phallichthys amates

Phallichthys amates - guetamalai pontyocska
Phallichthys amates - guetamalai pontyocska

1907 óta, Miller munkásságából ismerjük ezen
ezüstös csillogású halat – melyet először límiának
tartottak -, amely Guatemala vízinövényekkel sűrűn
benőtt vizeiből származik. 1937-ben került először
Európába, s sajna ezen eltelt 77 év sem volt elég
arra, hogy szélesebb körben megismerjék a fajt.
Békés természetű, társas medencében is tartható,
nem nagyon igényes díszhal, Ajánlott vízhőfok:
22-24 °C. A nőstények 4-5 hetente hozzák világra
ivadékaikat. A szülők követik és elkapják
kicsinyeiket, ezért az újszülötteket sűrű
növényzettel vagy szülőketrec alkalmazásával
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igyekezzünk megmenteni. Az utódok száma
általában 40, de rendkívüli esetekben 80 guatemalai
pontyocska is napvilágot láthat. A fiatalok 5
hónapos korukra érik el ivarérettségüket.
Tenyésztésük tehát nem nehéz feladat, gyakorlatilag
a nevelés során sem kell másra számítanunk, mint
egyéb közeli rokonságukba tartozó elevenszülő
fogaspontyoknál. Bevált gyakorlat, hogy több hímet
tartunk, mint nőstényt! A hímek nem hajtanak
erősen.

Guatemalai pontyocska - Phallichthys
amates adattábla:

ELSŐ LEÍRÓJA:

MILLER 1907

CSALÁD:

POECILIIDAE

Phallichthys amates - guetamalai pontyocska
MÉRET:

3-5 cm

°C:

23-26

Phallichthys amates - guetamalai pontyocska
°pH:

A műeleségeket is szívesen eszi, de egészítsük ki
spirrulinás tápokkal és forrázott zöldségekkel
étrendjét, de változatos fagyasztott és élő eleségeket
(Enchytraeus, artemia, cyclops, szúnyoglárvák) is
célszerű adagolni nekik, hogy vitalitásuk
megőrződjék.
Sajnos a kereskedelemben ritkák, de néhány
specialista idehaza is tenyészti őket.

6-8

°Nk:

8-20
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HELYIGÉNY:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE :

40 liter

VISELKEDÉS:

békés

Guatemala atlanti vidékéről származik, sűrű
növényzetű vizek lakói.
TÁPLÁLÉK:
KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK
LEÍRÁSA :

mindenevő

HOL TARTÓZKODIK?:

középső-felső

ÉLETTARTAM:

3-5 év

Az eddiginél nagyobb figyelmet érdemlő,
kedves kis díszhal. Először 1937-ben került
Európába. A hímek 3-4 cm-esek, a nőstények
5-6 cm hosszúak. A hím gonopodiuma igen
hosszú, hátrafelé csaknem a farokúszóig terjed.
Sárgászöldes, áttetsző testének oldalai ráeső
fényben kékes színben játszók. A hastájék
sárgás. A kopoltyúfedő kékeszöld ragyogású. A
testoldalon 10-12 finom; sötét keresztcsík
díszlik. A szemen egy függőleges fekete sáv
húzódik át, amely alul kissé a kopoltyúfedő széle
felé görbül. A citromsárga hátúszót éles, fehéren
szegett fekete szegély keretezi. A nőstény
oldaláról a keresztcsíkok hiányzanak. A
Poeciliinae alcsaládba tartozik a Phallichthys
genus, aminek jelentése hímvesszős hal.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE :
TERMÉSZETV. BES.:

felméretlen

Békés természetű, társas medencében is tartható,
nem nagyon igényes díszhal, Ajánlott vízhőfok:
22-24 °C. A nőstények 4-5 hetente hozzák
világra ivadékaikat. A szülők követik és
elkapják kicsinyeiket, ezért az újszülötteket sűrű
növényzettel vagy szülőketrec alkalmazásával
igyekezzünk megmenteni. Az utódok száma
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általában 40, de rendkívüli esetekben 80
guatemalai pontyocska is napvilágot láthat. A
fiatalok 5 hónapos korukra érik el
ivarérettségüket. Tenyésztésük tehát nem nehéz
feladat, gyakorlatilag a nevelés során sem kell
másra számítanunk, mint egyéb közeli
rokonságukba
tartozó
elevenszülő
fogaspontyoknál. Bevált gyakorlat, hogy több
hímet tartunk, mint nőstényt! A hímek nem
hajtanak erősen.
Igazán kedves kis békés halacskák, igazán
megérdemelnék, hogy a kezdők kisebb
akváriumaikban gondozzák eme hálás kis
elevenszülőket! Igénytelensége ténylegesen
rászolgál arra, hogy kezdőknek is ajánlhassuk a
fajt. A kisebb rendszeres vízcserékre persze
ügyeljünk, mivel az elöregedett, nitrátos vizet
nem kedvelik, és a szűrésre is gondoljunk, de
egy kisebb medencében egy szivacsszűrő is elég
neki. Nem túl félénk halak, de ha van egy kevés
úszónövényzet, valamennyi leültetett hínár,
valliznéria, és esetleg sötét talajt használunk,
részben méginkább biztonságban érzik magukat,
részben színeik is erősödnek. Üdezöld úszó
hínárok közt nagyon jól érzik magukat, színeik
is szebbek lesznek, saját tapasztalatból
mondhatom, hogy igazán mutatósak ilyen
körülmények között. Kisebb csapatban is
tarthatjuk őket, teljesen békések, szinte
bármilyen kicsi halat társíthatunk velük, én
törpe elevenszülőket (Heterandria formosa,
Neoheterandria elegans, Poeciliopsis profilica),
törperazbórákat is tartottam velük, de növendék
endlerek és kikelésüktől kezdve kis ancistrusok
is voltak már ezek a halak mellett nálam. Olyan
nagy halakat ne tegyünk csak melléjük, amik
veszélyesek rájuk nézve.

tricolor.
Eng: Catemaco molly, Shortfin molly, Bicolor
molly.
Egyéb
köznevei:
Halebåndstandkarpe,
Okramolli, Topote de Catemaco, Zitronenmolly.
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A műeleségeket is szívesen eszi, de egészítsük ki
spirrulinás tápokkal és forrázott zöldségekkel
étrendjét, de változatos fagyasztott és élő
eleségeket (Enchytraeus, artemia, cyclops,
szúnyoglárvák) is célszerű adagolni nekik, hogy
vitalitásuk megőrződjék.
Sajnos a kereskedelemben ritkák, de néhány
specialista idehaza is tenyészti őket.
syn: Limia caudofasciata, Limia caudofasciata
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