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Alfaro cultratus - Késfarkú fogasponty
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Regan, 1908
Poeciliidae
5-8 cm
24-27

pH°:

7

Nk°:

10-20

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:
TERM.VÉD.:

80 liter
kissé agresszív, csipkelődős
mindenevő
felső-középső szint
3-5 év
felméretlen

Alfaro cultratus
Késfarkú fogasponty
(Regan, 1908)
TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Alfaro cultratus – Késfarkú fogasponty elterjedési területe (Map)

Costa Rica, Guatemala, Panama és Nicaragua
folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
E közép-amerikai eredetű díszhalat először 1914-ben hozták Európába. Más fajrokonainál valamivel
kedvezőbb akvarisztikai fogadtatásra talált. A viszonylag magas, oldalt - főleg a faroknyélnél - nagyon
lapos testű hal maximális hosszúsága hímek 4 cm, nőstények 9 cm. A farok alatti úszó
a gonopodium végétől egészen a faroknyél végéig húzódik. A hímek hasúszói hosszabbak. A hímek
színezete a világosbarnától az agyagsárgáig változó, az oldalakon kékes csillogású, a háttájék sötétebb. A
testoldalon egy vékony, sötét, hosszanti szalag húzódik végig. Az egész testfelület finom, apró pontokkal
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beszórt, amelyek főleg a fej oldalain szembetűnőek. Az úszók színtelenek vagy enyhén sárgásak, a
farokúszó hátsó széle sötéten keretezett. Az öregebb hímek párzószerve aranysárga. A nőstény színezete
egyszerűbb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Egy kissé harcias hal, a közepesen dús növényzetű akváriumot kedveli. A növényzet az éhes szülők elől
menekülő ivadékoknak is menedékül szolgál. Rendkívül ügyesen úszó, kissé verekedős természetű hal,
emiatt nem ajánlatos kis akváriumban, kis halakkal tartani. Főleg állati táplálékot kedvelő, ügyesen rabló
(élelemvadászó) halacska, de növényi tápanyagokra is szüksége van. E viselkedését tekintve
a Gambusia fajokra emlékeztet. A nagyjából egyforma testméretű fajtársaival együtt gondozott halakat
tágas akváriumban, legalább 24 °C-os vagy annál magasabb hőfokú vízben tartsuk.
A nőstényt szülés előtt helyezzük finom lombozatú, dús növénybozóttal berendezett szaporítóakváriumba.
Óvjuk a kicsiny és törékeny újszülötteket a kannibál anya falánkságától, utóbbi — nem túl szűk —
szülőketrecben való elhelyezésével. A nőstények sokáig terhesek. Az élénk utódok száma nem
nagy. Artemia naupliuszokkal, Cyclopsszal, grindállal vagy apróra vágott Tubifexszel való gondos etetés
esetén gyorsan növekednek. Ha hasonló méretű halakkal társítjuk, akkor nem lesz gond viselkedésével,
de nálam a kisebbeket sem bántotta.
A bakteriális fertőzésekre érzékenyek, a megszületett kishalaknál gyakran kell vizet cserélni, pláne, ha
műeleségekkel etetünk, mert könnyen lepusztulhat akár az egész állomány a bomlásnak indult maradékok
miatt! Ettől eltekintve tartása nem nehéz, egy jól szűrt akváriumban nincs vele gond, de a bakteriális
fertőzésekre még felnőttkorban is ügyeljünk (ilyenkor ez úszórothadásban, szemkidülledéses
megbetegedésben nyilvánulhat meg többek között).

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Alfaro acutiventralis, Alfaro amazonum, Petalosoma amazonum, Petalosoma cultratum,
Petalurichthys amazonum, Petalurichthys cultratus.
Eng: Knife Livebearer, Knife-Edged Livebearer.
Egyéb köznevei: Knivtandkarpe, Alfaro, Veitsihammaskarppi, Messerkärpfling, Nozowka, Olomina.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Elevenszülő fogaspontyok

KULCSSZAVAK:
Alfaro cultratus, Akváriumi halak, Elevenszülők, Késfarkú fogasponty, adatlap, térkép, leírás, tenyésztés,
tartás, fényképek, videó, tulajdonságok, díszhal, akvarista, akvarisztika, Poeciliidae, Regan, 1908
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JELLEMZŐK:
Amerika, Közép-Amerika, trópusi, közepes méretű 5-10 cm, átlátszó vízi, közepesen keményvízi
10-15°Nk, közepesméretű akvárium 50-100 literig, közepesen áramló vízi, közepesen aktív mozgású,
mindenevő, középső szint, felső szint, átlagos élethossza 3-6 év, átlagos növényzetigényű, keményvízi
15-20°Nk, hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), kissé agresszív viselkedés.
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