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Aphanius mento - Keleti fogasponty
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Heckel, 1843
Cyprinodontidae
5 cm
16,0-30,0

pH°:

7,0-8,0

Nk°:

8,0-15

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:

60 liter
békés

TÁPLÁLÉK:

mindenevő

TARTÓZKODIK?

összes szint

ÉLETTARTAM:
TERM.VÉD.:

3-5 év
nem értékelt

Aphanius mento
Keleti fogasponty
(Heckel, 1843)
TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Aphanius mento – Keleti fogasponty elterjedési területe (Map)

Törökország ázsiai része, Szíria, Izrael és Irak édesés félsósvizeiben mindenütt meglehetősen gyakori.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Testalkata igen hasonlít az A. sophiae-hoz. Nagyon szép akváriumi hal. A hím sötétbarna, íváskor
majdnem sötétkék, rajta világos pontok és foltok; az úszók világosan szegélyezettek, a nőstény világosbarna színű és sötét foltmintázatú.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Ez a faj is elsősorban élőeleséget fogad el, amelynek bőségesnek kell lennie, mert különben nem
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kezdődik meg az ívás. Noha édesvízben is tartható, sóadagolás esetében mégis élénkebb. A peterakás a
növényzet közti heves kergetődzés után következik be. Az üvegesen átlátszó, nagy petéket algák stb. közé
rakják le. Az ivadékok 24 C° hőmérsékleten mintegy 10 nap múlva bújnak ki. A szülőket a peték
lerakása után el kell távolítani. A hőmérséklet 16—30, de legjobb a 22—24 C°. A faj nagyon napfényigényes.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Lebias mento, Cyprinodon mento, Aphanius alexandri.
Eng: Orientkilli.
Egyéb köznevei: Helmikillinen, Kopur Rndandar Irani.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Ikrázó fogaspontyok

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Heckel, Cyprinodontidae, Ikrázó fogaspontyok, 1843, Aphanius mento,
Keleti fogasponty

JELLEMZŐK:
közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesméretű akvárium
50-100 literig, lassan mozgó vízi, mindenevő, középső szint, felső szint, átlagos élethossza 3-6 év, lassú
mozgású, sűrű növényzetigényű, nagyméretű 10-20 cm, állóvízi, barna vízi, Ázsia, Nyugat-Ázsia, Arabfélsziget, féllúgos (7.5-8 pH), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), alsó szint, békés viselkedés,
lágyvízi (5-10 Nk°), hidegvízű élőhelyek (5-20°C).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Beküldte: gabrinus
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Katalógus ID: 4060
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