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Aphyocharax rathbuni - Zöld pontylazac
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Eigenmann, 1907
Characidae
4,5 cm
23-26

pH°:

6,5-7,5

Nk°:

0-15

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:

65 liter
rajhal
mindenevő
középső
3-4 év

Aphyocharax rathbuni
Zöld pontylazac
(Eigenmann, 1907)
TOVÁBBI KÉPEK:

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Aphyocharax rathbuni – Zöld pontylazac elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika; Rio Paraguay

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Testének alapszíne ezüstösen fénylő zöld, míg hasalja rubinvörös, ami a farkúszóra is ráterjed egy
gyengébb mintában. Az úszók hegye szép fehér.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Kezdőknek ajánlható, igénytelen rajhal. Legalább 6-8 egyedet tartsunk, leginkább dél-amerikai biotóp
medencébe való, ott kiválóan mutat és remek közösségi hal. Biotóp medencében törpesügérekkel,
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talajlakó harcsákkal, más lazacokkal társítható, de vegyes akváriumban más hasonló, kisebb-közepesebb
halakkal is társítható gond nélkül (mollik, plattik, razbórák, dániók, üvegharcsák, stb.).
Sötét aljzatot tegyünk medencéjébe, az kiemeli színezetét, illetve szívesen bujkál a sűrű növényzet
közepette. Némi úszónövényzet, tompított világítás remekül kiemeli színezetüket. A szűrésre nem
igényes, átlagos erősségen megfelel. A vizet kezelhetjük tőzeggel, égertobozzal, Tebang-levéllel, a
legjobban enyhén savas lágyvízben érzik magukat. Igénytelenségükkel és színezettségükkel,
mutatósságukkal sokkal elterjedtebbek is lehetnének, bár talán egyre inkább terjednek e kis érdekes
lazacok a hazai akvaristák körében.
Etetésükre a száraz tápok (lemezesek, granulátumok) is alkalmasak, de vitalitásuk, színpompájuk nem
mutatkozik annyira ezek mellett. Ha fagyasztott és élő eledelekkel (pl. grindál, artemia, cyclops,
banánféreg, walterféreg, szúnyoglárvák, tubifex, stb.) is etetünk, akkor valóban pompás halakat kapunk.
A tenyésztő medencéjükbe savas lágy vizet töltsünk, és egy légpumpával meghajtott szivacsszűrőt is
elindíthatunk. A tenyészhalakat előzőleg etessük jófajta élő és fagyasztott eleséggel (pl. szúnyoglárva,
Daphnia). A legkerekebb nőstényt a legszebb hímmel tegyük ki, vagy csapatosan. Ikrarácsot használjunk!
Az ikrarács fölé különféle mohákat, Ricciát is tehetünk, szívesen ívnak ebbe is. Ívás után távolítsuk el a
szülőket. Az elúszási idővel együtt az ikrázástól számított kb. 1. hét letelte után kezdjünk etetni, akár
Artemiával is indíthatóak, de banánféreg, walterféreg az első 1-2 napban még talán jobb. Rendszeresen
cseréljük vizüket!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Aphyocharax stramineus.
Eng: Rathbun's Bloodfin, Redflank Bloodfin, Green Fire Tetra, Greenfire Tetra.
Egyéb köznevei: Tulipyrstötetra, Rubinsalmler, Zwawik rathbuniego, Tetra Rathbunova, Rødbuget tetra,
Tétra Rathbuni, Rødfinnetetra, Афиохаракс ратбуна, Афиохаракс рубиновый, Rubintetra.

KATEGÓRIÁK:
Pontylazacok, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Eigenmann, 1907, Characidae, Pontylazacok, Aphyocharax rathbuni, Zöld
pontylazac

JELLEMZŐK:
Amerika, közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesméretű
akvárium 50-100 literig, közepesen áramló vízi, lassan mozgó vízi, közepesen aktív mozgású, mindenevő,
középső szint, átlagos élethossza 3-6 év, átlagos növényzetigényű, nagyméretű 10-20 cm, barna vízi, Dél-
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amerika, békés rajhal, fekete vízi, Kelet-Dél-Amerika, Paraguay, normál (6.5-7.5 pH), igenlágyvízi
(0-5°Nk), lágyvízi (5-10 Nk°).
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