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Brevibora dorsiocellata - Pettyesszárnyú razbóra
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Duncker, 1904
Cyprinidae
6 cm
20-25

pH°:

6,0-6,5

Nk°:

5-10

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

70 liter
békés, csapatos
mindenevő
felső-középső

Brevibora dorsiocellata
Pettyesszárnyú razbóra
(Duncker, 1904)
TOVÁBBI KÉPEK:

3-4 év
felméretlen

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Brevibora dorsiocellata – Pettyesszárnyú razbóra elterjedési területe (Map)

Thaiföld, a Maláj-félsziget, Borneó, Szumátra és a
Nagy Szunda-szigetek patakjai, folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
A faj aranyló zöld színe a testoldal alsó részén fehérré válik. A hátúszón fehérrel szegett fekete folt van; a
többi úszó többnyire színtelen. A nőstény teste mélyebb, mint a hímé; a hímek úszóinak színe valamivel
élénkebb lehet.
Alfaja, a Rasbora dorsiocellata macrophthalma csak fele ekkorára nő, és a szeme kék.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
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Legjobban kis rajokban mutat, növényekkel dúsan beültetett akváriumban, ahol még ívhat is. Nem nehéz
tartani, kezdőknek is ajánlható!
Áramlást biztosítsunk medencéjébe, mert szeret csapatban úszkűlni a vízmozgás keltette hullámokban. A
növények biztonságérzetet, búvóhelyet nyújtanak halainknak, sötétebb aljzat fölött pedig még színeik is
szebbek. A beérkező fényt úszónövények alkalmazásával tompíthatjuk, esőerdei mivolta miatt kedveli a
szórt fényt.
A rendszeres vízcserékről még könnyű tarthatósága ellenére se feledkezzünk meg! Vizét Tebang-levelek
behelyezésével savasíthatjuk.
Társaságnak leginkább hasonló kis termetű fajok javasoltak, túl nagy méretű és robosztus halakkal,
például a farkszalagos márnával nem célszerű egyberakni. Kisebb díszmárnák, razbórák, dániók, törpe
szivárványhalak, vagy éppen kisebb elevenszülők, pontylazacok körében mutat jól. Talajlakónak
békésebb csíkfélék, páncélosharcsák, algázók javasoltak.
Etetésükre száraz tápok is megfelelhetnek, de mindenképpen ki kell ezeket egészíteni élő és/vagy
fagyasztott eledelekkel is, melyek közül nagyon szeretik a dapniát, cyclopsot, artémiát, szúnyoglárvát,
grindált, de még hosszasan sorolhatnám...
Tenyésztésük a következők szerint zajlhat. Csapatban vagy párban helyezzük ki őket lágy, savas vízbe.
Használjunk ikrarácsot, jávai mohát, mert a szülők fogyaszthatják az ikráikat, és a legjobb az ívási
periódus után eltávolítani őket. Alapvetően a tartómedencéjükben is ívhatnak és néhány kishal fel is
cseperedhet, de a külön tenyésztés biztosabb módszer. A halak stimulálásához néhány óránként
(kihelyezésük után) adjunk a medence vizéhez hideg vizet, míg fel nem telik az általunk kívánt
magasságig. Ívás előtt a szülőket élő eledelekkel hozzuk kondícióba. Az ikrák hőmérsékletfüggően kelnek
ki, általánosságban ez 18-48 óra között alakul, majd további 24-48 óra szükséges elúszásukhoz. Etetésük
eleinte papucsállatkával a legszerencsésebb, majd rotatóriát, artémiát is adhatunk nekik.
Sajnálatos módon e lenyűgöző razbórafaj még nem nagyon terjedt el az akvaristák között kishazánkban.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn.: Rasbora dorsiocellata
Eng.: Eyespot rasbora, Emerald eye rasbora, One spot rasbora, Hi-spot rasbora
Egyéb: Razbora hřbetoskvrnná, Øjepletrasbora, Razbora skvrnohřbetá, Sulkarasbora, Augenfleckbärbling,
Enseluai, Engkruyuk, Seluang nyanyak, Razbora sumatrzanska, Fenfläcksrasbora.

KATEGÓRIÁK:
Pontyfélék, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:
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Akváriumi halak, akvarisztika, 1904, Cyprinidae, Pontyfélék, Brevibora dorsiocellata, Duncker,
Pettyesszárnyú razbóra

JELLEMZŐK:
közepes méretű 5-10 cm, közepes hőigényű 20-25°C, közepesméretű akvárium 50-100 literig, közepesen
áramló vízi, közepesen aktív mozgású, mindenevő, középső szint, felső szint, átlagos élethossza 3-6 év,
átlagos növényzetigényű, sűrű növényzetigényű, barna vízi, Ázsia, Dél-Ázsia, Indonézia, Szumátra,
Thaiföld, nagyon aktív mozgású, gyors vízáramlású, békés rajhal, Borneó, félsavas (6-6.5 pH), lágyvízi
(5-10 Nk°).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Beküldte: gabrinus
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