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Hypostomus plecostomus - Óriás algaevő hal
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Linnaeus, 1758
Loricariidae
30-35 cm
24-28

pH°:

6-7

Nk°:

0-18

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:

350 liter
társas

Hypostomus plecostomus
Óriás algaevő hal
(Linnaeus, 1758)

mindenevő

TARTÓZKODIK?

talajlakó

ÉLETTARTAM:

10-12 év

TOVÁBBI KÉPEK:

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika; Bolívia, Peru

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Némileg hasonlít a párducmintás vértesharcsára (Pterygoplichthys pardalis), első látásra nehéz is lehet
megkülönböztetni őket. Ennek a fajnak nincs akkora vitorlás hátúszója, mint ami a Pterygoplicthysekre
jellemző. Testszíne a sötét és világos barna különböző árnyalataiban játszik és fekete foltokkal teli teste.
Ezzel szemben a P.pardalis szürkés alapszínű, teste inkább csíkosabb mintájú, és csak feje pöttyözött, de
apróbban.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
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Az igazi 'plekó' ez a faj lenne, legalábbis neve alapján. A köztudatban elterjedt plekó viszont a
párducmintás vértesharcsa (Pterygoplichthys pardalis). Az óriás algaevő hal idehaza is csak ritkán
beszerezhető faj.
Tartása nem nehezebb, mint más algázóké, de sokan követik el azt a hibát, hogy aránylag kicsi
akváriumba teszik a fajt. Kezdetben sem rakható 100 liternél kisebbe, de hamar kinövi, és egy kifejlett
példány 350-400 literes akváriumot igényel. Túl sok harcsát se zsúfoljunk össze, mert területtartók
lehetnek. Éjszakai halak, bár napközben is előmerészkedhetnek. Búvóhelyeket igényel, kövekből
építhetünk neki ilyet. Mindenféleképpen tegyünk be uszadékfát a medencébe, amit tudnak rágcsálni, így
elkerülhető a rostszegény táplálkozásból kialakuló bélcsavarodás és egyéb emésztőszervi problémák.
Növényeket is ültethetünk, bár 1-2 gyengébb fajt akaratlanul is elsodorhat úszás közben (az apró növésű
fűnövényekben, törpe Echinodorusokban kárt tehet evéssel). Árnyékoló úszónövények is kerülhetnek
mellé, nem igényel erős megvilágítást. Átlagos szűrés megfelel neki, társítása is könnyű feladat. Nem
vadássza le a társhalait, és mivel nagytestű és vértpajzsos, a legtöbb sügér sem tud kárt tenni benne, de a
kisebb dániók, razbórák és pontylazacok is biztonságban vannak vele.
Igazándiból algaevés terén lusta, amolyan "díszalgázó", nem fogyaszt túl sok algát, a húsos tápokat is
kedveli. Az elhullott halak tetemeit is fogyasztja. Etetésére alkalmasak a lesüllyedő harcsatápok,
tabletták, valamint forrázott-fagyasztott zöldségekkel (borsó, cukkíni, uborka, sárgarépa, zöldsaláta,
spenót, gyermekláncfű levél) és kiegészítő szúnyoglárvával, tubifexszel remek kondícióban tartható.
Részint mérete miatt sem sikerült még hormonkezelés nélkül akváriumi körülmények között tenyészteni,
de farmokon hipofízissel lehetséges.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Acipenser plecostomus, Hypostomus guacari, Loricaria flava, Plecostomus bicirrosus, Plecostomus
brasiliensis, Plecostomus plecostomus, Pterygoplichthys plecostomus.
Eng: Pleco, Common Pleco, Suckermouth Catfish, Plec.
Egyéb köznevei: Almindelig sugemalle, Storhovedet Sugemalle, Janitor fish, Plecostomus, Sea hasar,
Surinamintäpläpleko, Plecostomus, Saugmaulwels, Acari, Acarí pedral, Acari-bodó, Armadilho, Bode,
Bode de Igarapé, Bodó, Cascudo, Guacari, Guacarí, Pirá tatu, Vacarí, Yau urá, Nizhnerot, Cacucho,
Coroncoro, Corroncho, Cucha.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Harcsafélék

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, 1758, Linnaeus, Harcsafélék, Loricariidae, Hypostomus plecostomus,
Óriás algaevő hal
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