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Krobia itanyi - Tarka delfinfejű sügér
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Puyo, 1943
Cichlidae
14 cm
23,0-28,0

pH°:

6,5-7,5

Nk°:

6,0-16

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:

200 liter
viszonylag békés
mindenevő
alsó és középső szint
8-12 év

Krobia itanyi
Tarka delfinfejű sügér
(Puyo, 1943)
TOVÁBBI KÉPEK:

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika: Marowijne folyó és oldalágai és
Francia-Guayana (Itany folyó).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Teste hosszúkásan tojásdad, a hát és a has körvonala nagyjából egyenletesen ívelt, a fej viszonylag
hegyes. Az úszók jól fejlettek, a hasúszók elhegyesednek. Hosszúság: 14 cm-ig. Színezet és ivari
különbségek: A test felső fele vörösesbarna, a testközéptől kezdve tengerzöld. Az oldalak mentén világos
aranyoszöld hosszanti esik húzódik, amelytől öt, nem egészen egy sorban álló, fekete petty hatásosan
különül el. A rajzolat további jellemző bélyegei: a fej csíkjai, sötét folt a kopoltyúfedőkön és egy folt a
faroktövön. Az úszókon tengerzöld alapon barnás mintázat látható, a farok-úszón sárgásbarna alapon több
pontsor húzódik. Az ivarikülönbségek néha jelentéktelenek. A felnőtt hímek has-, hát- és fark alatti
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úszója néha egy kicsit hosszabb, mint a nőstényeké. A nőstény genitális szemölcse röviddel az ivás előtt
kb. 7 mm-nyire megnagyobbodik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Viszonylag békés és teljesen igénytelen, azonban tenyészidőben agresszívvé válik. Táplálékát illetően
egyáltalán nem válogatós; minden eleséget elfogad. Hőmérséklet: kb. 24 C°. Ugyanúgy tenyészthető, mint
a fenéken költő többi bölcsőszájú halféle, a pároknak azonban illeniük kell egymáshoz. Az ívást
elősegíthetjük, ha akváriumukban 1/4 - 1/5 résznyi vízcserét végzünk. Egy alaposan megtisztított nagy,
lapos kőre helyeznek el kb. 500 ikrát, amit mindkét szülő gondoz. Néha egy előre elkészített gödörbe
költöztetik át a harmadik napon kikelt lárvákat. Elúszás után az ivadékok felnevelhetők Artemia - és
Cyclops naupliusszal vagy más poreleséggel. Ivarérettek kb. 10-12 hónapos korukban és nagyjából 7 cmes méretnél.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Aequidens itanyi.
Eng: Dolphin Cichlid, Dolphin Acara.
Egyéb köznevei: Prapra, Delfincichlide, Awifi, Kolobia, Delfiinikirjoahven, Acara dauphin, miso,
Pakawété bokoplékopo, Togoloni, Acala towakousiwa, Acara, Krobia.

KATEGÓRIÁK:
Amerikai fajok, Akváriumi halak, Bölcsőszájú halak

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, 1943, Cichlidae, Amerikai bölcsőszájúhalak, Krobia itanyi, Puyo, Tarka
delfinfejű sügér

JELLEMZŐK:
Amerika, közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesen áramló
vízi, lassan mozgó vízi, közepesen aktív mozgású, mindenevő, középső szint, átlagos növényzetigényű,
lassú mozgású, nagyméretű 10-20 cm, barna vízi, Dél-amerika, Guyanák, hosszú életű 6 év fölött, nagy
(több 200 liternél), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), alsó szint, kissé agresszív viselkedés,
lágyvízi (5-10 Nk°).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2009-08-03 09:01:16
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