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Pangasius sanitwongsei - Vitorlás cápaharcsa
ELSŐ LEÍRÓJA:

Smith, 1931

CSALÁD:

Pangasiidae

MÉRET:
C°:

250 (300 kg!) cm
24-27

pH°:

6-7

Nk°:

0-20

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:

8500-10.000 liter
társas
mindenevő
leginkább középső

Pangasius sanitwongsei
Vitorlás cápaharcsa
(Smith, 1931)
TOVÁBBI KÉPEK:

12-13 év

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Pangasius sanitwongsei – Vitorlás cápaharcsa elterjedési területe (Map)

Ázsia; Kína, Thaiföld, Kambodzsa, Laos, Vietnám;
Mekong-folyásvidéke

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Kifejletten hatalmas termetű, de viszonylag karcsú halfaj. Feje nagy és széles, szája szintúgy. Szemei a
fej oldalán ülnek. Nagyon csekély mennyiségben emlékeztet csupán a pörölycápákra, ez a neve csupán
eladástechnikai-kereskedelmi név. Úszói hegyesek, vitorlásak, gyakran feketések is maradnak. A halak
fiatalon feketébbek, míg kifejlett korukra fénylő ezüstös színűek lesznek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
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Egyáltalán nem akváriumba való hal, mivel 2,5 méteresre is megnőhet! Ha megfelelően tágas medencébe
helyezzük, akkor is könnyedén 100 cm fölé nő. Laza csoportokban szeret élni, ami 3-4 egyed együtttartását jelenti. Iszonyatosan nagy az úszás- és mozgásigénye, ezért is szükséges a hatalmas medence, ahol
kedvére szelheti a hullámokat. Ebből adódóan nagyon erős külső szűrőrendszerre van szükség. Aligha
hiszem, hogy bárkinek is lenne alkalmas otthoni akváriuma a faj gondozására, ezért kizárólag
bemutatóakváriumok, halházak, állatkertek halfaja. Természetes élőhelyén amúgy is kihalás fenyegeti, az
akvarisztikai célokra való túlhalászat végett, étkezési halnak általában viszont nem szokták árulni.
Medencéjét esetlegesen talajlakók miatt dekoráljuk ágakkal, kövekkel, növényekkel, de a legtöbb növény
is zavarhatja úszásterét, ezért célszerű őket szegélyezésre használni. Öreg korára inkább vegetáriánus
életmódot él, ezért le is legelheti növényállományunkat. A szűrés az akvárium mérete végett kell, hogy
nagyon nagy legyen, amúgy a vízértékekkel szemben toleráns.
Etetésére szoktatás után szinte bármilyen száraz (lemezes, granulált, stickses) táp megfelel, gyártanak
speciálisan óriás halaknak is tápokat a nagyobb tápelőállító cégek. Kedveli a különböző élő és fagyasztott
eleségeket, mint például a tubifexszet, szúnyoglárvát. Nagyon nagy étvágyú és rengeteget eszik.
Akvarisztikai célokra hipofízissel tenyésztik, legalább ezzel vadállományát megóvják. Teljes mértékben
indokolatlan, hogy aránylag elterjedt hal világszerte az akvarisztikában, sajnos erre a nagykereskedések
"rátesznek egy lapáttal" a vevőcsalogató kereskedelmi kitalált nevekkel. Általában nem szokták
megmondani a kereskedésekben, mekkora is lesz a kiszemelt kedvencünk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
pörölycápa harcsa;
syn: Pangasius beani, Pangasius sanitwangsei.
Eng: Paroon Shark, Giant Pangasius, Chao Phraya Giant Catfish, Pla Tepa, Emperor ID Shark, Hi-Fin
Shark, Hi-Fin Bull Shark.
Egyéb köznevei: Langfinnet hajmalle, Paronihaimonni, Trey po pruy, Pa leum, Pba leum, Pla tepa, Pla
the pa, Pla the pha, Tepa, Cá Vồ cờ, Sumeček sanitwongsei, Pangesius hajmalle, Pangasius géant, Panga
géant, Sum rekini, Paroonhai, Stor haimalle, Пангасиус высокоплавничный, Paroonhaj, Sumeček
sanitwongsei.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Harcsafélék

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Smith, 1931, Harcsafélék, Pangasiidae, Pangasius sanitwongsei, Vitorlás
cápaharcsa
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JELLEMZŐK:
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, keményvízi
15-20°Nk, barna vízi, Ázsia, Thaiföld, sárga vízi, nagyon aktív mozgású, hosszú életű 6 év fölött, óriás
méretű 20 cm fölött, Dél-Kína, Indokína, Kelet-Ázsia, Kína, Vietnám, Myanmar, nagy (több 200 liternél)
, félsavas (6-6.5 pH), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), békés viselkedés, igenlágyvízi (0-5°Nk)
, lágyvízi (5-10 Nk°).
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