Akvarista Lexikon
Parailia pellucida - Nílusi üvegharcsa (Harcsafélék) - Rfs: Honffy Gábor

Parailia pellucida - Nílusi üvegharcsa
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Boulenger, 1901
Schilbeidae
15 cm
25,0-28,0

pH°:

6,5-7,2

Nk°:

5,0-15

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:

180 liter
békés, planktonevő
mindenevő
alsó és középső szint
3-5 év

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Parailia pellucida
Nílusi üvegharcsa
(Boulenger, 1901)
TOVÁBBI KÉPEK:

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Nyugat-Afrikában nagy területen közönséges, de
egészen Észak-Afrikáig megtalálható - úgymint
Szenegál és Mauritánia tengerparti vidéke, és a
Közel-Keleten, Egyiptomban és Szudánban, ahol
szintén hétköznapi fajnak számít.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Áttetsző testén a kopoltyútól a farknyélig két párhuzamos sötét csík húzódik végig, melyből a felső a
homlokánál kezdődik. Fején a szem mögött szintén sötét folt látható, a szemgyűrűje aranyszínben irizál.
A fej és a hát elülső része közti terület kissé narancsos színű. Úszói szintén átlátszóak.
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TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
A béltartalom vizsgálat kimutatta, hogy e faj vízben lebegő kisméretű planktonikus szervezetekkel és
fenéken élő rákfélékkel táplálkozik. Ezért eleségüknek fagyasztott Daphnia, kisebb rákocskák, sórák és
tubifex ajánlható. Mivel csapathal, ezért - mint indiai rokonánál - 6 példánynál kevesebbet ne tartsunk
belőle, és mivel nagyon törékeny, csak békés, közepes méretű halakkal társítsuk. Vizüknek jól szűrt,
neutrális kémhatású csapvíz megfelelő. Fogságban hossza nem mindig éri el a 15 cm-t.
Az oxigénszintre is ügyeljünk. Hasonlít a különféle Eutropiellus-fajokra, mint például a fecskefarkú
üvegharcsára. Különleges halak, mivel ázsiai rokonaikhoz hasonlóan átlátszóak!
Csak ritkán szerezhető be, elvétve hozzák be a magyar nagykereskedések.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
Eng: Glass schilbid. Egyéb köznevei: Glass catfish, Rampari.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Harcsafélék

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Boulenger, 1901, Harcsafélék, Schilbeidae, Nílusi üvegharcsa, Parailia
pellucida
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