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Pelvicachromis pulcher - Meggyhasú sügér
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Boulenger, 1901
Cichlidae
10 cm
25,0-28,0

pH°:

7,0-8,0

Nk°:

5,0-15

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:
TÁPLÁLÉK:
TARTÓZKODIK?
ÉLETTARTAM:

85 liter
társas
mindenevő

Pelvicachromis pulcher
Meggyhasú sügér
(Boulenger, 1901)

középső- és alsó szint
5-8 év

TERM.VÉD.:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

TOVÁBBI KÉPEK:
Képek feltöltés alatt!

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

A Niger folyó deltája

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
A hím hát- és hasoldalának körvonala szimmetrikus, de a nőstény alsó oldala valamivel erősebb. Testének
két különböző színű területét az orrtól a farokúszó középső sugarába benyúló, az egész testen végighúzódó
sötét sáv választja el. A hím testének alsó része ezüstösrózsás ibolyaszínű, míg a nőstényeké sötét
bíborszínű. A nőstények szeme fölött és alatt aranyló terület van és mindkét ivar homlokán világos sáv
halad keresztül. A hím hátúszója csúcsos, némi sötét árnyalattal és vörösarany külső szegéllyel. A nőstény
hátúszója lekerekített és hátulsó részén sötét pettyek vannak. A hasúszó kékesvörös, kivéve az ikrázó
nőstényeket, mert azoké kormos fekete.
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TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Rejtetten ikrázó, de szapora hal. A víz kémhatása befolyásolhatja a szaporodást.
Békés, és akár társas akváriumba is ajánlható faj. A felszaporodott károsanyag-tartalmat nem kedveli,
azon kívül nem igényes, akár kező sügéresek szerencsés választása lehet. Kókuszhéjba vagy lyukas
cserépbe szokott elsősorban ikrázni, kicsinyeit védi. A sügértenyésztés alapjainak megtanulására is
alkalmas a faj. Nagyon dekoratív, és mivel nem ragadozik jelentős mértékben az akváriumban, ezért
aránylag kisebb halakkal is társíthatjuk, így nem csak a kongó-medencei biotóp, hanem sok vegyes
társítású akvárium kedvence is vállhat belőle!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Pelmatochromis aurocephalus, Pelmatochromis camerunensis, Pelmatochromis kribensis,
Pelmatochromis pulcher, Pelmatochromis pulcher kribensis, Pelmatochromis subocellatus kribensis,
Pelvicachromis sacramontis, Pelvicachromis sacrimontis.
Eng: Kribensis, Krib, Purple Cichlid, Rainbow Krib, Common krib, Pink krib, Rainbow cichlid.
Egyéb köznevei: Bone back, Kongecichlide, Tilapia, Palettikala, Königsbuntbarsch, Königscichlide,
Purpurprachtbarsch, Itoin, Barwniak czerwonobrzuchy, Palettcichlid.

KATEGÓRIÁK:
Afrikai sügérek, Akváriumi halak, Sügérfélék

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Boulenger, 1901, Cichlidae, Afrikai bölcsőszájúhalak, Meggyhasú sügér,
Pelvicachromis pulcher

JELLEMZŐK:
FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Beküldte: gabrinus
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