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Pimelodus pictus - Dominóharcsa
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Steindachner, 1876
Pimelodidae
12-15 cm
24-28

pH°:

6-7

Nk°:

0-18

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:

200 liter
hasonló méretű fajokkal békés

TÁPLÁLÉK:

ragadozó

TARTÓZKODIK?

talajlakó

ÉLETTARTAM:
TERM.VÉD.:

~10 év
nem értékelt

Pimelodus pictus
Dominóharcsa
(Steindachner, 1876)
TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Pimelodus pictus – Dominóharcsa elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika, Kolumbia

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Talajlakó, karcsú harcsaféle. Bajusza a genusnál szokott módon rendkívül hosszú, akár a test hosszával
megegyező is lehet! Dekoratív faj, piszkosfehér alapszínét fekete foltok tarkítják, erről kapta elnevezését
is. Szája viszonylag nagy, a farki és a háti úszók mintázottak, a hasi úszók áttetszőek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Tartása nem bonyolult, kellő méretű akváriumban problémamentes. A kistestű halakat (dániók, razbórák,
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lazacok, stb.) felfalhatja. Társas medencében remekül gondozható, célszerű pontyfélékkel, gurámikkal,
vitorláshalakkal és nagyobb termetű lazacokkal, esetleg sügérfélékkel társítani. A talajlakó fajok közül
csak kellően vehemens fajokat tartsuk mellette, amik egyenrangúan tudnak táplálékhoz jutni (pl. nagyobb
termetű algázók, Synodontis, Megalechis, Hoplosternum, Liosomadoras, Phractocephalus, stb.). Olyan túl
"szelíd" fajokat, mint például a Dianema longibarbis nem célszerű társítani, mivel a
táplálékkonkurenciában alulmaradhat. Átlagos szűréssel és oxigénellátottsággal megelégszik. Apró
kavicsot használjunk aljzatnak, nehogy felsértsük halunk érzékeny bajuszszálait. Éjszakai életmódot
folytat elsősorban, bár nappal is mutatkozik. Búvóhelyek álljanak rendelkezésére, például gyökerek, ágak,
kőrakások, nagyobb növények (Anubias). Egyáltalában nem agresszív, fajtársaival nem marakodik, kis
csapatban is tartható. Enyhébb vízáramlást kedvel.
Kifogásakor, szállításakor nagyon ügyeljünk éles, varrótűszerű mellúszótüskéjére, mivel ez csúnyán
beleakadhat a halhálóba, ami később a halnak sérülést okozhat. Továbbá erős falú, esetleg duplázott
halszállító csomagban hozzuk haza, mivel könnyedén kiszúrhatja azt. Akár dobozt, vödröt is
használhatunk nagyobb példány esetén. Kifogásakor mi se nagyon vegyük kézbe, mert az ujjunkon is
ejthet akár kisebb, kellemetlen sebet.
Akváriumban nem tenyésztik, de hipofízissel, nagy helyen gondozva a tenyészállatokat azért lehetséges.
Sajnos ára relative eléggé magas lehet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Pimelodella picta, Pimelodella pictus.
Eng: Pictus, Pimpictus, Spotted Pimelodus, Pim Pictus.
Egyéb köznevei: Plettet tradmalle, Pictus cat, Pilkkuantennimonni, Engelantennenwels, Barbudo,
Cunchi, Cunshi.

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi halak, Harcsafélék

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Steindachner, 1876, Harcsafélék, Pimelodidae, Dominóharcsa, Pimelodus
pictus

JELLEMZŐK:
Amerika, közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesen áramló
vízi, lassan mozgó vízi, közepesen aktív mozgású, átlagos növényzetigényű, keményvízi 15-20°Nk, lassú
mozgású, sűrű növényzetigényű, nagyméretű 10-20 cm, ragadozó, barna vízi, Dél-amerika, hosszú életű 6
év fölött, Andok orsz., Ecuad.-Kol., bújós, nagy (több 200 liternél), félsavas (6-6.5 pH), hőigényes (25-30
°C), normál (6.5-7.5 pH), alsó szint, békés viselkedés, igenlágyvízi (0-5°Nk), lágyvízi (5-10 Nk°).
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