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Pyrrhulina laeta - Közönséges tűzlazac
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MÉRET:
C°:

Cope, 1872
Lebiasinidae
7 cm
23,0-27,0

pH°:

5,8-7,0

Nk°:

2,0-8

HELYIGÉNY:
VISELKEDÉS:

100 liter
békés, rajhal

TÁPLÁLÉK:

mindenevő

TARTÓZKODIK?

összes szint

ÉLETTARTAM:
TERM.VÉD.:

3-5 év

Pyrrhulina laeta
Közönséges tűzlazac
(Cope, 1872)
TOVÁBBI KÉPEK:

nem értékelt

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Pyrrhulina laeta – Közönséges tűzlazac elterjedési területe (Map)

Amazónia folyói és patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
A Pyrrhulina nembe kb. 25 faj tartozik, de sokukat csak fogazatuk alapján lehet megkülönböztetni.
Ennek a fajnak az alapszíne aranybarna, oldalát vörösessárga pontok díszítik. Az orrtól induló sötét vonal
a kopoltyúfedőnél végződik. A nőstények hátúszója kékesfekete, farokúszójuk széles, hasuk gömbölyű ez utóbbi megnövekedett ezen az ikrázás előtt álló példányon.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
A víz áramlása serkenti a táplálkozását.
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Kissé hasonlít a fecskendező lazachoz. Még nem kapható túl gyakran, de alapvetően már került be az
országa a tűzlazacoknak több faja is! Egy szép, növényekkel jól teleültetett medencében biztosan jól érzi
magát, pláne, ha van úszónövényzet is. Bátran társítsuk más lazacokkal, törpesügérekkel!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Holotaxis laetus.
Eng: Halfbanded pyrrhulina.
Egyéb köznevei: Kiilasukkulatetra, Vinojuovatetra, Halbstrich-Schlanksalmler, Halbstrichsalmler,
Urquisho.

KATEGÓRIÁK:
Pontylazacok, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:
Akváriumi halak, akvarisztika, Pontylazacok, Lebiasinidae, 1872, Cope, Közönséges tűzlazac, Pyrrhulina
laeta

JELLEMZŐK:
Amerika, közepes méretű 5-10 cm, közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesméretű akvárium
50-100 literig, közepesen áramló vízi, lassan mozgó vízi, közepesen aktív mozgású, mindenevő, középső
szint, felső szint, átlagos élethossza 3-6 év, átlagos növényzetigényű, sűrű növényzetigényű, normálméretű
akvárium 100-200 literig, Amazónia, barna vízi, Dél-amerika, gyors vízáramlású, békés rajhal, fekete vízi
, Kelet-Dél-Amerika, félsavas (6-6.5 pH), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), savas (6pH alatt),
alsó szint, igenlágyvízi (0-5°Nk), lágyvízi (5-10 Nk°).
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Beküldte: gabrinus
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