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Vallisneria natans - Csavartlevelű valiznéria
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MAGASSÁGA:
C°:

H. Hara
Hydrocharitaceae
30-40 cm
18-25

pH°:

6,5-7,5

Nk°:

5-20

HELYIGÉNY:

80 liter

TALAJTÍPUS:

homok, kavics, sóder

TÁPANYAG:
ÜLTETÉS:
FÉNYIGÉNYE:
TERM.VÉD.:

közepes, gyökerén
középső-hátsó zóna
magas
gyakori

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Vallisneria natans
Csavartlevelű valiznéria
(H. Hara)
TOVÁBBI KÉPEK:

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Ázsiai elterjedésű, Kelet-Oroszország, Japán, Kína,
Tajvan, Korea, Vietnam, Nepál, India és Irak képezi
lelőhelyét. Kínában különösen elterjedt.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Indás tövű submers növény. Alsó állású, szép, élénkzöld levelei szalagszerűek, és spriálisan futnak, bár
tövük egy darabig még egyenes marad. Nem túl nagy termetű, 40 cm-nél ritkán nő nagyobbra. A legtöbb
talajon jól tenyészik, gyökereivel behálózva azt, stabil tartást adva a növénynek. A talaj magasságában
növő zöld indáin ad sarjhajtásokat. Kedveltségét dekoratív spirális leveleinek köszönheti.
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TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
A valiznériák az akvaristák egyik legrégibb növényei. Igénytelenségüknél fogva tiszta homokba ültetve és
világos helyen minden gondozás nélkül is jól szaporodnak.

A csavartlevelű valiznéria nagy közkedveltségre tett szert rendkívül dekoratív külleme miatt. Ez az
Ázsiából származó növény a hűvösebb vizeket kedveli, inkább az Észak- és Kelet-ázsiai területek lakója,
de a fűtött akváriumhoz is könnyedén alkalmazkodik. Ügyeljünk arra, hogy túl meleg azért ne legyen
akváriuma. Tápanyagigénye csak mérsékelt, külön tápozást nem igényel, így kezdők számára is alkalmas
a faj. A megfelelő megvilágításra azonban ügyeljünk, sok fényt kíván!

Remek szegélynövény, például a hátsóbb zónába ültetve. Könnyedén szaporítható az indáin fejlődő
sarjhajtásokról. A növényevő halakat leszámítva a többi faj jellemzően nem tesz kárt benne. A víz
különböző értékeivel szemben is elég toleráns.

A tönkrement levelek a tőnél könnyen leválaszthatók. Arra ügyeljünk, hogy levelei ne törjenek el, mert
utána azok jellemzően elhalnak. Emiatt sokan úgy vélik, hogy nem visszavágható a növény, de ha ezt egy
éles ollóval végezzük, és nem hagyunk nagy sebfelületet, a levél általában megmarad!

Számos szinonim névvel rendelkezik.
Vietnamban torokfájás elleni gyógynövényként használják!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
syn: Vallisneria asiatica, Vallisneria biwaensis, Vallisneria higoensis, Vallisneria minor, Vallisneria
physkium, Vallisneria spiraloides, Vallisneria subulispatha, Vallisneria americana var. biwaensis,
Vallisneria asiatica var. biwaensis, Vallisneria asiatica var. higoensis, Vallisneria natans var. biwaensis,
Vallisneria natans var. higoensis, Vallisneria spiralis f. minor, Vallisneria spiralis var. subulispatha,
Physkium natans
Eng: Scruevallisneria, tape grass, Asian Vallisneria
Egyéb köznevei: Biwa-See-Vallisnerie, Schraubenvallisnerie

KATEGÓRIÁK:
Indoausztrál régió növényei, Akváriumi növények
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KULCSSZAVAK:
akvarisztika, Akváriumi növények, Indoausztrál régió növényei, Hydrocharitaceae, Csavartlevelű
valiznéria, H, H. Hara, Vallisneria natans

JELLEMZŐK:
közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesméretű akvárium
50-100 literig, közepesen áramló vízi, lassan mozgó vízi, keményvízi 15-20°Nk, normálméretű akvárium
100-200 literig, Ázsia, Dél-Ázsia, sárga vízi, Dél-Kína, Indokína, Kelet-Ázsia, Kína, Vietnám, India,
Nyugat-Ázsia, Arab-félsziget, Ausztrália, Észak-Ausztrália, Új-Guinea, Japán, Észak-Ázsia, kvarchomok
talaj, sóder talaj, közepes növekedésű, hátsó zónába ültetendő, magas fényigényű (több 1000 lux-nál),
nagy (több 200 liternél), átlagos keménységű, gyors növekedésű, középső zónába ültetendő, lágy levél és
szár, mérsékelt tápanyagigényű, normál (6.5-7.5 pH), gyöngykavics talaj, közepes(20-50 cm), közepes
tápanyagigényű, igenlágyvízi (0-5°Nk), lágyvízi (5-10 Nk°), hidegvízű élőhelyek (5-20°C).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: Akvarisztika
www.iucnredlist.org/details/168709/0
en.aqua-fish.net/plants/vallisneria-asiatica
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