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Peşti indigeni care se pot creşte în acvarii
Abramis brama

Pavlov, 1956

Alburnus alburnus alburnus
Barbus barbus

Linne, 1758

Carassius auratus gtbelio
Cyprinus carpio

Gobio gobio

Linne, 1758

Bloch, 1783

-

-

Linne, 1758

Leuciscus cephalus cephalus
Leuciscus idus

Linne, 1758

Misgurnus fossilis
Ferea fluviatilis

Linne, 1758

-

clean

ţipar

-

boiştean
-

Linne, 1758

-

-

biban

Bloch, 1782

boarţă
-

roşioară

somn
-

şalău

lin

Walbaum, 1792

Vimba vimba carinata

biban soare

Linne, 1758

Stizostedion lucioperca
Tinca tinca

-

-

Linne, 1758

Linne, 1758

Umbra krameri

porcuşor

-

văduviţă

-

Scardinius eryihrophthalmus
Silurus glanis

carasul argintiu

crap

-

Linne, 1758

Rhodeus sericeus amarus

-

Linne, 1758

Linne, 1758

Phoxinus phoxinus

obleţ

ştiucă

Valencienns, 1884

Lepomis gibbosus

-

mreană

-

Linne, 1758

Linne, 1758

Esox lucius

plătică

-

-

Pallas, 1811

ţigănuş
-

morunaş
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Lumea deosebită pe care omul o bănuieşte în adîncul apelor,
se poate deschide privirilor prin patru pereţi transparenţi de
sticlă.
Pasionaţii începători sau avansaţi au posibilitatea de a
pătrunde în „lumea peştilor" prin intermediul unui acvariu.

Acesta poate fi realizat cu mijloace modeste de oricare dintre
noi.
Atît materialele pentru construcţia acvariului cît şi ele
mentele componente necesare alcătuirii unui biotop adecvat
peştilor (apă, aer, lumină, nisip, pietriş) şi a unei biocenoze
(plante, peşti indigeni sau exotici), sînt accesibile tuturor.
Ocupînd trei sferturi din suprafaţa globului pămîntesc
„imperiul acvatic" format din mări şi oceane, precum şi din
apele interioare ce brăzdează uscatul, ascunde în împărăţia
sa o lume minunată, o frumuseţe greu de descris, o lume fas
cinantă, extrem de bogată şi variată frapînd prin vioiciunea
culorilor şi ciudăţenia formelor. Clipocitul unui somon săritor
în apa clară a unei cascade, aspectul unui banc de toni înotînd
5
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rapid în largul ni.ărilor, diferi tele specii de peşti exotici care
încîntă ochiul, prin frumuseţea coloritului şi care trăiesc în
biotopi variaţi din apele tropicale şi subtropicale pînă la ac
variile noastre, constituie doar un crîmpei din spectrul larg
al vieţii acvatice.
Omul, atît de receptiv la tot ce este frumos, a căutat din
cele mai îndepărtate vremuri, să aducă în casă o părticică din
această minuna.tă lume, să o îngrijească şi să se destindă, admi
rînd-o în clipele libere. Bineînţeles că multe exemple din dife
rite specii de peşti au căzut, la început, jertfă neştiinţei şi
nepriceperii omului în creşterea lor. Dar, cu timpul, el a învă
ţat încetul cu încetul toate tainele şi a reuşit să conceapă un
biotop artificial, unde să creeze toate condiţiile vitale pentru
locuitorii săi. Astfel s-a născut acvaristica, o pasiune frumoasă,
c.:ire s-a dezvoltat în timp, creindu-şi o istorie proprie, rezul
tată din dragostea omului pentru natură.
Problemele de biologie şi preocupările legate de acestea,
au intrat profund în viaţa modernă a omului contemporan.
Dorinţa de a petrece timpul liber în mod cît mai plăcut şi
instructiv, a născut o serie ele pasiuni şi aspiraţii. Printre
acestea se numără şi creşterea diferitelor specii de peşti atît
exotici cît şi indigeni.
Milioane de oameni îşi aduc în casă instalaţii clin cele
mai elegante, mai estetice, în care îşi creează „oceane" pro
plii. Este deajuns să se facă o vizită în faţa cristalelor acva
riilor de la Constanţa, Tulcea, Drobeta Turnu-Severin sau
Bacău, pentru ca acest hoby numit acvaristică, să stîrnească
imediat dorinţa de a avea în casă un acvariu, cît de mic ar
fi el. Nu se poate concepe astăzi o plimbare prin oraşele unde
funcţionează acvarii publice, fără ca turistul să nu includă şi
vizitarea lor, pentru a se cultiva. Indiferent ce specii cresc
în ele, acvariile oferă clipe plăcute de destindere şi instrucţie
deoarece acvaristul oricînd poate observa şi cunoaşte felul lor
de viaţă.
Dorinţei de a creşte peşti, adeseori irezistibilă, îi sînt
necesare mai multe ajutoare. S-au scris articole despre peştii
ornamentali şi cărţi despre cei indigeni, s-au publicat mate
riale care tratează probleme legate de acvaristică, s-au descris
speciile de peşti care pot încînta vreme îndelungată ochiul.
S-au descris nenumărate feluri de hrană, metode de oxigenare,
filtrare şi formarea unor buni biotopi artificiali. Deasemeni
multe lucrări de specialitate tratează ecosistemul în care peştii,
6
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Fig. 9. Accesorii pentru acvarii.
Coşuleţ de hrănire; 2. Inel de hrănire ; 3. Termometru
4. Răzuitor de alge; 5. Plasă de mină; 6. Clopot de mîl
7. Pipetă absorbantă ; 8. Pompă de mîl ; 9. Pipă puiet
10. Minciog ; 11. Incălzitor electric.
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Ptherophyllmn s;calare (Cuvier, Vallenciennes, 1831)
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aduşi de pe toate meridianele, îşi etalează strălucitoarele culori
forme' proportiile în care trebuie să se găsească aceşti peşti,
si
\
cît şi modul lor de asociere. Deşi tînără la noi, acvaristica a
devenit o pasiune ţinînd cont de rezultatele obţinute, atît timp
cît este fftcut[l cu dragoste şi ştiin\ă.
.

Aspect din expoziţie

Acvariul din Bacău, deschis la 1 septembrie 1975 oferă un
cadru intructiv-educativ pentru publicul vizitator.
In expoziţia noastră se prezintă o varietate largă de peşti
exotici originari din ape tropicale. Intîlnim aici pe lîngă spe
ciile comune ca cele din genurile Carassius (peştişorul de aur),
I1untius (şuberţi, ticto, conconius, tetrazoni), Danio (peştele
jandarm), Brachydanio (zebra, leopardul), Cichlasoma (meeki, ni
gro, tetrachantus), Trichogaster (gurami), şi bineînţdes fami
lia peştilor vivipari
Poecilidae (guppi, xifo, molly, plati) şi
unele specii rare ca : Hyphessobrycon innesi (peştele neon),
Tanichthys albonubes (peştele cardinal), Betta splendens (peştele
luptător), Rasbora
heteromorpha (pană neagră), Pterophy
llum scalare (scalarele), Pristella riddlei (peştele stegar),
Hemig
rammus ocellifer (ocelifer), precum şi alţi reprezentanţi ai unor
familii cunoscute ca : Cyprinidae, Characidae, Anabantidae, Ci
chlidae, Cyprinodontidae, etc.
-
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Circuitul expoziţional al acvariului cuprinde panouri şi
grafice cu referiri la biologia peştilor, prin care publicul este
introdus în „lumea tăcerii".
Fluxul considerabil de vizitatori spre acest gen de unitate
muzeistică se datorează faptului că de la un an la altul, orice
vizită în această minu
nată lume a peştilor le
va oferi ceva nou. A
mintim ca fapt esenţial,
că pe lîngă expoziţia de
peşti exotici a acvariului
din Bacău, a fost creată
şi o crescătorie pentru
reproducerea
peştilor
ornamentali, dezvoltîn
du-se astfel şi activita
tea de cercetare în ceea
ce priveşte biologia unor
specii interesante de
peşti, reuşindu-se pînn
în prezent să se repro
ducă în condiţii optime
majoritatea speciilor e
xistente
în
acvariile
Detaliu din crescătorie
expuse.
Un acvariu amenajat cu pricepere trebuie să asigure menţi
nerea unui raport adecvat al schimbului de gaze, respectind o
proporţie corectă între plante, producătoare de oxigen şi peşti,
consumatori de oxigen şi producători de bioxid de carbon (fig. 1}.
Acest raport constituie baza biologică a acvariului. Graţie
luminii, prin procesul de fotosinteză, plantele, posesoare de
clorofilă, produc oxigenul de care au nevoie peştii şi absorb
bioxidul de carbon care rezultă din respiraţia acestora. Pe de
altă parte, excrementele peştilor ca şi resturile de hrană şi cele
vegetale constituie deşeuri ce se depun pe fundul acvariului
unde trăiesc microorganisme invizibile cu ochiul liber (bac
teriile). Ele acaparează deşeurile, le transformă în săruri mine
rale, care se infiltrează în nisip hrănind plantele (fig. 2).
8
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mai lungi. Comportament : peşte scurmător, puţin sociabil, cer
tăreţ, uneori agresiv. Temperatura optimă : 22-24°C. Hrană :
vie. Mod de reproducere : ovipari Depune icrele pe pietre sau
găuri făcute pe fundul acvariului ; reproducătorii au grijă de
progenitură.

Cichlasoma meeki (Brind, 1918)

Ptherophylluni scalare (Ctwier,

Vallenciennes, 1831).

Denumirea populară : scalare sau bibanul velifer. Locul de
origine : Brazilia. Comportament : paşnic, sociabil. Temperatura
optimă : 24-28°C. Hrană : vie. Mod de reproducere : ovipar ;
depune icrele pe plante, pietre, ţevi ; perechile se aleg singure.
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Trichogaster trichopterus (Pallas, 1777)

Trichogaster leeri

(Bleeker, 1852).

Denumirea populară : guramul sidefiu sau guramul cu mo
zaic. Locul de origine : Sumatra, Malaya. Caractere : masculul
are aripioara dorsală ascuţită iar femela rotundă. Comporta
ment : paşnic, sociabil, puţin sperios. Temperatura optimă :
24-30°C. Hrana : vie, uscată, vegetală. Mod de reproducere :
idem Betta spendens.

Trichogaster leeri (Bleeker, 1852)

Cichlasoma meeki

(Brind, 1918).

Denumirea populară : gură de foc. Locul de origine : Yu
catan. Caractere : masculul mai mare ca femela şi cu aripioarele
32
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Aspecte din circuitul expoziţional

9
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Aspecte din circuitul expoziţional
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lul face cuib de spumă la suprafaţa apei, în care femela depune
icrele. După fecundarea icrelor femela este separată de mascul.
Cînd puii au eclozat se scoate şi masculul.
Betta splendens

Regan, 1909.

Denumirea populară : Beta sau peştele luptător. Locul de
origine : Thaylanda şi Malaya. Caractere : masculii au aripioa
rele caudale şi abdominale mai m;;1.ri ca la femele. Comporta
ment : în general nesociabili ; doi masculi nu se pot tolera în
acelaşi acvariu. Temperatura optimă : 26-23°C. Hrana : vie şi
uscată. Mod de reproducere : idem ca la Macropod11s opercula
ris.

Bctta splendens Regan, 1909

Trichogaster trichopterus

(Pallas, 1777).

Denumirea populară : guramul albastru. Locul de ongme :
India, Sumatra. Caractere : masculul are aripioara dorsală as
cuţită, pe cînd femela o are rotundă. Comportament : paşnic,
sociabil. Temperatura optimă : 24-28°C. Hrana : vie şi uscată.
Mod de reproducere : idem ca la Bei:ta splendens.
31
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Tlwyeria obligmia, Eigenmann, 1908

Macropoclus opercularis Linne, 1658.

Denumirea populară : peştele paradis. Locul de ongme :
de sud. Caractere : masculul mai mare ca femela, cu ari
pioarele mai lungi. Comportament : rezistent şi n esoc iabil În
timpul pontei masculii sînt agresivi. Temperatura optimă : 22China

.

240C.

Hrana :

omnivor. Mod de

reproducere : ovipar ; mascu-

Macropodus opercularis Linne, 1658

30
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Fig. 1. Schema circulaţiei gazelor

Echilibrul biologic din acvariu se poate deregla fie datorită lip
sei unei cantităţi corespunzătoare de plante, fie prin suprapopu
larea lui cu peşti. In ambele cazuri se intervine prin introduce
rea de oxigen suplimentar cu ajutorul aerării (oxigenarea me-

Fig. 2. Circuitul biologic din acvariu

canică) fie prin oxigenarea naturală (mărirea numărului de
plante) De asemeni echilibrul biologic se mai poate deregla din
cauza iluminării prea puternice sau prea slabe a acvariului.
In primul caz vor apărea algele verzi, iar în al doilea cele
11
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brune. Ambele categorii de alge vor creea un deficit de oxi
gen, şi ca măsură de remediere, se reglează iluminarea natu
rală sau artificială, după necesităţile care se impun.
Pentru a avea un acvariu de calitate, este bine ca în confec
ţionarea ramei şi montarea geamurilor (tăierea şi chituirea lor)

/

I!"
,...,._

I

--=> -

I_

:

Fig. 3 Aş€zarea nisipului în acvariu.

Tipuri de acvarii

să ne adresăm specialiştilor. Acvariul astfel confecţionat se
umple cu apă şi se lasă să stea 6-10 zile, pentru buna fixare
a geamurilor şi eliminarea substanţelor toxice incorporate în
chit.
In etapa următoare se trece la amenajarea acvariului care cu
prinde : dezinfecţia, spălarea nisipului, procurarea elemente
lor decorative, sădirea plantelor şi popularea lui cu peşti.
Dezinfecţia acvariului se face cu soluţie concentrată de hiper
manganat de potasiu sau albastru de metil, lăsîndu-se umplut
cel puţin 24 de ore, după care acvariul se spală din nou. Cel
mai bun nisip pentru acvarii este cel de rîu, cu bobul mare,
care permite o bună circulaţie a apei prin el. Spălarea nisi12
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Hrana : omnivor. Mod de reproducere : la o femelă se reparti
zează 3 masculi. După depunere reproducătorii se scot din ba
zin. Mîncător de icre.
Hyphessobrycon innesi

Myers, 1936.

Denumirea populară : peştele neon. Locul de origine : Bra
zilia, Peru. Caractere : masculul mai zvelt şi mai suplu ca femda.
Comportament : relativ rezistent, vioi, paşnic, sociabil. Tem
peratura optimă : 22-23°C. Hrana : omnivor. Mod de reprn
ducere : ovipar. Reproducătorii se scot clupă depunerea icrelor,
care sînt fotosensibile.

Myers, 1936
Hyphessobrycon innesi

Thayeria obliquua

Eigenmann, 190[),

Locul de origine : Brazilia. Caractere : masculul mai suplu
ca femela. Comportament : paşnic, sociabil. Temperatura op
timă : 23-28°C. Hrana : vie şi uscată. Mod de reproducere :
ovipar, după depunerea icrelor reproducătorii se îndepărtează
din bazin.
29
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Hemigrammus caudovittatus Ahl, 1D23

Hyphessobrycon flammeus

Myers, 1D24.

Denumirea populară : flameus sau Roşcatul de Rio. Locul
de origine : apele şi bălţile din jurul lui Rio de Janeiro. Carac
tere : la femelă culorile sînt mai puţin vii decît la mascul, îno-

Hyphessobrycon flammeus Myers, 1924

tătoarea anală este mai puţin arcuită faţă de a masculului, care
este dreaptă. Comportament : deşi uneori pare agresiv faţă de
alţii, este vioi, de cîrd, sociabil. Temperatura optimă : 20-22"C.
28
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pului S€ face în mai multe ape, pînă cînd apa rămîne limpede.
Stratul de nisip se pune în funcţie de mărimea bazinului,
avîndu-se în vedere ca înclinarea lui să fie spre faţa acvariului
(fig. 3).
Ca elemente auxiliare se folosesc pietre naturale şi lem
nul neprelucrat şi neutralizat prin fierbere în soluţie concen
trată de sare. Aceste elemente se dezinfectează şi ele nu trebuie
să disloce un volum mare de apă. Poziţia acvariului trebuie
astfel aleasă încît să nu depăşească 1 m. faţă de sol.
Acvariile se aşează pe suporturi rezistente la greutatea
acvariului, cu o bună stabilitate. Urmează apoi aşezarea ele
mentelor decorative şi amplasarea plantelor. Este bine
să se sădească plantele mari într-un strat de nisip mai adînc,
în spatele acvariului, iar plantele mici spre faţă. Adîncimea
apei în timpul sădirii poate fi de 10-15 cm sau mai mult.
înainte de sădire, plantele se sortează, se curăţă de frunzele
vechi, se taie vîrfurile rădăcinilor pentru o bună dezvoltare a
lor şi se dezinfectează într-o soluţie de lămîie diluată cu 6
părţi de apă curată, sau în soluţie slabă de hipermanganat de
potasiu sau albastru de metil. Este bine a selecta plante mai
tinere, pentru că ele se adaptează mai bine şi trăiesc mai mult.
Apa trebuie pregătită la temperatura ce prieşte peştilor
pe care vrem să-i creştem şi trebuie să stea cel puţin 24 de
ore pentru a se elimina clorul din ea. Pentru umplerea acva
riului cu apă, fără să tulburăm nisipul, J?Utem folosi una din
metodele indicate în figura 4-

Fig. 4. Modalităţi de umplere a acvariului

După umplere, sub acţiunea plantelor, apa se va maturiza
şi după o săptămînă se trece la popularea acvariului cu peşti,
ţinînd seama ca numărul lor să fie în echilibru biologic cu
13
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plantele existente. După populare acvariul se acoperă cu plăci
mobile de sticlă care opresc pătrunderea prafului şi împiedică
anumite specii de peşti să sară afară.
O importanţă deosebită în viaţa unui acvariu o are lu
mina, care poat€ fi naturală sau artificală. În cazul luminii
naturale, poziţiile cele mai avantajoase faţă de punctele car
dinale sînt cele estice şi vestice. În cazul iluminării artificiale,
cele mai indicate sînt tuburile fluorescente. Dirijarea luminii
în apă, se face, cu ajutorul unui ecran confecţionat din mate
rial inoxidabil, astfel ca în acvariu să rămînă cît mai puţin
spaţiu neluminat.
Dintre mijloacele tehnice a
jutătoare amintim aerarea, fil
trarea şi încălzirea, toate reali
zîndu-se cu dispozitive procu
rate în comerţ sau confecţionate
cu ajutorul altor acvarişti.
Hrana va fi distribuită în aşa
fel încît să poată fi consumată
în 2-4 minute. Este bine ca
peştii să nu fie hrăniţi numai
cu un singur fel de hrană, ci
cu una cît mai variată, în care
să predomine cea vie, procurată
Dirij area luminii în acvariu
din bălţi nepopulate cu peşti in
digeni.
Dăm mai jos spre orientare cîteva meniuri ce se pot folosi
în hrana peştilor de diferite mărimi :
Stadiul larvar
1

Stadiul puiet
Etapa I
2

I

Etapa II
3

Stadiul
adult

Peştişori de talie mică
[nfuzori
Daphnii,
A. Infuzori
Micro şi
�rindal tocat grdndal,
tubifex
B. Hrană preparată sub
Gălbenuş de Viermi albi,
Cultmă de
roşii, daph
formă de pudră
infuzord
ou fiert
nii vii
Peştişori de talie mijlocie
A. Infuzori.

Micro, grinda!
tocat

Daphnii mici, Daphnii
grindal, tu- adulte
bifex tocat tubifex

14
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Tanichthys aiboniubes Lin-Shu-Yen, 1937

Rasbora

heteromorpha

(Duncker, 1904).
Denumirea populară : pa
nă neagră. Locul de origine :
Malaya, Sumatra, Singapore.
Caractere : masculul mai zvelt
ca femela şi mai intens co
lorat. Comportament : paşnic,
vioi, sociabil.
optimă :

Temperatm";

22-24°C.

Hrană :

omnivor. Mod de reproduce
re : ovipar. Icrele sînt depuse
pe partea inferioară a frunze
lor,

ceea ce obligă perechea

Rasbora heteromorpha
(Duncker, 1904)

să se întoarcă cu burta în sus. Icrele sînt fotosensibile.

Hemigramnius caudovittatus Ahl, 1923.
Denumirea populară : roşioară braziliană. Locul de origine :
Fluviul La Plata. Caractere : masculul mai suplu, cu aripioarele
mai mari. Comportament : vioi, paşnic, sociabil, puţin certăreţ.
Temperatura optimă : 22°C. Hrana : vie, uscată, vegetală. Mod
de reproducere : ovipar, la o femelă se repartizează doi masculi ;
mîncător de icre.
27
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Puntitls nigrofasciatus

Gunther, 1868.

Denumirea populară : nigro. Locul de origine : Ceylon. Ca
ractere : culoarea roşie a masculului vario.ză mult în perioada
de reproducere. Compol'tament : paşnic, sociabil. Temperatura
optimă : 20-22°C. Hrană : vie şi uscată. Mod de reproducere :
ovipar. După depunere reproducătorii se scot din bazin.

Puntius nigrofasciatus Gunther, 1868

Puntius

oligolepis

(Bleeker,

1853).
Denumirea populară : mreană
curcubeu. Locul de origine : Su
matra. Caractere : masculii coloraţi
mai intens iar femelele cu pete
negre de-a lungul liniei laterale.
Comportament : paşnic, sociabil, cu
un „temperament" mai calm ca
alte specii ale genului Puntius. Temperatura : 20-24°C. Hrană :
omnivor. Culege hrana căzută pe fundul acvariului. Mod de
reproducere : ovipar ; mîncător de icre.
Tanichthys albonubes

Lin-Shu-Yen, 1937.

Denumirea populară : peştele cardinal. Locul de ongme :
China. Caractere : culoril€ masculului sînt mai intense decît ale
femelei. Comportament : rezistent, vioi, paşnic, sociabil. Tem
peratura optimă : 18-20°C Hrană : omnivor. Mod de repro
ducere : ovipar, la o femelă se plasează 2 masculi. Depunere
repetată. In acelaşi bazin se pot reproduce mai multe perechi.
26
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3

2
B. Cultură de infuzori
larve, hrană fină.

Hrană uscată
[ină, micro

Peşti de talie
A. Daphnie vie cernută,
hrană pudră.

111 ai

Viermi
şi roşii
tocaţi

4
albi Viermi alti.
roşii, dap
hnii vii,
hrană us
cată şi pre
parată.

mare

Daphnii vii, larve Daphnii aadulte, grindal
dulte grindal, tubifex

B. Hrană uscată măruntă, micro, grindul,
gălbenuş de ou

Hrană pre
parată cu
granulaţie
mare.

Viermi albi,
roşii, daphnii vii,
carne, hra
nă uscată
Viermi,
daphnii,
carne, rîme,
etc.

Paralel cu aceste meniuri peştilor li se mai pot administra
vitamine, lapte praf şi alte preparate din comerţ, date într-o
măsură corespunzătoare.
Îngrijirea şi întreţinerea acvariului are o importanţă foarte
mare, ţinînd cont că prin aceasta creiem cele mai optime con
diţii pentru peşti şi totodată facem profilaxia împotriva bolilor
specifice acestor animale. Se va controla :zilnic temperatura şi
buna funcţionare a mijloacelor tehnice ajutătoare, se va urmări
creşterea plantelor, oprind înmulţirea lor excesivă.
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PLANTE DE ACVARIU
Familia Hydrocharitaceae : 1, 2 Vallisneria ; 3, ·1, 5 Pteridophyta : 1, 2 Ceratopteris ; 3. Marsilia ; 4. CeraElodea ; 6. Hydrilla ; 7. Lagarosiphon.
topteris ; 5. Pilularia ; 6. Azola ; 7. Salvinia.

https://biblioteca-digitala.ro

Hrană : vie şi uscată. Mod de reproducere : ovipar. După depu
nerea icrelor reproducătorii se îndepărtează.
Puntius conchonius (Hamilton -Buchanan, 1822).
Denumirea populară : conconius. Locul de origine : India
Caractere : masculii mai viu coloraţi. Temperatura optimă : 21220C. Comportament : re.zistenţi, vioi, paşnici. Hrană : omnivor.
Mod de reproducere : ovipar. Mîncători de icre.

Puntius conchonius (Hamilton-Buchann, 1822)

Puntius schubertii.

Masculii mai mici, prezentînd deasupra liniei laterale
puncte negre proeminente. Vioi, paşnici, preferă o temperatură
de 21-22°C. Nepretenţioşi la hrană; ovipar ; la o femelă se re
partizează 2 masculi.

Puntius schubertii
25
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Brachydanio rerio (Hamilton-Buchnann, 1822)

peratura optimă : 20-24°C. Hrană : omnivor. Mod de repro
ducere : ovipar, mîncător de icre.
Puntius tetrazona (Bleeker, 1860).
Denumirea populai-ă : sumi sau t.etra. Locul de origine :
Malaya, Sumatra. Caractere : masculul mai viu colorat (aripioa
rele şi botul mai roşu). Comportament : vioi, mobil, de cîrd.
Masculii certăreţi între ei. Temperatura optimă : 22-24°C.

Puntius tetrazona (Bleeker, 1860)

24
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Familia Alismataceae

:

Gen. Ec<hinodorus

-
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Familia Aponogetonaceae, Gen Aponogeton
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Familia Araceae, Gen Cryptocoryne
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Danio rnalabaricus (J erdon, 1849).
Denumirea populară : peştele jandarm. Locul de ongme :
Malabar şi Ceylon. Caractere : masculii mai supli şi mai viu
coloraţi. Comportament : rezistent, paşnic, vioi, de cîrd. Tem-·

Carassius auratus Linne, 1758

23
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Brachydanio rerio

(Hamilton-Buchnanan, 1822).

Denumirea populară : zebră. Locul de origine : India. Ca
ractere : masculii mai supli ca femelele, cu un colorit mai în
chis. Comportament : rezistent,
v101, sociabil. Peşte de cîrd, nici
odată în repaus. Tem.peratura op
timă 21-24°C Hrană : omnivor.
Mod de reproducere : ovipar. LD
o femelă se repartizează 2 masculi.
Mîncător de icre.

Platupoecillus

maculat11s

Gunther,

22
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SPECII DE PEŞTI EXOTICI DIN ACVARIUL BĂCĂUAN
Lebistes reticuiatus

Peters, 1859.

Denumirea populară : guppi. Locul de or1gme : Trinidad
şi partea de N-E a Americii de Sud. Caractere : masculii mai
mici (2,5 cm) şi policolori, femelele mai mari (5 cm) şi unico
lore. Comportament : paşnici, vioi, sociabili. Temperatura opti
mă : 22-23°C. Hrana : omnivori. Modul de reproducere : vivi
pari. După naştere femela trebuie separată.
Xiphophorus heIIeri

(Heckel, 1848).

Denumirea populară : xifo sau peştele cu coadă de spadă.
Locul de origine : Mexic, Guatemala. Caractere : masculul (8
cm) are coada alungită ca o spadă şi mai mic ca femela (12 cm).
Comportament : paşnici, sociabili. Adesea masculii se bat între
ei. Temperatura optimă : 2Q_:_23°C. Hrana : omnivori. Mod de
reproducere : vivipari ; după naştere femela trebuie separată ;
se încrucişează cu alte specii vivipare.
Piatypoeciilus rnaculatus

Gunther, 1866.

Denumirea populară : plati ; Locul de origine : Mexic, Gua
temala. Caractere : masculul are organ de cuplare. Comporta
ment : paşnic, sociabil. Temperatura optimă : 20-26°C. Hrană :
vie şi uscată. Mod de reproducere : vivipari.
Mollienisia sphenops

(Cuvier - Vallencienes, 1846).

Denumirea populară : molly. Locul de origine : America
Centrală şi sudul Americii de Nord. Caractere : masculul are
organ de cuplare, mai mic ca femela (6 cm). Comportament :
vioi, paşnic. Temperatura optimă : 24-28°C. Hrană : vie, us
cată, vegetală. Mod de reproducere : vivipar. După naştere fe
mela se separă.
Carassius auratus

Linne, 1758.

Denumirea populară : Carasul auriu sau peştişorul de aur.
Locul de origine : China. Caractere : masculul mai zvelt ca fe
mela. Comportament : paşnic, sociabil, rezistent, mîncăcios.
20

https://biblioteca-digitala.ro

Temperatura optimă : 20°C. Hrană : omnivor. Mod de reprodu
cere : ovipar. După depunerea icrelor reproducătorii se scot din
bazin.

Lebistes reticulatus Peters, 1859

Xiplwphorus heileri (Heckel, 18-±8)
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