Cyprinidontidae türleri, anavatanları,
özellikleri, cinsiyet ayrımları, bakımı, sosyal
davranışı, üretimi, beslenmesi.
 CYPRİNİDONTİDAE FAMİLYASI (Yumurta bırakan

dişli sazanlar)

 Tür bakımından zengindirler.
 Tropikal ve subtropikal bölgelerde çok yaygındır.






Yalnızca Avusturalya’da raslanmaz.
Küçük ve orta boyda çok güzel renkli balıklardır.
Cyprinidontidae familyasının en karakteristik özelliği;
Ağızlarında dişlerinin bulunması,
Yumurta bırakmaları
Bıyıklarının bulunmamasıdır.

 Özellikle Aphysemion türleri yalnızca sürüler halinde

bulunurlar.
 Diğer
türlerin
küçük
toplulukları
birbirlerini
yiyeceklerinden,
türler
ayrı
akvaryumlarda
tutulmalıdır.
 Erkekler, aralarında iyi geçinmesine rağmen, dişilere
karşı oldukça saldırgandırlar. Bunun için yoğun bitkili
akvaryumlarda her erkek balığa küçük bir harem
kurulmalıdır.
 Akvaryum içinde dişilerin saklanabileceği yerler
bulunmalıdır. Aksi taktirde dişiler, erkekler tarafından
öldürülebilir.

 Akvaryumda genel olarak suyun üst tabakalarını





tercih ederler.
Aphyosemia
Panchax
Epiplatys
Nothobranchius

 Aphyosemion australe
 Coğrafik Kökeni: Angola, Kamerun, Kongo
 Beslenme Biçimi: Etçil. Canlı yemleri tercih ederler,

hatta kuru ve dondurulmuş yemlere alışmayabilirler.
 Davranış Biçimi: Barışçıl, uyumlu bir karma akvaryum
balığıdır.
 Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl.
 Yüzme Seviyesi: Orta - Yüzey

 Üreme: Erkekler dişilerden daha uzun kuyruklu,

renkli ve uzun yüzgeçli olur. Üremeleri diğer
türlerden daha kolaydır. 10 litrelik torf ile
zenginleştirilmiş bir üreme tankı yeterlidir. Bitkilerin
üzerine yumurtlarlar, bu yüzden akvaryumda bitki
olmalı, Yavruların iyi gelişmesi için artemia ve/veya
mikro kurt ile beslenmeli ve sık su değişimi
yapılmalıdır. Yumurtalar en fazla 3 hafta süre
içerisinde çıkar bu süre diğer türlere göre oldukça az
bir süredir.
 Sıcaklık: 21°C - 24°C
 Su Sertliği: Yumuşak - Orta
 pH: 6.0 - 7.0

 Latince Adı: Pachypanchax playfairii
 Coğrafik Kökeni: Madagaskar, Seyşeller ve Zanzibar






adasında, Tanzanya.
Yaşam Alanı: Küçük dereler ve göletlerde yaşar. Tatlı ve
acı su sistemleri.
Beslenme Biçimi: Doğada solucanlar, kabuklular,
böcekler ve balıklarla beslenir. Akvaryum ortamında
kaliteli pul yemleri kabul edecek olsa da su piresi veya
kan kurdu gibi canlı ve dondurulmuş yemler de
diyetlerinden eksik edilmemelidir.
Davranış Biçimi: Ağzına sığabilecek balıklara karşı
agresif.
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilere göre daha renklidir.

 Üreme:

Zor değildir, Yumurtlama tankında su
yumuşak, hafif asidik, pH 6.5 - 7.5, sıcaklık 23 - 26°C
değerlerinde olmalıdır. Yumurtlama tankında loş bir
ortam yaratmak için su üstü bitkileri kullanılabilir.
Yumurtaları bırakmaları için ince yapraklı bitkiler
veya naylon yumurtlama paspası eklenmelidir. Ayrıca
torf filtrasyon faydalı olacaktır. 1 erkek ve 2 dişiden
oluşan bir üçlü seçilir ve yumurtlama tankına
alınmadan önce canlı yem ile kondüsyon
kazandırılmalıdır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak
12 gün içinde çıkarlar. Yavrular yumurtadan çıktıktan
sonra artemia veya mikro kurt verilebilir.
 Su Sertliği: 5 - 20 °dH (Yumuşak - Sert)

 Epiplatys dageti
 Afrika: Monrovia, Liberya, güneybatı Gana'ya kadar










güney Fildişi Sahili üzerinde.
Coğrafik Kökeni: Gana
Beslenme Biçimi: Hem etçil,hem otçul
Davranış Biçimi: Barışçıl, uyumlu bir karma
akvaryum balığıdır.
Üreme: Dişiler daha küçük ve daha renksiz olurlar.
Sıcaklık: 21°C - 23°C üretimde 24°C
Su Sertliği: 5 - 12 °dH
pH: 6.0 - 7.0 üretimde 6.5

