MIEKKAPYRSTÖ
Xiphophorus hellerii
(englanniksi: Swordtail
ruotsiksi: svärdbärare)
Miekkapyrstö on keskikokoinen, vilkas ja näyttävä eläviä poikasia synnyttävä kala.
Sopii aloittelijankin akvaarioon, kunhan tilaa on tarpeeksi
ja sen vesivaatimuksista huolehditaan.
Useita värimuunnoksia, mm. punainen, vihreä, västäräkki ja tuksedo.
Miekkapyrstö risteytyy lähisukuisten lajien kuten platyn kanssa ja osa
myynnissä olevista kannoista saattaa olla risteytymiä, ei puhtaita miekkapyrstöjä.
Laji on kotoisin Keski‐Amerikasta alueelta, joka yltää Meksikosta Costa Ricaan.
Se voi elää noin 5‐vuotiaaksi.

Koko: Koiras 8–10 cm + miekka, naaras jopa 14 cm.
VAATIMUKSET
pH 7,0–8,5, lämpötila 22–26 °C.
Vesi keskikovaa tai kovaa, dH
10– 30. Pehmeässä vedessä
kalat sairastuvat herkästi ja
jäävät lyhytikäisiksi. Etenkin
Kauko‐Idässä viljellyt muunnokset saattavat vaatia melko
kovaa ja emäksistä vettä ja jopa
suolanlisäystä. Pienelle ryhmälle
akvaarion minimikoko on 140 L.
Viihtyy parhaiten kun yhtä
koirasta kohti on 2–3 naarasta.

RUOKINTA
Kaikkiruokainen, tarvitsee myös
kasvispitoista ruokaa. Hiutaleet,

pienet pelletit, pienet elävät tai
pakastetut eläimet, pehmeät
vihannekset. Osaa syödä sekä
pinnalta että pohjasta. Syö
melko tehokkaasti pehmeitä
viherleviä.
SOVELTUVUUS JA LUONNE
Käy niiden kalojen seuraksi, joilla
on samat vesivaatimukset. Saattaa häiritä pieniä ja arkoja kaloja
vilkkaudellaan. Koiraat nahistelevat keskenään ja ajavat jatkuvasti takaa naaraita, joten akvaariossa on syytä tarjota
tarpeeksi kasveja piilopaikoiksi.
Isoa koirasryhmää voi yleensä
ongelmitta pitää yhdessä, mikäli
naaraita ei ole.
SUKUPUOLIEROT
Koiraan pyrstön alaosa on
venynyt pitkäksi, teräväkärkiseksi miekaksi. Aikuinen naaras
on hieman suurempi ja pulleavatsaisempi. Koiraan peräevä on
kiertynyt pitkulaiseksi paritteluelimeksi, eväsiittimeksi. Nuorten

kalojen sukupuolet erottaa
toisistaan vasta silloin, kun
eväsiitin alkaa muodostua ja
miekka alkaa kasvaa. Osa
koiraista on aivan naaraan
näköisiä jopa vuoden ikäiseksi
asti.
LISÄÄNTYMINEN
Helppoa, jos vesi on oikeanlaista
ja kalat viihtyvät. Kalat parittelevat jatkuvasti seuraakvaariossa,
ja naaras synnyttää parven 7–9
mm pitkiä poikasia noin 4 viikon
kantoajan jälkeen. Poikaset ovat
heti melko reippaita uimareita,
mutta tulevat yleensä syödyksi
ellei akvaario ole hyvin runsaskasvinen tai ellei poikasia
pelasta toiseen akvaarioon kasvamaan. Poikaset syövät heti
synnyttyään samaa ruokaa kuin
vanhempansakin, mutta kasvavat parhaiten kun saavat
tarpeeksi pikkuötököitä kuten
artemiaa.
Kaikki
kaupoista
saatavat miekkapyrstöt ovat viljeltyjä.
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