MILJOONAKALA
Poecilia reticulata
(englanniksi: Guppy
ruotsiksi: guppy)
Miljoonakala on maailman tunnetuimpia ja suosituimpia akvaariokaloja.
Sillä on vahva maine helppona aloittelijan kalana,
mutta nykyään tämä valitettavasti pätee vain maatiaismuunnoksiin.
Pitkälle jalostetut isoeväiset muunnokset ovat herkkiä ja vaativia hoidokkeja.
Lukuisia väri‐ ja pyrstömuunnoksia.
”Millis” on alunperin kotoisin Keski‐Amerikasta ja Etelä‐Amerikan pohjoisosista
ja se on nykyään levinnyt laajalle koko maailmaan.
Se voi elää noin 3‐vuotiaaksi.

Koko: Koiras 2–4 cm + pyrstö,
naaras 5–7 cm pyrstöineen.

VAATIMUKSET
pH 7,0–8,5, lämpötila 23–26 °C.
Villi muoto ja maatiaismuodot
kestävät selvästi viileämpääkin
vettä, jopa 19 °C. Vesi keskikovaa
tai kovaa, dH 10–30. Pehmeässä
vedessä kalat sairastuvat herkästi ja jäävät hyvin lyhytikäisiksi. Etenkin Kauko‐Idässä
viljellyt muunnokset saattavat
vaatia
erittäin
kovaa
ja
emäksistä vettä ja suolanlisäystä. Pienelle ryhmälle pienikokoiseksi jäävää muunnosta
akvaarion minimi‐koko on 40 L.
Viihtyy parhaiten kun yhtä
koirasta kohti on 2–3 naarasta.

RUOKINTA
Kaikkiruokainen. Hiutaleet, pienet pelletit, pienet elävät tai
pakastetut eläimet, pehmeät
vihannekset. Osaa syödä sekä
pinnalta että pohjasta.
SOVELTUVUUS JA LUONNE
Vain niiden kalojen kanssa, jotka
sietävät samanlaista vettä. Ei
sovi näykkivien kalojen, kuten
monien barbien, eikä selvästi itseään isompien petokalojen seuraan.
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
Aikuinen naaras on suurempi ja
pulleavatsaisempi. Aikuinen koiras on selvästi värikkäämpi ja
sen pyrstö on suurempi. Koiraan
peräevä on kiertynyt pitkulaiseksi paritteluelimeksi, eväsiittimeksi. Nuorten kalojen su-

kupuolet erottaa toisistaan
vasta silloin, kun koiraan värit
alkavat kehittyä ja sen eväsiitin
alkaa muodostua.
LISÄÄNTYMINEN
Erittäin helppoa, jos vesi on
oikeanlaista ja kalat viihtyvät.
Voi lisääntyä riesaksi asti. Kalat
parittelevat jatkuvasti seura-akvaariossa, ja naaras synnyttää
parven 5 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 miljoonakalat ovat viljeltyjä.
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