
Az akvárium elhelyezése: 
 
Az akvárium elhelyezésénél, figyelembe kell venni a fényviszonyokat, mivel az intenzív napfénynek 
negatív hatása van a víz hidrokémiai összetételére.  Nem ajánlott az akváriumokat ablakpárkányokra, 
vagy ablakokhoz közel elhelyezni.  Az ablakpárkányra helyezett akvárium veszít esztétikai értékéből. 
A díszhal teljesen átvilágosodik, így látszik a csontvázuk és belső szerveik. Mindezen szabályok 
figyelembevételével a lakás legsötétebb sarka az ideális hely. Ablakoktól, fénytől távol. Mivel az 
általunk kínált akvárium csomagot műnövénnyel ajánljuk ki, így nincs szükség a fotoszintézisre, ezért 
a fény minimalizálásával csökkenthetjük az algák szaporodását, és az akváriumunk hosszabb ideig 
nyújthat vizuális élményt számunkra. 
 
Az akvárium összeállítása: 
Az akvárium összeállítását az elhelyezési szabályok betartásával nem igényel különösebb 
szakértelmet. Nagyon fontos, hogy minden egyes akváriumba kerülő dekorációs elemet ( kavics, 
műnövény) illetve technikai berendezést (szűrő) alaposan többször mossunk át mielőtt ezen tárgyak 
az akváriumba kerülnének. Ezek után válaszuk ki a legmegfelelőbb helyet a lakásban, és helyezzük el 
a polifoam habszivacsot melyre rátehetjük az akváriumot. Az alaposan átmosott aljzatkaviccsal illetve 
a műnövénnyel tetszőlegesen rendezzük, be akváriumunkat majd helyezzük el tapadókorongok 
segítségével a szűrőberendezést, ezek után kéz meleg csapvízzel töltsük fel és adagoljuk hozzá a 
literszámnak megfelelő víz kezelőt. Szereljük fel a konzol segítségével az akváriumvilágítást, és végül 
üzemeljük be a szűrő berendezéssel együtt. Amennyiben az akváriumunk 5-8 nap elteltével 
kristálytiszta, szagtalan, úgy megkezdhetjük a halak telepítését. Az EU szabályoknak megfelelően az 
akvárium literszáma 10 db kistestű hal tartására alkalmas (guppy, neon, kistestű aranyhal stb.) 
 
Halak etetése: 
 
Az etetést, ha lehet, egy nap mindig azonos időben végezzük. . Fontos szabály inkább többször 
keveset, mint egyszerre sokat. Nem is hinnénk, hogy halaink gyakran azért pusztulnak el, mert 
túletetjük őket. Fontos, hogy tisztában legyünk vele, kedvencünknek mekkora a táplálékigénye, és ne 
akarjunk egyszerre túl sok ételt beletuszkolni. Kellő odafigyeléssel megelőzhető a baj. A túletetés 
általános jelei könnyen észlelhetőek minden akváriumban, ezek a zavaros víz, az alga elszaporodása, 
a penészgombák, és az eltömődött szűrők a legjellegzetesebb tünetek közé tartoznak. A legjobban 
úgy tudódjuk megállapítani a szükséges mennyiséget, ha etetés alatt és után figyeljük a halakat. Ha 
néhány percen belül elfogy a táplálék, adjunk nekik még, egészen addig, amíg esznek. Amennyiben a 
beszórt mennyiség nem fogy el úgy egy háló segítségével távolítsuk el a maradékot, így megkímélve 
a vízháztartását. Rövid időn belül kialakul az ideális etetési mennyiség. Ha kihagyunk egy etetést, 
vagy akár többet is, ne aggódjunk, a szabadon élő halak néha hosszú ideig nem jutnak táplálékhoz.  
 
Akvárium karbantartása: 
 
A fenti szabályok betartása mellet az akvárium szinte gondozás mentes, amennyiben a szűrő 
berendezés filter szivacsa havi rendszerességgel ki van tisztítva. Ha az akvárium karbantartást 
igényel, úgy a víz egyharmadát vegyük le egy edénybe és fogjuk ki a halakat. A fenn maradó vizet 
öntsük ki és minden dekorációt, berendezést és a szűrőt alaposan mossunk át, majd töltsük vissza az 
előre kimert halakat tartalmazó vizet, és a hiányzó mennyiséget kéz meleg csapvízzel pótoljuk. 
Használjuk a literszámhoz megfelelő vízkezelőt, és a technikai berendezések beüzemelése után 10-
12 órával újból kristálytiszta vizű akváriummal büszkélkedhetünk. A halakat a karbantartást kövező két 
napban ne etessük. 
 
 


