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NYUGTATÓ ÉS VIDÁM 
ELFOGLALTSÁG
A család minden tagja örömét lelheti egy szép akváriumban, 
hiszen a halak tartása nyugtató és vidám elfoglaltság. Sok gyer- 
mek szeretne halakat tartani, azonban tudni kell, hogy felelős 
tartásukhoz sok ismeretet kell elsajátítani. Meg kell ismerni
az akváriumban tartható halfajokat, életmódjukat, környezeti 
igényeiket és tisztában kell lenni a megfelelő táplálásukkal is. 
Meglátod, minél jobban megismered őket, annál többet akarsz 
majd tudni róluk.

Sok gyermek 
szeretne halakat 
tartani, azonban 
tudni kell, hogy 
felelős tartásukhoz
sok ismeretet kell 
elsajátítani.

AZOK A 
CSODÁLATOS 
HALAK

A fenti fotón vörös neonhalak
(Paracheirodon axelrodi) láthatók
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Az akváriumhoz felszereléseket is be kell 
szerezni. Az egyik legalapvetőbb a vízszűrő. 
Ebből több típus is kapható (akváriumon 
belül vagy kívül elhelyezhető), de minde- 
gyikük lényege, hogy segítenek a vizet 
tisztán tartani. A szűrőkészüléknek a nap 
huszonnégy órájában üzemelnie kell, éjsza- 
kára sem kapcsolható le. A vízszűrőt mindig 
az akvárium méretének függvényében 
válasszuk ki. A szűrőkészülék belsejében 
különböző anyagokat helyeznek el a gyár- 
tók (szivacs, kerámia stb.), amelyek segítik 
a hasznos baktériumok megtelepedését, 
azonban időközönként ezeket meg kell 
tisztítani.

EGY AKVÁRIUM FELDOBHATJA A SZOBÁDAT

Egy akvárium feldobhatja a szobádat, sőt 
még a legüresebb sarokba is életet csem- 
pészhet. Egy jól kialakított akvárium által
beleláthatsz a víz alatti világ rejtelmeibe és 
rengeteget tanulhatsz a természetről.
A legfontosabb azonban, hogy alaposan 
tájékozódj, mielőtt megveszed az első 
akváriumodat.

Egy akvárium beszerzése előtt sok mindent 
át kell gondolni és mindenképpen meg kell 
beszélni a szülőkkel, családtagokkal is.
A halak rendszeres gondoskodást igényel- 
nek, amelyet minden esetben meg kell kap-
niuk. A nyári szünidőben éppúgy, mint a téli 
síelés alatt vagy az ünnepnapokon.
Az első lépés, hogy megtaláljuk az akvá- 
rium ideális helyét. Mindenképpen világos 
helyre tegyük, legjobb, ha szórt fényt kap 
az akvárium, tehát a napfény ne érje köz- 
vetlenül, de az is fontos, hogy könnyen 
hozzá lehessen férni, ami főként az etetés 
és az akvárium tisztítása szempontjából 
lényeges. Lehetőség szerint ne egy forgal- 
mas folyosóra tegyük, mert az állandó 
jövés-menés zavarhatja a halakat. Elektro- 
mos csatlakozási hely (elosztóval) feltét- 
lenül szükséges.

Fent: vörös fantomlazac példányok 
(Hyphessobrycon sweglesi)

Jobbra: aranyhal (Carassius auratus)

FIGYELEM! Magyarországon 
tilos gerinces állatot gömb 
alakú akváriumban tartani. 
A halak ebben állandó 
stresszhatásnak lennének 
kitéve, hiszen elveszítik
a tájékozódó képességüket, 
nem tudják felmérni a terü- 
letüket, s nem találnak 
búvóhelyet sem.
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Egy másik fontos eszköz a levegőztető, ami 
nélkülözhetetlen a víz optimális oxigéntar- 
talmának kialakításához és fenntartásához. 
Kaphatóak olyan praktikus vízszűrők is, 
amik egyben a levegőztetést is biztosítják. 
A levegőztetőnek ugyancsak éjjel-nappal 
működnie kell, hiszen a halaknak éjszaka is 
szükségük van az éltető oxigénre. A leve- 
gőztető és a vízszűrő kiválasztásakor 
mindig figyelembe kell venni az akvárium 
méretét, a tartani kívánt halak faját, meny- 
nyiségét. Ha trópusi halakat tartunk, a fűtő- 
test is fontos felszerelés, ami hideg időben 
is biztosítja a meleg vizet. A modern fűtő- 
berendezések automaták, ami azt jelenti, 
hogy csak akkor kapcsolnak be, ha
a beállított hőmérséklet (pl. 25 °C) alá 
csökken a víz hőmérséklete. Emellett a hő- 
mérő, a világítás, a halkiszedő háló és
az algakaparó mind-mind hasznos kellékei 
az akváriumnak. Világításból érdemes
a modern és egyúttal energiatakarékos 
LED égőket választani. 

Ahogy említettük, a vízszűrők nagyon hasz- 
nosak, de ettől függetlenül elkerülhetetlen 
az akvárium vizének időnkénti részleges 
cseréje. Ezáltal minden káros mellékter- 
méket eltüntethetünk a vízből, így halaink is 
sokkal jobban érzik majd magukat. Nem 
elég csupán az elpárolgott vizet utántölteni, 
hiszen párolgáskor csak a víz távozik,
a káros anyagok egyre jobban feldúsulnak 
az akváriumban. Súlyos hiba azonban tel- 
jes vízcserét csinálni, az akváriumot kiürí- 
teni és újra feltölteni – soha ne ess ebbe
a csapdába! Inkább rendszeresen, de a víz-
nek csak egy részét cseréld le.

TUDTAD? Érdemes lefedni 
az akváriumot, mert 
bizonyos halfajok, mint 
például a cápamárna is, 
képesek kiugrani a vízből.

A fotón: trópusi édesvízi akvárium
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Mielőtt az akváriumba betelepítenénk
a halakat, mindenképpen egy-két héttel 
korábban be kell rendezni (növényekkel is) 
és feltölteni vízzel, hogy kialakuljon a meg- 
felelő biológiai egyensúly. A víz minőségét 
(pl.: kémhatás, vízkeménység) is ellenőrizni 
kell, amiről a szaküzletekben pontos tájé- 
koztatást kaphatsz. Ezt rendszeresen érde- 
mes elvégezni. Közvetlenül csapvízbe sose 
helyezd a halakat, mivel az ivóvízhez – 
hogy biztonságosan fogyasztható legyen – 
klórt adagolnak. Ez káros halainkra. A klór 
ellen például vízelőkészítő vegyszerekkel 
lehet védekezni.

Ha az iránymutatás szerint az akvárium 
készen áll a halak befogadására, akkor 
nincs más hátra, mint hogy megvegyük
a halakat. Tájékozódjunk róla, de szakem- 
ber tanácsát is kérjük ki azzal kapcsolat- 
ban, hogy milyen halakat szabad együtt 
tartani. Az is fontos, hogy ne zsúfoljunk túl 
sok halat az akváriumba. A legjobb, ha már 
a tervezés során időben kiválasztjuk
a tartani kívánt fajokat, és az ő igényeikhez 
igazítjuk az akváriumot.

Milyen típusú akváriumot 
válasszunk?
Számos akváriumtípus létezik, legnépsze- 
rűbbek a ragasztottüveg-akváriumok. 
Ennek egy továbbfejlesztett változata
a domború előlapos, úgynevezett panorá- 
maakvárium. Előre elkészített akvárium- 
szetteket is lehet kapni, s bár áruk általá- 
ban kedvező, néha előfordul, hogy a 
bennük elhelyezett felszerelések alulmére- 
tezettek vagy nem megfelelőek, például
a szükségesnél gyengébb szűrőkészüléket 
tartalmaznak. Ezért mindig érdemes végig- 
gondolni és kiválasztani a megfelelő beren- 
dezéseket. Ebben a szakkereskedők is 
tudnak segíteni.

Az akváriumok aljzatának kialakításához 
használhatunk kavicsot, homokot, köveket, 
amelyek búvóhelyként is szolgálhatnak 
halainknak.  Arra mindig ügyeljünk, milyen 
halakat fogunk tartani, egyes fajoknak 
(főleg a talajon élőknek) ugyanis lehetnek 
speciális igényei. 

A páncélosharcsáknak például (mint 
amilyen a lenti képen látható Corydoras 
trilineatus is) mindenképpen apró 
szemcseméretű homokra van szükségük.

Vízinövények egy akvarisztikai szaküz- 
letben. Lent: háromcsíkos páncélosharcsa 
(Corydoras trilineatus)

Az akváriumok díszítése
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Barlangokkal, sziklákkal, gyökerekkel, fa- 
ágakkal is gazdagíthatjuk az akváriumot, 
de ezeket érdemes kifőzni használat előtt. 
Vízinövényeket is ültethetünk kedvünk sze- 
rint, de természetesen tanulmányozzuk 
ezek igényeit is, hogy melyeknek tudunk 
megfelelő élőhelyet biztosítani. Bizonyos 
növényeknek nagyon magas fényigénye 
van, megint mások nem tarthatóak huza- 
mosan víz alatt. Kezdőknek kiváló választás 
a valiznéria, a vízikelyhek (Cryptocoryne 
sp.) és vízikalászok (Anubias sp.) külön- 
böző fajai, valamint a hínárok.

Egy szép háttér – ami készülhet az akvá- 
rium hátsó üvegére kívülről felragasztott 
fóliából vagy belül elhelyezhető háromdi- 
menziós megoldással – teszi teljessé 
a medence kialakítását.

Hogyan válasszunk 
halat? 

Gyakran szeretnének a gyerekek arany- 
halas akváriumot, mert nagyon tetszetős, 
és az elterjedt tévhit szerint az aranyhalak- 
nak nincsenek speciális igényeik. Az igaz- 
ság azonban az, hogy az aranyhalaknak 
hatalmas térre, erős szűrésre van szüksé- 
gük. Sőt, nyáron még a hűvös víz biztosí- 
tása is problémás lehet. Éppen ezért, kezdő 
akvaristáknak sokkal jobb választás egy 
trópusi édesvízi akvárium berendezése. 

Ettől függetlenül, legyen az bármilyen 
halfaj, tartása komoly előkészületet és 
utánajárást, tanulást igényel.

A trópusi halakkal benépesített tengervizes 
akváriumot semmiképp sem javasoljuk első 
akváriumnak. Ezen állatok tartása, igényeik 
kielégítése komoly kihívás, érdemes előbb 
tapasztalatot szerezni édesvízi halak gon- 
dozásával. Amellett, hogy a tengeri halak 
jellemzően kényesebbek is édesvízi társaik- 
nál, a tengeri akvárium berendezése és 
fenntartása jóval költségesebb is.

A fotón: trópusi édesvízi akvárium

Az akváriumban tartható halak több 
csoportba sorolhatóak aszerint, hogy 
honnan származnak, milyen vízben élnek. 
Ezek közül a három legfőbb típus a hideg 
édesvízben élők, a trópusi édesvízi halak és 
a trópusi tengeri fajok. 

Mindhárom csoportba rengeteg gyönyörű 
hal tartozik, így mielőtt döntesz, gondold 
végig, hogy mi a célod az akváriummal. 
Ahogyan azt korábban említettük, érdemes 
először könnyen tartható fajokkal 
foglalkozni.

TUDTAD? Az aranyhal az 
egyik legváltozatosabb 
díszhal, ami abból is látható, 
hogy egyes fajtái nem 
hasonlítanak egymásra.
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Az ebbe a csoportba tartozó halak vizét 
nem kell fűteni, viszont nehézséget okozhat 
(főleg könnyen felmelegedő lakásokban), 
hogy többségük nyáron is hideg vizet igé- 
nyel. Számos képviselőjük kristálytiszta, 
alaposan szűrt, magas oldott oxigéntar- 
talmú, esetenként erősen áramló vizet 
igényel. A legismertebb hideg édesvízben 
élő halfaj az aranyhal, amelynek sok válto- 
zata létezik. Más, egyébként trópusinak 
tekintett faj is akad, amelyik jól viseli az 
alacsony hőmérsékletet, például a kínai 
paradicsomhal vagy a rózsás díszmárna. 
Utóbbi fajoknál a nyári hőség sem prob- 
lémás, mivel ők tág határok között elviselik 
a hőmérséklet változását. A különböző 
halfajok tartási igényeiről mindenképpen 
tájékozódj a vásárlás előtt, olvass utána
a kiválasztott halak jellemzőinek.

Az egymással társítható halak közt van, 
amelynek kedvenc élettere a felszínen (pl. 
dániók), megint másoknak az akvárium 
közepén (pl. pontylazacok többsége), vagy 
épp a fenekén (harcsafélék, csíkhalak) 
található. Mielőtt különböző fajú halakat 
összeeresztünk, okvetlenül olvassunk 
utána, hogy megegyeznek-e igényeik és 
nem bántják-e egymást.

Hideg édesvízben élő 
halak 

Aranyhal (Carassius auratus)

A trópusi édesvízi halak a világ melegebb 
tájairól, Dél-Amerika, Afrika, valamint Ázsia 
és Ausztrália folyóiból és tavaiból származ- 
nak. Többségük 24-28 °C hőmérsékletű víz- 
ben tartható. Rengeteg ilyen hal kapható, 
sokan közülük (pl. guppik, egyes pontyla- 
zacok, mexikói kardfarkú halak) jól társít- 
hatóak egymással és könnyen tarthatóak.

Trópusi édesvízi halak 

Két zebradánió (Danio rerio)

Tengeri halak 
A tengeri halak tartása, ahogy már koráb- 
ban említettük, bonyolultabb feladat, így 
gyerekeknek, kezdő haltartóknak nem 
javasolt. Mivel a tenger vízminősége sokkal 
kevésbé változik, mint a kisebb édesvizeké, 
ezért a tengerekből származó halak is sok- 
kal kényesebbek a víz tulajdonságainak 
megváltozására. Gyakorlatra és több fel- 
szerelésre is szükségünk van, hogy helye- 
sen tarthassuk ezeket a színpompás
halakat. 

Ne feledjük azt se, hogy a tengeri halak 
nagyobbik részét mindmáig a vadonból 
fogják be. Ezeket a halakat kiváltképp 
kihívás akváriumba beszoktatni, megfele- 
lően etetni, a természet megóvásának 
vagy rombolásának problémájáról
nem is beszélve.
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MINDIG ÜGYELJ ARRA, HOGY
EGÉSZSÉGES HALAT VÁSÁROLJ!

Ha eldöntötted, hogy betelepíted akvá- 
riumodat, a halakat szaküzletből (díszállat- 
kereskedésből vagy akvarisztikai szak- 
boltból) vagy tenyésztőtől érdemes besze- 
rezned. Mindig ügyelj arra, hogy egészsé- 
ges halat válassz! A beteg halat könnyű 
megkülönböztetni egészséges társaitól.
A kifakult szín, felfúvódott has, púpos hát, 
szakadozott úszók, külső sebesülések vagy 
az életmódtól eltérő viselkedés (pl. ferde 
úszás, aljzaton fekvés, túlzott rejtőzködés, 
pipálás) mind betegségek jelei lehetnek. 
Soha ne vásárolj olyan akváriumból, 
amiben elpusztult halakat találsz!

Ne felejtsd el, hogy a halakat általában 
fiatal korukban adják el, és számos faj 
jóval nagyobb méretet ér el idővel. 

Már az akvárium tervezésekor nézz alapo- 
san utána, mekkora kifejlett kori mérettel 
rendelkeznek a kiválasztott halaid és ehhez 
mekkora akváriumra van szükség. Szigo- 
rúan tilos nagy testű halat kis akváriumban 
tartani. A boltban a megvásárolt halakat 
egy vízzel kb. félig telt nylon zacskóba 
teszik, amiben haza lehet őket szállítani. 
Fontos, hogy a zacskóban a víz fölötti tér- 
rész elegendő levegőt (vagy tiszta oxigént) 
tartalmazzon, hiszen a halaknak is szüksé- 
gük van erre a légzéshez. Télen ügyelni kell 
arra, hogy ha nagyon hideg az idő, a halak 
könnyen megfázhatnak, így gondoskodni 
kell egy hőszigetelt szállítóeszközről is.
Erre a célra kiválóak a hűtőládák, polisztirol 
dobozok. A helyesen csomagolt halak 
számára akár a fél- vagy egy napos
szállítás sem okoz gondot.

A fotón: gyászfoltos páncélosharcsa (Corydoras julii)

Halvásárlás
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Nem elég csak egészséges halakat kivá- 
lasztani, azt is kell tudni, hogy milyen 
fajokat lehet együtt tartani, illetve melyek a 
magányosan és a csoportosan élő fajok. 
Csoportosan, rajokban élő halakból csak 
egy egyedet tartani nem szabad. Az ilyen 
halak félénkek lesznek, elbújhatnak, színeik 
kifakulhatnak, megbetegedhetnek, de az is 
előfordulhat, hogy agresszívek lesznek a 
többi hallal szemben. Minden fajról a 
természetes igényeinek megfelelően kell 
gondoskodnunk.

TUDTAD? 
A moszatevő márna 
(Gyrinocheilus aymonieri) 
kifejlett korában a fajtár- 
saival vagy közel rokon 
fajokkal lehet civakodó, ha 
nincs elegendő helye.

Milyen fajok tarthatók 
együtt?

Moszatevő márna (Gyrinocheilus 

aymonieri). Jobbra: fekete tetrák 

(Gymnocorymbus ternetzi)

Azt is jó tudni, melyik hal ragadozó és me- 
lyik növényevő. Ez nemcsak a táplálkozási 
igények miatt fontos, hanem már a növé- 
nyek kiválasztásánál is, hiszen a növényevő 
halak hamar megdézsmálják a gyengébb 
növényeket. Ragadozó halakat ne társít- 
sunk olyan kisméretű fajokkal, amelyeket 
tápláléknak nézhetnek. Vannak területvédő 
halak is, amelyeknél elsősorban a hímek
a párzási időszakban gyakran veszeked- 
nek, így hímből egy egyedet célszerű 
tartani. A fenti kérdéseknek mindig alapo- 
san járj utána, mielőtt halat vásárolsz. Tájé- 
kozódj szakkönyvekből, folyóiratokból, 
megbízható internetes oldalakról, de bát- 
ran kérj segítséget tapasztalt akvaristáktól, 
tenyésztőktől és szakkereskedőktől is.

Ha megvásároltuk a halakat, a következő 
kérdés, hogy hogyan helyezzük be őket
az akváriumba. A halakat óvatosan tegyük 
először zacskóval együtt a vízbe és hagyjuk 
ott körülbelül fél óráig, hogy a két vízhő- 
mérséklet kiegyenlítődjön. Ezt követően 
nyissuk ki a zacskót, és töltsünk bele az 
akváriumunk vizéből, ami azért fontos, 
hogy a halak ne csupán a hőmérséklethez, 
hanem az akvárium vízminőségéhez is 
alkalmazkodhassanak. (Ha már eleve sok
a víz a zacskóban, nyugodtan kiönthetjük 
egy részét.) Csak ezután ereszthetjük be 
őket a vízbe. A telepítés napján soha ne 
etessünk, várjuk meg, míg halaink meg- 
szokják az akváriumot.
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Kellő időt kell fordítanod arra, hogy meg- 
tudd, mely táplálék ideális halaid számára. 
Ma már kitűnő minőségű száraz tápok 
kaphatók, amelyek kényelmesen használ- 
hatók és minden szükséges tápanyagot 
tartalmaznak. Emellett, nagyon fontos
a rendszeres élő eleség biztosítása, vagy 
fagyasztott, liofilizált (fagyasztva szárított) 
formában történő használata. A megfelelő 
táplálás nagyban hozzájárul halaink egész- 
ségvédelméhez. Növényevő halaknak bát- 
ran adhatunk zöldségeket is. 

Amikor kiválasztod akváriumod leendő 
lakóit, a megfelelő etetésüknek is járj 
utána. Tájékozódj afelől, hogy az adott faj 
érzékeny-e valamilyen tápanyagra 
(például törpesügéreknek nem ajánlott 
vörös szúnyoglárvát adni), vagy élő 
eleségen kívül megeszik-e más eledelt
(pl. a lepkehal szinte kizárólag élő 
rovarokat fogyaszt a víz felszínéről).

Neonhalak (Paracheirodon innesi) 

A megfelelő minőségű vízben tartott 
halakat a legtöbb betegség és élősködő 
nem támadja meg. 

Ha az akváriumban nem tartasz túl sok 
halat, jól működik a levegőztető és a szűrő- 
berendezés, megfelelő a vízminőség és 
rendszeresen cseréled a vizet, akkor halaid- 
nak csak kis valószínűséggel lesznek 
egészségügyi problémái.

A halak táplálása

A halak egészsége

TUDTAD?
Az óriás algaevő hal 
(Pterygoplichthys pardalis) 
a természetben akár fél 
méteresre is megnőhet,
és az elhullott halak tetemét 
is megeszi.
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A halak leggyakoribb megbetegedéseit két 
csoportra oszthatjuk: tartási hibákból faka- 
dó, valamint kórokozó által előidézett 
betegségek. Gyakran azonban a kóroko- 
zók is csak azokat a legyengült halakat 
tudják megtámadni, amelyeket helytelenül 
tartanak. Így az akvárium rendszeres ápo- 
lásával a legtöbb probléma megelőzhető.
Ennek lényege, hogy a halak számára 
szükséges optimális feltételeket folyama- 
tosan biztosítsuk. A leggyakoribb betegsé- 
gek kiváltó okai lehetnek: nem megfelelő 
hőmérséklet, az oxigénmennyiség csökke- 
nése, rossz vízminőség, mérgezés, táplálási 
probléma, különféle fertőzések (amelyeket 
gyakran újonnan vásárolt halakkal is be- 
hurcolhatunk). 

Bármilyen egészségügyi problémát észle- 
lünk, forduljunk állatorvoshoz! Számos 
díszhalbetegségre állatkereskedésekben is 
kaphatunk gyógyszert, de ne feledjük: 
a megelőzés jobb, mint a gyógykezelés!

Az akváriumi halak 
betegségei

Csak megbízható helyről (hozzáértő 
kereskedőtől vagy tenyésztőtől) vásárolj 
halat, és soha ne vásárolj olyan példá- 
nyokat, amelyek nem tűnnek teljesen 

egészségesnek.

A BETEGSÉGMEGELŐZÉS 
ARANYSZABÁLYAI

Legjobb, ha az új halakat karanténban 
tartod egy kis ideig. Ehhez egy kisebb 

akvárium kiválóan megfelel.

A vízminőséget mindig figyeld
az akváriumodban, hiszen halaidnak 

biztosítanod kell az optimális
tartási feltételeket.

Soha ne zsúfold túl az akváriumot.
Ez vonatkozik a halakra 

és a növényekre is.

Az elpusztult vagy haldokló halakat
el kell távolítanod az akváriumból, 
különben beszennyezhetik a vizet, 

kórokozókat terjeszthetnek és
a többi hal is megbetegedhet.

Mindig kiváló minőségű eleséggel
etesd halaidat.

TUDTAD?
A halak már megfigyeléssel 
is el tudják magukat 
helyezni a hierarchiában, 
nincs szükség arra, hogy 
minden egyed megvere- 
kedjen egymással.
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VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN
TÁJÉKOZÓDJ A HALFAJOKRÓL,

AMELYEKET SZERETNÉL HAZAVINNI! 

A platti, a molli, a guppi és a mexikói kard- 
farkú hal, ellentétben a legtöbb hallal, ele- 
venszülők, így a kis halak, világra jövete- 
lüket követően, már rögtön képesek úszni 
és enni. Mindannyian könnyen tartható 
fajok, számos színváltozattal. A legjobb,
ha Magyarországon tenyésztett 
példányokat tudsz beszerezni belőlük.

Kisebb termetű pontylazacok 
Neonhal, vörös neonhal, fekete tetra, izzó- 
fényű pontylazac, vörös és fekete fantom- 
lazac, lángvörös pontylazac, citromlazac, 
rózsalazac, serpalazac, rézlazac, valamint 
a szintén mutatós ferdénúszó pontylazac 
és császárlazac. Ezek a Dél-Amerikából 
származó fajok kivétel nélkül rajhalak, 
legalább 6 db-ot kell tartani belőlük.

Dániók, razbórák 
Zebradánió, leopárd dánió, színjátszó 
dánió, ékfoltos razbóra, kolibrihal. Vala- 
mennyien kisebb termetű, ázsiai halak. 
Főleg az akvárium felső régióját lakják be, 
és a pontylazacokhoz hasonlóan fajonként 
minimum 6 db-ot kell tartani belőlük.

Kolibrihalak (Tanichthys albonubes) 

Közkedvelt fajok, 
amelyek alkalmasak 
az átlagos otthoni 
akváriumban való 
elhelyezésre
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Kisebb testű díszmárnák
Pl. a vörös karcsú díszmárna, ötöves dísz- 
márna, brokátmárna, rózsás díszmárna 
könnyen tartható, mutatós fajok, a velük 
rokon dániókhoz hasonlóan szintén 
csoportos halak.

Ha be tudunk rendezni egy nagyobb (pár 
száz literes) akváriumot, választhatjuk
a közkedvelt vitorláshalat, vagy épp a kék 
és aranygurámit is. Ők könnyen tartható, 
de helyigényes fajok. Magányosan vagy 
párban is jól érzik magukat. Érdemes az 
akváriumba aljzaton élő halakat is telepí- 
teni. Egy részük algát is fogyaszt, ilyen 
például a közönséges algaevő harcsa 
(anci), vagy a sziámi ormányosmárna.
A lehulló eleség maradékát elfogyasztják
a különböző páncélosharcsák (pl. kékpaj- 
zsos, foltos vagy panda páncélosharcsa), 
párduccsíkok; de ők is igénylik a teljes 
értékű táplálást. 

Aranygurámi (Trichopodus trichopterus var.)

A nemkívánatos csigák elleni küzdelemben 
hasznos lakók lehetnek a csigaevő csigák 
vagy nagyobb akváriumban a kisebb 
termetű díszcsíkok (törpe díszcsík, sávos 
díszcsík). 

Vásárlás előtt mindenképpen tájékozódj a 
halfajokról, amelyeket szeretnél hazavinni. 
Akvarisztikai könyvekben, folyóiratokban 
vagy az interneten számos forrást talál-
hatsz, ahol részletesen tájékozódhatsz.

TUDTAD?
Tudományosan igazolt tény, 
hogy egy szép akváriumban 
élő díszhalak megfigyelése 
segít csökkenteni a stresszt, 
nyugtató hatású.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK
AZ ELSŐ AKVÁRIUMOD BERENDEZÉSÉHEZ!
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TUDOD 
A VÁLASZOKAT?

Gazdijogsi Junior

M I N I  T U D Á S P R Ó B A

TESZTELHETED TUDÁSODAT 
A HALAKRÓL  

Töltsd ki a tesztet, 
utána ellenőrizd
a válaszaidat!

KÉRDÉSEK 
A FELELŐS 
HALTARTÁSRÓL 
SZÓLÓ 
FEJEZETHEZ

A felelős haltartásról szóló fejezet ismereteiből állítottuk össze a 
kérdéseket, amelyeket az alábbi linkre kattintva érhetsz el:

Miután kitöltötted a tesztet és elküldted a válaszokat, az űrlapon
ellenőrizheted válaszaid pontosságát is. 

Mini tudásteszt a halakról
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