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Z A R A Ż E N I PA S J Ą

Zakładamy
akwarium
od A do Z

Każdy może być akwarystą

Nasz nowy e-book z serii „Zarażeni pasją” nosi wymowny
tytuł Zakładamy akwarium – od A do Z. Ta elektroniczna
książka chce trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Chce być pomocą podręczną i skarbnicą podstawowej
wiedzy „w pigułce” zarówno dla akwarystów z przeszłością, jak i z przyszłością, zarówno dla akwarystów z dorobkiem, jak i takich, którzy właśnie rozpoczynają pełną
pasji przygodę z podwodnym światem roślin i zwierząt.
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Fot. Shutterstock.com

Podobno nie ma akwarystów złych, czyli takich, którym
nic nie wychodzi. Są natomiast akwaryści źle poinformowani. Jeżeli mimo wielu starań, ich akwaria marnieją,
nawiedzane przez coraz to nowe plagi (a to ryby padają, a to glony rosną, a to rośliny więdną, a to woda robi
się mętna i pełna niechcianych przybyszów), znaczy to,
że nie mieli jeszcze w ręku tego e-booka, że jeszcze nie
zaprzyjaźnili się z Zakładamy akwarium – od A do Z.
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1. Czas pierwszych decyzji
Wybieramy miejsce
W akwarystyce, jak w prawie każdej innej dziedzinie życia,
nieprzemyślane decyzje bardzo szybko się mszczą. Zanim
postawimy swój pierwszy zbiornik, który zatętni prawdziwym podwodnym życiem i od którego w konsekwencji
nie będziemy mogli odkleić nosa przez długie godziny
– musimy zastanowić się zatem nad jego lokalizacją,
czyli miejscem, gdzie zbiornik stanie.
Czy ma to być salon, gabinet, pokój dziecięcy czy
może sypialnia?
Każde z tych pomieszczeń ma swoje zalety, ale może
mieć i wady. Na przykład ciasny i zagracony pokój dziecięcy, w którym istnieje permanentne ryzyko uderzenia i stłuczenia zbiornika, nie wydaje się najbardziej
fortunnym pomysłem. A cicha sypialnia? Cóż, nie na
wszystkich przepływająca przez urządzenia filtrujące
woda (delikatnie „ciurkająca”) działa równie kojąco i usypiająco. Za to dla wszystkich bez mała domowników
akwarium jest najlepszym naturalnym nawilżaczem
powietrza – zwłaszcza w sterylnych i sezonowo dogrzewanych pokojach. Co więcej: alergicy wszelkich maści
– kichający praktycznie na sam widok siana i kwiatów,
upierzenia ptaków i sierści ssaków – pociechę mogą
znaleźć właśnie w akwarium. Dojmującą lukę w ich domu
spowodowaną brakiem żywych roślin i zwierząt doskonale
wypełnią bowiem, z reguły nieuczulający, mieszkańcy
podwodnego świata.
Jeżeli źle umiejscowimy akwarium, czekają nas mniejsze lub większe negatywne konsekwencje – od stałej
płochliwości ryb począwszy, poprzez niepohamowany rozrost glonów, a na pęknięciu zbiornika i wylaniu
się z niego wody skończywszy. Trzeba pamiętać, że niektórych błędów nie da się łatwo skorygować post factum – zbiornik raz zalany wodą, będzie musiał zostać
opróżniony, jeśli okaże się, że pierwszy wybór miejsca
okazał się niewłaściwy.
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AQUAEL ZESTAW GLOSSY CZARNY 100 PROSTY
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Jakich lokalizacji należy unikać?
Po pierwsze, akwarium nie może stać w miejscu bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych – gdyż
wkrótce głównymi mieszkańcami naszego zbiornika staną się glony, porastające szyby, sprzęty oraz liście i łodygi
pozostałych roślin.
Po drugie, zbiornik nie powinien stać w miejscu, w którym coś mogłoby na niego spaść. Jeżeli nad akwarium mają być podwieszone półki, upewnijmy się, że
ich zabezpieczenia są wystarczające. W razie potrzeby
wzmocnijmy je.
Po trzecie, postawienie zbiornika w miejscu przechodnim, gdzie ciągle się coś dzieje (np. w przedpokoju),
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Lokalizacja zbiornika nie może być przypadkowa –
musi być natomiast z góry zaplanowana.

nie jest dobrym pomysłem. Wiele gatunków ryb boi się
szybkich i nieoczekiwanych ruchów za szybą, stresuje je
także nagłe pojawianie się człowieka tuż przed akwarium.
Złym pomysłem jest również umieszczanie akwarium
obok drzwi: ich zamykanie będzie dla ryb stresujące.
Pamiętajmy, że stres ma ogromny wpływ na zdrowie
ryb. Dodatkowo płochliwość naszych ulubieńców może
zepsuć całą przyjemność z posiadania akwarium – ryby
zaczną chować się w kryjówkach, a ich system immunologiczny ulegnie osłabieniu, co sprzyjać będzie z kolei
rozwojowi rozmaitych chorób.

Akwarium a ściana nośna

Fot. Shutterstock.com

Jeżeli nie mieszkamy na parterze, a nasz wymarzony
zbiornik miałby mieć potężne gabaryty (od 400–500
litrów wzwyż). powinniśmy sprawdzić wytrzymałość stropu, by nie doszło do jego załamania. Takie dane posiada z reguły administracja osiedla lub architekt. O bezpieczeństwo możemy też zadbać we własnym zakresie,
ustawiając zbiornik przy ścianie nośnej i w poprzek belek
stropowych.
Ściany nośne zazwyczaj dzielą nasze mieszkanie od
mieszkania sąsiadów. Są znacznie grubsze i solidniejsze niż ściany działowe. Belki stropowe można natomiast wypatrzeć, oglądając dokładnie sufit. Regularne,
występujące co kilkadziesiąt centymetrów załamania
sufitu, lekkie zagłębienia czy też pęknięcia, najczęściej
pojawiają się w jednej linii. W tej właśnie linii ustawione
są belki stropowe.
Jeżeli nasze akwarium ma spory litraż, a będzie stało
na dużej wysokości, np. na stelażu, warto ten ostatni
przykręcić do ściany nośnej. Wtedy nie musimy się martwić o wytrzymałość stropu. Wytrzymałość jednej śruby
hartowanej o średnicy 10 mm na ścianie jest większa
niż ciężar większości akwariów, które zmieściłyby się
nam w domu.

Wyżej? Niżej?
Decyzja o tym, jak wysoko postawimy zbiornik, jest istotna.
Idealnie byłoby postawić go na linii wzroku osoby siedzącej – w końcu mieszkańców akwarium nie podziwia się
na stojąco, przez dwie minuty dziennie, a znacznie dłużej.
Tak umiejscowione akwarium pozwoli na komfortowe
oglądanie podwodnego świata.
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Akwarium stojące bardzo nisko lub wręcz postawione
na podłodze stanowi, po pierwsze, bardzo niewdzięczny
przedmiot obserwacji, a po drugie, ryby w takim zbiorniku
stają się nerwowe (widzą bowiem szybkie ruchy nóg).
Ustawienie akwarium na dużej wysokości też nie ułatwi
nam podziwiania ryb. Trzeba jednak przyznać, że takie
rozwiązanie świetnie nada się dla tych mieszkańców
zbiornika, którzy wymagają szczególnego spokoju, lub
par, które mają przystąpić do tarła i późniejszej opieki
nad potomstwem.
Wysokość, na jakiej stanie akwarium, jest ważna także
dlatego, że dużo łatwiej czyści się zbiornik. do którego
nie trzeba się schylać ani wspinać. Przymierzając się
do postawienia zbiornika, powinniśmy sprawdzić, czy
swobodnie włożymy do niego ręce i czy bez trudu będziemy mogli manipulować przy dnie. Za dobrą wysokość
ustawienia akwarium uznaje się taką, w której górna (!)
krawędź zbiornika znajduje się na wysokości ok. 120–130
cm. Należy również pamiętać o wolnej przestrzeni bezpośrednio nad zbiornikiem – tak, aby nic nie blokowało
naszych rąk ani dekoracji, które będziemy chcieli włożyć
do środka lub z niego wyjąć.

I wygodne, i praktyczne
Planując ustawienie akwarium, musimy pamiętać o bliskości źródła prądu. Zasilanie będzie potrzebne do podłączenia oświetlenia, filtracji i ogrzewania, a nikomu
nie marzy się ciągnięcie przedłużaczy przez pół pokoju.
Standardowe gniazdko w ścianie mieści dwie wtyczki, a do obsługi akwarium potrzeba co najmniej trzech
urządzeń elektrycznych, będziemy więc potrzebowali
jakiegoś rozgałęźnika. Warto przewidzieć ewentualne
dodanie nowego sprzętu do akwarium i zainstalować
rozgałęźnik z większą liczbą gniazdek, a najlepiej listwę
przeciwprzepięciową. Listwa taka nie powinna leżeć
na ziemi, ponieważ moglibyśmy ją zalać, a to groziłoby
zwarciem instalacji elektrycznej.
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W dużej firmie konsultingowej, restauracji, banku, szpitalu, kancelarii prawnej, siedzibie klubu sportowego,
sali konferencyjnej czy jakiejkolwiek poczekalni, w której spotykają się ludzie, duży i zadbany zbiornik z efektownymi roślinami i tropikalnymi rybami stanie
się z pewnością ozdobą miejsca. Nie tylko złamie jego
monotonię, ale wydatnie wpłynie na polepszenie samopoczucia przebywających w nim osób i ocieplenie
relacji międzyludzkich.
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Fot. Paweł Czapczyk

Fot. Paweł Czapczyk

Najlepiej ustawić zbiornik niedaleko jakiegoś źródła
wody – kuchni lub łazienki Docenimy to szczególnie wtedy,
gdy przyjdzie nam podmieniać wodę lub przenosić filtr
do przepłukania. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli zainstalować system stałej podmiany wody, bezpośrednia
bliskość łazienki lub kuchni okaże się wręcz kluczowa –
przebicie się przez jedną ścianę nie jest takim problemem,
jak ciągnięcie rur przez trzy.

Grunt to podstawa
Planując podstawę pod nasze akwarium, możemy wybrać jedno z trzech rozwiązań: kupić gotową szafkę oferowaną przez którąś z renomowanych firm akwarystycznych, zaadaptować istniejący mebel bądź samodzielnie
skonstruować lub zamówić odpowiedni stelaż.
Najlepszym – rekomendowanym przez nas! – wyborem,
przynajmniej na początek, będzie kupno gotowej szafki
zespolonej z kompletnie wyposażonym zestawem akwariowym. Za takim wyborem przemawia zarówno estetyka
wykonania, jak i funkcjonalność takiego kompletu.
Zaawansowani majsterkowicze mogą się pokusić o przystosowanie jako podstawy pod akwarium gotowego mebla – na przykład szafki pod telewizor (bez
kółek!), blatu na żeliwnych wspornikach pod maszynę
do szycia, a nawet wbudowanie akwarium w gotowy
regał itp.
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Fot. Paweł Czapczyk

Zapamiętajmy: akwarystyka nie jest hobby trudnym. Wystarczy odrobina sumienności i cierpliwości oraz ciągła chęć zdobywania i pogłębiania
wiedzy.

Jedno nie może podlegać dyskusji: stolik, szafka bądź
stelaż, na którym postawimy nasz zbiornik, musi być
stuprocentowo stabilny. Jeżeli się buja, na pewno nie
będzie odpowiedni dla celów akwarystycznych. Mebel
powinien być też tak skonstruowany, by wytrzymał spore
obciążenie. Jeśli akwarium ma stać na półce, musimy
upewnić się, czy półka ta ma co najmniej jedno podparcie w środkowej części. Inaczej prawie na pewno z czasem
wygnie się, a to może spowodować pęknięcie zbiornika.
Wszystkie półki mają tendencję do wyginania się, jednak
powinno się tolerować tylko niewielkie odkształcenia.
Obsługa zbiornika będzie wymagała miejsca, w którym
zgromadzimy nasze akwarystyczne przybory – pokarmy,
preparaty, leki, a także zbędne w danej chwili urządzenia.
Idealnym rozwiązaniem – jak już zostało powiedziane –
jest zakup kompatybilnej ze zbiornikiem szafki akwariowej.
Szafki są projektowane w ten sposób, że bez kłopotu
mieszczą się w nich niezbędne akcesoria, filtry i wszystkie
przewody elektryczne.
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Jeżeli planujemy zakup filtra kanistrowego, powinniśmy w szczególności zadbać o ukrycie go wewnątrz
mebla, na którym stoi akwarium. Jeśli z kolei myślimy o zastosowaniu filtra kaskadowego, musimy pamiętać, że będzie on wystawać z jednej strony zbiornika
(zazwyczaj z tylu lub z boku), i zostawić tam odpowiednio
dużo miejsca (mniej więcej kilkanaście centymetrów).
Choć wydaje się to odległe, warto zaplanować także półkę
na… akwarystyczną literaturę i prasę. Jeśli to wspaniałe
hobby nas wciągnie, z pewnością zechcemy poszerzać
wiedzę na jego temat!

magazyn akwarium

15

2. Kupujemy akwarium

Samce gupika, fot. Jacek Klonowicz

Po wyborze odpowiedniego miejsca pod zbiornik możemy
przystąpić do zakupu samego akwarium. Od razu musimy
ustalić, jakie będzie ono miało wymiary i kształt. Czeka
nas też decyzja: kupujemy gotowy zestaw czy zlecamy
specjaliście klejenie zbiornika na wymiar.
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Litraż, czyli pojemność zbiornika
Podejmując decyzję o wielkości zbiornika, powinniśmy
wziąć pod uwagę nasze zasoby lokalowe i finansowe. To
one przede wszystkim ograniczają potencjalne rozmiary
naszego wymarzonego akwarium. Powiedzmy sobie
szczerze, że jeśli to ma być w ogóle pierwsze stawiane
przez nas akwarium, to nie powinno być ono ani specjalnie duże (łatwiej bowiem urządzić i pielęgnować potem
zbiornik mniejszych i średnich rozmiarów), ani, z drugiej
strony, bardzo małe – o pojemności 25–50 litrów – ponieważ w niewielkich akwariach trudniej utrzymać równowagę biologiczną i stabilne parametry wody, które
są niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia ryb.

Przykładowe akwarium, fot. Paweł Czapczyk

AKWARIUM RIO 125 LED CZARNY
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Przyjmijmy, że dla początkującego akwarysty najlepszym rozwiązaniem będzie akwarium o pojemności
80–150 litrów. W takim zbiorniku zachowanie równowagi biologicznej okaże się o wiele łatwiejsze, zmieści się
on w większości mieszkań, pozostanie łatwy w obsłudze, a urządzenia do jego obsługi będą relatywnie tanie.
Co więcej, w takim litrażu nie będziemy ograniczeni do
trzymania jedynie przysłowiowych ślimaków i krewetek
bądź niewielkich ryb żyworodnych.

Wybieramy kształt
Najbardziej polecany adeptom akwarystyki, ale też doświadczonym hodowcom, którzy chlubią się swoistymi
„fishroomami”, czyli pokojami wypełnionymi regałami z akwariami, są zbiorniki o podstawie prostokąta.
Pewnym, a godnym uwagi odstępstwem od form tradycyjnie sześciennych są akwaria ze „ściętymi” przednimi
narożnikami bądź z delikatnie giętą szybą przednią.
Inne kształty zbiorników posiadają z pewnością wiele
zalet estetycznych, ale wady użytkowe górują w tym
przypadku nad walorami. Na przykład zbiorniki o podstawie wielokąta foremnego mają zazwyczaj dużą wysokość, a małą długość/szerokość, co jest niekorzystne
dla większości ryb.

Przykładowe wymiary (w centymetrach) wraz z pojemnością (wyrażoną w litrach) tradycyjnych akwariów
sześciennych:
• 50 x 30 x 30 cm (45 litrów)
• 60 x 30 x 30 cm (54 litry)
• 80 x 35 x 40 cm (112 litrów)
• 80 x 40 x 40 cm (128 litrów)
• 100 x 40 x 40 cm (160 litrów)
• 100 x 40 x 50 cm (200 litrów)
• 120 x 50 x 60 cm (360 litrów)
• 150 x 50 x 60 cm (450 litrów)
• 200 x 50 x 50 cm (500 litrów).
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Złotym rybkom w kulach mówimy
stanowczo: „Nie!”

Kule w kolosalnej większości przypadków w ogóle nie
nadają się do celów akwarystycznych. Dlaczego? Bo są
za małe, nie dają rybom możliwości schronienia (brak
kątów i zakamarków) i wypływania się, a oprócz tego są
trudne do czyszczenia i niełatwo zainstalować w nich
osprzętowanie techniczne. Co więcej: zniekształcają
obraz świata we wnętrzu.

Kupić czy zamówić?
Oczywiście akwarium możemy zamówić, dopasowując
jego wymiary do własnych potrzeb. Warto pamiętać,
że akwaria węższe niż 25 cm oraz wyższe niż 60 cm
mogą sprawiać kłopoty. Zbyt wysoki zbiornik utrudnia
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pielęgnację – trudno sięgnąć ręką do dna, z kolei zbyt
wąski jest niekorzystny dla zdecydowanej większości ryb,
uniemożliwia stworzenie optycznej głębi i zaaranżowania
dwóch, trzech planów z roślin i dekoracji.
Wybór zbiornika niewymiarowego sprawdzi się wtedy,
gdy akwarium ma zapełnić w całości jakąś konkretną
pustą przestrzeń – choćby między meblami czy pomiędzy
dwoma pomieszczeniami.
Zbiorniki niewymiarowe możemy zamówić w większości sklepów akwarystycznych lub u któregoś z uznanych
producentów akwariów, jednak zbiornik na zamówienie
będzie droższy od seryjnego i dłużej na niego poczekamy.
Powtórzmy zatem, że najrozsądniejszym wyborem dla początkującego hobbysty wydaje się akwarium o standardowych wymiarach, do którego łatwo dopasować szafkę,
pokrywę z oświetleniem i cały pozostały osprzęt. A najlepiej na początku kupić cały gotowy i kompatybilny
zestaw akwariowy.

Planując obsadę ryb, musimy pamiętać,
że rzeczywista pojemność akwarium będzie inna od katalogowej. Zostanie bowiem
umniejszona o grubość szkła, poziom nalanej do środka wody (chyba nigdy nie dociera ona do górnych krawędzi akwarium), wysokość podłoża i wystrój roślinny, a przede
wszystkim – o dekoracje i sprzęty zanurzone.
Zwłaszcza korzenie, kamienie i filtry wewnętrzne potrafią zająć znaczną objętość.
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Diabeł tkwi w szczegółach
Bezpośrednio przed zakupem powinniśmy skupić uwagę
na kilku szczegółach. Choćby na tym, czy klej silikonowy
pomiędzy taflami szkła został położony cienko i równo.
Na spoinach nie może być żadnych pęcherzyków powietrza –później stają się one najczęstszą przyczyną
przeciekania zbiornika. Niezauważona zawczasu obecność pęcherzyków powietrza jest o tyle niebezpieczna, że
akwarium może stracić szczelność po wielu miesiącach
od momentu kupna i, jak to w życiu bywa, może się to
zdarzyć wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Powierzchnia szkła musi być czysta – nie powinno być na
niej żadnych rys, bo rysy te z czasem mogą przerodzić
się w pęknięcia. Niedopuszczalne jest też, by krawędzie
szkła były wyszczerbione.
Jeśli kupujemy zbiornik o długości ponad 100–120
cm, powinniśmy upewnić się, czy wyposażono go we
wzmocnienia. Mowa o listwach przyklejonych wzdłuż
przedniej i tylnej szyby. Im obszerniejsze akwarium, tym
większe niebezpieczeństwo, że brak listew wzmacniających zakończy się katastrofą. W akwariach bardzo dużych
należy zastosować dodatkowe listwy wzmacniające
poprzeczne oraz wzdłuż przedniej i tylnej szyby przy dnie.
Zanim postawimy dopiero co kupione akwarium w docelowym miejscu, powinniśmy przygotować coś, co
wypełni przestrzeń między zbiornikiem a podstawą. Potrzebny będzie miękki materiał. który zniweluje drobne napięcia powierzchniowe wynikające z naturalnych
nierówności. Takie napięcia mogłyby doprowadzić do
pęknięcia akwarium!
Niezależnie od tego, jakiego materiału użyjemy, musi
być elastyczny i równomiernie rozłożony. Może to być
karimata turystyczna bądź styropian, a nawet kawałek
filcu lub korka. W sukurs przychodzą nam oczywiście firmy
akwarystyczne – w ich ofercie bez problemu znajdziemy
idealne podkładki.
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reklama

Pokrywa czy belka?
W zależności od tego, czy planujemy
urządzić akwarium z rybami mogącymi
wyskakiwać ponad powierzchnię wody,
czy też priorytetem dla nas stanie się
aranżacja w stylu naturalnym z wynurzonymi ozdobami i roślinami wyrastającymi ponad lustro wody – możemy
zastosować albo standardową pokrywę z oświetleniem (wariant pierwszy),
albo belkę oświetleniową (wariant drugi).
W przypadku opcji z belką musimy się liczyć z większym parowaniem
wody i częstszymi jej dolewkami, a co
za tym idzie z regularnymi pomiarami
parametrów.

3. Jakie akwarium,

tacy mieszkańcy

24

zakładamy akwarium od A do Z

Akwarium holenderskie 450 l Jarosława Wojnowskiego,
fot. archiwum autora

Przyszłą obsadę ryb oraz wystrój zbiornika trzeba dokładnie zaplanować. O faunie i florze w naszym akwarium
oraz o doborze tła i dekoracji nie może w żadnym razie
decydować ani przypadek, ani chwilowy kaprys. Filozofia, że do jednej pięknej rybki dodamy zupełnie inną,
też piękną, a potem jakąś szałową dekorację i wszystko
się jakoś ułoży, nie wytrzyma próby czasu. Jej skutkiem
będzie co najwyżej piękna katastrofa.

magazyn akwarium
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Jeśli stawiamy swoje pierwsze akwarium, zależy nam
zwykle na tym, by mieszkające w nim ryby były kolorowe,
żeby było ich dużo i by nie kosztowały zbyt wiele. Bardziej
zaawansowani akwaryści myślą w innych kategoriach. Na
pierwszym miejscu stawiają dobrostan roślin i zwierząt
oraz funkcjonalność całego stworzonego w akwarium
miniekosystemu.
Starają się wprowadzić ryby w otoczenie jak najbliższe
ich środowisku naturalnemu bądź koncentrują się na
wybranych grupach lub gatunkach ryb, które uważają za
szczególnie interesujące i w konsekwencji chcą doczekać się od nich potomstwa. Jeszcze inni, zafascynowani
zjawiskowymi cudami natury, leśnymi strumykami czy
górskimi turniami, pragną odtworzyć je w mikroskali
podwodnego świata.
Bojownika nie wolno trzymać w małym plastikowym kubku, fot. Paweł Czapczyk

26

zakładamy akwarium od A do Z

Zbiornik ogólny i towarzyski
Główną zasadą zakładania ozdobnego zbiornika towarzyskiego jest dobranie ryb, roślin i dekoracji tak, by
harmonijnie komponowały się ze sobą, a ich koegzystencja w akwarium nie sprawiała nam kłopotów. Na
szczęście bardzo duża część ryb dostępnych na rynku
nadaje się do zbiorników towarzyskich. Są to ryby żyworodne, takie jak: gupiki, platki, mieczyki, a także niewielkie
ryby kąsaczowate: bystrzyki i zwinniki. W akwarium towarzyskim sprawdzą się też brzanki (o ile nie wybierzemy
kłótliwych gatunków, które w dodatku podskubują długie
płetwy innym rybom), niewielkie sumy (np. kiryski), cierniooczki, najpopularniejsze ryby labiryntowe (gurami,
prętniki), a nawet niewielkie bocje i wiele innych gatunków. W zbiornikach towarzyskich rzadko umieszczane są
pielęgnice z racji ich agresywnych i terytorialnych zachowań. Istnieją wszakże gatunki, które nie będą sprawiać
wielu kłopotów nawet początkującym. Z kolei niewielkie
rozmiarami, a zjawiskowo ubarwione pielęgniczki z Ameryki Południowej mają z reguły duże i specyficzne wymagania środowiskowe i ich chów w zbiorniku towarzyskim
stoi pod dużym znakiem zapytania.
Ponieważ w większości wodociągów w Polsce płynie
woda lekko zasadowa (jej pH waha się od 7,0 do 7,5) i dość
twarda, wybrane przez nas ryby powinny w takiej właśnie
wodzie czuć się dobrze albo przynajmniej bezkolizyjnie
dla swego samopoczucia ją tolerować.
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Generalna zasada akwarium towarzyskiego mówi: nieważne, z jakiego
rejonu świata ryby pochodzą, istotne jest to, że mają bardzo zbliżone
wymagania wodne, środowiskowe i pokarmowe.

Fragment akwarium towarzyskiego, fot. Paweł Czapczyk

magazyn akwarium

29

Wybierając ryby do zbiornika towarzyskiego, należy
unikać gatunków agresywnych, obierających własne
rewiry i taksonów o nader specyficznych zachowaniach i potrzebach. Zdecydowanie nie nadają się piranie
czerwone, zagrzebki afrykańskie i inne ryby sezonowe oraz
pielęgnice z jeziora Tanganika, Jeziora Malawi czy Jeziora
Wiktorii. Powinniśmy też unikać ryb dużych czy mających
potrzebę życia w stadach na sporych przestrzeniach –
choćby bocji wspaniałych czy brzanek rekinich. Wbrew
pozorom także wiele popularnych, dostępnych na co
dzień w sklepach ryb nie nadaje się do zbiorników towarzyskich – choćby neon czerwony, który jest bardzo
czuły na twardość i odczyn (pH) wody.
W akwariach towarzyskich nie powinno być hodowanych także wiele popularnych gatunków „glonojadów”.
Glonajad syjamski na przykład staje się z wiekiem bardzo agresywny. Z kolei pocieszne na pierwszy rzut oka
plekostomusy i gibbicepsy, kupowane w sklepach jako
kilkucentymetrowe rybki, w sprzyjających warunkach
mogą osiągnąć pół metra długości. Lepiej unikać też
większych sumów, a przynajmniej dobrze jest zwrócić
uwagę przed zakupem na wielkość ich otworu gębowego.
Większość z nich poluje w nocy i jeśli tylko coś może im
się zmieścić do pyska – z pewnością zostanie pożarte.
Gupiki, fot. Jacek Klonowicz
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Muszlowce z jeziora Tanganika hodujemy najczęściej w akwariach gatunkowych, fot. Paweł Czapczyk

W typowym akwarium towarzyskim o mniej więcej osiemdziesięciolitrowej pojemności może
zgodnie pływać ławica danio
pręgowanego lub bystrzyka czerwonego (ewentualnie razbory
klinowej), para prętników karłowatych i stadko niewielkich kirysków
(spiżowych lub panda). To oczywiście tylko jedna z wielu możliwych
kombinacji i propozycji obsad.

Hodowanie popularnych welonów i innych odmian
karasia złocistego w akwariach towarzyskich wydaje się
mało fortunnym pomysłem. Po pierwsze, ryby te wymagają niższej temperatury niż większość gatunków z rejonów tropikalnych i subtropikalnych dostępnych w sklepach (w tym aspekcie złote rybki podobne są do skądinąd
mało wymagających kardynałków chińskich). Po drugie,
rosną dość duże i mają spore wymagania co do wielkości akwarium (za minimum przyjmuje się ok. 50 litrów
wody na jednego karasia). Po trzecie, cechują się bardzo
szybką przemianą materii, a więc mocno zanieczyszczają
wodę w akwarium.

Akwarium gatunkowe i hodowlane
Choć większość początkujących hobbystów chciałoby
mieć akwarium pełne różnobarwnych ryb, są przecież
tacy, którzy z góry upatrzyli sobie jeden konkretny gatunek. Akwaria jednogatunkowe (inaczej: gatunkowe)
stanowią bardzo dobry wybór dla adeptów akwarystyki – oczywiście pod warunkiem, że wybrany przez nich
gatunek nie należy do ryb „trudnych”.
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Jeżeli decydujemy się na akwarium gatunkowe, odchodzą wszelkie problemy związane z uśrednieniem i sprowadzaniem do wspólnego mianownika potrzeb wszystkich
współmieszkańców. Możemy wówczas w pełni skoncentrować się na tym, czego potrzebują nasi podopieczni
– para czy grupa ryb – stwarzając im idealne warunki
do rozwoju i późniejszego rozrodu. Doświadczeni hodowcy w drodze selekcji umieszczają najdorodniejsze
samce i samice w akwariach hodowlanych. Przygotowują
też specjalne akwaria tarliskowe, w których optymalizują
warunki i umieszczają dobraną parę tarlaków, harem lub
grupę rozrodczą przeznaczoną do odbycia tarła. W takim zbiorniku wszystko zdaje się być podporządkowane
jednemu celowi – służą temu podłoże, kryjówka, odpowiednia roślinność czy substrat, na którym złożona
zostanie ikra.

Akwarium o pojemności ok. 40 litrów
nie nadaje się na zbiornik towarzyski,
ale świetnie sprawdzi się jako krewetkarium lub akwarium gatunkowe
dla drobniczki, kardynałka chińskiego, muszlowca krótkiego, proporczykowca z Kap Lopez czy bojownika
syjamskiego lub wielkopłetwa wspaniałego.

Akwarium biotopowe – fragment strumienia w dorzeczu rzeki Jong w Sierra Leone, projekt i fot. Rafał Knop
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Akwarium środowiskowe i biotopowe
Kunsztownie urządzone akwarium, w którym priorytetem
staje się odtworzenie warunków panujących w środowisku naturalnym danej ryby, nazywane jest akwarium
środowiskowym. W zbiorniku takim nie musimy ograniczać się do pielęgnacji jednego tylko gatunku – w miarę
możliwości zestawiamy ze sobą po prostu te ryby, skorupiaki, mięczaki i rośliny, a także korzenie i kamienie,
które w naturze współtworzą jeden region bądź akwen.
Najczęściej spotykane w domach hobbystów są zbiorniki
środowiskowe reprezentujące wody słodkie Azji, czarne
wody Amazonii (akwarium typu Black Water), strumienie Ameryki Południowej czy wielkie jeziora afrykańskie. W zbiornikach tego typu dąży się do maksymalnej
eliminacji sztuczności. Jeśli chcemy jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę – zakładamy akwarium biotopowe.
Absolutne odwzorowanie naturalnego biotopu, polegające na przeniesieniu do naszego pokoju fragmentu
litoralu skalistego konkretnej zatoki z jeziora Tanganika
czy krótkiego odcinka Rio Negro w porze deszczowej jest
wprawdzie niemożliwe, ale zapaleńcy robią, co mogą,
zbliżając się do ideału.
Aby założyć akwarium środowiskowe czy biotopowe,
należy najpierw zdobyć wiedzę o danym akwenie i funkcjonującym tam ekosystemie, który potem będzie można
odwzorować w domowym zbiorniku. Na przykład tropheusy z jeziora Tanganika, oprócz specyficznych przyzwyczajeń pokarmowych i życia w ściśle hierarchicznej
strukturze stada, wymagają zasadowego odczynu wody,
odpowiedniej przestrzeni do pływania i specjalnej aranżacji wnętrza zbiornika.

Zdarza się, że niektóre gatunki ginące lub zagrożone
wyginięciem, jak pielęgnice z Madagaskaru czy gębacze z Jeziora Wiktorii, mogą zostać ocalone – właśnie
dzięki wiedzy i staraniom akwarystów.
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Akwarium biotopowe – mały dopływ do Rio Paragua, Boliwia, projekt i fot. Kamil Hazy

Akwarium biotopowe – sadzawka na północnych krańcach Pantanal, Brazylia, projekt i fot. Kamil Hazy

Akwarium biotopowe – tereny zalewowe w dorzeczu Rio Itenez (Guapore), Boliwia, projekt i fot. Kamil Hazy
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Akwarium higieniczne i kwarantannowe
Jest to pomocniczy typ zbiornika, który powinien znaleźć
się w arsenale każdego szanującego się akwarysty. Z reguły niewielkich rozmiarów służy on do obserwacji ryb
pochodzących z niepewnego źródła. Przebywają w nim
też ryby poddawane kwarantannie bezpośrednio po zakupie lub te wyłowione z akwarium głównego i poddane
procesowi leczenia. W akwarium kwarantannowym łatwiej dozować leki, filtrować wodę i monitorować rozwój
sytuacji. Aranżacja tego typu zbiornika ograniczona jest
do niezbędnego minimum.

Akwarium roślinne 35 l Jarosława Wojnowskiego, fot. archiwum autora

36

zakładamy akwarium od A do Z

Akwarium roślinne i holenderskie
Mianem akwariów holenderskich określa się klasyczne i piękne zbiorniki roślinne, znane od wielu dziesiątków
lat. Moda na tego typu akwaria zapoczątkowana została w ojczyźnie tulipanów. W zbiornikach holenderskich
wszystko jest podporządkowane bujnemu porostowi
roślin: od efektywnego oświetlenia, poprzez żyzne i mineralizowane podłoże, a także wydajny system dozowania
CO2, skończywszy zaś na kompatybilnym sprzęcie filtrującym i ogrzewającym. Zwierzęta wodne, ryby i krewetki,
jeśli w ogóle pojawiają się w tego typu zbiornikach, służą
jedynie uwypukleniu dekoracyjnych walorów flory.
Miłośnicy „holendrów” przekonują, że wypełnione żywą
roślinnością stanowią one doskonały lek na skołatane
nerwy. Faktycznie: kontemplacja niezmiennego od tysiącleci cyklu wegetacyjnego roślin zielonych, żółtawych,
rdzawych, różowych i czerwonych, roślin wynurzających
się i zakwitających nad powierzchnią wody, umożliwia
chwilę głębokiego wytchnienia i odpoczynek od naszej
cywilizacji.
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Założone niemałym nakładem środków i kunsztownie urządzone akwarium holenderskie nie
od razu ucieszy nasze oczy. Upłynie sporo czasu, podczas którego będziemy musieli zapewnić
zbiornikowi więcej uwagi niż przeciętnym akwariom towarzyskim (precyzyjne pomiary i korygowanie parametrów wody, nawożenie minerałami i dwutlenkiem węgla, zbieranie obumarłych liści, przycinanie i przesadzanie roślin itp.).
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Akwarium roślinne 375 l Jarosława Wojnowskiego, fot. archiwum autora
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Akwarium naturalne
Mianem „akwariów naturalnych” określa się zbiorniki, które zostały wylansowane przez Takashiego Amano i zrewolucjonizowały akwarystykę początku XXI wieku.
Ideałem, do którego ten japoński mistrz podwodnych
aranżacji dążył, było ścisłe odwzorowywanie w skali mikro
naturalnych krajobrazów – dzikich pejzaży nietkniętych
ręką człowieka. W estetyce kompozycji odwoływał się
on do tradycyjnej japońskiej sztuki florystycznej. Niejako
przy okazji oczarował świat krewetkami karłowatymi.
Akwaria naturalne, które wyszły spod jego ręki, nazywane

Akwarium naturalne 36 l, projekt i fot. Marcin Zając
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bywają też akwariami japońskimi lub po prostu zbiornikami w stylu amano.
Wyróżnia się trzy główne odmiany zbiorników naturalnych. W każdym z nich nacisk położony zostaje na
nieco inny element wystroju. Ryuboku sprowadza się do
precyzyjnej aranżacji z drewna i korzeni. Poszczególne
gałęzie są tak łączone, że tworzą plątaniny wznoszących się do góry konarów, oddających w zamierzeniu
urok pierwotnej puszczy, ale nie wystają ponad lustro
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wody. W zbiorniku typu iwagumi jako dekoracji używa
się odłamków i modułów skalnych, które, odpowiednio
zestawione, symulują łańcuchy górskie z graniami i dolinami. Chodzi tu o stary japoński system trójkowy, wedle
którego komponowano ogrody skalne. Z kolei akwarium
mizube daje swojemu aranżerowi największą swobodę
wyboru. Wystrój i kompozycja są tu ograniczone właściwie
jedynie skalą indywidualnej wyobraźni twórcy. W mizube liczy się bowiem odstępstwo od reguł i schematów.
Wystające ponad poziom wody elementy dekoracji są
tu swoistą normą.
Akwarium naturalne 360 l, projekt i fot. Marcin Zając
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Proponowane obsady ryb do akwarium o pojemności 100 litrów
dla początkujących
Obsada towarzyska:
• 8 piskorków Kuhla (Pangio kuhlii)
• 9 brzanek wysmukłych (Puntius titteya)
• 6 zmienniaków plamistych – platek (Xiphophorus maculatus)
• 6 żałobniczek (Gymnocorymbus ternetzi).
Obsada środowiskowa z Ameryki Południowej:
• 9 kirysków panda lub kirysków pstrych (Corydoras panda lub Corydoras
paleatus)
• 12 drobnoustów Beckforda (Nannostomus beckfordi)
• 1 zbrojnik niebieski (Ancistrus dolichopterus).
44
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The way to happiness – akwarium naturalne 360 l, projekt i fot. Marcin Zając
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4. Dobieramy sprzęt i akcesoria techniczne
Następnym krokiem po zakupie zbiornika pozostaje
wybór sprzętu niezbędnego do jego obsługi
i prawidłowego funkcjonowania, a potem także kupno
i nstalacja dodatkowych akcesoriów.
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Zacznijmy od filtra
Wielu doświadczonych hodowców twierdzi, że najważniejszym elementem wyposażenia akwarium jest filtr. Przy
jego zakupie nie warto oszczędzać. Bezawaryjność i niezawodność – oto cechy, którymi powinien odznaczać się
dobry markowy filtr – zarówno zewnętrzny (instalowany
na przykład w szafce pod akwarium lub pod pokrywą,
albo też na krawędzi tylnej bądź bocznej szyby), jak i wewnętrzny (częściowo ukryty wśród dekoracji i roślin).

Bez sprawnie działającego filtra nawet najpiękniejsze akwarium z rybami
może zamienić się w niedługim czasie w cuchnące bajorko. Aby nie dopuścić do tego etapu – efektu mętnej
wody, totalnego zamulenia, plagi glonów i nieprzyjemnej woni dobywającej
się ze zbiornika – należy zainstalować
wydajny system filtrujący.
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Rodzaje filtrów
Najpopularniejszym kryterium podziału filtrów jest ich
lokalizacja (miejsce montażu i funkcjonowania). Zgodnie z tym kryterium wyróżniamy:
- filtry wewnętrzne (montowane i działające w akwarium);
- filtry zewnętrzne (umieszczane poza zbiornikiem).
Do niewielkich akwariów dla początkujących znakomicie nadają się zewnętrzne filtry kaskadowe (zwane też
przelewowymi). Urządzenia te są bardzo łatwe w użytkowaniu, czyszczeniu i konserwacji i można w nich stosować
różne wkłady filtracyjne. Filtry kaskadowe są doskonałą
alternatywą dla wewnętrznych filtrów turbinowych lub
głowic typu power head, przy których najczęściej montuje
się porowatą i szorstką gąbkę.

Równie dobrze sprawdzają się filtry wewnętrzne. Są
łatwe w obsłudze, estetycznie wykonane, a te z oferty
renomowanych firm – z reguły bezkolizyjne. Mają jednak
wadę: zajmują przestrzeń w akwarium. Wada ta jednak
zamienia się rychło w zaletę, kiedy okazuje się, że pod
akwarium lub obok niego nie mamy wolnego miejsca
do zainstalowania osprzętowania.
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Profesjonalista, spełniający
najwyższe wymagania
BioMaster i BioMaster Thermo
– seria filtrów zewnętrznych
• Wysoce efektywna filtracja
z gąbkowym filtrem wstępnym
• Easy Clean: super łatwe oczyszczanie filtra
i komfort na najwyższym poziomie!
• Z możliwością doposażenia
w regulowaną grzałkę Heat-Up
• Atrakcyjna cena przy zakupie z grzałką

Więcej informacji:
Albert Sobczak - Menadżer sprzedaży OASE
kontakt: +48 500 111 803; a.sobczak@oase-livingwater.com
www.oase-livingwater.com

BioMaster Thermo 250 / 350 / 600

Kiedyś wydawało się, że zakup zewnętrznego filtra
kanistrowego (zwanego też kubełkowym, a rzadziej – pudełkowym) konieczny będzie tylko w przypadku dużych
zbiorników. Nic bardziej mylnego: technika poszła do
przodu, a popularne „kubełki” rewelacyjnie sprawdzają się dziś w obsłudze akwariów o najprzeróżniejszych
litrażach. Doskonale służą biotopowcom, roślinniakom i aquascaperom. I w ogóle każdemu akwaryście
dbającemu o jakość wody. Ich niewątpliwą zaletą jest
duża pojemność i możliwość zastosowania najróżniejszych wkładów filtracyjnych. Filtry kubełkowe są wprawdzie droższe od większości innych systemów, ale właśnie
objętość mediów filtracyjnych przesądza sprawę.
Praktycznie każdy producent filtrów podaje wielkość
akwarium, do której dany filtr znajduje zastosowanie.
Warto kupić filtr do większego akwarium (o ok. 50% w stosunku do pojemności naszego zbiornika), choć nie należy
oczywiście przesadzać, bo filtry do o wiele większych
zbiorników będą generować w małym akwarium bardzo
silny ruch wody, który może nie odpowiadać rybom czy
roślinom. Wybór producenta zależy tylko i wyłącznie od
naszych preferencji. Warto jednak kupować filtry markowe, unikając firm nieznanych i niesprawdzonych.
Godną rozważenia propozycją są filtry całkowicie ukryte w pokrywie. Stosunkowo duża powierzchnia umieszczanych w nich mediów jest w stanie zapewnić w miarę
wydajną filtrację na wszystkich poziomach (mechanicznym, biologicznym i chemicznym).

Zapamiętajmy! Filtr musi być włączony przez
cały czas: już jeden dzień (ba – kilka godzin!)
funkcjonowania akwarium bez filtra może oznaczać poważne problemy zdrowotne dla naszych
ryb i prowadzić do zakłócenia równowagi biologicznej.
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Wkłady do filtra
Obecnie stosuje się całą mnogość mediów filtracyjnych,
czyli materiałów zatrzymujących zawiesiny i stanowiących miejsce osiedlania się pożytecznych bakterii. Są
to na przykład: wata, włóknina, gąbka, rurki ceramiczne,
biokulki, węgiel aktywowany, żwirek amonowy itd. Substraty te układa się w filtrze warstwowo, umieszcza je
jako wkłady lub nasadza się je na rurę wlotową różnych
rodzajów filtrów.
Chodzi o zapewnienie trojakiego rodzaju filtracji:
- mechanicznej (fizycznej) – polegającej na wstępnym
oczyszczaniu wody z widocznych gołym okiem zabrudzeń: zawiesin i unoszących się cząstek organicznych,
takich jak kał ryb, drobne fragmenty roślin, resztki
pokarmowe itp.;
- biologicznej – niedocenianej zwykle przez początkujących akwarystów, a bodaj najważniejszej; polega
ona na rozkładzie amoniaku i azotynów, czyli na zainicjowaniu i usprawnieniu procesu zwanego obiegiem
azotu w akwarium (proces ten staje się możliwy dzięki
osiedleniu się w filtrze różnych szczepów bakterii nitryfikacyjnych);
- chemicznej – sprowadzającej się do usuwania z wody
akwariowej toksycznych soli metali ciężkich, lekarstw i wszelkich innych szkodliwych substancji.

Filtry – zwłaszcza te, które generują spory przepływ i ruch wody w zbiorniku, powodujący pofałdowanie
jej powierzchni – w wydatny sposób przyczyniają się do
natleniania wody w akwarium. Jeśli w dodatku są one
wyposażone w funkcje napowietrzania, to taki rodzaj
natlenienia często wystarcza przy normalnym, planowo
urządzonym i dobrze funkcjonującym zbiorniku, w którym
nie ma przegęszczenia ryb, utrzymana jest za to równowaga biologiczna.
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Porada: gąbka, wata i inne media
służące do mechanicznej filtracji
powinny być czyszczone regularnie. Wychwytując cząstki organiczne, łatwo się zapychają, tracąc
przez to efektywność. Gąbki nie
wolno płukać pod bieżącą wodą
kranową, gdyż osiadłe na substracie bakterie nitryfikacyjne są
bardzo wrażliwe na wszelkie chemikalia (o chlorze i jego pochodnych nie wspominając). Poszczególne wkłady i części filtra najlepiej
myć w wodzie akwariowej, pobieranej podczas podmiany.

Systemy napowietrzające
Największa ilość powietrza przenika do naszego podwodnego świata poprzez lustro wody. Stąd zawsze najwięcej
tlenu jest przy powierzchni i w górnych warstwach wody.
Najmniejsza przepustowość, zbliżająca się nawet do
poziomu zerowego, ma miejsce wtedy, kiedy znieruchomiałą powierzchnię wody w akwarium pokrywa drobnolistna roślinność lub kożuch, utworzony z kurzu i mikroorganizmów.
W handlu dostępna jest cała gama kostek i kurtyn
napowietrzających o porowatej powierzchni. Mają one
różne kolory i kształty. Najlepsze są te, które strumień
powietrza zamieniają w największą ilość najdrobniejszych bąbelków.

Im wyższa temperatura w akwarium, tym silniej należy zaopatrywać wodę w tlen.

Kurtyny napowietrzające z reguły mocuje się z tyłu
zbiornika – wzdłuż tylnej ściany akwarium. Z kolei kostki
często umieszcza się z boków akwarium, w pobliżu grzałek. Powodowany przez nie ruch wody – obok oczywistej
funkcji napowietrzającej – umożliwia wyrównanie temperatury w różnych zakątkach zbiornika.
Zarówno kurtyny, jak i kostki działają dzięki pompkom
tłoczącycm powietrze i tzw. brzęczykom.

Wielkim błędem początkujących akwarystów jest wyłączanie o zmierzchu pompek,
brzęczyków, filtrów i wszelkich
napowietrzaczy – akurat wtedy, kiedy zapotrzebowanie na
tlen wydaje się największe.
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Wybór grzałki
Grzałki bez termostatu – piaskowe i próżniowe – odeszły już do lamusa akwarystycznej historii. Ponieważ
utrzymywanie temperatury wody na stałym i stabilnym
poziomie jest bardzo istotne, a w wielu przypadkach
wręcz konieczne dla zdrowia i życia naszych ryb (skoki
temperatury są jedną z głównym przyczyn podupadania
organizmów żywych na zdrowiu), zawsze lepsza będzie
grzałka z termostatem i termoregulatorem niż bez tych
udogodnień.

Podobnie jak przy wyborze filtra, także i przy wyborze
grzałki najważniejsza jest precyzja, niezawodność i funkcjonalność tego urządzenia. Przed zakupem warto zapytać znajomych akwarystów o ich doświadczenia z konkretnymi produktami. Można przyjąć, że grzałki droższe są
zazwyczaj lepsze – a w zależności od upodobań można
sięgnąć po model o przekroju walca, grzałkę płaską, denną lub stanowiącą integralną część przelewowego filtra.
Sporo zależy oczywiście od temperatury panującej w pomieszczeniu, w którym stoi zbiornik (im temperatura powietrza niższa, tym zastosowana w akwarium
grzałka powinna być wydajniejsza – o większej mocy).
Generalnie jednak polecamy kupowanie grzałek nieco
słabszych niż zalecane przez producenta do danego
zbiornika. Umożliwi to dodatkową asekurację na wypadek
awarii termostatu – woda będzie się wtedy nagrzewać
wolniej, dając nam więcej czasu na reakcję.
W dużych i długich akwariach częstą, a dobrą praktyką
jest zastosowanie dwóch grzałek o mniejszej mocy –
umieszczamy je w przeciwnych rogach zbiornika. Ma to
na celu lepsze, bardziej równomierne dogrzanie wody.
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Grzałki dostępne na rynku mają
podaną długość w centymetrach, a przede wszystkim wyraźnie oznaczoną moc i sugerowane
przeznaczenie do konkretnego
litrażu. Dzięki temu łatwo dobrać
odpowiedni model do naszego
akwarium.

Oświetlenie naszego akwarium
W warunkach akwariowych z reguły stosujemy oświetlenie sztuczne. Odstępstwem od reguły są sporadyczne przypadki wylęgu ikry (w przyciemnionych zbiornikach), a także niektóre akwaria tarliskowe, które
wystawiamy czasowo na bezpośrednie oddziaływanie
słońca. Jednak eksponowanie zbiornika dekoracyjnego
czy towarzyskiego na dłuższe działanie promieni słonecznych zawsze kończy się katastrofą – zmasowaną
inwazją glonów.

Dla początkujących pasjonatów najlepszym rozwiązaniem
będzie zastosowanie firmowego oświetlenia wkomponowanego w kompatybilną ze zbiornikiem pokrywę, w przypadku zaś zbiorników odkrytych – w mocowaną na górnych krawędziach akwarium belkę oświetleniową.
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Ani zwykłe żarówki, ani tradycyjne jarzeniówki
Jakkolwiek zdarza się jeszcze, że tradycyjne żarówki wolframowe bywają stosowane w domach do oświetlania
podwodnej flory i fauny, to trzeba z naciskiem powiedzieć,
że nie są one fortunnym rozwiązaniem. Po pierwsze:
pobierają za dużo prądu. Po drugie: generują spore ilości ciepła (co grozi przegrzaniem zbiornika). Po trzecie
wreszcie: widmo światła emitowane przez nie dalekie jest
od naturalnego (co więcej, sprzyja rozwojowi glonów).
Jeszcze do niedawna najpowszechniej instalowanym
źródłem światła w akwariowych pokrywach były zwykłe
jarzeniówki. Bez wątpienia niedrogie i łatwo dostępne,
emitują jednak światło o białawym kolorze, które nie
jest w stanie sprostać oczekiwaniom dzisiejszych hobbystów.
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Świetlówki specjalistyczne
Tym hodowcom, którzy szczycą się ciekawą aranżacją,
trzymają ryby o pięknych kolorach i koniecznie chcą te
barwy wyeksponować, uprawiają wymagające rośliny
itp., przychodzą dziś w sukurs liczni producenci, oferując
świetlówki fluorescencyjne, które emitują światło o najrozmaitszych długościach fal i zróżnicowanej barwie.
Obecnie w pokrywach akwariowych i belkach oświetleniowych często montowane są świetlówki typu T5. Są
one dużo wydajniejsze wydajniejsze i trwalsze niż standardowe oświetlenie jarzeniowe. Zastąpiły one świetlówki T8 (również dziś jeszcze stosowane), gdyż są od
nich bardziej technologicznie zaawansowane, znacznie
cieńsze, dające więcej światła.
Ostatecznie dobór konkretnych świetlówek zależy od
naszych upodobań i preferencji, ale przede wszystkim
winien być podporządkowany charakterowi i docelowemu przeznaczeniu zbiornika (np. „czarne wody”, akwarium roślinne, morskie akwarium rafowe itd.). Oczywiście
przez początkujących hodowców najczęściej nabywane
są świetlówki najbardziej uniwersalne, imitujące światło
dzienne i oddające barwy słoneczne. Natomiast akwaryści nieco bardziej doświadczeni stosują zwykle kombinacje kilku specjalistycznych świetlówek różnych typów,
emitujących światło w różnych kolorach.

Oświetlenie z wyższej półki: lampy HQL i HQI
Posiadacze wysokich zbiorników roślinnych oraz odkrytych paludariów z wyrastającymi ponad lustro wody i tam
zakwitającymi pięknymi egzemplarzami flory mogą
zdecydować się na zwisające z sufitu lampy HQL i HQI.
Wprawdzie nie są to lampy na każdą kieszeń, jednak żarniki te prześwietlają wodę aż do samego dna, umożliwiając bujny rozrost najbardziej wymagającym gatunkom
niskopiennym. Poza tym skupione wiązki światła najwyższej jakości generowane przez te lampy umożliwiają fenomenalną obserwację podwodnego świata z widoczną
dopiero teraz grą świateł, cieni i półcieni. Żółtawy odcień
lampy rtęciowej HQL ma nieco gorsze widmo niż jej metalohalogenowej następczyni – lampy HQI.

Oświetlenie
Pompy,

Systemy filtracyjne

Narzędzia

akwarystyczne

Łączą nas

długofalowe

relacje

Od doradztwa
po wieloletnie

wsparcie
techniczne

Sprawny serwis
Po/Gwarancyjny

Rewolucja ledowa
Miejsce tradycyjnych źródeł światła coraz częściej zajmują dziś jednak w akwarystyce diody LED. Coraz bardziej nowoczesne, automatycznie sterowane, pozwalają
uzyskać olśniewające efekty, zapewniając najwyższą
jakość oświetlenia (najlepsze zakresy widma, optymalne
długości fal). Akwarystom w połowie XX wieku nie śniło
się przecież o izolowanych pokrywach, pilotach do belek
oświetleniowych, oświetleniu full spectrum, symulacji
burzy nad domowym zbiornikiem czy codziennych imitacjach wschodów i zachodów słońca. A to już teraźniejszość i z pewnością najbliższa przyszłość akwarystyki.
Przyjmuje się, że przeciętne temperatura barwowa
oświetlenia dla akwarium słodkowodnego powinna
wynosić 6500 K. Jednak pogłębianie zagadnień związanych z luksami, lumenami i mierzoną w kelvinach
temperaturą światła nie jest konieczne – producenci
specjalistycznych świetlówek, listw, belek i ledowych lamp
akwarystycznych opisują interesujące nas zagadnienia i parametry na opakowaniach. Dzięki temu dobranie
odpowiedniej jakości, zakresu i natężenia światła nie
powinno stanowić dla nas żadnego problemu.
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Potrzebny osprzęt
Każdy szanujący się akwarysta powinien mieć w akwarium albo pod ręką przynajmniej część z opisanego
poniżej osprzętu.
Termometr – specjalnie przystosowane i wyskalowane do używania w środowisku wodnym termometry
występują w kilku odmianach. Cieczowe (zarówno pływające, jak i tonące) mają postać szklanej rurki z podziałką w środku – najlepiej przymocować je do bocznej
lub frontowej szyby akwarium za pomocą przyssawki.
Termometry ciekłokrystaliczne się natomiast dzięki folii
samoprzylepnej na zewnętrz zbiornika (odradza się ich
stosowanie w pomieszczeniach, w których temperatura znacznie odbiega od panującej wewnątrz zbiornika,
gdyż odczyt będzie mylący). Z kolei bardzo precyzyjne,
ale i drogie termometry elektroniczne stosowane przez
hodowców składają się z czujnika umieszczanego w wodzie i czytnika, czyli wyświetlacza zewnętrznego.
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Siatka – służy do chwytania ryb w akwarium. Zwykle o pokroju prostokątnym lub owalnym. Niezależnie od
ich wielkości – najlepsze są siatki o drobnych oczkach.

Odmulacz – służy do usuwania zalegających wydalin
ryb, resztek pokarmowych i generalnego czyszczenia
dna z grubszych nieczystości. Najprostszy typ odmulacza składa się z węża i dzwonowatej części przedniej.
Zassana woda wraz ze żwirem i brudem wirują w dzwonie, a potem, już bez żwiru, przedostają się wężem do
ustawionego poniżej akwarium wiadra.
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Czyścik – pomocny przyrząd do oczyszczania
szyb z osadów i glonów. Najpularniejsze są czyściki
magnetyczne. Jedną część przyciska się do szyby po
zewnętrznej stronie i przesuwa w pożądanym kierunku. W tym czasie druga część (zanurzona w wodzie),
przytroczona od wewnątrz, ściera osady i naloty glonów. Wielu akwarystów używa jednak szorstkiej gąbki
do zmywania naczyń.
Karmnik – w zależności od serwowanego rybom menu
wyróżnia się karmniki do pokarmu suchego oraz żywego.
Uniemożliwiają one rozpłynięcie się pożywienia po całym
zbiorniku. Szczególnie przydatne – zwłaszcza podczas
naszej nieobecności w domu – mogą okazać się karmniki
elektroniczne, które w wyznaczonych porach uwalniają
zaordynowaną wcześniej porcję pokarmu (najlepiej
granulowanego).
Akcesoria dodatkowe – czyli to, co zawsze warto
mieć w pogotowiu. A więc: wiadra, wężyki i węże o różnej grubości i szerokości przekroju, przyssawki, klej silikonowy, zawory. Dalej: pęseta, nożyczki i szczypce do
roślin. A także: zapasowy filtr i system napowietrzający, które z czasem i tak pojawią się w domu każdego
akwarysty, pragnącego przecież posmakować nowinek
sprzętowych i wypróbować innych, niż są dziś na stanie,
urządzeń technicznych.
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5. Uruchamiamy zbiornik – krok po kroku
Po zakupie zbiornika i akcesoriów musimy dokładnie
zaplanować kolejne czynności. Podczas zakładania
akwarium najważniejszy jest bowiem dobry plan działania
i trzymanie się zasad, największym zaś wrogiem –
pośpiech i droga na skróty.
Jeżeli chcemy mieć w akwarium tło strukturalne lub
zewnętrzne (przyklejane w formie fototapety),
to mocujemy je, rzecz jasna, na etapie wstępnym.
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Krok 1 – podłoże
Podłoże ma istotny wpływ na życie roślin i zwierząt wodnych: oddziałuje na skład chemiczny wody, pełni funkcję
biologicznej oczyszczalni ścieków (naturalnego biofiltra),
bywa miejscem składania ikry i spoczynku hodowanych
zwierząt, ukorzeniają się też w nim rośliny i zeń pobierają
składniki mineralne.
Wybór podłoża i sposób jego uformowania zależy
wyłącznie od naszych upodobań. Ale generalna zasada
jest taka, by zaaranżować spadek dna, wznosząc stromiznę w kierunku tylnej ściany akwarium.
Najpopularniejszym rodzajem podłoża, sprawdzonym
przez pokolenia akwarystów, jest żwir. O różnych frakcjach
(średnicy ziaren np. 2–4 mm lub 5–8 mm) znajduje zastosowanie w rozmaitych typach zbiorników. Najlepszy
jest żwir w kolorze naturalnym – żółto-brązowym.

Równie często w akwariach hobbystów spotykamy
piasek, który w zbiorniku wygląda szalenie atrakcyjnie. Produkty przemiany materii, obumarłe części roślin,
muł i szlam doskonale widać na jego gładkiej powierzchni
(łatwo takie dno odmulić). Jednak w głębi piasku mogą
zachodzić procesy gnilne. Podłoże piaskowe nie sprawdzi
się również w uprawie wymagających roślin o rozbudowanych systemach korzeniowych.
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Zapamiętajmy! Najtrudniej zmienić w akwarium podłoże, czyli to, co
zalega pod warstwą kamieni i korzeni, i w czym zakorzenione są rośliny.
Wymiana żwiru lub piasku w założonym i już zalanym wodą akwarium
jest po prostu niewykonalna.

Żwir koralowy nie jest polecany. Zawiera pokruszone koralowce i fragmenty muszli, wydatnie wpływając
na zwiększenie twardości i zasadowości wody. Można
go zastosować jedynie w akwariach morskich, a także w zbiornikach z rybami wód słonawych, takimi jak
argusy, żółtaczki indyjskie i niektóre kolcobrzuchy.
Alternatywą dla klasycznego podłoża jest natomiast
wypalana glinka czy spiekany wulkanit. Materiały te odznaczają się dużą porowatością, dzięki czemu stają się
siedliskiem pożytecznych mikrobów i umożliwiają łatwe
zakorzenienie się roślinom.

Obecnie w akwarystyce roślinnej, naturalnej i krewetkariach zastosowanie znajdują przede wszystkim podłoża aktywne. Ich skład jest często tajemnicą handlową
producenta – ale faktem jest, że podłoża te sprawdzają
się przez długi czas, zapewniając substancje odżywcze
roślinom, stabilizując pH i w ogóle buforując parametry
wody.
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Krok 2 – dekoracje
Jeżeli do akwarium zamierzamy wstawić większą skałę,
potężny korzeń lub ciężką dekorację ceramiczną – mocujemy je zawczasu na dnie (np. na cienkiej styropianowej
podkładce – tak, by nie miały szans się później przewrócić). Robimy to jeszcze przed uformowaniem podłoża!
Pozostałe ozdoby i elementy aranżacji – groty z żywic
samoutwardzalnych, aquascapingowe dekoracje kamienne i ciekawe kształty korzenne, lawa wulkaniczna,
mopani czy dekoracje ceramiczne układamy wedle
naszego uznania i naszej pomysłowości. Inspirujemy się
obrazami środowiska naturalnego i/lub plastycznymi
regułami kompozycji czy zasadą kontrastu.

Krok 3 – woda
Wiedza o jakości i chemicznych parametrach pobieranej z kranu wody może bezpośrednio wpłynąć na to, jakie
ryby będziemy trzymać w akwarium. W wodzie twardej nie
rozmnożymy przecież dyskowców, pielęgniczek z Ameryki
Południowej czy wielu pięknych przedstawicieli kąsaczokształtnych. Z drugiej strony – to właśnie standardowa
polska woda wodociągowa, twarda i obojętna (lub lekko
alkaliczna), nadaje się do hodowli niektórych dużych
pielęgnic, a przede wszystkim interesujących ryb z Tanganiki i pyszczaków z jeziora Malawi.
Woda wypływająca z kranu może zawierać chlor, chloraminę albo ich pochodne. By tych bakteriobójczych,
uniemożliwiających rozpoczęcie normalnych procesów
biologicznych w akwarium związków się pozbyć, stosuje
się dwa wypróbowane sposoby.
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Po pierwsze, wodę przelewa się do wiader lub kontenerów, by się odstała. Można ją wówczas intensywnie
natleniać – wtedy proces odchlorowywania ulegnie
przyspieszeniu.
Po drugie, dobre firmy akwarystyczne przychodzą
nam w sukurs, oferując najróżnorodniejsze specjalistyczne preparaty do uzdatniania surowej wody wodociągowej.
Działanie tych profesjonalnych uzdatniaczy wydaje się
trudne do przecenienia: nie tylko błyskawicznie wytrącają
one z wody chlor i wiążą sole metali ciężkich (zwłaszcza
nader toksyczną miedź), ale działają też uspokajająco i osłonowo na ryby (chronią ich skórę), a dodatkowo
stabilizują zawarte w wodzie mikroelementy.
Trzeba dodać, że doświadczeni akwaryści często korzystają z wody osmotycznej, najpierw przefiltrowywanej
przez filtr RO, a potem wtórnie mineralizowanej. Docelowo
ciecz taka – jako środowisko życia roślin i zwierząt wodnych – ma dokładnie takie parametry fizykochemiczne,
jakie są optymalne dla świata, jakie chcemy odwzorować w akwarium
A jak nalać wodę do akwarium? Najlepiej na podłożu
położyć talerzyk lub podstawek i na niego skierować
strumień wody z węża. W ten sposób unikniemy naruszenia i rozpylenia się podłoża przez strumień wody.
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Krok 4 – uruchamiamy sprzęt
Następnym krokiem, podejmowanym zaraz po wypełnieniu akwarium wodą, jest instalacja i uruchomienie
sprzętu technicznego. Przy czym sam montaż systemu
filtrującego i napowietrzającego odbywa się zwykle przed
napełnieniem zbiornika wodą. Teraz mocujemy termometr, włączamy grzałkę i filtr.

Krok 5 – czas biostarterów
Następnego dnia, kiedy woda się wyklaruje, a jej temperatura osiągnie pożądaną wartość, bezpośrednio do
akwarium i do filtra wprowadzamy pożyteczne szczepy
bakterii, czyli tzw. biostarterów. Są to żywe kultury bakterii
nitryfikacyjnych, inicjujących cykl azotowy i umożliwiających proces dojrzewania zbiornika. Biostartery kupuje
się zwykle w sklepach pod postacią skondensowanego
płynu lub kapsułek.
Niektórzy hodowcy – by wspomóc proces dojrzewania nowego akwarium – dolewają też trochę „starej
wody” z zadbanego, ale długo już funkcjonującego innego zbiornika.

Zapamiętajmy! Specjalistyczne
preparaty akwarystyczne nie tylko
wiążą zagrażający życiu ryb chlor,
ale neutralizują wiele szkodliwych
substancji. Biostartery inicjują
natomiast ważne procesy w wodzie i umożliwiają dojrzewanie
zbiornika.
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Krok 6 – sadzimy rośliny
Pierwsze mało wymagające rośliny, takie jak rogatek czy
moczarka, możemy umieścić w akwarium już w momencie wprowadzenia biostarterów. Podwodni ogrodnicy i mistrzowie naturalnego designu idą jeszcze dalej: sadzą
mianowicie rośliny jeszcze przed zalaniem akwarium
wodą, co ma sens zwłaszcza w przypadku niskopiennych
roślin pierwszego planu (tzw. roślin trawnikowych) i niektórych epifitów (roślin niesadzonych w podłożu, lecz
przymocowywanych do dekoracji). Jednak dobrą praktyką początkujących akwarystów jest umieszczanie wrażliwych i wymagających roślin dopiero w wodzie dojrzałej,
która cechuje się ustabilizowanymi parametrami fizykochemicznymi.
Kilka prostych i sprawdzonych reguł sadzenia roślin:
- blisko szyby frontowej sadzimy rośliny niskopienne, a z
tyłu gatunki wysokie, o pionowo wznoszących się pędach i pływających liściach;
- kreujemy głębię optyczną poprzez zaaranżowanie z roślin i dekoracji trzech planów w akwarium;
- poszczególne gatunki i odmiany roślin umieszczamy w podłożu grupowo (w kępach), a nie pojedynczo;
- stosujemy zasadę kontrastu, według której rośliny o liściach drobnych i pierzastych sąsiadują u nas z gatunkami o liściach talerzowatych i rozłożystych, a odmiany
jasnozielonych z ciemnozielonymi bądź czerwonymi;
- z przodu pozostawiamy na podłożu (najlepiej piaskowym) nieco wolnej przestrzeni – tzw. plażę lub ścieżkę.

Samo wpuszczanie ryb do nowego zbiornika jest jedną z najbardziej
ekscytujących chwil w życiu każdego
akwarysty. Oswajanie ich z nowym
domem – tak, żeby nasi podopieczni poczuli się, że wreszcie są u siebie,
musi jednak przebiegać stopniowo.
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reklama

Krok 7 – wpuszczamy ryby
Jeśli zastosowaliśmy preparaty uzdatniające wodę, to mało wymagające i odporne ryby możemy wpuścić do
nowo założonego akwarium nie wcześniej niż po upływie tygodnia (powszechnie przyjmuje się, że siedem dni stanowi
absolutne minimum bezpieczeństwa).
Należy przy tym pamiętać, że okres tak
zwanego dojrzewania zbiornika i dochodzenia w nim do pełnej równowagi
biologicznej trwa znacznie dłużej
Warto skorzystać z doświadczeń poprzedników i przed rybami wprowadzić
do akwarium ślimaki lub żywe rozwielitki
(by potem przez kilka dni obserwować,
co się dzieje).
Na wszelki wypadek przed wpuszczeniem ryb powinniśmy jeszcze sprawdzić temperaturę, stan i pracę urządzeń technicznych oraz wykonać testy
na obecność toksycznych związków
azotowych (azotynów) oraz na odczyn
(pH) wody.
Najpierw trzeba zwierzęta przyzwyczaić do warunków panujących w akwarium. Samą temperaturę wyrównuje się
poprzez położenie worka na powierzchni wody. Po kilkunastu minutach można worek otworzyć i powoli, stosując
przerwy, dopełnić go wodą z akwarium. W ten sposób doprowadza się do
zrównania parametrów biochemicznych
obu cieczy. Teraz szeroko rozwarty worek
należy zostawić tak, aby ryby swobodnie mogły z niego wypłynąć i zapoznać
się z nowym podwodnym krajobrazem.
Wypróbowanym przez wielu hodowców i dobrym sposobem aklimatyzacji
wielu ryb jest wpuszczanie ich po wyłączeniu światła. Sprawa się komplikuje w przypadku wzbogacania obsady
ryb żyjących w silnie zhierarchizowanych grupach. Raz ustabilizowanej grupy najlepiej w ogóle nie ruszać.
Niektóre popularne gatunki aklimatyzują się dobę lub dwie, ale spora grupa
ryb (np. większość piękniczkowatych) już
po upływie kilkunastu lub kilkudziesięciu
minut z ochotą pobiera pokarm.

6. Utrzymanie zbiornika
– karmienie ryb, prace pielęgnacyjne
W pierwszych tygodniach funkcjonowania akwarium może
występować jeszcze lekkie zmętnienie wody. Nie należy się
nim przejmować, podobnie jak przejściowym wysypem
glonów – okrzemek i brunatnic. Wystarczy upewnić
się, że woda jest dobrze natleniana, a jej parametry
fizykochemiczne nie wykazują skokowych i drastycznych
odstępstw od normy.
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fot. Paweł Czapczyk

Czynności wykonywane codziennie
Oczywiście każdego dnia karmimy ryby i to najlepiej urozmaiconym, zbilansowanym pokarmem, odpowiednim
(pod względem wielkości i składu) do trzymanych ryb. I tak
na przykład tropheusom z Tanganiki podajemy specjalny
pokarm roślinny z wysoką zawartością spiruliny, a krwiożerczym piraniom z Ameryki Południowej wysokoproteinowy granulat na bazie białka zwierząt zmiennocieplnych. Jest zresztą w czym wybierać – obok pokarmów
żywych i mrożonych – bez problemu znajdziemy dziś
ofertę znakomitych karm praktycznie dla wszystkich rodzin i rodzajów ryb, w tym doskonałe pokarmy zawierające
probiotyki. Generalnie ryby karmimy kilkakrotnie w ciągu dnia – najlepiej małymi porcjami, które znikną w ich

magazyn akwarium

73

pyszczkach w ciągu 2–3 minut. Jeśli posiadamy dorosłe
osobniki, to raz w tygodniu należy zastosować głodówkę
(dla utrzymania ich w dobrej kondycji).
Codzienną praktyką winna być także kontrola temperatury wody w zbiorniku oraz ocena pracy filtra i sprzętu
napowietrzającego.
Przynajmniej kilka minut dziennie należy też poświęcić
na obserwację zwierząt (ich wyglądu i zachowania).

Czynności wykonywane co tydzień lub raz na dwa
tygodnie
Raz w tygodniu powinniśmy wykonywać precyzyjne testy
wody (zwłaszcza mierzyć stężenie azotynów) i ewentualnie korygować jej parametry. W naszym grafiku powinny
znaleźć się także podmiany wody (rzędu 10–20%) oraz
odmulanie dna. Nie możemy również zapomnieć o przycince szybko rosnących roślin i usuwaniu martwych
liści, a także o nawożeniu roślin – zwłaszcza tych, którym
podajemy nawozy w płynie.

Czynności wykonywane co miesiąc
Przynajmniej raz w miesiącu czyścimy szyby i duże sztywne liście roślin z osadów i glonów. Sprawdzamy również
poziom pH i badamy twardości wody.

Czynności wykonywane okresowo (w zależności
od potrzeb)
Okresowo wymieniamy wkłady i/lub czyścimy filtr. Sprawdzamy szczelność i przepuszczalność wężyków i zaworów
(co jakiś czas trzeba je przeczyścić). Dokonujemy też
wymiany źródeł światła, ewentualnie wprowadzamy
korektę oświetlenia. Rośliny dokarmiamy zaś nawozami w kulkach lub pałeczkach.

***
Na koniec życzymy Wam wielkiej radości i niegasnącego
zadowolenia z prowadzenia własnego akwarium!
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W prawidłowo utrzymanym akwarium „generalne
porządki” nigdy nie są ani
wskazane, ani konieczne. A już na pewno nie wolno
wymieniać w akwarium całej
wody, filtra zaś czyścić z chirurgiczną precyzją, używając
do tego bieżącej wody. Takie
działanie przyniesie więcej
szkody, niż pożytku.
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