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akvariumas
PROJEKTAS „MANO AUGINTINIAI”

2A KLASĖ



Akvariumas

GĖLAVANDENIS AKVARIUMAS

VANDENS TEMPERATŪRA: 30°C

VANDENS KIEKIS: 180 LITRŲ

ILGIS: 101CM

PLOTIS:  41 CM

AUKŠTIS: 50 CM



Diskusai
Diskusai yra didžiausios mūsų akvariumo 

žuvytės.

Diskusų būna įvarių spalvų ir raštų. Užauga 

iki 17cm dydžio.

Gali būti „apgyvendinti“ su kitomis taikiomis 

žuvimis.

Diskusai nėra labai išrankūs maistui, tačiau 

labiausiai mėgsta uodo trūklio lervas, jaučio 

širdį.

granulės ir dribsniai aprūpina diskusus

vitaminais, mineralais ir kitomis naudingomis 

medžiagomis.



Diskusai sudeda ikrus ant šakos ar

augalo lapų, saugo nuo kitų

žuvyčių, bet po to suvalgo patys.



Namelis
NAMELIS YRA ŽUVYČIŲ 

SLAPTAVIETĖ, KAI ŽAIDŽIA SLĖPYNIŲ 

ARBA TEN SULENDA MIEGOTI.



Raudonasis

neonas

Kilmės šalis: brazilija, kolumbija, venesuela

Ėda tiek augalinės, tiek ir gyvūninės kilmės 

pašarą. Svarbiausia, kad pašaras būtų 

smulkus.

Vandens temperatūra: 22 – 28 c

Geriausiai gyvena grupelėmis, mėgsta 

slėptis tankiuose smulkiuose 

plaukiojančiuose augaluose.



Denisono barbusas Tai taiki, būrinė, aktyvi žuvis. Laikyti reikia bent 5 

vnt. ir pasirūpinti didesniu plotu plaukiojimui.

Žuvytės užauga iki 14 cm.

Akvariumas turėtų būti didelis, su atviromis 

erdvėmis plaukiojimui, apsodintas gyva 

augmenija, įdėta keletas šakų, akmenų ar 

dekoracijų, kurios būtų kaip slėptuvės.

Temperatūra turėtų būti 15-25 laipsniai.

Mityba: dribsniai, skęstančios granulės, šaldytas 

maistas ir pan. Taip pat gali skabyti akvariuminius 

augalus.

Dauginimasis: deda ikrus, kuriuos po neršto gali 

suvalgyti.



Vualinis, blue ir paprastas ramirezis
Tai gana lepios žuvys, jautrios vandens pakitimams.

Žuvytės ramios ir baikščios. Nepatartina laikyti su agresyviomis žuvimis. Gerai sutaria su įvairiomis 

tetromis.

Akvariumas neturėtų būti mažesnis nei 60 litrų, svarbu išlaikyti švarų vandenį, todėl reikalingi 

pastovūs vandens keitimai. 

Temperatūra turėtų būti 26- 30 laipsnių, jei temperatūra per žema, žuvytės gali susirgti manų 

kruopų liga.



L – šamukas

L – 183 

Užauga iki 20cm dydžio. 

Akvariume reikalinga stipri srovė, gruntas smėlis, dekoruoti medžių 

šaknimis. 

Maitinasi skęstančiu džiovintu pašaru, šaldyta dafnija, moskito 

lervomis, krevetėmis.

Vandens temperatūra- 26-30°C



L – šamukas

L – 018

Tai gan aktyvi žuvis, ginanti savo teritoriją. 

Užauga iki 22cm.

Vandens temperatūra – 27-32 laipsniai. 

Akvariumą galima papuošti akmenų uolomis, kad žuvytės jaustųsi 

saugios. Galima pasodinti augalų.

Minta augalinės kilmės maistu, galima palepinti šaldytais 

skanėstais. 



Elio ciklasoma
Tai gan drovios , ramios žuvys, todėl negalima 

laikyti su agresyviomis rūšimis.

Užauga daugiausia iki 15 cm. Tiek patinas, tiek 

patelė yra spalvingi.

Akvariume gruntas turi būti be aštrių kampų –

puikiai tinka smulkus, minkštas smėlis. 

Augalai turi būti stambūs, kadangi žuvys gali juos 

išrauti, išvartyti. 

Vandens temperatūra: 25-28 laipsniai.

Šerti galima šaldytu maistu, sausu maistu, įtraukti 

šviežio augalinio maisto.

Tai rūpestingi tėvai, rūpinasi palikuoniais iki kol jie 

užauga  iki 1-2 cm ilgio.



Sraiges: Ampularia
Lengvai laikomos akvariumuose sraigės. Galima 

laikyti su visomis žuvimis, išskyrus tomis, kurios valgo 

sraiges. 

Turi dangtelį, kuriuo užsidaro eidamos miegoti, 

gindamosi nuo priešų, sumažėjus vandens lygiui 

sraigė gali pramiegoti ištisus metus užsidariusi 

dangteliu ji neišdžiūsta - svarbu, kad mieganti 

sraigė nesušaltų.

Tai gana didelė sraigė - užauga iki 5-15cm. 

Gyvenimo trukmė 4 metai.

Akvariumas turėtų būti uždengtas, nes naktį sraigė 

gali išlipti. Būtina palikti kelis centimetrus nuo 

vandens paviršiaus iki dangčio - kitaip sraigė 

negalės kvėpuoti. 

Temperatūra turėtų būti 18-28C. Jei temperatūra 

nukrenta žemiau - sraigės tampa neaktyvios ir eina 

miegoti. augalus.



Sraiges NERETINA

“Juodoji ausis”

Apvalkalas tamsios spalvos, beveik juodas. 

„Namas" yra šiek tiek suplokštas, labai panašus į žmogaus ausį. 



Filtruojanti Krevetė

Filtruojančios krevetės gali būti laikomos grupėmis, tada 

jos tarpusavyje pasidalina teritorijomis. 

Negalima laikyti su žuvimis, kurios minta krevetėmis.

Užauga iki 12 cm.

Vandens temperatūra – 22-26 laipsniai. 

Akvariume turėtų būti slėptuvių, nors filtruojančios 

krevetės nėra drovios ir jas galima stebėti dienos metu. 

Šios krevetės nėra labai reiklios vandens parametrams.

Mityba: minta smulkiomis, vandenyje plaukiojančiomis 

maisto dalelėmis.



Pabaiga


