
augintiniai

Vandens
pasaulis

Akvariumai skirstomi į jūrinius 
ir gėlavandenius, augalinius bei ne-
augalinius. Kokį patartumėte rinktis 
pradedančiajam žuvų augintojui?
Pradedančiajam rekomenduočiau 
rinktis nedidelį akvariumą. Galima 
auginti gaidelius. Jie puikiai jaučiasi 
mažame akvariume, kurį galima pa-
statyti ant stalo. Jam nereikia jokios 
ypatingos įrangos. Užtenka papras-
čiausio indo su vandeniu ir žuvytės. 
Norintiems ko nors daugiau, patar-
čiau rinktis bent 100 l talpos akvariu-
mą. Jūriniai ir augaliniai akvariumai 
reikalauja daugiau žinių ir priežiūros, 
todėl neturintiems patirties derėtų 
rinktis gėlavandenius neaugalinius. 
Akvariumą galima puošti dirbtiniais 
augalais, kurių įvairovė gana dide-
lė. Labai puošniai atrodo afrikinės 
cichlidės – spalvotos ir judrios žuvys, 
nereikalaujančios sudėtingos prie-
žiūros.

Fengšui specialistė 
Jodi Brunner
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Fengšui meistrė 
Sharon Brown

Žodis „fengšui“ reiškia „vėją“ ir 
„vandenį“. Vanduo siejamas su 

energija, valdančia turtus, to-
dėl namie labai naudinga turėti 
akvariumą ar kitą vandens šaltinį. 
Svarbu, kad akvariumas būtų tin-
kamoje vietoje. Jį patariama sta-
tyti šiaurinėje namų pusėje. Tai 
pritrauks sėkmę karjeroje, ypač 
ieškant naujo darbo ar plečiant 
veiklą. Kita tinkama vieta – pietry-
čių pusė. Čia stovintis akvariumas 
pritrauks ne tik sėkmę darbe, bet 
ir turtus. Tačiau šioje būsto dalyje 
nepatartina statyti jokio indo su 
vandeniu iki 2015 m. vasario 4 d., 
nes tuomet finansiniai reikalai 

kels daug ginčų. Akvariumo ne-
galima laikyti suaugusiųjų miega-
majame, nes tai skatins materiali-
nius nuostolius ir konfliktus. Tam, 
kad vanduo veiktų energiją, jis 
turi cirkuliuoti. Jį priverčia judėti 
žuvytės. Manoma, kad geriausia 
įsigyti 8 arba 9. Abu šie skaičiai 
traukia turtus. Nerekomenduoju 
akvariume turėti 5 žuvyčių, nes 
tai gali prišaukti nelaimes. Galiau-
siai svarbu prižiūrėti akvariumą, 
neleisti jam apaugti dumbliais, 
purvu. Tai traukia blogą energiją 
ir nesėkmes. 
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Kaip teisingai pasirinkti akva-
riumo tūrį?
Derėtų rinktis atsižvelgiant į būsimus 
gyventojus. Pavyzdžiui, krevetes ga-
lima laikyti mažame 15 l akvariume, 
o cichlidės, aptinkamos Amerikos 
vandenyse, užauga didelės ir yra 
teritorinės žuvys, todėl net 500 l 
akvariumas gali būti mažas.  

Kokią formą geriausia rinktis?
Visada reikia pagalvoti, ar akvariu-
mą bus patogu valyti. Aukšti ir siauri 
cilindro formos akvariumai atrodo 
puošniai, bet rankomis neįmanoma 
pasiekti jų dugno. Todėl norint išvaly-
ti gruntą, prireikia specialios įrangos. 
Patogiausi akvariumai, kurių aukštis 
apie 70 cm, o plotis nuo 30 cm. 

Kokie įrenginiai reikalingi? 
Pagrindinis įrenginys – filtras. Jis lei-
džia vandeniui cirkuliuoti, nes tik ju-
dantis vanduo yra gyvas. Filtrai būna 

išoriniai ir vidiniai. Pirmieji įprastai 
montuojami į didesnius akvariumus. 
Vidinis filtras dedamas į patį akvariu- 
mą. Tačiau jį reikia dažniau valyti. 
Be to, kartais keblu paslėpti, kad 
negadintų estetikos. Siekiant ge-
rinti vandens kokybę, į filtrus gali-
ma įdėti specialių priemonių. Kiti 
svarbūs prietaisai – šildymo ir oro 
sistemos. Kartais filtrai būna su pa-
pildoma oro funkcija, bet geriau, kai 
oras patenka į akvariumą kitu būdu. 
Taip nutinka užsikimšus filtrui. Tuo-
met prireikia oro kompresoriaus. 
Jis tvirtinamas akvariumo išorėje, 
o į jį dedama žarnelė ir akmenu-
kas orui išeiti. Šildymo sistema 
neaktuali šaltųjų vandenų žuvims, 
tarkime, auksinėms žuvelėms. 
Atogrąžų žuvys gyvena +24–30 °C 
temperatūros vandenyje. Kad ir kaip 
šilta būtų namie, dažniausiai šilu-
mos akvariume neužtenka. Tuomet 
gelbsti šildytuvas, palaikantis pasto-
vią temperatūrą. Naudinga turėti 
termometrą, padedantį stebėti, ar 
šildytuvas nesugedo. Vasarą akvariu- 
mo vandens temperatūra gali pa-

sidaryti per aukšta. Tuomet gelbsti 
oro sistema, per kurią patenka de-
guonis. Juk kuo vandens temperatū-
ra aukštesnė, tuo sunkiau įsisavina-
mas deguonis, ir žuvys gali pradėti 
dusti. Jeigu pastebite, kad žuvys 
keistai elgiasi, kvėpuoja iškilusios į 
vandens paviršių, reikia leisti į akva-
riumą patekti daugiau deguonies ir 
išjungti šviesą, nes nuo lempų van-
duo taip pat sušyla. Be to, į vandenį 
galima įdėti ledo kubelių.  

Ką būtina žinoti apie gruntą?
Jeigu akvariume norima auginti au-
galus, reikalingas neutralus gruntas – 
kvarcas, bazaltas. Akmenukų kraš-
tai neturėtų būti aštrūs, nes jie gali 
sužeisti žuvis ir augalų šaknis. Au-
galiniam akvariumui reikalingas po-
gruntis. Jis dažniausiai gaminamas iš 
molio. Pogruntis tarsi saugo minera-
lines medžiagas. Augalinis akvariu-
mas tręšiamas skystomis trąšomis. 
Jeigu jų būna per daug, ir augalai 
nespėja įsisavinti, trąšų perteklius 
nusėda į pogruntį ir gali būti įsisavi-
namas vėliau. Neaugaliniam akva-

riumui tinka įvairus gruntas. Nere-
komenduočiau pernelyg smulkaus, 
nes jį sunkiau valyti. Kartais žmonės 
parsiveža pajūrio smėlio. Gražu, bet 
jis gali užkimšti filtrą. Galima rinktis 
įvairias spalvas, bet dažniausiai nau-
dojamas tamsus gruntas, kuris išryš-
kina žuvyčių atspalvius. Tačiau toks 
rezultatas pasiekiamas ir pasitelkus 
gerą apšvietimą.

Kurie augalai tinkamiausi as-
menims, pirmą kartą įsigijusiems 
akvariumą? 
Tokiems žmonėms rekomenduoju 
rinktis nereikliausius augalus, ku-
riuos galima ne sodinti, o tiesiog 
pririšti prie dekoracijų, palikti laisvai 
plaukioti. Patys nereikliausi: anu-
biai, įvairūs paparčiai, valisnerijos, 
paprastosios nertys, elodėjos.

Kaip paruošti akvariumo van-
denį?
Lietuvos vandentiekio vanduo ko-
kybiškas, todėl specialių paruošimo 
priemonių nereikia naudoti. Į van-
denį patartina įpilti specialaus kon-
dicionieriaus, papildančio vandenį 
vitaminais, mineralinėmis medžia-
gomis, ir gerųjų bakterijų, leidžian-
čių vandeniui ilgiau išlikti švariam.   

Vos įrengus akvariumą nepata-
riama jame iš karto apgyvendinti 
žuvų. Kodėl? Kada jas galima įleisti 
į akvariumą?
Žuvis į akvariumą rekomenduojama 
įleisti po 2–3 dienų, nes vanduo turi 
subręsti. Į kokį nors indą įpylus van-
dentiekio vandens dažniausiai ant 
sienelių atsiranda burbuliukų. Tai – 
laisvasis deguonis, pasižymintis šiek 
tiek deginančiomis savybėmis, ga-
linčiomis pakenkti žuvims. 

Kaip akvariumui parinkti tinka-
mą vietą?
Svarbiausia, kad akvariumo nepa-
siektų tiesioginiai saulės spinduliai, 

nes tai gali skatinti dumblių augimą. 
Taip pat jo nederėtų laikyti prie ži-
dinio. 

Kokių žuvų patartumėte įsi-
gyti? 
Kiekviename akvariume turėtų 
būti trijų rūšių žuvų: dugninių, 
suvartojančių pašaro likučius, žo-
lėdžių šamų, valančių stiklus ir 
nurenkančių dumblius (šią funkci-
ją gali atlikti ir krevetės, sraigės), 
bei pagrindinių, t.y. dekoratyvinių. 
Galima auginti ir krevetes, sraiges, 
vėžius, varliagyvius, krabus, 
vėžliukus. Labai įdomus 
gyvūnas – meksikinės 
ambistomos, tačiau 
jų nepatariama 
laikyti su žuvytė-
mis. Apskritai 
prieš renkantis 
naują akva-
r iumo 

gyventoją reikėtų pasitarti su spe-
cialistu, kad būtumėte tikri, jog jis 
gali gyventi su jau turimomis žuvy-
tėmis.  

Kiek laiko vidutiniškai atima 
akvariumo priežiūra?
1–2 kartus per dieną reikia pašerti 
žuvytes, bet tai trunka neilgai ir yra 
malonumas. Priežiūrai reikia skirti 
apie porą valandų kartą per dvi sa-
vaites, t. y. išvalyti gruntą, pakeisti 
vandenį, sutvarkyti augalus ir nuva-
lyti visą akvariumą.

Kiek vidutiniškai kainuoja 
įrengti ir išlaikyti akvariumą? 
120 l akvariumo komplektas kai-
nuoja 800–1 000 Lt. Čia įskaičiuotas 
akvariumas, įranga, kelios žuvytės, 
koks nors baldas, į kurį įmontuo-
jamas akvariumas.  Žinoma, kaina 
priklauso nuo to, ką renkasi pats 
žmogus. Per mėnesį minėto dydžio 
akvariumo išlaikymas vidutiniškai 
kainuoja apie 50 Lt, įskaitant išlai-
das vandeniui, elektrai, maistui ir 
reikalingoms papildomoms prie-
monėms. 

Jūratė Šeškevičiūtė

„Žuvis į akvariumą 
rekomenduojama 

įleisti po 2–3 dienų, 
nes vanduo turi 

subręsti.“  
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Vieni akvariumo 
gyventojus laiko 
augintiniais, kiti 
tik gražia namų 
dekoracija. Fengšui 

specialistai teigia, kad tai priemonė 
tam tikrai energijai suaktyvinti ir 
sėkmei į namus prikviesti. Kad ir kaip 
žiūrėtumėte į akvariumą, norint, kad jis 
būtų gražus ir teiktų džiaugsmą, būtina 
žinoti pagrindines įrengimo taisykles. 
Apie tai pasakoja akvariumų specialistė 
Jolanta Grietnickaitė.

ką reikia žinoti?
BŪSTE:

Vanduo simbolizuoja turtus. 
Šie į namus atkeliauja per pa-

grindines duris, todėl patartina 
akvariumą statyti kuo arčiau jų, 
ypač verslo įstaigose. Įėję į bet 
kurį gerą kinų restoraną netoli 
durų visuomet pamatysite akva-
riumą. Tačiau namie jį statyti prie 
pagrindinio įėjimo nepraktiška, 
todėl žmonės jį įprastai įkurdina 
svetainėje. Tai gera vieta, spin-
duliuojanti vyriškąją energiją, su 
kuria puikiai dera aktyvi akvari-
umo energija. Apskritai rinkda-
mi akvariumui vietą turėtumėte 
vadovautis intuicija. Norint rasti 
vietą, kurioje suaktyvėtų turtus 
traukianti energija, reikia spe-

cialių žinių ir tikslių skaičiavimų 
konkrečiam būstui. Patiems to 
nepavyks padaryti, todėl verčiau 
žuveles įkurdinti ten, kur jaučiate, 
kad bus geriausia. Jeigu po kurio 
laiko pastebėsite, kad jus aplankė 
finansinė sėkmė, vadinasi, radote 
tinkamą vietą. Jeigu Fortūna ap-
lenkė, derėtų akvariumą persta-
tyti kitur. Svarbi ne tik akvariumo 
vieta, bet ir jo turinys. Gyvuoja 
senas prietaras, kad į akvariumą 
turime įleisti tam tikrą žuvyčių 
kiekį, kad jos trauktų sėkmę, bet 
tai tik mitas. Iš tiesų kuo jų dau-
giau, tuo geriau. 

Fengšui specialistai akvariumą 
laiko labai svarbiu dalyku, galinčiu 
pritraukti į namus turtus, sėk-mę 

ir gerovę. Jis turi būti gerai ap-
šviestas, valomas, ventiliuojamas, 
nes nešvarus, apleistas skleis ne 
teigiamą, o neigiamą energiją. 
Akvariumas į būstą prikviečia 
aktyvaus vandens energiją. To-
dėl jis turi cirkuliuoti, kad pavyk-
tų pritraukti pinigus ir teigiamą 
energiją. Anot kinų tradicijos, 
akvariume derėtų laikyti 9 žu-
vytes: 8 auksines arba raudonas 
(gerovei prišaukti) ir vieną juodą 
(būsto apsaugai). Tinkamiausią 
vietą akvariumui turėtų išsirinkti 
kiekvienas individualiai.
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Astrologė 
Daiva Kristina Markauskienė
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