
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Hogyan tarthatod tisztán 

az akváriumod vizét? 

  

Az akvárium szűrése 

 

Az akváriumod szűrése és annak megoldása az egyik 

legtöbbet vitatott téma a fórumokon. Mint sok minden más 

területen is, erre is többféle megoldás létezik, ezért nagyon 

nehéz kezdőként kiigazodni a véleményeken, megtalálni a 

legmegfelelőbb megoldást a Halaid és Önmagad számára.  

 

Az alábbi összefoglaló írás a könnyen beszerezhető, gyári 

megoldásokhoz ad segédletet. 

 

Neked akkor lesz jó a szűrés, ha minél kevesebbet kell 

pucolnod az akváriumodat, a szűrődet, és az akváriumod 

látványát nem rontja sem a zavaros víz, sem pedig az algák 

elszaporodása. 

 

A Halaid azt értékelik, ha a vized kémiája számukra 

megfelelő és állandó… 

 

Az első kérdés: 

  

 

Miért kell neked is foglalkoznod a 
vízkémiával? 

 

Az akváriumodban a lebontás és a felépítés folyamatai 

zajlanak. A bevitt táplálékok, az elpusztuló növényi 

részecskék képezik a bomlás kezdetét. A bomlás 

eredményeképpen közvetlenül (halak ürüléke), vagy 

közvetve (bomló növényi részek) Ammónia keletkezik. 

 

Az akváriumodban – akár gondoskodtál róla, akár nem – 

már ott élnek a „hasznos” baktériumok (legfeljebb nem 

elégséges mennyiségben), melyek gondoskodnak az 

ammónia lebontásáról. Ez a folyamat a nitrifikáció: 

 

Ammónia –> Nitrit -> Nitrát 

 

Nagyon sok baktérium-faj dolgozik azon, hogy helyreállítsa 

az akváriumod biológiai egyensúlyát. Egyes baktériumoknak 

oxigéndús környezetre van szüksége (ezek az „aerob” 

baktériumok), másoknak oxigénszegény környezetre 

(„anaerob” baktériumok). 

 

Az anaerob baktériumok végzik a Nitrát lebontását – ezt a 

legnehezebb megoldani akváriumi környezetben, 

szerencsére más eszközök is rendelkezésünkre állnak a 

nitrát-szint csökkentésére. 

  



Az ammónia – nitrit – nitrát vegyületek közül a nitrát a 

legkevésbé veszélyes a Halaid számára – azért ennek a 

mennyiségét is kordában kell tartani. 

 

A baktériumok azt szeretik, ha áramlik a víz, de a túl nagy 

áramlás nekik sem használ. Különböző cm/perc adatokat 

olvashatsz a fórumokon, melyek „optimálisak” az adott 

baktériumkultúra számára. 

 

Neked ezt nem kell számolgatnod, csak ha nem gyári 

megoldást akarsz építeni. A (nevesebb) gyártók 

gondoskodtak arról, hogy a szűrőik az adott funkcióra 

megfelelően optimalizálva legyenek. 

 

Az akváriumod szűrésének hatékonysága a víz nitrit és 

nitrát paramétereinek ellenőrzésével mérhető. 

Mérőeszközök, gyorstesztek a legtöbb akvarisztikai 

kereskedésben beszerezhetőek. 

 

A víz akkor élhető a Halaid számára, ha az ammónia és nitrit 

értéke nulla, a nitrát pedig 100 alatti (a nitrát esetében 

magasabb értékek is elfogadhatók ideig-óráig). 

 

Fontos, hogy a fenti lebontás folyamatát stabilan, 

ingadozások nélkül tudd biztosítani – Halaid semmitől nem 

akadnak ki jobban, mint a hirtelen változásoktól. 

  

 

Honnan tudom, hogy nem elég a 
szűrésem? 

 

Halaid számtalan módon jelzik, hogy gond van az 

akváriumban. 

Ilyen jelzés pl. a tátogás – megfelelő víz esetén halaid alig 

mozgatják a szájukat és a kopoltyújukat. 

 

Változó viselkedés, letargia, bujkálás. 

 

Megbetegedések: a megbetegedések sokszor okozatok – 

az elégtelen szűrés okozatai. 

 

A víz szaga. A jó akváriumvíznek (akvarista számára) jó az 

illata. Ha ez romlik, gond van a szűréseddel. 

 

Pontosan a nitrit és nitrát tesztekkel tudod megállapítani, 

hogy valami nincs rendben. Ezért, ha bizonytalan vagy az 

elején az akváriumodban látható jelenségek tekintetében, 

nyugodtan használd rendszeresen a vízteszteket. 

 

Könnyen észreveheted Te is, hogy gond van a szűréseddel, 

ha sok a lebegő szennyeződés, megváltozott a vized színe, 

összegyűlt a kosz. 

 

 

 



Túlszűrt akvárium nincs! A szűrést még „túlzott” 

vízforgatás esetén is be tudod úgy állítani, hogy ne 

pörögjenek a Halaid, mint egy centrifugában, pl. a beömlő 

csövön nem esőztetőt vagy diffúzort alkalmazva, hanem 

tölcsért. 

  

 

Mechanikai vagy biológiai szűrés? 

 

Ezekkel a fogalmakkal is találkozhatsz a fórumokon. A 

mechanikai szűrés azt jelenti, hogy a számodra is látható 

szennyeződéseket takarítja ki a szűrő az akváriumodból, a 

biológiai pedig azt, hogy az ammónia -> nitrit -> nitrát (és 
esetleg -> N2, N2O vagy NO, azaz nitrátlebontás) folyamatot 

karban tudja tartani a szűrésed. 

 

A külső (vödrös) szűrőket szokták biológiai szűrésre 

beállítani, a belső szűrőket pedig mechanikaira. Itt sincs 

azonban fekete és fehér: mind a kettő végzi a másik dolgát, 

csak kisebb mértékben. A biológiai szűrő végez mechanikai 

tisztítást, a mechanikai szűrő végez biológiai szűrést – csak 

az arányok különböznek. 

 

Neked a mechanikai és a biológiai szűrésről is 

gondoskodnod kell az akváriumod hosszú távú 

fenntartása érdekében. 

  

 

Külső vagy belső szűrő? 

 

Ha megteheted, akkor mindkettő. 

Azt szokták mondani, hogy 100 liter alatt az akváriumod 

elmegy csak belső szűrővel. 

 

Mi tartja akkor karban a vízkémiádat? A vízcsere: 100 liter 

alatt nem olyan bonyolult a részleges vízcsere, mint egy 500 

literes medencénél. A gyakori vízcsere, ha rendszeres (heti, 

kétheti) valóban karban tudja tartani a vizedet, ha bírod. 

  
Költségesebb, de nyugalmasabb megoldás viszont, ha 

beállítasz 100 liter alatt is külső szűrőt a vízkémia 

karbantartására. 

 

A belső szűrők – mechanikai szűrő funkciójukból adódóan – 

gyakoribb takarítást igényelnek. A takarítás során, 

bármilyen körültekintően jársz el, a hasznos baktérium-

kultúra jelentős részét kimosod a belső szűrőből. Egy-egy 

ilyen takarítás után hirtelen megborulhat a vized kémiája. 

 

Vannak persze olyan megoldások az akváriumon belül is, 

melyek hosszú távon tiszta és élhető vizet biztosítanak külső 

szűrés nélkül – amennyiben ilyet szeretnél, elsősorban az 

épített belső szűrő megoldások között keresgélj: Hamburger 

Mattenfilter, belső többrekeszes biológiai szűrő, háttér mögé 

épített szűrés. 



Ezek a megoldások is biztosítják az akváriumod hosszú 

életét – a legegyszerűbb mindezek mellett is a külső szűrő 

alkalmazása. 

 

Az ún. akasztós szűrők, a külső és a belső szűrők között 

képeznek átmenetet, gyakorlatban viszont egyik funkciót 

sem tudják olyan mértékben ellátni, mint a külső illetve a 

belső szűrők. 

 

A megfelelően megválasztott belső szűrő előnyéül 

elmondható, hogy nagy vízforgatási teljesítmény mellett az 

akváriumod magasságának nagy részét kihasználja, és a 

különböző fajsúlyú lebegő szennyeződéseidet több 

vízrétegből össze tudja gyűjteni. Ezek a belső szűrők 

általában szivacstöltettel működnek. 

 

A külső szűrők biológiai lebontó képességét a sokkal ritkább 

takarítási ciklus is erősíti. Ezen szűrők vödörmérete, a 

beléjük tölthető szűrőtöltet olyan hatalmas, amit belső 

szűrővel nem lehetne megoldani. A vödörben az áramlás a 

nagyobb pumpateljesítmény ellenére is lassabb (a vödör 

átmérőjéből következően), mint a belső szűrőknél. 

  
Az akváriumi megjelenésük is esztétikusabb a belső 

szűrőkénél: a szívó- és nyomóág pipái láthatók (vagy akár 

el is rejthetők) az akváriumodban. A külső szűrők 

szívópipája általában a talaj fölött 1-2 cm-rel kerül 

elhelyezésre, és itt, egy ponton nagy a szívóerejük: ezért 

alkalmasak az akváriumodból a „mulm” (a halak széklete, 

elhalt növényi részek, el nem fogyasztott halkaja) 

eltávolítására is.  

  

 

Mit jelentenek a gyártók által 
megadott adatok? 

 

Amikor szűrőt választasz, a következő, gyártók által 

megadott paraméterekkel találkozol szembe: 

 

Ajánlott akvárium mérete: xxx liter – xxx liter 

Fogyasztás: xx Watt 

Teljesítmény: xxxx liter / óra 

Térfogat: xx liter (vödör mérete: xx cm * xx cm * xx cm) 

Szűrőtöltet: xx liter 

Emelési magasság: x,x m 

 

Ahány gyár, annyi szokás. Elkeserítelek: ezek a parméterek 

önmagukban nem jelentenek sokat. A gyártók ezeket az 

adatokat laboratóriumi körülmények között vizsgálva adják 

meg. 

 

Az Ajánlott akvárium mérete nem veszi figyelembe, hogy 

milyen jellegű akváriumod van (halak fajtája, mennyisége, 

telepített halak száma, növényeid, táplálék- és növénytáp 

beviteli követelmények). 

  



Egyes gyártók (pl. az Eheim) ezt az értéket úgy adják meg, 

hogy feltételezik, hogy a külső szűrő mellett van egy nagy 

teljesítményű belső szűrőd is. 

 

Azt a szabályt, hogy a vízforgatás óránként (teljesítmény, 

liter / óra) legyen legalább az akvárium űrtartalmának 

háromszorosa, a többi gyártó nagyjából követi. Nem hibázol 

akkor sem, ha az akváriumod űrtartalmának 10-szeresével 

számolva telepítesz külső szűrőt – bizonyos esetekben 

(kicsi, növényes, nagyon tápozott akvárium) ez akár 

szükséges is lehet! 

 

A fogyasztás mérésénél a gyári megadott értékhez képest 

mértünk 60% és 130% közötti értékeket. 

A teljesítményt legtöbbször szűrőtöltet és csövek nélkül, 

nulla emelési magassággal adják meg a gyártók. A 

szűrőtöltet és a csövek ellenállása következtében viszont a 

teljesítmény (térfogatáram) nagyságrendileg különböző 

mértékben változhat (mérések: van, ahol a gyári érték 

20%-a, máshol meg a 90%-a). 

 

A térfogat és a szűrőtöltet helyett inkább a vödör 

alapterülete számít: ez adja meg (a teljesítménnyel 

összefüggésben), hogy a víz milyen sebességgel áramlik át 

az adott rétegen. A baktériumkultúráid számára a minél 

lassabb áramlás az egészséges. Az áramlási sebességet a 

szűrőtöltet vízkiszorítása tovább fogja gyorsítani. 

 

Emelési magasság: amennyiben a szűrőd fel van töltve, a 

csövek is fel vannak töltve, az emelési magasság nulla. 

Ilyen szempontból nincs jelentősége ennek az értéknek. 

Azért lehet hasznos mégis Számodra ez az érték, mert itt 

mérhető le igazán a szűrő pumpájának ereje. Minél nagyobb 

az emelési magasság, annál könnyebben birkózik meg a 

szűrőd a szűrőtöltet sűrűségével, vagy annak részleges 

eltömődésével. 

  

 

Milyen szűrőt válasszak? 

 

Itt szoktak elkezdődni a viták, jó szűrőről, rossz szűrőről. 

Amikor a külső szűrő megalkotásra és sorozatgyártásra 

került, nem sokban különbözött a mostanság épített házi 

megoldásoktól: alul a víz be, felül a víz ki, a vödör 

teletömve szűrőanyaggal. Ilyen szűrő az Eheim Classic 

sorozata, sokan a mai napig erre esküsznek. 

 

A második generációs szűrők a vödör térfogatát már nem 

csak a minél nagyobb szűrőtöltet mennyiségének érdekében 

használták ki, hanem figyelembe vettek olyan, tisztítási 

ciklus növelő funkciókat is, mint az iszapoló tartály, bypass, 

valamint a kényelmedet szolgáló gyorscsatlakozás a 

csövekhez. 

 

A legújabb generációkban már általánosan használt 

megoldás a feltöltést segítő légtelenítő pumpa, valamint az 

előszűrő funkció is. 



 

Iszapoló tartály: lehetőséget biztosít a beszívott 

szennyeződés ülepítésére anélkül, hogy a szűrőtöltetedet 

terhelné. Ez általában egy rekesznyi (kb 5-6 cm) üres 

terület a vödröd alján. Az iszap itt egy bizonyos mennyiség 

után nem növekszik, egyre keményebb lesz. Az iszapoló 

tartály szintén elvesz a külső szűrőd "hasznos" 

(szűrőtöltettel fel nem tölthető) térfogatából, de az előnye 

miatt ez hasznosabb funkció, mint még fél liter szűrőtöltet 

telepíteni a szűrődbe. 

 

Bypass: A szűrőtöltetek idővel telítődnek az akváriumodból 

leszívott kosszal, és a víz nem tud rajtuk keresztül áramlani. 

Az első generációs szűrőkben (Eheim Classic, Hydor, stb.) 

ez az eset mindig akkor történik meg, amikor éppen 

nyaralni vagy két hétig, és a szomszédra bíztad a Halaid 

gondozását. 

  
Az eltömődött külső szűrő a vizedet áramoltatni sem tudja, 

ezáltal oxigént sem tud beoldani a vízbe. A halaid ilyenkor 

takarékra kapcsolnának, de az etetés – szomszéd vagy 

automata – tovább terheli a vizet. A belső szűrőd ilyenkor 

még működik ideig – óráig, de mivel a tisztítás ilyenkor 

teljesen rá lenne bízva, az is nagyon gyorsan el fog 

tömődni. Ahogy hazaérsz az állományod megtizedelve, és 

kezdheted rögtön az akváriumod nagytakarítását. 

 

A bypass-szal rendelkező szűrők képesek az eltömődött 

rétegek megkerülésével tovább biztosítani az akváriumod 

biológiai szűrését. Felépítésük nagyon egyszerű: a 

szűrőtölteteket tartalmazó rekeszek között, és a rekeszek és 

a vödör között biztosítva van a megkerülési lehetőség, 

résekkel, távtartással. A víz a legkisebb ellenállás felé fog 

haladni: ha nincs eltömődve a szűrőd, átmegy a 

szűrőközegeken, ha eltömődik a szűrőközeg, akkor ott kilép 

a víz a bypass üzemmódra (utána már nem lép vissza a 

felette levő szűrőközegekre!). 

 

A bypass mechanizmusának ismeretében érdemes a 

szűrőközegeiddel úgy feltölteni a szűrődet, hogy a leginkább 

eltömődésre hajlamos közegek a legfelső (utolsó) rekeszbe 

kerüljenek – ezzel biztosítod, hogy az alatta (előtte) 

telepített nagylyukú közegeken akkor is átmenjen a vized, 

ha a kislyukú (szivacs, perlonvatta) éppen eldugultak. 

 

Azt, hogy a szűrőd éppen bypass-szol, onnan veszed észre, 

hogy a lebegő szennyeződések jobban láthatóak az 

akváriumodban, mint korábban. A nagylyukú 

szűrőközegeken (kerámia, lávakő, bioball, stb) a víz átmegy 

ilyenkor is, a biológiai lebontás működik. 

 

A bypass megoldása a külső szűrőben helyet igényel, melyet 

nem tölthetsz föl szűrőközeggel. A haszna viszont cserébe 

óriási. Az, hogy a szűrőtöltet rekeszeid nem illeszkednek 

egymáson tökéletesen, az nem baj, direkt a bypass miatt 

készítette így a gyártó. 



Azt, hogy a szűrőd képes-e a bypass-ra, egyszerűen 

ellenőrizheted: a legfelső (legutolsó) szintet tömítsd el 

teljesen (pl. rakj bele egy nylonzacskót), majd nézd meg, 

hogyan működik ezután a szűrőd. 

 

Bypass-ra a legtöbb második generációs szűrő képes: pl. 

Eheim Professional I, JBL CristalProfi, Evolution/AquaPro 

szűrők. A fel nem sorolt szűrők ilyen képességét a fórumon 

megkérdezheted azoktól, akiknek van ilyen, a fent leírt 

ellenőrzési móddal. 

 

Gyorscsatlakozás: A külső szűrődre csövek csatlakoznak, 

melyek másik vége az akváriumodban viszonylag fixen 

vannak rögzítve. Amikor a szűrődet elviszed a fürdőbe 

takarítani, ezeket a csöveket vagy ki kell szedned az 

akváriumból, vagy le kell csatlakoztatnod a szűrődnél 

anélkül, hogy a víz kiömölne a szűrőd, vagy az akváriumod 

felől. 

 

A csövek gyors lecsatlakoztatására - nagyobb pancsolás 

nélkül – szolgálnak a gyorscsatlakozók. Az Eheim Classic 

megtervezésekor ezt még nem a szűrő közvetlen 

tartozékénak tekintették, ezért utólag egy ilyen installáció 

ún. Eheim duplacsapokkal bővíthető a funkció biztosítására. 

  
A modernebb szűrők már rendelkeznek beépített 

gyorscsatlakozással. 

A gyorscsatlakozás megoldása egyszerű: két elzárócsap, 

melyek egymástól egyszerűen elválaszthatók, bonthatók. Az 

egyik csap az akvárium felé haladó cső végét zárja, a másik 

a szűrő felől jövő cső végét. A két csap egymástól egyszerű 

menetes csatlakozóval bontható. 

 

Légtelenítő pumpa: A légtelenítő pumpa a szűrőd első 

beállítás, vagy takarítás utáni újraindítása esetén, a szűrő 

könnyebb vízfeltöltésére alkalmas megoldás. Használata 

egyszerű, párszor megnyomod a pumpát nyitott 

gyorscsatlakozó csapoknál, és feltöltődik vízzel a szűrőd. 

 

Sajnos ez a funkció fejlesztés nem ad annyi kényelmi 

előnyt, mint amennyi hátrányt okozhat annak technikai 

megvalósítása. A pumpához tartozik ugyanis a szűrő 

vízáramába épített szeleprendszer, mely pumpáláskor az 

egyik csövedet (szívó oldali csövet) lezárja. Ez a 

szeleprendszer könnyen koszolódik, ilyenkor csökkenti a 

szűrőd teljesítményét. Egyes megoldásoknál a szűrő leállása 

esetén (pl. áramszünet) az nem tud önmagától, légtelenítő 

pumpa nélkül újraindulni, amennyiben a szelepekre túl nagy 

nyomás nehezedik az akvárium irányából. 

 

A légtelenítő pumpa nem annyira előnyös, mint az első 

ránézésre látszik. A külső szűrőd feltöltése, légtelenítése 

enélkül is egyszerű munka (lsd. később: „Hogyan takarítsam 

a szűrőt?” fejezet). Amennyiben már ilyen funkcióval 

rendelkező külső szűrővel rendelkezel, próbáld ki, hogy 

áramszünet esetén újra tud-e indulni a szűrő (kihúzod – 

visszadugod a konnektorból). Amennyiben nem, vagy 



nehezen indul újra, szedd szét a szűrő fejét, szedd ki belőle 

a pumpához tartozó szelepeket, és a továbbiakban használd 

úgy a szűrődet, mintha ez a funkció soha nem is létezett 

volna. 

 

Előszűrő: Újabb generációs szűrőkben (Eheim Ecco Pro, JBL 

CristalProfi „e” sorozat) a szűrőtartályban elhelyezésre 

került - a víz belépési pontja után közvetlenül – előszűrő 

szivacs, mely megakadályozza, hogy a darabos 

szennyeződések a szűrőtöltetedben landoljanak. 

  
Ezeket az előszűrő szivacsokat rendszeresen takarítani kell, 

anélkül, hogy a töltet többi részéhez hozzányúlnál. Az 

előszűrő szivacsok a vödör fejének levételekor könnyen 

hozzáférhetőek, takarításuk egyszerű. Az előszűrő megoldás 

a vödörben elhelyezve további helyet vesz el a "hasznos" 

szűrőközegektől. 

  

Az előszűrő megoldását Te is ki tudod alakítani, amennyiben 

nem rendelkezel ilyen gyári funkcióval. A külső szűrőd 

szívópipájára ráhúzol egy szivacsot, melyet rendszeresen 

takarítasz. Ez a megoldás nagyon jól alkalmazható olyan 

akváriumoknál is, ahol nem akarod, hogy a kishalakat, vagy 

a növényeidet (pl. jávai moha) a szűrőd beszippantsa. 

  

 

Mit rakjak a szűrőbe? – Szűrőtöltetek 

 

Igen sokféle megoldás létezik, a fórumokat olvasva könnyen 

elveszhetsz ezek között. 

  
Értsd meg a szűrőtöltetek szerepét, gondolatban rakd össze 

a fent felsorolt szűrőfunkciókkal (pl. bypass képesség), 

rögtön tisztábban fogsz látni, magadtól el fogod tudni 

dönteni, mit pakolj bele. 

  
Ha nem akarod ezt a fejezetet végigolvasni, akkor a 

szűrőtölteted legyen a víz áramlási iránya szerint: 

Kerámiagyűrű – lávakő – nagylyukú szivacs – kislyukú 

szivacs – perlonvatta 

 

Ezeket a tölteteket (főleg a méretre vágott szivacsokat, 

illetve perlonvatta lapokat) a szűrődhöz adják a boltban.  

  
A kerámiagyűrűt és lávakövet vagy adják, vagy nem, de 

ezek kimérve könnyen beszerezhetők akvarisztikai 

kereskedésekben. 

 

Ha tovább olvastad, akkor kíváncsi vagy a logikájára. A 

szűrőtöltetek sorrendjét és mennyiségét úgy alakítjuk a 

külső szűrőben, hogy a teljes szűrő lehetőleg egyenletesen 

legyen megterhelve. A vízáramlás irányából nézve ezért 

szűkülő lyukakat alkalmazunk. A kerámián áramlik át a 

legkönnyebben a víz, ez hajlamos a legkevésbé az 

eldugulásra, és így tovább. A legkisebb lyukú szűrés a 



perlonvatta, ez hivatott a maradék, szinte mikroszkopikus 

szennyeződések kiszűrésére. 

 

Nagyon fontos még a szűrőtölteted „aktív” felülete. Aktív 

felület az, ahol a hasznos baktériumaid meg tudnak 

telepedni. Leegyszerűsítve: minél rücskösebb az a felület, 

annál több baci tud rajta megtelepedni, és dolgozni a vized 

tisztaságán. 

 

Az akvarisztikai kereskedésekben kapható szűrőtölteteken 

kívül használhatsz egyéb tölteteket (agyaggolyó, 

krumpliszsák, darabolt szivacs, stb) is, de ezek nem fognak 

jobb szűrést biztosítani Neked, bár jelentősen olcsóbb 

megoldások lehetnek, főleg nagyobb mennyiségben (ilyen 

pl. a kerti tavad szűrése, vagy nagyobb 

akváriumrendszerek, tenyészállványok, stb). 

  
Kis szűrőtöltet mennyiségnél az akvarisztikai 

kereskedésekben kapható tölteteket javaslom. 

Vannak kémiai szűrőanyagok, melyek speciális funkcióval 

bővítik a szűrésedet. Ilyenek az aktív szén, vagy a 

nitrátmegkötő műgyanták. 

 

Kerámiagyűrű: általában a legalsó szinten, első töltetként 

szokták alkalmazni. Biomechanikai szűrőanyagnak is hívják, 

mert kialakításából adódóan "megpörgeti" a belépő vizet, és 

segít a nagyobb szennyeződések ülepítésében, melyek az 

alatta található iszapoló tartályban gyűlik össze, nem 

terhelve a szűrőközegeket. 

  
A kerámiagyűrűk anyaga (főleg a jobb minőségűeké) 

ugyanakkor igen porózus szerkezetű, segít a 

baktériumtelepek kialakulásában. Fontos: ömleszteni kell a 

gyűrűt a szűrőtartályba, nem egy irányba kirakni ezeket. 

  
A kerámiagyűrű vízkiszorítása ugyanakkor a többi töltethez 

képest a legkisebb, így ezen a tölteten áthaladó víz 

sebessége a leglassabb – szintén segít az ülepítésben, 

illetve a baktériumok megtelepedésében. 

 

Lávakő: természetes szűrőanyag, porózus szerkezete 

nagyon alkalmassá teszi a hasznos baktériumaid számára. 

Vízkiszorítása viszonylag nagy, ezért ezen a szűrőközegen a 

vized átlagosan gyorsabban fog átáramlani. A lávakő 

"darabos" jellegéből adódóan azonban itt is lesznek lassabb 

és gyorsabb vízi csatornák, melyekben többféle 

baktériumtelep alakulhat ki. 

 

Bioball: műanyag labdácskák, igen nagy felülettel. 

Eltömődésre a legkevésbé hajlamos szűrőanyag, ezért is 

használják előszeretettel tószűrésnél, ahol a hordós 

szűrőmegoldások nem rendelkeznek "bypass" funkcióval.  

  
Ez a szűrőközeg könnyebb a víznél. Ez a képessége 

alkalmassá teszi pl. arra, hogy elégséges ülepítő nélküli 



megoldásoknál (hordós szűrés, Eheim Classic) magától 

biztosítsa az ülepítő teret a szűrő alján. 

  
Segítségével kihasználható az előszűrőkkel rendelkező külső 

szűrők felesleges térfogata is: a bioball az előszűrő alá 

töltve lebeg a szűrőszivacs alatt, kihasználva a területet. 

Méretük igen széles skálán mozog: az akvarisztikában 

használatos külső szűrők esetében inkább az ún. "compact", 

kisméretű, lapított bioball-ok az ajánlottak. 

 

Szivacs, Perlonvatta: a belső szűrőket is figyelembe véve 

a legáltalánosabban elterjedt szűrőközeg. Mind a 

mechanikai, mind pedig a biológiai szűrés funkcióját el tudja 

látni, igen jó hatásfokkal. 

  
Tisztításkor viszont a szivacsba telepedett baktériumok 

többségét is eltávolítjuk, a mechanikai szennyeződésekkel 

együtt (ellentétben a "darabos" szűrőanyagokkal, mint 

kerámia és lávakő), ezért elsősorban mechanikai 

szűrőközegként szoktuk használni. 

 

Perlonvatta általában a legfelső szintre, közvetlenül a külső 

szűrőd motorja alá kerül. Fontos, hogy itt jó minőségű, gyári 

anyagot (préselt lap) válassz, hiszen itt van a legnagyobb 

esély arra, hogy a perlonvatta szálai a motorba kerülve azt 

megállítják. 

 

Aktív szén: egyes gyártók (pl. az Eheim) a külső szűrőjével 

együtt ad aktív szenes szivacsot is. Az aktív szén arra való, 

hogy a vízben oldott kémiai szennyeződéseket 

(gyógyszerek, mérgek) magába vonzza, megkösse. 

  
Telítődés után (ez akár 3-4 hét is lehet, a mérgek 

mennyiségétől függően) az aktív szénből elkezd 

visszaoldódni a vízbe a megkötött anyag. 

 

Fontos tehát, hogy az aktív szenet csak időszakosan, 

méregtelenítésre használjuk (gyógyszerezés után vagy új 

akvárium indításánál). Ne használjuk gyógyszerezés alatt, 

mert kivonja azt az akváriumból, semlegesítve annak 

hatását. 

 

Az aktív szenet rendszeresen cseréljük! Az aktív szén nem 

regenerálható anyag, a telített szenet ki kell dobni, és újat 

vásárolni. 

 

Nitrátmegkötő műgyanta: A biológiai lebontás végén 

keletkező nitrát ugyan a legkevésbé veszélyes vegyület a 

Halaid számára, ugyanakkor túlzott mennyisége 

megterhelő. A nitrát szinted karbantartását rendszeres 

vízcserével, vagy nitrátmegkötő műgyantával végezheted. 

  
A nitrátmegkötő műgyanták 30 perces, 1 adag jódmentes 

só, 10 adag víz (pl. 1 kg só – 10 liter víz) oldatban 

áztatással regenerálhatók. Telítettségkor nem lökik vissza a 

vízbe a megkötött nitrátot, legfeljebb nem kötik meg a 



további mennyiséget. Az akváriumodhoz megfelelően 

méretezett műgyanta mennyiség esetén (ezt a gyártók 

megadják, hogy az adott kiszerelést mekkora akváriumhoz 

ajánlják) 2-3 havonta kell regenerálni. Ilyen nitrátmegkötő 

műgyanta pl. a SZAT ClearWater. 

  

 

Hogyan helyezzem üzembe a 
szűrőmet? 

 

A külső szűrőt mindig úgy kell elhelyezni, hogy annak teteje 

legalább 20 cm-rel az akváriumod vízszintje alatt legyen. 

 

A külső szűrőd beépített szivattyút tartalmaz. Nevével 

ellentétben ez a kis motor leginkább nyomóerőt, és nem 

szívóerőt képes kifejteni. Ebből adódóan a külső szűrődet – 

átalakítás nélkül – nem helyezheted az akváriumod fölé. 

 

A külső szűrődnek a gyártó megad emelési magasságot. Ez 

az érték ne befolyásoljon abban, mennyivel legyen a szűrőd 

az akváriumod alatt, hiszen feltöltött szűrőknél és csöveknél 

a közlekedőedények elve folytán az emelési magasság nulla. 

 

Vedd figyelembe azt is, hogy a szűrődre kapcsolt 

szerelvények (beömlő és nyomócsövek, esőztető, stb.) 

visszafogják a szűrőd teljesítményét, ezért ezek 

kialakításánál ezt vedd figyelembe: a leendő takarításhoz 

még kényelmesen használható csőhosszúságot használj, a 

többit vágd le. Inkább "lágy" kanyarok legyenek a 

szerelvényeknél, mint szögletes kialakítások. 

 

A végszerelvények elhelyezése az akváriumban többféle 

módon lehetséges. Ha az alap installációt vesszük (beszívó 

pipa, beömlő cső esőztetővel), akkor az egyik lehetséges, jól 

működő elhelyezés, hogy az akváriumod egyik oldalán, 

hátul megy le a beszívó cső, kosara a talaj fölött egy-két 

cm-rel. Ha hosszú a csöved, faragj le belőle, ha rövid, akkor 

próbáld meg megtoldani.  

  
Ugyanerre az oldalra, az oldalfalra rakod a vízszint alatt 1 

cm-rel az esőztetődet, az esőztető lyukai nézzenek az 

akvárium másik oldala felé. Picit tekerd fölfelé a lyukakat 

(kb 10 fok), hogy ne teljesen vízszintesen nyomja a vizet, 

hanem hullámoztassa. A hullámoztatással sok oxigént tudsz 

a vízbe oldani, többet, mint egy hangos légpumpával. 

 

Akárhogy is helyezed el a szűrő végszerelékeit az 

akváriumodban, képzeld el, majd figyeld meg, milyen 

áramlást alakítasz ki. Értsd meg, hogy mit csinálsz, ne 

kövesd vakon más tanácsait. A kialakított áramlásodat 

ellenőrizheted a lebegő koszok mozgásának 

megfigyelésével. 

  

 
 



Az előzőekben leírt elrendezésnél a víz a felszín rétegében 

az akvárium másik oldaláig halad, majd az ottani falon lefelé 

fordul, és a talajt végigsöpri visszafelé, ahol már várja a 

szűrőd beszívó pipája. Lehet viszont, hogy a Te 

akváriumodban egyes tereptárgyak (sziklák, fák, stb.) ezt a 

fajta áramlást nem engedik működni. 

  

Próbáld meg az akváriumod teljes űrtartalmát megforgatni a 

szűrőddel, ne legyenek pangó területek. Ha több szűrőt 

telepítesz (pl. külső mellé belső szűrő), ezek segítsék 

egymás áramlatait, esetleg pici eltérítéssel még meg is 

csavarhatod a vízmozgást, de semmiképpen ne dolgozzanak 

egymás ellen. 

 

A külső szűrőd ne szívjon buborékot. Ha buborékoltatót 

(légpumpa porlasztója, diffúzor) telepítesz az akváriumba, 

ne legyen a külső szűrő beszívó csövének közelében. Ha a 

külső szűrőd levegőt szív, egyre hangosabb lesz, nem 

működik rendesen, majd akár meg is állhat. 

 

Fel van töltve a szűrőd szűrőanyaggal, csövei a vízben. Még 

ne kapcsold be. Ha van rajta gyorsfeltöltő pumpa, akkor: 

kinyitod a csapokat, majd a pumpát addig nyomkodod, amíg 

meg nem látod / hallod, hogy zúdul a víz a szűrődbe. Az 

akváriumból a szűrőbe került vizet előkészített vízzel (pl. 1 

napot állni hagyott csapvíz) pótolod. Ha nincs gyorsfeltöltő 

gomb, akkor az esőztető végéről húzd le a gumicsövet, 

nyisd ki a csapokat, majd szívd meg ezt a csövet erősen. A 

víz ugyanígy bezúdul a szűrődbe: van egy kis időd 

visszadugni az esőztetődre a csövet. 

 

Bekapcsolhatod a szűrődet. Az elején pár percig (akár fél 

óráig is) lehet hangja, amíg az összes beszorult levegőt ki 

nem hajtja a szűrőanyagok közül. Erre rásegíthetsz a külső 

szűrőd billegtetésével (nem új, csak éppen kitakarított szűrő 

esetén ezt ne csináld, mert akkor telenyomja kosszal az 

akváriumodat). 

Ellenőrizd az áramlásodat, módosíts rajta a végszerelékek 

áthelyezésével, ha szükségesnek tartod. 

 

Végre működik a szűrésed: most próbáld meg pár hónapig 

békén hagyni, még akkor is, ha jobb ötleted, és nagyon 

szétszedhetnéked van. 

  
A szűrődnek kell 3-4 hét, amíg kialakul benne a megfelelő 

baktériumkultúra. Ha alapvető hibát nem követtél el a 

szűrőd telepítésekor, akkor a módosítási ötleteidet a 

következő takarításig halaszd el. 

 

A baktériumkultúra kialakulását elő tudod segíteni, ha teszel 

a keringetési rendszerbe hasznos bacit. Ezt gyári termékek, 

baktérium-kultúrák adagolásával (pl. Sera Nitrivec), vagy 

más akváriumodban "megérett" szűrőszivacs vizedbe 

nyomkodásával (koszos lesz, de ne aggódj, a szűrőd 20 perc 

alatt elintézi) gyorsíthatod. 

  



A szűrőnek állandóan mennie kell? 

Miért? 

 

A szűrőd ugyanúgy él, mint az akváriumod, csak az 

élőlényei kisebbek. Ezeknek az élőlényeknek – a hasznos 

baktériumok - folyamatos áramlásra van szükségük, mely a 

táplálékot szállítja nekik. Ha nincs áramlás, nincs táplálék, a 

hasznos baktériumok pusztulásnak indulnak. 

 

A szűrőt sokan azért kapcsolják ki éjszakára, mert zavaróan 

hangos, és valaki nem tud ilyen zaj mellett aludni. 

  
Ezzel eléred azt, hogy a baktériumok jelentős része 

éjszaka elpusztul – amikor visszakapcsolod a szűrődet, 

ezt a bomló vizet nyomod be az akváriumodba. A víz 

kémiája ilyenkor hirtelen megváltozik, Halaid ezt nem fogják 

pozitívan értékelni. 

 

A szűrődet tehát folyamatosan működtesd. Rövid szünet – 

áramkimaradáskor, tisztításkor – persze belefér, de ez ne 

legyen hosszabb 1-2 óránál. Amennyiben pl. az 

áramszolgáltatód nagyobb (6-8 órás) karbantartási szünetet 

jelent be, gondoskodj róla, hogy a szűrőid működjenek ez 

idő alatt (megfelelően méretezett szünetmentes tápegység, 

generátor üzembe helyezése), vagy ha ez nem megoldható, 

akkor az áramszünet végén a szűrődet takarítsd ki. 

 

Ha hangos a szűrőd, halkítsd le. 

  

 

Hangos a szűrőm, mit tegyek? 

 

A minőségi szűrők hangtalanok, amennyiben minden 

rendben van bennük. 

 

Azoknál a szűrőknél, melyek már új állapotban is hangosak, 

hangtompító borítás kialakításával segíthetsz Magadon és a 

Családodon – közvetve pedig a halaidon, hogy ne kelljen 

kikapcsolni a szűrést éjszakára. 

  
Hangtompító borítás lehet hungarocellel bélelt papírdobozba 

helyezés, buborékos nylonborítás, a szűrődnek otthont adó 

szekrény hangszigetelése, stb. Lehet, hogy egy hungarocell 

lap szűrő alá helyezése is segíthet, a rázkódást tompítandó. 

Légy kreatív! 

  

Ha az egyébként csöndes, minőségi szűrőd kezd el 

hangoskodni, akkor történt benne valami. Ez a valami két 

dolog lehet: gond van a rotor (a beépített szivattyú motor 

forgórésze) körül, vagy levegősödik a szűrőd. 

 

Gond van a rotor körül: a szűrőd kopásnak kitett 

alkatrészei a rotor és a tengely, amin csücsül. A tengely 

akkor is kopik, ha az kerámiatengely (minőségi szűrőknél). 

  



A fémtengellyel ellátott külső szűrő nagyon olcsó megoldás, 

ha teheted, ne vegyél ilyet. Olcsó belső szűrőknél egyedül 

elfogadható a fémtengely. 

  

A hangosabb működést az is okozhatja, hogy kopott a 

tengelyed, koszosak a rotor lapátjai, esetleg hajszálak vagy 

más, nem lebomló anyagok tekeredtek rá a rotorra illetve a 

tengelyére. Mindezek azt okozzák, hogy a rotor 

"excentrikus" lesz, azaz forgás közben billeg, ezáltal zörög. 

 

A szűrő tisztításakor érdemes a rotort és tengelyét kivenni, 

megpucolni, illetve azt a házat is kitakarítani, ahol 

üzemelnek. Ennek kinyitását, szétszedését minden 

szűrőleírás tartalmazza. A takarításhoz egy használt fogkefe 

kiválóan alkalmas. 

  
A rotorral, tengellyel bánj óvatosan, a tengely nagyon 

könnyen elpattanhat (vékony kerámia rúd). Érdemes a 

szűrőidhez otthon legalább egy tartalék tengelyt tartanod, 

így a tengely esetleges eltörésénél nem vesztesz időt az 

újbóli üzembe helyezésig. Amennyiben több akváriumot 

tervezel, érdemes csereszabatos külső szűrőket telepítened, 

már csak a tartalék alkatrészek okán is. 

 

Levegősödik a szűrőd: A szűrőd két ok miatt 

levegősödhet: nem megfelelő a szívó oldali cső és 

szerelvényei tömítése, ezért a víz mellett levegőt szívhat be 

(Pl. nem szorosan dugtad rá a szívócsőre a csövedet). Ez a 

ritkább eset. 

  
Gyakrabban fordul elő, hogy a külső szűrő beszívó pipáját és 

a levegőpumpa porlasztóját túl közel rakják egymáshoz, 

ennek következtében a szűrőd levegőt szív be. 

 

A levegős szűrő szörcsögő, buborékoló hangot ad. Oka tehát 

a keringetési rendszer tömítetlensége, vagy közvetlen 

levegőbevitel légpumpával illetve diffúzorral. 

  

A levegős szűrő előbb vagy utóbb (de leginkább akkor, 

amikor nem vagy otthon) le fog állni. 

  

 

Hogyan takarítsam a szűrőt? 

 

A legfontosabb szabály: nem csap alatt! 

  
A friss csapvíz fertőtlenítő klórt tartalmaz, mely kb. 24 órán 

belül kiszellőzik a vízből. Vízcserét is csak ilyen "állott" 

csapvízzel szabad csinálni! 

  

A szűrő takarítását érdemes részleges vízcserével 

egybekötni. A leszívott vízben lehet a "darabos" 

szűrőtöltetet kilögybölni, a szivacsokat kinyomkodni. 

  

 



Az a víz, ami így keletkezik, aranyat ér, ki ne öntsd! Ha 

ezzel locsolod a "szárazföldi" növényeket, virágokat, 

csodálatosan kivirulnak! Itt van az a pont, amikor a 

Családodnak olyan ellentételezést adsz az akvarisztikával 

eltöltött idődért cserébe, amiért nagyon-nagyon hálásak 

lesznek! 

 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad összefoglalómat az akvárium 

szűréséről. Reményeim szerint készen állsz arra, hogy gyári 

szűrőmegoldások közül ki tudd választani a Neked 

legmegfelelőbbet, és azt üzembe is tudd helyezni.  

  
Amennyiben kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, 

az most már azt jelenti, hogy bővítenem kell ezt az 

írást – kérlek, tedd fel kérdésedet bátran, meg fogom 

köszönni! 

 

Bánki Zsolt – Copfy 
2009. január 17. 

www.akvarista.hu 

 
 
 
 
 
 
 

Segíts a Te is a barátaidnak... 

  
Ne hagyd, hogy a kezdő 

akvarista barátaidnál 

szenvedjenek a halak és a 

növények! 

 

Küldd el nekik ezt az eBook-ot 

egy levél mellékleteként most, 

mert később el fogod felejteni. 

 

 

 

 

ui. Ne felejtsd el megírni a véleményedet az eBook-ról ezen 

az oldalon: www.akvarista.hu 

http://www.akvarista.hu/
http://www.akvarista.hu/?oldal=1&cikk=1494

