
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Csinálj stresszmentes 

akváriumot magad és a 
halaid számára... 
 

...avagy milyen halakat tarthatsz egy akváriumban 

 

Ha azt szeretnéd, hogy halaid mindig a legjobb formájukat 

hozzák (és ki ne szeretné), a lehetőségekhez mérten a 

legideálisabb körülményeket kell megteremtened a 

számukra. 

 

Sokat nyersz azzal, hogy jól érzik magukat, hiszen ilyenkor 

a legszebb színeiket mutatják, gyorsan nőnek, ritkán vagy 

egyáltalán nem betegednek meg, sőt szaporodhatnak is, 

ami nagy esemény egy akvarista életében. 

 

Az eddig tárgyalt vízminőség, berendezési tárgyak, szűrés, 

fűtés és oxigén ellátás mellett nagyon fontos, hogy néhány 

egyszerű alapelvet is betarts már az elején, a különböző 

fajok kiválasztása során, annak érdekében, hogy halaid 

stresszmentesek legyenek. 

 

Ha az akváriumnak megtaláltad a megfelelő helyet, a talaj, 

berendezési tárgyak, technikai eszközök és növények már 

érlelik a csapvizet halaid számára, ki kell választanod, hogy 

milyen fajokkal szeretnéd benépesíteni a szoba 

remélhetőleg legszebb díszét. 

 

Már az elején konkrét elképzelésednek kell lennie arról, 

hogy milyen lakókat szeretnél, mert a nem megfelelő 

társítás komoly gondokat okozhat és gyorsan tönkre is 

teheti az összképet. 

 

Nem szabad elkövetned azt a hibát, hogy amelyik hal 

megtetszik, azt hazaviszed, mert saját magadat hozhatod 

ezzel nehéz helyzetbe. 

 

Kevésbé szélsőséges esetekben csak a halaid színei tűnnek 

el, étvágytalanok és előbb-utóbb betegségre hajlamosak 

lesznek, de akár érkezhetsz haza arra is, hogy csak egy jól 

lakott hal maradt a vízben. Hogy ezt elkerüld fontos 

figyelembe venned a halak kiválasztásánál, hogy milyen 

fajok társíthatóak egymással, illetve melyek azok, 

amelyeknek az akváriumod mérete megfelelő még kifejlett 

korban is. 

 

A leggyakrabban kapható díszhalakat 7 nagyobb 

csoportra oszthatjuk... 

 

 

 

 

 

 



1. Pontylazacok... 
 

pl.: neonhal, tetra és bármilyen hal, aminek a magyar 

nevében megtalálható a lazac elnevezés. 

 

Közel 1500 fajuk található meg világszerte, melyek közül 

70-80 alkalmas akváriumi tartásra. Rendkívül népszerű, 

könnyen tartható szívós halak. Jól tűrik a kezdőként 

akaratlanul is előforduló megpróbáltatásokat, könnyen 

szaporodnak. A legnépszerűbb fajok egyszerűen 

beszerezhetőek bármely díszállat-kereskedésben. 

 

A pontylazacokra átfogóan jellemző, hogy a lágy, enyhén 

savas (pH 5,5-6,5), 22-25 fokos vízben érzik jól magukat. 

Fontos tudni róluk, hogy kisebb fajaik általában gyors 

mozgású, élénk halak és a medence felső-középső 

vízrétegeiben tartózkodnak. 

 

A legtöbb ide tartozó faj hajlamos a fátyolos, vagy nagyobb 

úszókkal rendelkező halak megcsipkedésére, illetve 

mozgékonysága miatt nagyobb helyet igényel, ezért mielőtt 

döntesz valamelyik mellett, mindenképpen nézz utána - 

akár a fórumon -, hogy az általad kiválasztott fajra milyen 

viselkedés jellemző. 

 

 

2. Pontyfélék... 
 

pl.: aranyhal, díszmárnák, dániók, razbórák, 

kolibrihal. 

 

Több mint ezer faj ismert ebben a halcsaládban. A könnyen 

beszerezhető fajok, általában békések, könnyen társíthatóak 

(kivétel képeznek ez alól a díszmárnák, mint pl. a „szumi” 

/Szumátrai díszmárna/, mert ezek nagyon harciasak tudnak 

lenni. 

 

Fontos, hogy a halcsalád sok tagja a víz felső rétegeit 

kedveli, így a társításnál érdemes figyelembe venned, hogy 

az akvárium mely vízrétege vár benépesítésre és ennek 

megfelelően kell kiválasztanod egy neked tetsző fajt. 

 

Szintén jellemző a család kisebb testű tagjaira, hogy 

csapathalak, ezért ideálisan 6 fős, de legalább 4-5 fős 

csapatban kell tartanod őket, hogy jól érezzék magukat. 

 

Bár egy családba tartozó halakról van szó, ne 

általánosítsunk a tartási körülmények tekintetében, mert 

nagyobb eltérések tapasztalhatóak a különböző fajok között, 

melyek különböző életkörülményeikből fakadnak, ezért 

feltétlenül tájékozódj a különböző fajok igényeiről.  

 

 

 

 

 



 

3. Páncélos harcsák... 
 

pl.: törpe, foltos vagy panda páncélosharcsa, gyakran 

nevezik őket latin nevük (Corydoras) után cory –nak (ejtsd: 

kori) 

 

Rendkívül mutatós és alacsony igényű halfajok. Ennek 

következtében nagyon népszerűek az akvaristák körében.  

 

Kivétel nélkül minden faj talajlakó. Hasvonaluk egyenes, 

hátuk erősen hajlott, ezzel is alkalmazkodva élőhelyükhöz. 

Eleségben nem válogatósak, azonban ez nem azt jelenti, 

hogy a talajra lehulló maradványokat eltakarítják.  

Természetesen az emészthető és tápanyagban gazdag 

eleséget a talajról fogyasztják, de nem várhatod el tőlük – a 

közhiedelemmel ellentétben – hogy a talaj teljes 

„takarítását” elvégezzék. 

 

Könnyen beszerezhető halak, elterjedtebb fajaik jól tűrik a 

csapvizet. A víz oxigéntartalmára sem érzékenyek, ugyanis 

„béllégzők”, azaz képesek felvenni a légköri oxigént is a víz 

felszínén keresztül. 

 

Csapathalak, nagyon kedvelik a sok búvóhelyet. Ha igazán 

kedvezni akarsz nekik, helyezz el gömbölyű kavicsokat a 

talajon és a talaj kiválasztásánál ügyelj arra, hogy olyan 

anyagot használj, amely nem sérti fel halaid hasát (pl. a 

mutatós, de nehezen tisztítható és a növények 

szempontjából sem előnyös nagy szemű bazalttörmelék éles 

szélei miatt a páncélosharcsák számára sem megfelelő). 

 

 

4. Elevenszülő fogaspontyok... 
 

pl.: guppy, xifo, platti, molly. 

 

A legelterjedtebb csoport, mely köszönhető könnyű 

tartásának és szaporításának, valamint páratlan 

színgazdagságának. 

 

Ide tartoznak pl. a guppy-k, melyeket talán a legtöbben 

ismernek. Különlegességük abban rejlik, hogy a halak 

legtöbbjével ellentétben elevenszülők, így könnyű tartásuk 

mellett egy érdekes szaporodási módot is megismerhetsz a 

tartásuk során. 

 

A közepesen kemény, 24 C fok körüli vizet kedvelik, de 

szívósságuk miatt legtöbben sikerrel szaporítják őket 

csapvízben is.  

 

Egyszerű a kezdő akvarista dolga a nemek 

meghatározásánál is, ugyanis a halcsaládra jellemző az ivari 

kétalakúság (dimorfizmus), azaz a nemek könnyen 

megkülönböztethetőek egymástól. A hímek színesebbek és 

gyakran kisebb testűek, mint a nőstények. 



Bár a sokféle szín az egyik legnagyobb vonzerő a halak 

kiválasztása során, de érdemes kerülnöd, csak színes 

hímeket tartását, mert így megfosztod magad a szaporítás 

élményétől és nőstények nélkül a halaid sem érzik jól 

magukat, így nem is pompáznak teljes színükben. 

 

Társíthatóságuknál nagy előnyük, hogy békés, kistestű 

halak, azonban fontos figyelembe venned, hogy sok ide 

tartozó faj rendelkezik fátyolos, vagy kiterjedtebb úszókkal, 

melyeket előszeretettel csipkednek - kárt téve egymásban – 

az élénkebb mozgású pontyfélék és pontylazacok, ezért nem 

javasolt társítani a két halcsaládból származó fajokat 

egymással. 

 

 

5. Sügérszerűek... 
 

pl.: vitorláshal, diszkoszhal, törpesügerek, más afrikai 

és dél-, valamint közép-amerikai sügerek. 

 

A családba tartozó, rendkívül színpompás fajok erősen 

területvédők („revier” tartók), párzás során rendkívül 

agresszív fajok. 

 

Fiatalkorban jól társíthatóak más halakkal, azonban ez ne 

tévesszen meg, mert gyorsan nőnek és ivaréretté válásukat 

követően kárt tehetnek kisebb, békésebb lakótársaikban, 

amennyiben nem megfelelő méretű akváriumban tartod 

őket. 

 

Általában nagyobb testű (kivéve dél-amerikai törpesügerek), 

ezáltal nagyobb helyet igénylő fajok tartoznak ebbe a 

családba. 

 

Legnépszerűbbek a vitorláshalak és a Dél-Amerikából 

származó törpesügerek. A törpesügerek - bár nem nőnek 

nagyra – félénk természetük és lágy víz igényük miatt 

társas akváriumban csak alacsony telepítettség mellett 

tarthatók sikerrel, mert az élénk mozgású, vagy nagyobb 

halak folyamatos stressz alatt tartják őket, így színeik sem 

érvényesülnek és hajlamosabbá válnak a betegségekre. 

 

A vitorláshalak és velük közeli rokonságot mutató 

diszkoszhalak nagyméretűek, ezáltal nagy helyet is 

igényelnek. Vitorláshalat sikerrel tarthatsz nagyobb 

medencékben, ahol nincsenek fátyolos úszójú, vagy 

tapogatókkal rendelkező fajok, illetve megfelelő mennyiségű 

búvóhely áll rendelkezésre. 

 

A diszkoszhalak, valamint más dél-amerikai és afrikai - 

általában nagyobb testű (10-30 cm-re is megnövő) - 

sügerek nem társíthatóak más halakkal, mert nagyméretű 

(>250 l) medencét igényelnek, valamint speciális vízigényük 

eltér a könnyebben tartható fajokétól. 

 

  

 



6. Labirintkopoltyús halak... 
 

pl.: betták, gurámik, paradicsomhal 

 

Könnyen tartható, alacsony igényű fajok. E halcsalád nevét 

a kopoltyúüreg felső részén található labirintszervről kapta, 

amely lehetővé teszi, hogy a légköri oxigénből fedezze a 

vízben nem elegendő oxigénmennyiséget. 

 

A családba tartozó halfajok egy részénél a hasúszó helyett 

tapogatófonal található, melynek segítségével eredeti 

élőhelyén (mocsarak, lápok), a rossz látási viszonyok 

ellenére is tájékozódni tudnak. 

 

A víz oxigéntartalmára és tisztaságára nem, azonban 

hőfokára annál inkább kényesek. 26-28 fokos vízben érzik 

igazán jól magukat és színeik is ekkor érvényesülnek 

teljesen. 

 

Fontos, hogy ne csak vizük, de a víz feletti levegő se legyen 

hűvösebb, mert külső levegő belélegzése során (a víz 

felszínén nyeléshez hasonló mozdulatot végeznek) is 

megfázhatnak. 

 

Nagyobb testű halak, azonban más fajokkal szemben 

általában békés természetűek. Előfordulhat, hogy a fátyolos 

úszójú halakat megtépkedik, így ilyen fajokkal ne társítsd 

őket. 

 

A halcsaládra jellemző, hogy azonos fajokon belül két hím 

nem tűri meg egymást, tehát különösen figyelj arra, hogy 

egy fajon belül csak egy hímet tarts, mert ivarérett hímek a 

végsőkig harcolhatnak egymással, amíg az egyik el nem 

pusztul. 

 

A halcsaládra jellemző, hogy a víz hőfokát leszámítva 

rendkívül igénytelen, ezért könnyen tartható, azonban a 

nagyobb testméret és a hímek közötti rivalizálás miatt 

körültekintően kell társítanod őket. 

 

 

7. Kalászhal félék...  
 

pl.: szivárványhal, különböző kalászhalak 

 

Nehezen tartható, nagytestű, kényes halak. Bár néhány 

fajuk rendkívül színpompás, tartásuk kezdők számára nem 

javasolt, mert mind a víz tisztaságára, mind az eleségre 

(általában élő eleséggel növekednek megfelelően) 

érzékenyek, valamint nagy helyigényük miatt több száz 

literes medencét igényelnek. 

 

Összefoglalásként az alábbi táblázatban le tudod 

ellenőrizni, hogy az általad kiválasztott fajok 

társíthatók-e egymással. 

 



Társítható-
ság és tartás 

Kalászhalfélék Betta, 
gurámik, 
paradicsomhal 
(labirintkopol-
tyúsok) 

Vitorláshal, 
(törpe)sügerek 
diszkoszhal 
(sügérszerűek) 

Guppy, molly, 
platti, xifo 
(elevenszülők) 

Foltos ~, törpe 
~, panda cory 
(páncéloshar-
csák) 

Aranyhal, 
márnák, 
dániók, 
razbórák 
(pontyfélék) 

Neonhalak, 
tetrák, lazacok 
(pontylazacok) 

Neonhalak, 
tetrák, lazacok 
(pontylazacok) 

  kivétel: 
vitorláshal, 
törpesügerek 

    

Aranyhal, 
márnák, 
dániók, 
razbórák 
(pontyfélék) 

  kivétel: 
vitorláshal, 
törpesügerek 

kivétel: 
fátyolos- 
úszójúak 

  

 

Foltos ~, törpe 
~, panda cory 
(páncéloshar-
csák) Foltos ~, törpe ~, panda cory (páncélosharcsák) 

  kivétel: 
vitorláshal, 
törpesügerek 

  

  

Guppy, molly, 
platti, xifo 
(elevenszülők) 

 kivétel: 
fátyolos- 
úszójúak 

kivétel: 
vitorláshal, 
törpesügerek 

 

   

Vitorláshal, 
(törpe)sügerek 
diszkoszhal 
(sügérszerűek) 

kivétel: 
afrikai sügerek 

  

    

Betta, 
gurámik, 
paradicsomhal 
(labirintkopol-
tyúsok) 

  

 
 

    

Kalászhalfélék 

 

    Jól társítható 
 
 

 
Nem társítható 
 



A fenti információk segítségével remélem, hogy sikerült egy 

kis segítséget adnom neked a megfelelő társításhoz. 

 

Mielőtt végleg leteszed a voksot egy társítás mellett, olvass 

utána a www.akvarista.hu fórumon, hogy a kiválasztott 

fajok számára megfelelő lesz-e leendő életterük. 

 

Sok sikert és sok szépséget kívánok neked! 
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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

