1. COMEÇANDO UM AQUÁRIO:

O correto quando pensamos em montar um aquário é
escolher primeiro o peixe que queremos ter, para depois
pensarmos em tamanho de aquário, tipo de cascalho e etc.
É bem comum, montar primeiro um aquário pequeno, colocar um
cascalho que acha bonito, encher de peixes inadequados, matar todos ou
quase todos e descobrir depois, que o tamanho do aquário ou o cascalho é
incompatível com os peixes que se pretendia ter.
A) O que é necessário:

O que precisamos para montar um aquário básico:
Aquário + Cascalho (15% do aquário) + Filtro (5 X a litragem total por hora) +
aquecedor (0,5w por litro) + iluminação simples.

O restante seria apenas decoração do aquário, que ficaria a seu gosto,
pois, para os peixes os elementos acima suprem suas necessidades.
Também é importante adquirir: um condicionador de água, um
corretivo de pH (depende de qual tipo de aquário terá, ácido ou alcalino), um
teste de pH, um teste de amônia, um termômetro e um incentivador
biológico para começar à ciclar o aquário.
O ideal é ir escolher o tipo de peixe que se quer ter e perguntar sobre ele
ou pesquisar, seus hábitos, peixes compatíveis, tamanho adequado do aquário,
facilidade de criá-lo e habitat.
Peixes tropicais, normalmente são de água ácida, quente, com
vegetação submersa, troncos de árvores, água cor chá e areia neutra de fundo.
E Peixes de água alcalina gostam de água mais fria, rochas e cascalho
mais grosso, geralmente alcalino.
Ao começar na aquariofilia, é melhor não misturar as espécies de água
ácida e alcalina, escolha um animal que lhe agrada e reproduza o habitat
completo para ele:
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B) Escolhendo os peixes:
RIO ÁCIDO

RIO ALCALINO

PEIXES DO RIO ÁCIDO

PEIXES DO RIO ALCALINO

acará-disco

acará-bandeira

néon

rodóstumos

botia

melanotaenia

cascudo

oscar

kinguio

carpa

lebiste ou guppy

molinésia

plati

ciclídeos africanos

Mais ciclídeos afric.

tricogaster

Esperamos tê-lo ajudado com este texto. Desejamos sucesso com seu aquário !
Equipe RsDiscus Aquários
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