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Pogled na pisane ribe, ki plavajo v lepo 
urejenem akvariju, je prav čudovit. Vendar 
akvarijske ribice niso le okras v dnevni sobi 
– so živa bitja, ki potrebujejo prav posebno 
oskrbo.

Aljin kotiček

Pot iz narave ali ribogojnice do trgovine za živali je za 
ribe zelo naporna, dolga in nevarna. Med potovanjem 
lahko celo poginejo!

Pisani
podvodni svet

Tako kot ljudje tudi ribe za življenje potrebujejo 
kisik. Da ga bo v vodi dovolj, bodo poskrbele tudi 
vodne rastline.

Od kod pridejo ribice?
Morja, jezera, reke, poplavljena polja ... vse to so kraji, kjer 
v naravi najdemo najrazličnejše ribe. Poznamo velike in 
majhne, pisane in enobarvne ribe. Nekatere živijo v topli, 
druge v hladni vodi, ene v morjih, druge v sladki vodi.

Ribe, ki jih najpogosteje vidimo v domačih akvarijih, izvirajo 
iz oddaljenih, predvsem tropskih krajev. V Evropo jih z 
letalom pripeljejo iz rek in morij Azije, Afrike ali Južne 
Amerike, nekatere pa so vzgojene v ribogojnicah,  
v ujetništvu. 

Tudi riba lahko zboli  
in potrebuje zdravljenje.
Poskrbi, da bo akvarij čim večji, da bodo imele ribe v njem 
dovolj prostora. Ne pozabi na filter, ki skrbi za čistočo 
vode, ter na grelec, ki zagotavlja ustrezno temperaturo. 
Akvarij naj bo pravokotne oblike. Okrogle bučke so namreč 
premajhne, voda v njih se hitro hladi, zaradi svoje oblike pa 
ribam povzročajo velik stres.

Potrebuješ tudi ustrezno podlago, v katero se bodo 
ukoreninile vodne rastline. Naloga rastlin je dovajanje 
kisika v vodo, hkrati pa iz vode srkajo odpadne snovi in tako 
skrbijo za njeno čistočo. Okrasni kamni, korenine in različne 
keramične posode so odlično skrivališče, kamor se ribe 
lahko umaknejo. Vsaka vrsta ima svoje zahteve

Različne vrste rib se med seboj lahko zelo razlikujejo. 
Nekatere živijo v velikih jatah, druge v haremih in tretje 
v parih. Nekatere vrste potrebujejo enake življenjske 
razmere in lahko živijo skupaj, druge pa se med seboj 
lahko poškodujejo. V okolju, ki je primerno za eno vrsto rib, 
lahko druga vrsta celo zboli. Nekatere ribe, med njimi je na 
primer zlata ribica, zrastejo tako velike, da namesto akvarija 
potrebujejo kar ribnik.
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Lepe, a zahtevne
Akvarijske ribe prodajajo v različnih trgovinah za živali 
in ne stanejo veliko. Kljub temu dobro premisli, preden 
se odločiš za nakup teh lepih, pisanih živali. Si dobro 
pripravljen na njihovo oskrbo? Ribe so lahko zelo občutljive 
za svoje okolje. Če jim ne omogočiš ustreznih razmer za 
življenje, lahko hitro zbolijo ali celo umrejo. Akvarij je treba pred prihodom rib najprej pripraviti, kar traja 

približno mesec in pol. Tudi voda v rekah, jezerih in morjih 
ni enaka tisti iz pipe. Pomembno je, da akvarijsko okolje 
čim bolj približaš naravnemu. Če daš ribe v akvarij, pravkar 
napolnjen z vodo iz pipe, lahko namreč umrejo. 

Preden domov prineseš ribe, se pri izkušenem akvaristu 
dobro pozanimaj, kako pravilno pripraviti akvarij.

Skrbi za akvarij boš moral nameniti nekaj pozornosti vsak 
dan, redno pa ga bo treba tudi čistiti in menjati vodo. 
Nekatere ribe lahko v čistem, primerno pripravljenem 
akvariju živijo tudi 20 let! Umazanija, napačna temperatura 
in druge neprimerne razmere pa lahko njihovo življenje 
zelo skrajšajo.

Ribe so divje živali, ki se najbolje počutijo v naravi. Če 
pa jih imaš vseeno doma v akvariju, ne pozabi – so tvoji 
ljubljenčki in zanje si odgovoren vse življenje! Poskrbi, da 
bo to prijetno in čim bolj podobno življenju, ki bi ga živele 
v naravi.
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