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Tipus de peixos d’aigua dol ! a: 
El primer a valorar és si volem peixos tropicals 
o d’aigua calenta, o peixos estacionaris o 
d’aigua freda. Hem de tenir en compte que els 
peixos estacionaris, com el seu propi nom 
indica, viuen segons la temperatura de les 
estacions, es a dir fred a l’hivern i calor a 
l’estiu, mentre que els peixos tropicals 
necessiten una temperatura constant 
d’aproximadament uns 26 ºC durant tot l’any. 

Per poder garantir aquesta temperatura 
constant utilitzem els escalfadors d’aquari. La 
tria del nostre escalfador variarà en funció de 
les dimensions del nostre aquari (quant més 
gran sigui més watts tindrà l’escalfador). 
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Els components de l’aquari: 
L’escalfador anirà muntat a la part posterior 
de l’aquari ja sigui enganxat al vidre amb 
ventoses o a l’interior d’alguna biobox o filtre, 
i a l’extrem de l’aquari més allunyat de 
l’escalfador és on hauríem de col·locar el 

termòmetre per tal de poder controlar la 
temperatura real de l’aigua. 

 
MOLT IMPORATNT!!! Mai tenir engegat 
l’escalfador si no està dins de l’aigua, ja que es 

cremarà i es trencarà el vidre" 
Un altre element indispensable en el nostre 
aquari és el filtre, que ens mantindrà l’aigua 
neta a més de crear una petita corrent que 
ajudarà a millorar l’oxigenació de l’aigua. La 
tria d’aquest, també ens variarà en funció de 
les mesures del nostre aquari. El filtre ideal és 
el que conté un filtre mecànic, un filtre 
biològic i un filtre químic. El filtre mecànic 
serien les esponges, on quedaran retingudes 
les partícules visibles a l’aigua; el filtre biològic 
serien components normalment ceràmics que 
mantenen estable la colònia bacteriana 
nitrificant, de la que parlarem més endavant; 
per últim el filtre químic correspondria a 
materials com el carbó actiu, que ens clarifica 

l’aigua, o els productes que retenen el fosfat 
que així evitar el creixement d’algues. 

És molt important tenir en compte la 
il·luminació, ja que no només és un factor 

estètic, si no que necessitem cicles de 
llum/foscor per evitar que els nostres peixos 
pateixin estrès o en el cas que tinguem 
plantes per afavorir el cicle vital correcte 
d’aquestes. Per tant intentarem encendre les 
llums del nostre aquari amb un horari 

semblant a les hores de sol que tenim a l’estiu, 
per exemple de les 10 del matí a les 10 de la 
nit, podent variar aquestes hores en funció de 
quan vulguem gaudir del nostre aquari 
il·luminat, però sempre respectant unes hores 
que el deixarem a les fosques. 

 

Muntatge de l’aquari: 
Una vegada ens portem l’aquari a casa, el 
primer es comprovar que el vidre estigui 
correcte i que no existeixin petites esquerdes 
ni imperfeccions que podrien fer que al posar 
l’aigua el nostre aquari esclatés. Una vegada 
comprovat, procedirem a omplir l’aquari 
d’aigua. Utilitzarem aigua de l’aixeta (mai 
aigua embotellada ni d’osmosis o 
descalcificador) i en el cas de que haguem de 
baixar el pH i la duresa afegirem aigua 
destil·lada. Abans 
de ficar la sorra o 
pedres que 
haguem triat es 
convenient 
esbandir-les 
només amb aigua 
per treure la pols 

Per garantir la bona aclimatació i el bon estat 
dels nostres peixos, a continuació farem una 
explicació d’uns consells pràctics a l’hora 
d’escollir i muntar el nostre aquari. 
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que pugui tenir, cosa que ens enterboliria 
l’aigua. Ficarem la sorra de manera que ens 
quedi una capa d’aproximadament un o dos 
cm, podent variar segons els gustos de 
cadascú.! 
Si hi volem posar plantes naturals és 
important recordar de posar un substracte per 
plantes sota la sorra decorativa. 

 
Ciclat de l’aigua: 
Una vegada ficada l’aigua i la sorra, llavors 
podríem introduir o connectar el filtre i 
l’escalfador. 
Amb l’aquari ja muntat, iniciarem el 
tractament de l’aigua també conegut com a 
ciclat de l’aigua. Per això utilitzarem dos 
productes, un acondicionador d’aigua i 
bactèria viva.! 
L’acondicionador converteix l’aigua de l’aixeta 
en aigua saludable pels nostres peixos, 
eliminant el clor, aglutinant possibles metalls 
pesants,... Per altre banda, la bactèria viva ens 
permet crear una colònia bacteriana a l’aquari 
que descomponen l’amoni i el nitrit, que són 
substàncies tòxiques que es 
formen a partir dels 
excrements dels peixos.  
Primer introduirem 
l’acondicionador i una hora 
desprès la bactèria viva. La 
quantitat de líquids i el 
temps de ciclatge variarà 
en funció del fabricant del 
producte (per exemple 2-4 
dies)  

Introducció de peixos i 
aclimatització: ! 
Una vegada hagi passat el temps de 
tracament de l’aigua, ja podrem introduir els 
peixos. És recomanable no introduir massa 
peixos de cop, afavorint així una bona 
aclimatació i evitant que els hi augmenti 
l’estrès.! 
L’aclimatació consistirà en ficar la bossa on 
ens hagin donat els nostres peixos a dins de 

l’aquari i deixant-la allà durant uns 15 minuts. 
Després obrirem la bossa i sense encara 
treure-la de l’aquari afegirem una mica de la 
nostra aigua a dins de la bossa i ho deixarem 
allà uns altres 15 minuts. Tornarem a repetir 
aquest últim pas, i una vegada acabat això, 
traurem els peixos de la bossa amb un 
salabret, evitant que l’aigua de dins de la 
bossa caigui a la nostra aigua de l’aquari.! 
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COM MUNTAR UN 

AQUARI D’AIGUA 
DOL! A 

 




