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A tantárgy előkövetelményei 

 

A tantárgy a hallgatók ökológiai, kémiai, botanikai és zoológiai 

témájú korábbi tanulmányaiból elsajátított ismeretanyagra épül. 

A tantárgy általános 

ismertetése, célja, várható 

eredményei, főbb témakörei 

 

Cél: a hallgatók megismertetése az akváriumok típusaival, 

működésével, a vízi életformatípusokkal és a vízi 

anyagforgalommal. 

Feladat: 

1. Tartalmi modul 

Akváriumtípusok 

1. téma: Bevezetés az akvarisztikába. A vízi életközeg általános 

jellemzői (e) 

2. téma: Édesvízi akvarisztika (gy) 

3. téma: Tengeri akvarisztika (gy) 

4. téma: Az akváriumok alaptípusai: low tech, high tech (e) 

5. téma: Óriásakváriumok, akvaterráriumok, paludáriumok, kerti 

tavak (e) 

 

2. Tartalmi modul 

Az akváriumok technikai és kémiai háttere 

6. téma: Akvárium építése, berendezése (e) 

7. téma: Az akváriumok műszaki berendezései. Balesetek 

megelőzése (gy) 

8. téma: Tápanyagforgalom az akváriumban (e) 

9. téma: Az akvárium vizének kémiai paraméterei (e) 

10. téma: A fény és a hőmérséklet szerepe az akváriumban (e) 

 

3. Tartalmi modul 

Élőlények az akváriumban 
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11. téma: Az akváriumok mikrobiológiai viszonyai (e) 

12. téma: Vízi élőlényismeret (e) 

13. téma: Növények az akváriumban. Akváriumi növények 

hiánybetegségei és kezelésük (gy) 

14. téma: Állatok az akváriumban. Akváriumi állatok betegségei 

és kezelésük (gy) 

15. téma: Algák az akváriumban (e) 

 

(e) - előadás 

(gy) - gyakorlat 

A tantárgy teljesítésének és 

értékelésének feltételei 

 

Az ismeretek ellenőrzésének formája: 

• A gyakorlati munkák külön-külön értékelődnek. Összesen az 

elérhető pontszám a gyakorlati munkákért 0-tól 10 pontig terjed.  

• A modulzáró dolgozat 0-tól 100 pontig értékelődik. 

 

Az ismeretek ellenőrzésének módszerei: 

Tematikus ellenőrző dolgozatok az előadások, gyakorlati munkák 

és önálló munkák tematikájából. 

A tantárggyal kapcsolatos 

egyéb tudnivalók, 

követelmények 

 

Az oktatási program követelményeinek megfelelően a 

hallgatóknak: 

tudnia kell: 

• az alapvető akváriumtípusok jellemzőit; 

• felismerni a vízi élőlények alapvető életformatípusait, azok 

környezeti igényeit; 

• a vízi és vizes élőhelyek főbb kategóriáit; 

• a vízi anyagforgalom sajátosságait; 

• az akvarisztika alapvető módszereit. 

 

képesnek kell lennie: 

• a gyakoribb vízi szervezetek rendszertani azonosítására; 

• a hidrobiológia kutatási módszereinek alapszintű 

alkalmazására; 

• akváriumok tervezésére, összeállítására, fenntartására. 

A tantárgy alapvető 

irodalma és digitális 

segédanyagok  
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