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Биологично въведение
Какво е Ихтиология?
Ихтиологията е клон от биологията, чийто предмет за изучаване
е рибата.
 Какво е Таксономия?
Класификация на организмите, която описва естествените
връзки между различните видове организми и ги
класифицира по единен начин.
1.
империя (domain)
2.
царство (regnum)
3.
тип, отдел (phylum, divisio)
4.
клас (classis)
5.
разред (ordo)
6.
семейство (familia)
7.
род (genus)
8.
вид (species)
Примери за таксони са: вид, род и семейство. Днес биолозите
използват една йерархия от таксони, за да категоризират
всички видове организми.
►
Основният ранг в йерархията е видът. Всеки организъм
принадлежи към един (и само един) вид, всеки вид принадлежи
към един (и само един) род.
Пример: Златна рибка – латинското наименование е Carassius
(родово) auratus (видово).
Рибите са парафилетична група ‐ имат общ предшественик,
но не включват всички негови потомци. Изключени са
четирикраките животни (т.е. сухоземните гръбначни),
които не са риби.
В миналото са били обединявани в един таксон с латинско име
Pisces, но днес то се използва само неофициално.
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Причината е не толкова парафилетичният характер на групата,
колкото фактът, че разликите между безчелюстните и
челюстноустните риби са по‐големи, от тези между
челюстноустните риби и сухоземните гръбначни.
Фиг.1 Kладограма – (от гр. κλάδος – клон, дял). Това е начин за изобразяване
на родословните връзки между живите организми, построена на основата на
измерими общи признаци между таксоните, а не на еволюционните им
взаимоотношения.
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Рибите се класифицират в следните основни групи
Тип Chordata – Хордови
Подтип Tunicata
· Клас Appendicularia
· Клас Ascidiacea
· Клас Sorberacea
· Клас Thaliacea
Подтип Cephalochordata
· Клас Leptocardii
Подтип Vertebrata ‐ Гръбначни
· Клас Agnatha ‐ Безчелюстни гръбначни животни
·Разрдед Myxiniformes
· Разред Petromyzon formes
· Подклас Conodonta
· Подклас Pteraspidomorphi
· Инфратип Gnathostomata – Челюстни гръбначни животни
· Клас Placodermi
· Клас Chondrichthyes ‐ Хрущялни риби
· Клас Acanthodii
· Клас Osteichthyes ‐ Костни риби
· Подклас Ac nopterygii
· Подклас Sarcopterygii
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Какво са рибите? Рибите са водни гръбначни животни,
разпространени по цял свят в сладки и солени, в топли и студени
води. От всички гръбначни животни, рибите имат най‐дълъг
период на еволюция – ЦЕЛИ 350 МИЛИОНА ГОДИНИ. Водата
като тяхна среда за живот притежава специфични свойства,
които оказват влияние върху строежа на тялото и живота им.
Фиг.2 Анатомия и морфология на Рибите
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Тялото на рибите се разделя на три части – глава, труп и опашка.
Рязката граница менду отделните части на тялото трудно може
да се постави.

Устройство на тялото
Основната форма на тялото на рибите е вретеновидна, острани
слабо сплестната. При много от рибите, в следствие на
приспососблението им към средата и условията за живот, се
срещат най‐различни отклонения, от вретеновидната форма на
тялото :
1. Торпедовидна форма:
Най‐приспособените риби към бързо и продължително плаване.
Характерен представител са акулите.

Снимка 1 Черноперата рифова акула с име Лари от Регинален
Природонаучен Музей ‐ Пловдив
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2. Стреловидна форма: продълговато, равномерно удължено
тяло, източена муцуна и изнесени назад перки – те обикновено
са хищници. Характерен представител – щуки.
Снимка 2 Ctenolucius hujeta / Щука худжета

3. Змиевидна форма: обикновено дънно живеещи риби. Тази
форма им позволява лесно провиране между скали. Характерен
представител ‐ мурени.
Снимка 3 Gymnothorax polyuranodon / Петниста мурена
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Рибите със змиевидна форма
на тялото имат способността не
само да се заравят по дъното, но и
да се провират в телесни празнини на
други животни. Такива риби
водещи паразитен и полуразитен
начин на живот са мииксини
и миноги.

4. Плоска форма: силно привързани към дъното, бавно
подвижни обитатели на бентоса (дъното).
Характерен представител – скатове.

Снимка 4 Potamotrygon motoro /
Скат моторо

Cнимка 5 Potamotrygon leopoldi /
Скат леоподи

9

Ръководство по

акваристика

5. Сферична форма: рядка срещана форма, не са добри плувци.
Характерен представител – сраснаточелюсни (тетрадони).

Снимка 6 Arothron meleagris / Аротрон

Тези риби имат на червото
си задънен торбовиден
придатък, който при нужда се
напълва с въздух или вода.

Устройство на устата
Устата на рибата варира по своето положение, големина и
форма. Различните изменения са във връзка с добиването и
усвояването на храната. Видове, които се хранят предимно с
дребни, слабо подвижни безгръбначни организми или с
растителна храна, устата е малка, докато при тези, хранещи се с
едра плячка, тя е голяма и често въоръжена с остри зъби.
Устата според своето положение бива:
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Горна уста: Устата наподобява символа “V” . Долната челюст е
по‐дълга от горната подпомагащо събирането на храна.

Крайна уста: Най‐често срещаната уста. Двете челюсти са
еднакво източени напред.

Долна уста: Хранище се по дъното риби, далната челюст е по‐
къса от горната. Мустаците са рецептори.
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Устройство на перките
Ролята на всички перки е да подпомагат рибата при плуване.
Перките биват единични и чифтни. Единични са : гръбната перка,
опашната (каудалната) и аналната перка.
Чифтни перки са гръдните и коремните.
Има риби, при които някои перки липсват, и такива, които имат
допълнителни перки.
Типове опашни перки:
1.Назъбена
1

2

3

2.Двойно отрязана
3.Разцепена
4.Квадратна

5

4

6

5.Обла
6.Триъгална
7.Сърповидна

8

7

8.Лъжесиметрична
9.Асиметрична

12
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Кожна покривка
Кожата на рибите, както при всички гръбначни животни, се
състои от епидремис (външна кожа) и кориум (вътрешен
дермис). В кориума се формира и кожният скелет на рибите във
вид на люспена покривка. Люспите варират по големина,
структура и количество, в зависимост от вида на рибите, но не
всички риби имат люспеста обвивка.
Типове люспи:
1. Циклоидни люспи ‐ гладки на допир. Типични за риба‐
прилепало;
2.Ктеноидни люспи ‐ груби на допир. Типични за
камбалата;
3.Ганоидни люспи – древна форма на телесно покритие.
Типични за есетровите риби;
4.Плаковидни люспи ‐ С форма на малки „зъби“. Типични за
акули и скатове.

1

2

3

4
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШЕН АКВАРИУМ
Какво е Акваристиката? Акваристиката е любов и наука в едно.
„ Любовта към всички живи същества е най‐благородната
черта у човека. – Чарлз Дарвин „ .
Това е водещата сила, благодарение на която, човек изучава и
отглежда водните животни (безгръбначни и гръбначни)
и растения.

За начало в развитието й се смятат
римските „писцини"
(от лат. Рisces — риби), т. е. рибарници,
в които преди 2000 години са се отглеждали
риби с гастрономическа цел.
Преди да бъдат убити, празнуващите им
се любували и по този начин
удоволствието им било двойно.
Мурените дори били хранени с месо
от роби, за да станат по‐вкусни.

Истинското начало на
акваристиката било положено в Китай
по време на династията Тан (618‐907г.).
В будистките манастири, от онова време, като
резултат от селекция и култивиране на
далекоизточната сребристата каракудата
снимка 7 (Carassius gibelio) се появили
първите т.н „златни рибки“
снимка 8 (Carassius auratus).
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Снимка 7 Carassius gibelio

Снимка 8 Carassius auratus

Показаните образци са фиксирани мокри препарати към
научния фонд „Риби“ на РПНМ‐Пловдив.

Първи стъпки
I.Аквариум ‐ Какво е аквариум?
Аквариумът е малко късче от живата природа, във вашия дом.
Той е естествено водно пространство в което отглеждането на
риби е хоби.
И в него цялото семейство
може да взема участие и
да се забавлява заедно.
Аквариумът може да варира
в големина и форма – спрямо
вашите предпочитания.
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II. Местоположение – Този важен акцент от нашето пътешествие
в изграждането на своя кът на отдих е да преценим къде най‐
добре би стоял аквариума в нашия апартамент, къща или офис.
За целта е важно да знаем, че е хубаво да стои далеч от
прозорците.
Директната слънчева светлина не е наш приятел (стимулира
растежа на алгите – водорасли растящи предимно по стъклото на
аквариума). Идеалните места в стаята са спокойните и
отдалечените от прозорците кътчета.

Офис аквариум в един от административните кабинети
при РПНМ‐Пловдив
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III. Поставка ‐ Има различни вариации на които може да
поставите своето бъдещо интериорно бижу. Поставките могат да
бъдат от метална конструкция за големи аквариуми, в които
може да отглеждаме своите чудовищни риби, специални ПДЧ
шкафове ‐ създадени точно за своя индивидуален стил и
съобразен с интериора на стаята ви.
Шкафът може да се използва за съхранение на всичките елементи,
нужни за създаването на вашия аквариум
(разклонител, въздушна помпа, канистър, храна за рибки и др.).

IV. Подложка ‐ Изключително важно е да се стабилизира бъдещият
аквариум, на избраната от вас поставка, в абсолютно хоризонтална
позиция, с помощта на нивелир. Без значение дали поставката е
купена или направена от вас, не слагайте аквариума директно
върху нея, моля поставете предпазна подложка (може да варира от
стиропор, вата, балатум до гъвкав полистирен), за да предотвратите
спукване на аквариума.
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Подложката се слага с цел малките неравности от
материала на поставката да не спукат аквариума. Все пак един
литър прясна вода тежи един килограм, а напълно
окомплектован аквариум може да достигне 500 килограма!

V. Хигиена и тестване ‐ Аквариумът се почиства основно преди
подреждането с топла вода и кърпа или гъба, за да се отстранят
евентуални химикали използувани при производството.
След почистването, аквариумът се пълни с вода и се
наблюдава 2 до 3 часа. Ако през това време не пропусне вода,
аквариумът е уплътнен и готов да преминете към
финалните стъпки.
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Техническо оборудване
Аквариумът като една затворена система се нуждане от свойте
технически елементи, за да функционира правилно.
1.Филтри: предназначението им е да пречистват водата.
Те действат като улавят твърдите отпадъци и ги преобразуват в
по‐безвредни вещества. Това преобразуване става благодарение
на естествен процес наречен азотен цикъл.
Азотен цикъл
Азотът (N) е основно съдинение в живата природа. В аквариума
то съществува в няколко основни форми – НИТРАТИ (NO3‐),
НИТРИТИ (NO2‐), АМОНЯК (NH3), АМОНИЕВИ ЙОНИ (NH4+).
Всички тези форми съществуват в аквариума в един свързан
цикъл наречен азотен цикъл. Азотният цикъл се ръководи от
спецелизирани бактерии наречени нитробактер и нитрозомонас.
Благодарение на тези бактерии се преработват фекалиите на
рибите. Да бъде аквариума в баланс е необходимо бактериите да
бъдат в определено количество, а за да стане това количество
достатъчно е необходимо време т.к бактериите се размножават
чрез делене. Веднъж заселили се те започват да се размножават.
Размножаването става за около 2‐3 седмици.
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Храненето на рибите води до отделяне на органични отпадъци,
един от основните отпадъци е амоняка NH₃. Той се поема от
бактериите род Нитрозомонас, след което се превръща в нитрити
NO₂ в процес наречен окисление. Стъпка е от страна на
следващите бактерии Нитробактер поемайки нитрите от водата и
превръщайки ги в нитрати NO₃. Нитратите се употребяват от
растенията като храна, а когато те се хранят протича процеса
фотосинтеза и се отделя кислород – благоприятен за нашите рибки
и бактерии в аквариума.
Правилното стартиране на азотния цикъл трябва да се
осъществи без риби. Оставете аквариума да функционира
минимум две седмици, като не забравяме ежеседмичните
смени на вода.
Най‐токсични за рибите са високите концентрации на
амоняка и нитритите.

1.1. Видове филтри
Съществуват вътрешни и външни филтри. Вътрешни филтри се
използват за аквариуми с по‐малък обем. Външните филтри
също са широко използвани. Някои от тях се поставят на самия
аквариум, други са по‐големи и се поставят в шкаф под или в
страни от аквариума. Трудно е да се каже кой е най‐добрия
избор, но по‐важно е каква е филтриращата система. Най‐
добре е тя да бъде комбинация от: механична, биологична и
химична филтрация.

Механична: гъба и фибър, през
които преминава първичната
преработка на водата.
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Биологична: керамични
рингове и овални топчета,
които приютяват бактерии.

Химична: активен въглен или
зеолит, адсорбират
разтворените субстанции
от водата.

2.Въздушни помпи: въздушните помпи са от основна
необходимост – обогатяват водата на кислород и създават водна
циркулация.
Повечето въздушни помпи са
от мембранен тип,
действат чрез силно
вибрираща мембрана.

3.Нагреватели: нагревателя поддържа температурата на водата
най‐близо до тази в естествената среда, при която живеят
обитателите в аквариума.
Температурата на водата трябва да бъде съобразена с нуждите
на обитателите на аквариума.
Изборът на нагревател е лесен
‐ на 1 литър вода е нужен 1 ват,
т.е. за аквариум с обем 100л е
необходим нагревател с
мощност 100 вата.
21
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3.1.Термометри: необходими при регулацията на
температурата в аквариума.
Това е водозащитен
термометър за аквариуми.
Произведен от дебело стъкло
със цветен сектор в диапазона
на препоръчителната
темпера.

4.Осветление: най ‐ сложен е въпросът с осветлението.
Много често се случва домашният аквариум да бъде осветен
твърде слабо. Тайната за вълшебството на аквариума е в
неговото осветление. Рибите и растенията изглеждат в пълната
си красота само при достатъчно интензивно осветление и
правилно подбраната му посока на излъчване.
Приблизителната норма при
изчисление е 1W за 1л.
За начинаещите акваристи най‐
подходящо е луминисцентното
осветление.
Важно е да знаете че:
! слабото осветление не може да бъде компенсирано с по‐висока
продължителност на световият ден, напротив‐ това винаги води до проблеми!
Слабото осветление води до кафяви водорасли!
! силното осветление не може да бъде
компенсирано с по‐къса продължителност
на световият ден, напротив‐ това винаги
води до проблеми! Силно осветление води
до зелени нишковидни водорасли.
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Финални стъпки
1. Полагане на субстрат – субстратът или т.н. грунд е важен
елемент, служи като основа на растенията и на другите
декоративни елементи. Дънната настилка предлага на
бактериите, разграждащи вредните вещества, много територия
за заселване. Най‐ употребяваният материал за субстрат е
чакълът. Купувайте чакъл за аквариум само от специализираните
зоомагазини. Измивайте основно чакъла на течаща вода
(само чиста вода без препарати), преди насипването в аквариум.

Речен чакъл с големина на фракцията 3‐4мм
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2.Инсталиране на техническо оборудване – поставяне на
филтъра,нагревател,термометър и въздушната помпа
В тестовия ни аквариум
използваме вътрешен
филтър с извод за
кислордно маркуче с
който използването на
въздушна помпа се
обезмисля. На лице са
вече добре познатите ни
нагревател и
термометър.

3.Декорация – всички предмети, които ще изберете за
аранжиране, трябва да бъдат нетоксични. Подходящи за случая
са камъни и корени намерени от вас в природата или закупени
от специализиран зоомагазин. Преди поставяне е необходимо
да се измият на течаща вода.
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Ако не ви допадне
първоначалната
композиция, винаги
може да я смените.
Декорирането е
въпрос на
индивидуален вкус.
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4.Пълнене с вода ‐ Най‐добре е да напълните аквариума 50% с
престояла или преварена вода и 50% с вода от чешмата. На пръв
поглед водата изглежда простичък елемент от аквариумната
среда, но за водните организми подходящото качество на водата
е жизненоважно. С изключение на първото пълнене, никога не
добавяйте вода в аквариума направо от чешмата, защото може
да съдържа множество токсини, вкючително хлор и флуорид.
Правилно пълнене на вода в аквариума, за да не се завихри
чакъла и настилката, поставете първо плоска чиния върху чакъла,
след това наливайте водата отгоре до напълване на аквариума
до половина.
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5.Засаждане на растения – ако сте преценили, че желаете да
засадите живи растения е необходимо да се придържаме към
простичките стъпки за засаждане.
 Подрязване ‐ подкастряме корените на растението. Една от
причините за това, е че младите корени са останали в дъното,
от където е взето растението. Старите корени се режат, за да
се стимулира кореновата система да израстат нови, които да
хранят растението с хранителни вещества.
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 Копаене ‐ Когато пристъпим към засаждане е необходимо да

"изкопаем" малка дупка в грунта, в която ще поставим
растението. Ако е необходимо може да се затисне растението
с по‐голям камък или декорация, за да се задържи плътно
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 Доливане ‐ доливаме аквариума с вода‐ като доливането

става внимателно с познатата ни чинийка или насочим струята
към по‐голям елемент от нашата декорация ‐ камък или корен
или стена на аквариума.
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 Завършване на техническо оборудване – поставяме капака с

осветителната лампа на аквариума и включваме в
електрическата мрежа филтъра,нагреватела, лампата и
въздушната помпа.
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 Пускане на рибите – Не слагайте рибите още на първия

ден, изчакайте поне две седмици аквариума да е
функционирал. Вече имаме всичко на лице, една оборудвана
система готова да посрещне пускането на първите риби.
Прехвърлянето в нов аквариум означава за рибите смяна на
климата. Пускането на новите риби в аквариума ви без
подходяща аклиматизация може да доведе до шок в
следствие на промяната в параметрите на водата.
Придържаме се към простичките стъпки за аклиматизация.
 Поставяне

поставяме
транспортната
торбичката с рибите
в аквариума за час,
за да може
температурата на
водата в
транспортната
торбичка да се
изравни с тази на
нашия аквариум.
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 Пускане – след час отваряме и добавяме вода в нея от нашия

аквариум, за да можем да предотвратим химичен шок.
Добавената вода от аквариума трябва да става на порции до
обем два или три пъти по‐голям от първоначалния и обем.
Изваждаме рибите с помоща на кеп и ги слагаме в аквариума,
но се стремим да не влиза вода от найлоновата торбичка в
аквариума, за да не се внесе възможна зараза.
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Ето, вече може да се насладим на своя воден свят.
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Болести по рибите
По етиологични (етиологията от гръцки: αίτία – „причина“ и
λόγος – „наука“ е медицинска наука, която изучава причините за
възникване на болестите) признаци болестите по рибите се
делят на :

Незаразни се наричат болестите, които възникват в резултат на
механични, физичини и химични фактори от въшната среда.
Към тях спадат болестите, чиято причина са механични повреди;
отравяне с химични вещества; болести на органите на дишането,
кръвообращението, храносмилането, на нервната система,
пикочо‐половите органи; нарушенията в обмяната на
веществата; авитаминоза(сънна болест).
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Под „инфекция“, или „инфекциозен процес“, се подразбира
съвкупността от явления в организма на животното след
проникването на патогенни микроби.
Болести, причинвани от бактерии:
 Червенка: остро инфекциозно заболяване. Острата форма
се придружава с хеморагично възпаление на кожата и
вътрешните органи. Хроничната форма се характеризира с
образуването на повърхностни и дълбоки язви в
мускулатурата
Болести, причинвани от вируси:
 Инфекциозна анемия: причинява се от филтриращ се вирус.
Вирусът се намира в черния дроб, бъбреците и далака на
болните риби. Болните риби отслабват и се получава дифузно
потъмняване на кожата, изпъкнали очи, асцит и некротично
разпадане на ципата на перките.
 Вирусен нефрит: Причинител на болеста е филтриращ се
вирус. Уврежда отделителния орган, забелязва се изпъкване
на ануса.

35

Ръководство по

акваристика

Болести, които се предизвикват от гъбички:
 Загниване на хрилете (Бранхиомикоза): причинява се от

гъбичка, която паразитира в кръвоностните съдове на хрилния
апарат. Появява се некротично разрушение на хрилете.
 Дерматомикоза: секундарно инфекциозно заболяване, което
се развива при наличност на първично заболяване или рязко
понижане на защитните сили на организма на рибите под
влияние на неблагоприятните условия на външната среда.
Заболяването се характеризира с появяване по кожата и
хрилете на мицели с белезникав или сив цвят.
 Ихтиофоноза: причинява се от гъбичка, която засяга
централната нервна система, при което рибите загубват
нормалната кординация на движенията.
Болести, които се предизвикват от водорасли:
 Ихтиохитриоза: по кожата и хрилите на болните риби се
явяват участъци с белезникавоматов слизест налеп, по който
се забелязват многобройни кръвоизлияния, образувани в
следствие на възпалителен процес.
 Мукофилоза: попадайки в клетките на хрилния епител,
мукофилусът се развива, което отначало довежда до
разширяване на епителните клетки, а по‐късно до
разкъсването им. При активно развитие на причинителя на
хрилния апарат се възпалява, дишането се затруднява
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Причинителите на инвазионните болести по рибите са първаци,
мешести, червеи, мекотели и ракообразни.
Болести, които се причиняват от протозои:
 Костиоза: като последица от раздразненито на кожата
паразитите по тялото на рибата се появяват гълъбов слузест
налеп, по‐добре забележим във водата.
 Октомитоза: възпалява предната част на червата, рибите
спират да нарастват.
 Трипаноплазмоза: болеста се пренася чрез пиявици,
предизвиква анемия.
 Амебоза: болните риби отслабват, отпадат, стават много
чуствителни към недостиг на кислород, понеже процесът на
дишането е затруднен.
 Миксоболиоза: характеризира се с поява на тумори по тялото,
които по‐късно се отварят и на мястото им се появават язви.
 Ихтиофтириоза: паразитът се загнездва активно в хрилете и
кожата на рибите, като причинява възпаление. Кожата на
болните риби е като че ли осеяна с белезникави зрънца от
уплътнена слуз. Този белезникав налеп понякога покрива цели
кожни участъци.
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Болести, които се причиняват от хелминти:
 Гиродактилоза: образуване на слузест гълъбовоматов налеп
по кожата. Очите хлътват дълбоко, ребрата ясно изпъкват под
кожата.
 Дактилогироза: болеста протича много бързо. Болните риби
отслабват, главата им изглежда много голяма в сравнение с
трупа. Хрилете изцяло или в отделни участъци се покриват с
дебел слой слуз и стават бледи.
 Дискокотилозза: болните риби бързо отслабват, понеже
паразитите смучат големи количества кръв и предизвикват
нарушаване на нормалния газообмен.
 Кариофилоза: болните риби загубват апетит, а след това
отслабват поради това, че в червата им се настаняват
значителни количества паразити. Паразитите може да
достигнат до 100 и повече екземпляра в една риба.
Болести, които се причиняват от крустацеози:
 Лернеоцероза: възпаление на хрилните листенца
 Аргулоза: нарушаване на целостта на кожната тъкан

Болести, които се причиняват от молюскози:
 Глохидиоза: възпаление на кожата и образуване на видими с
просто око малки белезникави възелчета.
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ПОДРЪЖКА НА АКВАРИУМА
Веднъж стартиран аквариумът Ви изисква минимално време и
усилия, за да изглежда добре,а неговите обитатели здрави и
добре изглеждащи.
Основни задачи при поддръжката :
1. Всеки ден
► Проверявайте броя и поведението на рибите
► Отстранявайте мъртвите листа
► Хранене на рибите
► Отстраняване на неизядената храна
► Проверявайте дали филтъра, помпата и останалите
технически компоненти функционират добре
► Проверявайте температурата на водата
2. Ежеседмично
► Правене на тестове за качеството на водата
► Ако е необходимо, смяна част на водата
3. На всеки 2‐3 седмици
► Смяна на вода (приблизително 1/3)
► Почистване на филтъра
► Почистване на стъклото от вътрешната страна на аквариума
► Отстранявайте мъртвите листа от растенията и
подрязвайте някои от тях, ако са пораснали твърде високи.
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?? Как да изчислим колко литра е аквариума ни ??
Изчисленията се правят в см.
Вариант 1
1. Измервате дължината, ширината и височината на аквариума
си и си записвате резултата (a=?, b=?, c=?)
2. Делите числата на 10 и си записвате резултата
(a/10=? ,b/10=? , c/10=?)
3. Умножавате трите получени числа (a*b*c=?)
4. Полученият резултат е обемът на аквариума ви в литри
Вариант 2
1. Измервате дължината, ширината и височината на аквариума
си и си записвате резултата (a=?, b=?, c=?)
2. Умножавате дължината, ширината и височината и делите на
1000 (а*b*c/1000)
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РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ‐ПЛОВДИВ

Природонаучния музей в Пловдив е създаден на база на
изключително богатата и разнообразна експозиция, с която е
разполагал съществувалият до средата на 19 век френски колеж
Св. Августин ‐ Le college St. Augus n, Рhiliророl. Цялостната
експозиция на колежа се е намирала на третия му етаж
(днес Ректората на ПУ „П. Хилендарски”) и е заемала площ
около 500 м².
Била изградена от 50 отдела, като 19 от тях са били в областта на
естествените науки. Това са следните отдели: геология, петрография,
кристалография, мрамори, минерали по атомическо тегло,
остеология и палеонтология, анатомия, ботаника, зоология,
ихтиология, орнитология, яйца и гнезда на птици, влечуги,
раковидни, червеи, ентомология, пеперуди, зоофити,
българска флора и фауна.
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Зала АКВАРИУМ
при Регионален Природонаучен Музей –Пловдив

През 1974г. се открива "Аквариумна зала" в приземния етаж,
която се превръща в любимо място за акваристи и посетители.
Разположен на 100 кв. м., това е най‐големият сладководен
аквариум в страната. В условия близки до естествените са
показани над 50 вида редки тропически риби от различни страни
на Азия, Африка, Австралия и Америка. Зала "Аквариум" в наши
дни разполага с 30 сладководни аквариума, разположени в
периферията на залата и един централен морски. Видовият
състав надхвърля 170 вида от цял свят. Създадени са биотопни
аквариуми с американски цихлиди, африкански цихлиди от ез.
Малави и африкански цихлиди от ез.Танганайка. Емблематични
са акариумите с двойнодишаща риба протоптерус и арапайма
(най‐голямата сладководна риба в света). Аквариуми с различни
породи дискуси и скаларии, два акариума с пирани,
многообразие от харацинови, лабиринтови риби и различни
видове ракообразни. Не на последно са място аквариумите с
характерни български риби, показващи местното многообразие
от ихтиофауна.
Текущото ръководство е съставено от Кристиян Владов със
съдействието на неуморния и неспирен екип на Регионален
Природонаучен Музей – Пловдив.
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Ръководството по акваристика ви запознава с ихтиологията ‐
науката, която изучава морфологичното и анатомичното
устройство на рибите, протичащите в тях биологични процеси,
както и поведенческите белези между тях. Ръководството
представя в най‐общ план научната класификация на рибите като
част от животинското царство. Този наръчник ви запознава с
първите и основни стъпки как да си направите домашен
аквариум, както и последващата му поддръжка. Вътре е дадена
подробна информация за последователността от действия,
необходими за направата на аквариум, както и всички нужни
компоненти. Обяснен е кратко и ясно азотния цикъл, как и кога
да интродуцирате рибите след като той е завършен. В
ръководството е дадена основна информация за основните
заболявания по рибите, как да ги разпознавате, да ги лекувате и
да ги предодвратите.

