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Bu rehberde izah edilen temel kurallara 
uyarsanız doğal bir akvaryum kurmak ve  
akvaryumu yaşatmak sizin için oldukça zah
metsiz olacaktır. sera sizi doğal ve kali
teli ürünleriyle desteklemektedir. Size bol  
eğlence ve başarı diliyoruz!
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Bir çok örnekte, farklı süs balığı türleri aynı 
akvaryumda tutulurlar. Böyle durumlarda 
balıkların doğal ortamlarında nasıl yaşadık
larını mutlaka göz önünde bulundurmanız 
gerekir. Hangi süs balıkları birbirleriyle uyum 
içinde yaşayabilirler, ne gibi su özelli kleri 
gerektirirler? İzleyen sayfalarda sera size 
süs balıklarınızı nasıl seçeceğinize ve tatlı su 
akvaryumları içerisinde bir su düny ası nasıl 
oluşturacağınıza dair bazı öneriler suna
caktır. Deniz suyu akvaryumları için özel bir 
sera rehberi sunarız.

Sade tek bir tür balık beğeniyorsunuz ve 
ev hayvanı olarak bakmak istiyorsunuz? Bu 
durumda bu tür balık tek tür akvaryumu için 
uygun mu evelden kontrol ediniz.

Bu tür akyaryumlarda aynı doğal yaşam 
ortamından gelen balıkları seciniz. Başka 
yerde göremeyeceğiniz bir su altı dün
yasının doğal bir parçasını oluşturabilirsiniz. 
Bu enteresan akvaryum tipinin pek çok 
avantajı vardır. Balıklar, bitkiler ve dekoras
yon birbirleriyle bir ahenk oluştururlar. Tüm 
balıklar aynı su kalitesine ihtiyac duyarlar. 
Bu akvaryumların bakımı oldukça basittir. 
Bu işten gerçekten keyif alıyorsanız Amazon 
su altı dünyasından, yağmur orm anlarından 
ya da Malawi gölünden bir parç ayı evinizde 
canlandırabilirsiniz. Bu evde geçirilen tatil 
gibidir. Ama şimdilik biz tek akvaryum fikri
ne bağlı kalalım.

Bir balık türü için 
akvaryumlar

Biyotop akvaryum

Karma akvaryum
Farklı bölgelerden gelen süs balıklarını ve 
bitkileri akvaryumunuzda bulundurabilirsi
niz – her şey sizin zevkinize kalmıştır. Tabikii 
süs balıkların iyi geçinmesine dikkat etmeniz 
gerekiyor ve su kalitesinin ve su derecesenin 
tüm balıklar için aynı olması gerekiyor.

Öncelikle sera sizlere özellikle yeni başlay
anlar için uygun olan karma akvaryumlarda 
bulunabilecek bazı süs balıklarını tanı tacaktır. 
Devamında size bazı biyotop akva ryumlar 
göstereceğiz.

Süs balıkları suda farklı seviyelerde  
yaşarlar. Bazıları genelde yukarda, orta
da ve akvaryumun aşasında yüzer. Balı
klarınızı seçerken bunu da göz önün
de bulundurmaya çalışınız. En çok be 
ğendiğiniz balıkları seçmeden önce  
akvaryumunuzun ebatları hakkında da 
bilgi sahibi olmanız gerekir. En basit 
kurallardan biri: yetişkin balığın 1 cm’sine 
bir litre su düşmelidir.

Önemli bir ip ucu

Süs balıklarının seçilmesi
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Özellikle yeni başlayanlara, balık dükkanında 
bulunabilecek tüm süs balıkları hakkında 
genel bilgi vermek neredeyse imkansız
dır. Her renkten, şekilden ve boydan balık 
dükkanlardaki akvaryumlarda yaşar. Pek 
çok güzel balık tecrübesiz akvaryumcular 
tarafından da bakılabilir ancak diğer türler 
sadece uzmanlara uygundur.

Tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi su altın
daki ortamda da her balık türünün diğer 
türlerin hepsiyle uyuşmayacak özellikleri ve 
ihtiyaçları vardır. Bu nedenle farklı türlerin 
bölgesel davranışlarını, durgunluk ihtiyaç
larını, uyku ve yemek alışkanlıklarını göz 
önünde bulundurmak ve birbirlerine uyum 
sağlayabilecek türleri aynı ortamda bulun
durmak çok önemlidir.

 
Canlı doğuranlar

Pek çok renkte ve şekilde plati bulunmaktadır.

Erkek lepisteslerin çeşitli renk ve şekillerde kuyruk 
ve sırt yüzgeci bulunur.

Kılıçkuyruklar oldukça hızlı ve hareketli yüzü 
cüdür.

hem yeni başlayan hem de tecrübeli akvary
um meraklılarını cezbeder. Sürekli hareketli 
ve çok barışçıl canlılardır. Renkli ve hareketli 
balıklar genellikle akvaryumun üst kıs mın
daki üçte birlik bölümde yaşar.

Pek çok süs balığı doğada sürüler halinde 
yaşadıklarından bunların akvaryum içeri
sinde 6 veya 8’li gruplar halinde tutul
maları gerekir. Böylece balıklar göze daha 
hoş görünecektir.

Önemli bir ip ucu

Karma akvaryumSüs balıklarının seçilmesi



6

Genellikle akvaryumun orta kısımlarında 
yaşar. Sürü olarak yaşar ve aynı cinsten ne 
kadar fazla sayıda balık olursa görünüşleri o 
kadar güzel olur.

Kardinal tetra cinsi gereksinimleri bakımından 
neon tetrayla aynıdır.

Tetra’ların Hemigrammus familyası farklı renklere 
sahiptir. Bunlar çok barışçıl ve dayanıklı sürü balık
larıdır.

Neon tetra, güzel renklere sahip olduğundan ve 
deneyimsiz akvaryumcular için bile bakımı oldukça 
kolay olduğundan çok popülerdir.

Gürbüz ve renkli bir balık türüdür. Çok hare
ketli olduklarından akvaryum asla sıkıcı gel
mez. Lütfen erişkin balıkların ebatları konu
sunda satıcınızdan bilgi alın. Bazı barbus 
türleri (örneğin Bala shark [Balantiocheilus 
melanopterus]) karma akvaryum için fazla 
büyük boyutlara erişir.

Kiraz barbus (Barbus titteya) çok güzel ve barışçıl 
bir balık türüdür.

Sumatra barbuslar çizgilerinden ileri dikkat çekiy
orlar. Bu hareketli balıklar uzun kuyruklu balıklarla 
(örneğin melek balığı, gurami, tülkuyruklu türler) 
bir arada bulunmamalıdır çünkü diğer balıkların 
kuyruklarını didikleyebilir.

Zebra türü oldukça farklı bir sürü davranışına 
sahiptir.

Tetralar Barbus
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Pek çok ilgi çekici davranışları vardır ancak 
bazı türleri tecrübesiz akvaryumculara 
uygundur. Daha büyük cinsler oldukça sal
dırgan ve aç gözlüdür. Melek balıkları ve 
cüce çiklitler tecrübesiz akvaryumcular 
tarafından kolaylıkla bakılabilir.

Tüm gün boyunca akvaryumun dibinde yiye
cek arar. Hiçbir zaman yalnız barındırılmama
sı gereken sürü bir tür balığıdır. Bir türün en 
az dört tanesini ir arada tutunuz. Bazen söy
lenenin aksine kedi balıkları “çöp toplayıcı” 
değillerdir ancak diğer akvaryum balıkları gibi 
iyi dengelenmiş kaliteli bir beslenmeye ihti
yaç duyarlar.

Kribensis türü içerisinde saklanabileceği ve üreye
bileceği mağaralara ihtiyaç duyar.

Kelebek çiklitler oldukça güzel balıklardır fakat 
sadece uysal balıklarla bir arada tutulmalıdır.

7

Melek balıkları, bakımı oldukça kolay çiklit türleridir. Bunlar neon ya da kardinal tetralar ile bir arada 
tutulmamalıdır çünkü daha irice olan melek balıklarına yem olabilirler.

Çiklit Zırhlı kedi balığı
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İçinde yoğun bitki bulunan akvaryumlarda 
mutlu olur. Oldukça sakin bir türdür ve diğer 
balıkları tehdit etmez. Labirentli balı kları 
diğerlerinden ayıran özelliği labirent adı veri
len bir organla (balığa ismini veren) hava 
soluyabilmesidir. Bu nedenle anaban
toid’lerin su yüzeyine kadar çıkıp hava solu
maları tamamen doğaldır.

Farklı su seviyelerinde kalan balıkların kom
bine edilmesi her zaman daha avantajlıdır. 
Örneğin: lebistesler, guramileri neon/kardi
nal tetralar ve zırhlı kedi balıkları veya platil
er, bodur ciklet balıkları ve zırhlı kedi balık
lar. Her iki durumda da biraz alg yiyen balık 
eklenmelidir. Çalı Ağızlı Ancistrus (Ancistrus 
cf. dolichopterus) ve Cüce Emici Kedibalığı 
(Otocinclus cf. affinis) gibi küçük Ğorta 
büyüklük arası türler özellikle tavsiye edilir. 
Bu balıklar genellikle akvaryum camındaki, 
taşlardaki ve bitki yapraklarındaki yosunları 
yerler. Ayrıca canlıdoğuran dişli sazangiller 
de (lebistesler, platiler, arap moliler, kılış 
kuyruklar,vb.) yosun yerler.

Pek çok süs balığı 25 °C’lik sıcaklığa ve doğal 
pH değerine (6,5 – 7,5) sahip suda rahatça 
yaşar.Siyam dövüşçüsünün pek çok farklı rengi bulunur. 

Erkekler biribiriyle ciddı ciddı dövüşür bu nedenle 
her zaman sadece tek bir erkek bir dişi ile bakınız. 
Siyam dövüşçüsü diğer balık türlerine karşı  
barışçıldır.

Cüce gurami en güzel akvaryum balıklarından 
biridir. Doğal rengi kırmızı ve mavi çizgili olsa da 
günümüzde turuncukırmızı tipleri de bulunmak
tadır.

Yoğun bitki bulunan akvaryumlarda bir grup İnci 
gourami oldukça çekici bir görünüme sahiptir.

Labirentli balıklar
Önerilen balık  
kombinasyonları



Kaç tane bitki dikilmelidir?
Akvaryumunuzdan uzun süre keyif alabil
meniz için bitki ekerken şu temel kurala 
uymalısınız:

Akvaryumunuz 100 cm x 40 cm ise 80 bitki 
gerekir.
(Saksısız bitkilerde her sırık bir bitki gibi say
ılır.)

Bitkiler akvaryum içerisinde 
pek çok önemli görevi  
yerine getirirler.

Yeşilin farklı tonları akvaryuma sükunet ve 
ahenk verir. Güzel bitkilerle donatılmış olan 
bir akvaryum eviniz için rahatlatıcı ve dikkat 
çekici bir dekor olacaktır.

Çakılların arasındaki bakterilerle birlikte bit
kiler etkin bir filtreleme sistemi oluşturur. 
Bitkiler arasında, ilk günden itibaren suyun 
içerisindeki azot ihtiva eden kirletici mad
deleri çektiklerinden Ceratophyllum demer-
sum ya da Elodea ve Egeria türleri gibi hızlı 
büyüyen türler bulunmalıdır.
Fotosentez esnasında bitkiler besin olarak 
karbondioksit alır ve suya oksijen verir.
Bitkiler balıklar için saklanacak yer sağlaya
rak balıklarda oluşan stresi azaltır. Yavru 
balıklar aç komşularından saklanmak için 
büyük yapraklı yoğun bitkilere ihtiyaç duyar.

Sualtı dünyası için  
yeşil nefes

99

Bitkiler:

akvaryum  
boyu  
(cm)

x
50

akvaryum  
derinliği  

(cm)
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Ön kısım için en uygun bitkiler akvaryumun 
içinin görünmesini engellemeyecek küçük 
bitkilerdir. Boyları 15 cm’den kısadır.

Bu kategoriye daha uzun bitkiler girer. Orta 
kısım bitkileri yalnız bitkiler ve grup bitkileri 
adı verilen iki gruba ayrılır.

Cryptocoryne nevillii Echinodorus grisebachii Vesicularia dubyana

22 – 28° 22 – 28° 22 – 30°

Anubias barteri Anubias sp. Ceratopteris 
thalictroides

Sagittaria platyphylla Alternanthera reineckii Cabomba aquatica

22 – 30° 22 – 28°

–

20 – 28°

15 – 22°

 –

23 – 28°

 

23 – 28°

TTT

GGG

Ön kısım bitkileri

Orta kısım bitkileri
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Tek bitkiler, etraflarında fazla boşluk olması
na ihtiyaç duydukları için tek başlarına dikil
meleri gerekir; grup bitkileri ince hatlara 
sahip oldukları için isimlerinden de anlaşıla

bileceği gibi en güzel görünümlerine grup 
halinde dikildiklerinde sahip olurlar.

 = Tek bitki   = Grup bitki

Anubias barteri var. nana Eleocharis pusilla Lilaeopsis novae 
zealandiae 
(genellikle yanlış bir isim 
olan Echinodorus tenellus 
ismiyle satılır)22 – 28° 18 – 26°

 –

18 – 26°

Cryptocoryne ciliata Bleher’in Kılıç bitkisi 
(Echinodorus grisebachii 
“Bleherae”)

Nymphaea lotus

22 – 26° 22 – 28° 23 – 28°

Cryptocoryne crispatula 
resp. Cryptocoryne wendtii

Microsorium pteropus

23 – 28° 22 – 28°

Ludwigia palustris  –

18 – 26°

TTT

G G G

T G

Aydınlatma ihtiyacı: yüksek orta düşük

Büyüme hızı: hızlı orta yavaş

Eleocharis pusilla
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uzun boylu bitkilerdir ve kenarlarla arka 
kısma dikmeniz gerekir. Ön kısımda ol
duğunda bu bitkiler akvaryumun görüntü
sünü engeller ve balıkların yüzme alanını 
daraltır. Seratofilum (Ceratophyllum demer-

sum) ve su mercimeği (Egeria densa) gibi 
hızlı gelişen bitkiler mükemmel oksijen kay
nağıdır ve suda alg oluşmasına neden olan 
nitratı temizler.

Aponogeton crispus

Egeria densa Myriophyllum aquaticum

4 – 28°

 –

20 – 24° 10 – 26°

Echinodorus martii

15 – 28°

Dev Vallisneria 
(Vallisneria americana)

15 – 30°

Su bitkileri nemli olarak taşınmalıdır. 
Nemli tumak için bitkileri nemli gazete 
kağıda sarınız. Özel bitki 
taşıma poşetlerinin yanı 
sıra sera balık taşıma 
poşetleri bu neden için 
en uygunlardır. Yetikili 
satıcınıza sorunuz!
Su bitkileri konusun
da ek bilgi için size 
“Akvaryumunuzda canlı 
bitkiler” sera rehberini 
tavsiye ederiz.

Önemli bir ip ucu

Arka kısım bitkileri
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Taşlar 
Tatlı su akvaryumları 
için örneğin granit ve 
bazalt uygundur. 
Yağdan kirlenen taşlar, 
maden taşları, kireç 
veya metal içeren  
taşlar akvaryum için 
uygun değil, her ne 
kadar dekoratif gözük
seler bile. Her taşı  
kaynar su ile iyice temi z 
leyin ve çok fazla taş 
kullanmayın. Taşların 
sürekli eşelemeye 
çalışan balıklar nede
niyle devrilmemesi için 
dekor oluştururken  
taşları silikon (yapı mal
zemesi olarak kullanı
lan silikon zehirli  
olduğundan sadece 
akvaryum silikonu kul
lanın!) ile yapıştırın.

Kök
Pek çok evcil hayvan 

mağazasında bulunabi
len bataklık kökleri 

neredeyse tüm tatlı su 
akvaryum

ları için 
uygundur 

(Doğu Afrika 
çiklitlerinin bulun
duğu akvaryumlar 

hariç). Bataklık ağacı 
dekoratiftir ve çürümez. 

Düz ve verimsiz arazi
lerde yetişir ve çok iyi 

korunmuştur. Suyu 
emdikten sonra dibe 

oturur. Kökleri sadece 
akvaryumculardan 

almanız gerekir! Kendi 
topladığınız kök veya 
tahtalar akvaryumun 

içinde çürüyebilir veya 
kirliliğe neden olacak 

maddeler açığa çıkara
bilir. Hindistan cevizi  

ve salyangoz ka 
bu kları ilginç bir  

dekorasyon ve balıklar 
için saklanma yeri  

oluştururlar.

Dekorasyon
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Amazon bölgeleri dünyadaki en geniş su 
miktarını taşıyan nehir sistemidir. Birçok 
renkli balık Güney Amerikadaki geniş 
Amazon nehri kaynaklıdır. Gür büyüyen bit
kiler kadar süs balıklarının şekil çeşitleri, 

dekoratif kökler ve kayalar da sera biotope 
akvaryumu “Güney Amerika”’nın bir sırrıdır. 
Özellikli egzotik bir görünümle garantili göz 
alıcılık.

Biotope akvaryumları süs balıklarının doğal 
ortamlarını temsil eder. Bu akvaryum tipi 
kısmen egzotik görünür fakat herşey tek tip 
sudan hasıl olduğu için muhafazası kolaydır. 
Bunun avantajlarını sayfa 4’te açıkladık.

Bu kılavuzda sizlere sizin 60 veya 80 cm 
uzunluğundaki akvaryumda hazırlayabile
ceğiniz türde 3 tip biotope akvaryum örneği 
verdik.

sera biotope akvaryum “Güney Amerika”

80

40

60

35

Akvaryum planı hazırlanması

K
um

 a
la

nı

K
um

 a
la

nı

8060
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Lokasyon Akvaryum ebadı / Bitki sayısı

Bleher’in Kılıç 
bitkisi 

(Echinodorus 
grisebachii 
“Bleherae”)

1 1

Echinodorus 
parviflorus

1 2

Sagittaria 
platyphylla

1 3

Cabomba 
aquatica

2 2

Echinodorus 
“red devil”

3 5

Lilaeopsis 
novae 
zealandiae

3 4

Lilaeopsis 
mauritiana

3 5

üb
er

al
l

Yüzme 
alanı Akvaryum ebadı / Balık sayısı

Ü
st

Kakadu bodur ciklet 
(Apistogramma cacatuoides)

1

1

1

1

Ü
st

/O
rt

a

Arap tetra 
(Gymnocorymbus ternetzi)

4 6

Ü
st

/O
rt

a
Şebboy tetra  

(Hyphessobrycon erythrostigma)

– 5

D
ip

Sterba çöpçü  
(Corydoras sterbai)

4 6

D
ip

Cüce Emici Kedibalığı 
(Otocinclus sp. cf. affinis)

5 7

Akvaryum ebadı / Dekorasyon

Koyu çakıllar (hafif kırmızımsı)

5 cm tabaka 
kalınlığı için

Hoş, beyaz çakıl

Kum  
yolu için

Yaprak taşı, düz, kırmızı  
(veya benzer yaprak taşları)

5 – 7 
parça

10 – 12 
parça

Kök, orta boy  
(veya benzer kökler)

1 1

Bitkiler Balık

A

Z
em

in

B

Z
em

in

C

Z
em

in

D

Z
em

in

E

O
rt

a 
ze

m
in

F

Ö
n 

ze
m

in

G

Ö
n 

ze
m

in

Dip çakılları

60 80

60 80

60 80
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Orta Amerika’da balıklar temiz akan sularda 
yüzer. Canlıdoğuran balık sürüleri (örn: kılıç 
kuyruklular ve platiler) renkli, canlı balıklar
dır. Bu doğrultuda sera biotope akvaryumu 

“Orta Amerika”’da her zaman yeni deneyim
ler gerçekleşir. Zaman zaman beliren yavru 
balıklar biotope akvaryum “Orta Amerika”’yı 
ilginç kılar.

sera biotope akvaryum “Orta Amerika”

80

40

60

35

Akvaryum planı hazırlanması

K
um

 a
la

nı

K
um

 a
la

nı

8060



Akvaryum ebadı / Dekorasyon

Koyu çakıllar (hafif kırmızımsı)

5 cm tabaka 
kalınlığı için

Hoş, beyaz çakıl

Kum  
yolu için

Yaprak taşı, düz, yesşil  
(veya benzer yaprak taşları)

10 – 12 
parça

15 – 17 
parça

17

Lokasyon Akvaryum ebadı / Bitki sayısı

Bacopa  
caroliniana

3 4

Sagittaria 
platyphylla

2 4

Echinodorus 
“red devil”

1 2

Cabomba 
aquatica

2 3

Echinodorus 
“reni”

1 1

Lobelia  
cardinalis

3 4

Echinodorus 
tenellus

4 6

Bitkiler Balık

üb
er

al
l

Yüzme 
alanı Akvaryum ebadı / Balık sayısı

Ü
st

Kılıçkuyruk 
(Xiphophorus helleri)

–

–

2

3

Ü
st

/O
rt

a
Plati 

(Xiphophorus maculatus)

1

2

2

3
D

ip

Kara benekli Koridoras 
(Corydoras melanistius)

5 5

D
ip

Çalı Ağızlı Ancistrus  
(Ancistrus sp. cf. dolichopterus)

– 2

A

Z
em

in

B

Z
em

in

C

Z
em

in

G

Z
em

in

F

O
rt

a 
ze

m
in

D

Ö
n 

ze
m

in

E

Ö
n 

ze
m

in

Dip çakılları

60 80

60 80 60 80
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Asia kökenli süs balıkları göller ve ağır akan 
oksijeni düşük sularda yaşarlar. Nispeten 
diğer labirent balıklarının arasında (örnek: 
bodur goramiler) ilginç davranışlar geliş
tirir. Gerekli oksijeni su yüzeyinden alırlar. 

sera biotope akvaryum “Asya”’da bulunan 
farklı renk ve şekillerdeki Asya orijinli balık
lar insana tekrar tekrar ilham ve huzur ver
mektedir.

sera biotope akvaryum “Asya”

80

40

60

35

Akvaryum planı hazırlanması

K
um

 a
la

nı

K
um

 a
la

nı

8060



Akvaryum ebadı / Dekorasyon

Koyu çakıllar (hafif kırmızımsı)

5 cm tabaka 
kalınlığı için

Hoş, beyaz çakıl

Kum  
yolu için

Bambu sapı (bitkilendirme planında 
X ile işaretli yerlere)

– 4

Kök, yüksek                Kök, alçak
(veya benzer kök)

1  
her 
biri

1  
her 
biri

Lokasyon Akvaryum ebadı / Bitki sayısı

Hygrophila  
difformis

1 2

Hygrophila 
polysperma

2 3

Cryptocoryne 
nevillii

2 3

Vallisneria  
nana

2 3

Nymphaea 
lotus 

1 3

2 3

1 1

Aegagrophila 
linnaei

2 3

Cryptocoryne 
wendtii

2 3

Cryptocoryne 
wendtii

2 3
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Bitkiler Balık
Yüzme 
alanı Akvaryum ebadı / Balık sayısı

Ü
st

  

1
Siyam 
dövü ş
çüsü

1

  1
Cüce 

gurami 

Ü
st

Neon cüce gökkuşağıbalığı 
(Melanotaenia praecox)

– 6

Ü
st

/O
rt

a

 Yzlanda Barb  
(Barbus oligolepis)

3

3

3

3

Ü
st

/O
rt

a

Siam alg yiyen balığı 
(Crossocheilus siamensis)

3 4

D
ip

Kuhli balığı 
(Pangio kuhlii)

3 5

D
ip

Amano karidesi  
(Caridina multidentata)

5 7

Cüce gurami 
(Colisa lalia)

Siyam dövüşçüsü 
(Betta splendens)

A

Z
em

in

B

Z
em

in

I

Z
em

in

C

Z
em

in

E

O
rt

a 
ze

m
in

D

O
rt

a 
ze

m
in

J

O
rt

a 
ze

m
in

F

Ö
n 

ze
m

in

G

Ö
n 

ze
m

in

H

Ö
n 

ze
m

in

Cryptocoryne 
“green gecko”

Microsorium 
pteropus

Dip çakılları

60 80

60 80 60 80
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Çoğunluğu tropik bölgelerden gelen balık ve 
bitkiler için doğal şartların sağ lanmasında 
en önemli role sahip olan teknik cihazlar 
şunlardır:

• Aydınlatma (LED, PLT5, T8),
• Isıtıcı ve 
• İç veya Dış filtre.

AydınlatmaTeknik ekipman

Isıtıcı

Aydınlatma

Dış filtre

=    2,6 cm

Aydınlatma

Isıtıcı

İç filtre

Aydınlatma
sera T8 florasan tüpler ışık teknolojisinde
ki en yeni buluşlar doğrultusunda geliştiril
miştir. Kalite standardı “Almanya yapımıdır” 
ibaresi en verimli aydınlatma performansın
da en düşük enerji sarfiyatına işaret eder. 
En yeni florasan maddelerini kullanan tüp
ler alglere meydan veren ışığa neredeyse 
hiç meydan vermez. Akvaryumunuz için 
gerekli sera florasan tüpleri için ideal 
kombinasyonu ile ilgili bilgi için uzman 
bayii veya sera klasöründen 
“Akvaryum ve teraryumlar için doğal 
ışık” kısmına başvurunuz.
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Akvaryum balıkları genellikle yaklaşık 25 °C 
sıcaklığındaki suda yaşar. Bu nedenle akva
ryum suyu doğru şekilde ısıtılmalıdır.
Akvaryum ısıtıcısı akvaryuma suyun sürekli 
olarak etrafından akacağı ve eşit olarak ısı
nacağı şekilde yerleştirilmelidir.
Kaç vatlık bir cihaz kullanılması gerektiği 
kolaylıkla belirlenebilir: Az ısıtılan odalarda 
suyun litresi başına yaklaşık 1,5 vat olarak 
hesaplayın. Akvaryum sıcak bir odada bulu
nuyorsa suyun litresi başına 1 vat yeterlidir. 
Hiç çekinmeden daha kuvvetli bir ısıtıcı ter
cih edebilirsiniz; belirli miktarda ısıyı üret
mek için harcanılan güç aynıdır. Kuvvetli bir 
ısıtıcının güç rezervi daha büyük ol duğ un
dan evinizin ısıtma sistemi devre dışı kalsa 
bile akvaryum gerekli şekilde ısınabilir.

Çubuk şeklindeki sera ısıtıcılar 
ta mamen su geçirmez ve tuzlu suya  
dayanıklıdır.
Sıcaklık derecelerini gösteren ayar 
düğmesi ile sıcaklık ayarı oldukça 
kolaydır. sera ısıtıcıları 25 ile 300 vat 
arasında değişen ve değişik vatta 
pek çok modele sahiptir ve tüm ısı
tıcılar koruyucu kafesle donatıl
mıştır.

Her akvaryum ebadı için doğru sera ısıtıcı

Doğru ısıtıcı nasıl seçilmelidir:

Isıtıcı

Daha kuvvetli bir ısıtı da büyük bir reserv 
kuvvete sahiptir örneğin ev ısıtma bozu
lurza.

Önerimiz

Teknik ekipman

25 50 75 100 150 200 250 300

25W 50W 50W 75W 100W 150W 200W 250W

25W 50W 75W 100W 150W 200W 250W 300W

75W 100W 150W 200W 300W 2 x
200W

2 x
250W

2 x
300W

T T     

 T =

T 

Akvaryum boyu

Litre

5 °C

10 °C

15 °C
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Akvaryumlarda su temizlemesinin örneği: sera filtre aletlerle iç veya dış filtrelerde kulana-
bilinir.

Doğaya göre uygun  
filtreleme

sera biofibres veya sera fil
tre sünger büyük parçaları 
ve asılı kalan parçaları toplar.

sera filtre yünü veya sera  
fil tre halısı (floş) küçük pislik  
parçacıklarını önlerken sera 
filtre halısı aynı zamanda 
mekanik önfiltreleme için 
sera filtre süngeri ile kom
bine edilerek de kullanıla bilir.

Mekanik ön  
temizleme

sera filter biostart’tan arıtıcı 
bakteri sera siporax Pro fes
sional’ın içine yerleşir ve 
hemen filtrede biyolojik yoket
meye başlar. sera bio nitrivec 
ile gelen volkanik kayalardaki 
arındı rıcı bakteri akvaryumun 
içindeki suyu temizler.

Amonyum/Amonyak
(NH4/NH3)

Nitrit (NO2)

Nitrat (NO3)

Bitki beslenmesi

Temiz su

Biyolojik su  
temizleme

Mekanik son  
temizleme

Teknik ekipman

Balık ifrazları
Bitki parçaları
Yem kalmaları

Temiz su



Doğadaki gibi su filtreleme

dışkıları ve ölü bitkiler gibi kirleticilerin biyo
lojik olarak yok edilmelerini garantiler.
Akvaryum suyunun sera filtre sistemleri ile 
arındırılması aynı prensiple çalışır.

Doğada su yer katmanlarından sızar ve bu 
şekilde mekanik olarak temizlenir. Dipteki 
mikro organizmalar kirleticileri besinlere 
dönüştürür. Su derelere, nehirlere ve göllere 
şelaleler yoluyla ayrılır. Burada da mikro 
organizmalar (“arındırıcı bakteriler”) balık 
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Mekanik su temizleme
Mekanik su temizlemede iri taneli 
ve sert kir parçaları örneğin yem 
kalmaları, bitki veya yosun par çaları 
geri tutulur, böyle biyolojik filtre 
mazemeleri tıkanmaz.

sera biofibres veya sera filtre 
sünger büyük pislik parçacıklarını 
toplar. Böylece filtre aralığında kir
lenme önlenir ve filtrenin biyolojik 
etkinliği artar.

sera filtre yünü sağlam fibrelerden 
oluşur, bunlar yapışmadan veya 
bozulmadan inçe kir par çalarını 
uzun bir süre fitreler. sera filtre 
yünü bir kaç kez akvaryum suyu ile 
yikanabilinir. 

sera filtre halısı elyaf yün fiber lerin 
motorun içine kaçmalarını önler. 
Filtre sistemine bağlı olarak sera 
filtre halısı sera filtre yünü ile aynı 
görevi üstlenir.
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sera siporax Professional filtre
nin içine yerlerştirilir ve farklı arındı
rıcı bak teriler için ideal aktive olma 
koşulları sağlar. Kirliliğin yok edil
mesi hemen başlar. Mekanik ön filt
relemeden sonra yiyecek veya bitki 
artıkları gibi balık pisliği de amon
yuma dönüştürülür. Yüzeyde bak
teri üreten geniş ve pürüzlü muköz 
en kolay tutulandır. Uygun bir şekil
de oksijen ile işlem görür. Bu bakte
riler amonyumu nitritte çevirir (aero
filik proses).

Yüksek miktarda, tünel bir yapıya sahip 
olan sera siporax Professional’da 
bulunan açık gözenekler anaerob bak
teriler ve çok az su ile ideal bakım sağlar. 
Tünelin içinde az oksijenli bir ortam vardır 
ve nitrit nitrat dönüştürür. Bakteriler nitratı 
ayrıştırır bölye yeterce oksijen oluşur. Böyle 
nitrat oranı devamlı azalır. Kalan nitrat su 
bitkilerden yem olarak kullanılır.

Boruçukların geniş olan iç arzanı maktası 
kalan mazemlerin çabuk naklet edilmesine 
yardim eder; bakteriler yerinde kalır.

Biyolojik su temizleme

Bakterilerin yerleşmesi için kullanılan filtre 
mazemeleri boru bir şekilde olmasını öne
ririz. Su boruların içinden gider. Tıkanma 
veya yapışma oluşmaz, ve filtreleme 
olumsuz etkinlenmez.

Önemli:

Doğaya göre uygun  
filtrelemeTeknik ekipman

sera siporax Professional 

ile daha az su değiştirme

1 litre 

sera siporax 

Professional yüzeyi 

neredeyse 34 litre kilden 

yapılmış filtre malzemesi 

kadar biyolojik filtreleme 

gücüne sahiptir
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Tropikal balık bakarsanız akvaryum 
suyu sera super peat filtre tortun
dan filtrelenmesini öneririz. sera 
super peat akvaryum suyuna uzun 
bir süre yeterli humidasit ve eser 
elementlerini verir. sera super 
peat evvelden suda bulunan 
değerlere göre karbonatsertliğini 
ve pHsertliğini düşürür. Değerler 
uzun süre hafif asitli tutulur. sera 
super peat mantarların, bakterilerin 
ve yosunların büyümesini engeller.

Bir hastalık tedavisinin ardından 
kısa bir süreliğine filtredeki sera 
super carbon miktarını artırmalısı
nız. Bir hastalığın tedavisi sırasında 
filtre karbonu kullanmayınız ve 
önceden eklenmiş filtre karbonunu 
da çıkartınız. Aksi halde tedavideki 
aktif maddeler hemen absorve edi
lir. Oldukça geniş yüzeyinden dola
yı sera super carbon filtre karbo
nu 6 hafta boyunca aktif kalır. Bu 
sürenin ardından emme kapasitesi 
yok edilir ve filtre karbonu her halü
karda filtreden çıkartılmalıdır. Aksi 
halde emilen maddeler suya tekrar 
salınabilir. sera super carbon pH 
değeri üzerinde hiçbir etkiye sahip 
değildir ve fosfat ya da nitrat içer
mez.

Özel sera filtre malzemeleri

sera super peat ve sera super carbon 
beraber kullanılmaz. Filtre kömüru  
tortuda bulunan tüm değerli maddeleri 
absorbe eder. sera super carbon yerine 
sera super peat kullanın.

Dikkat:
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Bitki yemlemesi için az fosfat gere
kir. Fazla bir dozda yosun problem
leri oluşur. sera phosvec Granulat 
fosfat problemlerini kolay ve uzun 
vadeli çözer.

sera biopur ve sera biopur forte 
ürünlerinin yanı sıra sera siporax 
Professional da kirliliği biyolojik 
olarak yok etme amaçlı arındırma 
bakterilerinin yerleşmesine imkan 
tanır. Bu filtre malzemeleri sadece, 
örneğin az sayıda balıkla yoğun bir 
miktarda bitki bulunan akvaryumlar 
gibi sadece az miktarda temizleme 
performansı gerektiren durumlarda 
önerilir. Sayfa 24’te gösterildiği 
üzere sera siporax Professional, 
killi filtre malzemesi ile kıyaslandı
ğında 34 kat daha yüksek biyolojik 
yok etme performansı sunar. Bu 
nedenle sera siporax Professional 
ürününün fiyatı performans oranına 
bakıldığında muhteşemdir.

Doğaya göre uygun  
filtrelemeTeknik ekipman



Sadece “doğru” su akışında temiz
leme bakteriler coğalır ve zaralı 
maddeler yok olur.

Akım, bakterilere oksijen ve besinle
ri sağlayacak kadar güçlü olmalıdır. 
Çok güç akımların olması durumun
da, kirleticiler tamamen ayrıştırıla
maz. Arındırıcı bakterilere gerekli 
olan zaman eksik kalır ve yeteri 
kadar hızlı çoğalamaz. Hızla büyü
yen yosunlar bu durumdan yararla
nır ve akvaryum keyfi mahvolur. 
Çok güçlü akımların olması halinde 
balıkların ömrü kısa olur.

Uygun pompalama ve 
filtre göstergesi
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Fitrenin büyüklüğü akvaryuma göre değişe
bilir. Daha büyük daha iyidir. Hangi akvar
yuma hangi filtre uygundur fitrelerin kutu
sunda yazar.

En uygun filtre büyüklüğü
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sera fil 60/120 motor filtrelerin muhafazası 
kolaydır ve bunlar 60/120 litreye kadar olan 
küçük akvaryumlarda kullanılan dahili akvar
yum filtreleri için oldukça etkilidir. Çok büyük 
filtre materyal hacmi (yaklaşık 200/350 cm3) 
optimal akvaryum suyu fil trasyonunu ve 
mümkün olan en iyi biyolojik filtrajı garantile
rerek size kristal temiz liğinde doğal akvar
yum suyu sunar.

Küçük akvaryumlar için sera su filtreleme

sera fil 120’nin üçüncü filtre haznesi yeni 
yüksek performans biyo filtre ortamı sera 
siporax mini Professional ile doldurulur. Bu 
filtre ortamı optimal biyolojik temizlik ile en iyi 
su kalitesine dair şüphe bırakmaz.

Kapsamlı aksesuar çeşitleri akvaryum fil
trelerinin değişik konumlarda takılmasına 
imkan tanır.
Filtreler ayrıca temin edebileceğiniz filtre 
odaları ile genişletilebilir.

Doğaya göre uygun  
filtrelemeTeknik ekipman

sera siporax mini Professional

Filtre kartuşu

Filtre kartuşu

Ön kartuş

Aktive edilmiş filtre karbonu 
sera super carbon

Filtre süngerinin yüzeyinde  
toplanan parçacıklar

Optimal su akışı için güçlü su pompası

sera fil iç akvaryum filtreleri
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Büyük akvaryumlarında su filtrelemesi

Büyük akvaryum suların temizlenmesi için 
iki filtre sistemi en uygundur:
•  sera Biotop Nano Cube 60 ve sera marin 

Biotop Cube 130 paket içeriğinde yer alan 
dahili filtreler

sera Biotop Nano Cube 60 ve sera marin Biotop Cube 130 
paket içeriğinde yer alan dahili filtreler
aynı zamanda en yeni LED teknolojisi ile de sunulmaktadır

•  sera fil bioactive 130, 130 + UV, 250,  
250 + UV, 400 + UV gibi harici filtrelerin 
130, 250 veya 400 litrelik gibi daha geniş 
akvaryumlarda suyu temizlemede nispeten 
daha iyi olduğu kanıtlanmıştır

sera Biotop Nano Cube 60 paket içeriğinde 
bulunan 4 odalı dahili filtre
• ağ
• mekanik filtrasyon için filtre süngeri
•  biyolojik filtrasyon için 270 m2 filtre yüzeyi 

ile sera siporax Professional 1.000 ml
• sera ısıtıcı 50 W
• sera akış pompası STP 1000
•  50 ml sera filter biostart kirliliğin acil yok 

edilmesi için biyo kültürüze edilir

sera marin Biotop LED Cube 130 paket 
içeri ğinde bulunan 4 odalı dahili filtre
• sera Protein Skimmer PS 200
• mekanik filtrasyon için filtre süngeri
•   biyolojik filtrasyon için 540 m2 filtre yüzeyi 

ile sera siporax Professional 2.000 ml
• sera ısıtıcı 100 W
• sera akış pompası STP 1000
• sera UVC Sistemi 5 W
•  100 ml sera marin bio reefclear kirliliğin 

acil yok edilmesi için biyo kültürüze edilir

Avantajlar
•  en küçük yerlerde bile yüksek filtre perfomansı
•  modern paralel filtre tekniği 
•  akvaryum camına yakın şekilde konumlanır, yer 

kaplamaz
•  akvaryumdaki çevreye uygun
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sera fil bioactive dış filtreler
Bu yeni nesil harici filtreler ile sera sabit  
kalitede kristal temizliğinde biyolojik olarak 
temiz su sağlar.
Eşsiz filtre ortamı ile donatılmış sera sipo
rax Professional (filtre başı 270 m2) ve sera 
filter biostart ile filtre başlatılmasından 
hemen sonra aktif duruma geçer. Dahası 
sera fil bioactive + UV dış filtreler alg 
büyümesini ve patojenleri azaltır.

Doğaya göre uygun  
filtrelemeTeknik ekipman

Acil çalıştırma ve filtrede yok edilen biyolo
jik kirlenmenin uzun süreli muhafazası için 
sera bioactive filtre sistemi
•  Yri bitki ve yenmemiş yemek parçacıkları 

gibi filtre halısı (floş) ve süngeri ile  
toplanır.

•  sera filter biostart arındırıcı bakteri ve 
enzimleri kalan pislik parçacıkları ayrıştırır 
ve amonyuma dönüştürürerek sera bio 
nitrivec ile daha sonra yapılacak yok etme 
işlemine destek verir.

•  Filtrede çalışan arındırıcı bakteri için özel 
bir alan gereklidir. Biyolojik olarak aktif fil
tre ortamı sera siporax Professional litre 
başı 270 m2 yüzey ile en uygun alan şart
larını sağlar (lütfen sayfa 24’e bakınız).

Hazne ebadına göre gerekli miktarda sera 
filter biostart içeriğini kolayca kuru sera 
siporax Professional’ın üzerine boşaltınız. 
sera filter biostart yüksek derecede aktif 
ve optimal olarak bükülmüş mikro organiz
malar içerir ve yüksek performanslı filtre 
ortamı sera siporax Professional’a uyumlu 
bir şekilde mükemmel dengelenmiştir. Filtre 
çalıştırır çalıştırmaz hemen biyolojik olarak 

aktif hale gelecektir. Aynı zamanda akvaryu
ma sera bio nitrivec de ekleyerek akvar
yumdaki kirliliği yok ediniz.

UVC lamba

Filtre halısı  
(floş)

Filtre süngeri

sera siporax 
Professional
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4
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1. Çok fonksiyonlu valf
• Hortum bağlantısı
• Döndürülebilen su girişi ve çıkışı
•  Su akışının düzenlenmesi ve hızlı su kap

atma için çok amaçlı kol
2. Filtre güç pompası
• Pompa ve kablo
•  Bulutlu görünümün yok edilmesi ve alg 

ve patojenlerin azaltılması için UVC 
lamba (130 + UV, 250 + UV, 400 + UV)

•  Kolay ve verimli çalıştırma için giriş  
emme pompası

•  Kolay taşıma için geri çekilebilir kol (130, 
130 + UV)

• Klips kilitler
3.  Mekanik filtrasyon için filtre halısı (floş)  

ve filtre süngeri
4.  Filtre ortamı sepeti
• Ayrı olarak çıkartılabilir
•  Kolay sökme ve temizleme işlemi için 

geri çekilebilir kol
5.  Biyolojik filtrasyon için sera siporax 

Professional biyo filtre ortamı ve sera 
filter biostart

•  200 litrenin üzerinde akvaryum suyu için 
sera fil bioactive 130’da 1 litre sera  
sipo rax Professional

•  400 litrenin üzerinde akvaryum suyu için 
sera fil bioactive 250 ve 400’de 2 litre 
sera siporax Professional

6. Filtre muhafazası
•  Güvenli konum ve akustik izolasyon için 

kauçuk ayak ile
• Klips kilitler ile

*  kilden yapılmış filtre malzemeleri ile 
kıyaslandığında

•  Biyolojik olarak anında  
etkinleşme

• 34 kat fazla filtre performansı *

• Alg büyümesini azaltır
• Patojenleri azaltır

++

sera fil bioactive dış filtrelerin avantajları

• Derhal kullanıma hazır
• Çalıştırılması kolay
• Temizliği kolay
• Düşük enerji sarfiyatı
• Sessiz çalışma
• Uzun ömürlü
• Amonyum ve nitritin hızla yok edilmesi



32

 Model Wat   Qmax
 sera fil bioactive 130 + UV 16 W / UVC 5 W 300 l/sa
 sera fil bioactive 250 + UV 32 W / UVC 5 W 750 l/sa
 sera fil bioactive 400 + UV 36 W / UVC 5 W 1.100 l/sa
 sera fil bioactive 130 11 W 300 l/sa
 sera fil bioactive 250 22 W 750 l/sa

sera bioactive filtre sistemi programı

Doğaya göre uygun  
filtrelemeTeknik ekipman



sera UVC Sistemi 5 W

Entegre UVC su temizleyici olmayan dahili 
filtreler için ideal ekleme.

•  Tüm yüzen alg (yeşil, bulutsu su) tiplerini 
kimyasallar kullanmadan güvenle temiz ler

•  İpliksi alg ve diğer alglerin çoğalmasını 
azaltır

•  Bakteriden kaynaklanan patojenlerin ve 
bulutlu suyu azaltır

Filtreler ve pompaların bağlantısı için çok 
amaçlı oldukça güçlü ancak oldukça da 
tasarruflu UVC temizleyici.

sera UVC Sistemi bir akış pompası ile 
kombine edilerek kullanılabilir: Örneğin sera 
P 1200 veya bir harici filtre, örn: sera fil bio
active 130 veya 250. Pompanın saat başı 
performansı akvaryumun hacmine denktir. 
UVC temizleyici bir pompa olmadan çalıştı
rılamaz.

Akvaryumda yaşayanlar ve organizmalar 
sera UVC Sistemi kullanımından hasar 
görmezler. 500 litreye kadar biyolojik olarak 
sağlıklı akvaryumunuzda kalıcılık elde ede
ceksiniz.

Entegre UVC temizleyicisiz  
filtrelere eklemek için  

sera UVC Sistemi 5 W

3333
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Akvaryumda hava gerekir. Bunun için kuv
vetli hava pompalara ihtiyacınız var örneğin 
hava ile çalışan
•  hava taşları için
•  filtre için
•  akvaryum süpürgesi için
•  dip temizleyici için

sera air 110 plus’un bir, air 275 R plus’in 
iki ve 550 R plus’in dört çıkışı, müstakil 
diyaframlı sistem ile, var. Böyle sera air 
plus bir kaç akvaryumu tek bir poma ile 
çalıştırır. sera air 275 R plus ve 550 R plus 
ayarla bilirsiniz – kapatma vantusuz ve 
ortum kışkaçsız. sera air plus pompalar 
kalitelidir ve TÜV/GS ve CEkontrolünden 
ge ç mişlerdir. Mahfazanın duvarlar sağlam 
ve ses yutucudur, ABSplastiğindendir, bu 
PVC den daha çok kalitelidir. Elastik ayaklar 
sesisiz ve titreşiz çalışma sağlar.

Hava taşları ve hava ile  
çalışan aygıtlara bağlantı 
sera air set “S” en iyi sera air 110 plus’ile 
çalışır. 2 m uzunlukta silikon bir hortum, (bu  
hortum başka hortumlardan da uzun ömür
lüdür) uygun bir hava taşı ve ayarlama ve 
geri tepen vantular içerir.

sera air 275 R plus’ürününe uygun sera air  
set “M” sunar. 4 m silikon hortumlu, 2 tane 
hava taşlı, 2 dönüşsüz vanalı ve 1 regülatör 
ile iki akvaryum dekorasyonunun veya 
havayla çalışan  filtrenin (örneğin sera L 150 
ve L 300) bağımsız kullanımına imkan tanınır.

 
Hava ile hareketTeknik ekipman

Yüksek performanslı hava pompası:
sera air 110 / 275 R / 550 R plus
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Havayla çalışan iç filtreler

sera dahili filtre L 60, 150 veya 300 litrelik 
akvaryumlar için, çok sessiz ve kuvvetli calı
şır. Havayı eşit taksit eder. Özel tasarlanan 
sünger en küçük partikülleri bile kapar. 
Süngerin yapısı zararsız maddeleri yok eden 
bakterilere en uygun yaşam şartları sunar. 
sera dahili filtre L yetiştırmek iste diğinz 
yavru balıklar için çok uygundur. 

Akvaryum dip süpürgesi

sera dip süpürgesi, su değişimsiz, çamuru 
ve kiri dipten çeker. sera dip süpürgesi  
60 cm’den yüksek olan akvaryumlar için 
uyundur ve kolayca hava pompasına örn. 
sera air plus’a takılır.

Dip temizleyici  
(çamur süzgeç)

sera dip temizleyiciler tortu kalmala
rını akvaryum taşlarıdan temizlerler. Aynı 
zamanda suyu kismen değiştire bilirsinz. 
sera üçgen dip temizleyici çok küçük 
akva ryumlar için uygundur, köşeleri ve bitiki 
aralarını kolay temizler. Yükseklik 14 cm, 
kenar uzunluğu 7 cm. sera dip temizleyici 
yuvarlak geniş yerler için uygun. Yükseklik 
24 cm, Ø 5,7 cm.
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Yemleme

sera feed A plus otomatik besleyici akvar
yum balıklarınızı besler. Balıkların açlık etki
si aşırı beslenmeye neden olmaz. Arkadaşlar 
ve akrabalar genelde bunu aşırı yaparlar. 
Uzakta olacağınızda besleyici sizin ayarla
malarınıza bağlı olarak 30 güne kadar günde 
1 – 6 kez beslemelidir. Günde bir küçük 
öğünden fazlası ile daha hızlı ve sağlıklı 
büyüyeceklerinden genç balıklar için bu 
dealdir. sera vipagran yemleme aletiniz için 
çok uygundur.

İç kısmın iyi görünmesi için
İyi amonyum bakımı olsa dahi akvaryum 
otlarında biraz perifiton büyümesi olması 
önlenemez. Parlak yeşil noktalar genellikle 
görüntüyü bulandırır. sera glas clear TA6 
alg sıyırıcılar camın hızla ve iyice temizlenme
sine imkan tanır. Birkaç yıllık kullanımdan 
sonra dahi çizik oluşmay acaktır. Temizleme 
kısmının fırçası yüksek kalite katı plastikten 
oluşur. Dış kısmın kapağı yumuşak keçeden 
yapılmıştır.

Yavrular için
sera tül yavruluk 2,5 litrelik kapasitesinde
dir ve yavru balıklarına yeterce yüzme imka
nı verir. Böyle çabuk ve sağlıklı büyerler. 
sera biofibres filtre fibre ile sera tül yavru
luk yumurtalamak için çok uygundur.

YardımcılarTeknik ekipman



Oturma odasının düzeni çok önemlidir.

Akvaryumunuzun şeklini belirlerken nere
deyse sınır yoktur; bir şart ile akvaryumunuz 
biyolojik çalışmalıdır. Üçgen, altıgen ve 
sekizgen akvaryumlar olduğu gibi kişiye 
özel tasarlanmış modeller de bulunmakta
dır (ör. Ön camı bombeli panoramik olan 
akvaryumlar).

Tamamı cam olan akvaryumlar
Dik kanatlar doğrudan silikonla bir birine 
yapıştırılmıştır.

Kısmen çerçeveli akvaryumlar
En üstte ve en altta bulunan alüminyum çer
çeve yapıştırılmalı, sadece üstüne konarak 
bırakılmamalıdır.

Tamamen çerçeveli akvaryumlar
Diskler sabit bir metal çerçeveye (genellikle 
alüminyum) yapıştırılmıştır. Bu akvaryumlar 
kısmen şok önleyicidir.

Tam teşekküllü akvaryumlar
Bu durumda her şey içerilmekte ve optimal 
olarak dengededir. Diskler, çerçeveler ve 
dahili filtre birbirine bağlıdır. Bu da akvaryu
mu dayanıklı ve daha az şok hassasiyetli 
yapar. Dahili filtre tamamen acil biyolojik kir
lenmeyi yok etmek üzere donatılmıştır. 
(Lütfen sayfa 29’a bakınız.) Akvaryum lambalı 
ve yemleme boşluklu kapak da dahildir. sera 
Cubes de en yeni LED teknolojisi ile sunulur. 
Hemen kullanıma hazırdırlar.

Akvaryum dolapları
Pek çok akvaryum tipine uygun akvaryum 
dolapları bulunmaktadır. Bu dolaplar akse
suarlar ve akvaryumun teknik ekipmanı için 
yer sağlar.
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Farklı akvaryum şekilleri
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Doğru konum
Akvaryumun yerini seçerken daha sonra 
akvaryumun yerini değiştirmenin zor olaca
ğını unutmayın. Dekorasyonu yapılmış ve içi 
doldurulmuş 100 litrelik bir akvaryum yakla
şık 150 kg ağırlığa sahip olur (dolap hariç)! 
Eski binalarda öncelikle tabanın sağlamlığı 
konusunda bilgi edinmenizi öneriyoruz. 
Akvaryuma bakan kişilerin ağırlığının da 
akvaryumun ağırlığına ekle neceğini unutma
yın. Bu nedenle küçük sayılabilecek akvar
yumlarda bile toplam ağırlık küçük bir alan
da kolaylıkla 300 kg’ye ulaşabilir.

Odanın pencereden uzak, sakin bir köşesi 
akvaryum için en uygun yerdir. Pencereden 
gelen güneş ışığı alg gelişimine neden olur. 
Ayrıca balıklar da yan yan yüzmeye başlar 
– doğrusunu söyle mek gerekirse – ‘tavan’ 
onlara göre ışığın geldiği yöndür.

Odanın daha loş bir köşesinde akvaryum 
daha güzel görünür ve balıklar etrafta dola
şan, kapıları açıp kapatan insanlardan daha 
az rahatsız olur.

Güç kaynağı

Her şekilde filtreyi, ısıtıcıyı ve aydınlatmayı 
bağlamak için akvaryumun elektrik prizine 
(çoklu) yakın olması gerekir. Priz, mümkün
se, akvaryumdan daha yüksekte bulunmalı 
ve böylece prize su gelmesi (örneğin su 
değiştirilirken ya da su tamamlanırken) 
önlenmelidir.

Raf
Akvaryumu bir dolabın üzerine yerleştirmek 
istemiyorsanız uygun bir rafa ihtiyacınız ola
caktır. Raf sağlam olmalı ve kesinlikle düz 
durmalıdır. Su terazisi bu konuda ol dukça 
faydalı olacaktır.
Gerilim kaynaklı çatlakları önlemek için ak
varyumun altına bir güvenlik yastığı ve ısı 
izolasyonu yerleştiriniz. sera thermosafe 
güvenlik yastığı, tahta kabin torsiyonundan 
kaynaklanabilecek tek kum granürü veya 
gerilme nedeniyle oluşan çatlaklar gibi ör
neklerin oluşturabileceği cam kırılması tehli
kesini azaltır. sera Biotop Cubes yapıştırıl
mış güvenlik çerçevesi ile donatıl dığından 
güvenlik yastığına yerleştirilmez.

Akvaryumun konumu ve hazırlanması
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Temizleme ve su yalıtımının 
kontrolü
Günümüzde satılmakta olan akvaryumlar 
bazı güvenlik standartlarına sahiptir. Ancak 
yine de olası imalat hatalarına karşı cam 
panelleri ve yapıştırma noktalarını kontrol 
etmelisiniz. Silikonla yapıştırma dikkatli bir 
şekilde yapılmalıdır ve silikon ile cam ara
sında boşluk kalmamalıdır. Bu kontrol en iyi 
şeklide aşağıda izah edilen temizlik işlemi 
sırasında gerçekleştirilebilir.

•  Akvaryumu kurmadan iyice temizleyiniz, 
temizleme maddeleri kalmasın. Bir veya 
iki yeni kuva gereklidir, bu kuvaları sadece 
akvaryum bakımınıza kullanın.

•  Cam panellerin (üst panel de dahil olmak 
üzere) dış yüzeyleri bile hiçbir zaman 
kimyasal cam temizleyicileri ile temizlen
memelidir. Temizleme maddesinin bir 
damlası yanlışlık sonucu kolaylıkla akvary
uma girebilir.

•  Akvaryumu sıcak su ve üzerine bir kaç 
damla sera pHminus damlatmış oldu
ğunuz sert bir bez ya da sünger ile iyice 
temizleyin. Dikkat: Üzerinde halihazırda 
temizlik malzemesi bulunan süngerler 
akvaryumlara uygun değildir!

Akvaryum temizlendikten sonra suyla dol
durulur ve sızıntı olup olmadığının tespit 
edilmesi için 2 – 3 saat izlenir. Bu süre 
zarfında akvaryumdan su sızmazsa akvary
umun su geçirmediğine kanaat getirilir.

Biyolojik açıdan temiz
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•  Balıklarınız için yeterli sayıda  
saklanma yeri belirlemelisiniz. 
Düz taşlar ya da delikli taşlar kul
lanılarak oluşturulacak mağaralar 
oldukça uygundur (bakınız sayfa 
13).

•  Büyük bitkiler akvaryumun arka 
kısmı için uygundur ön tarafta 
olmaları akvaryumun iç kısmının 
görülmesini önler. Ön kısma 
küçük, çimen tipi bitkiler ekilme
lidir.

•  Uygun dekorasyon sayesinde 
akvaryumun teknik ekipmanı (fil
tre, ısıtıcı, vs.) neredeyse görün
mez olacak kadar gizlenebilir ya 
da en azından gözü rahatsız 
etmez. Su ısıtıcının etrafından 
akmalı ve böylelikle ısı eşit olarak 
dağılmalıdır.

•  Hareketli balıklar için geniş bir 
hareket alanı bırakın.

Akvaryumu kurmadan önce akvaryumun 
ideal yerleşim düzeni konusunda iyi  
düşünmeniz gerekir. Akvaryum düzenini 
belirlemek için bir taslak iyi bir yardımdır; 

çünkü böyle tüm taş yapılarnızı, köklerinizi 
ve bitkilerinizin yerlerini evvelden belirleye 
bilirsiniz.

sera – CD bunun için idealdir. Tüm bitki ve 
dekorasyonu istediğiniz sıklıkta değiştire
bilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyleri değiştir
meye devam edebilirsiniz. Emin değilseniz 
sadece şimdilik mevcut planlamayı kayde
debilirsiniz. Ystediğiniz sıklıkta tasarımınızı 
izleyebilirsiniz.

A
A

Ö

Ö

Ö Ö

Ö

O

O O O

Ö

O

A A A A
A

A
 çizim (kuşbakışı görünüş)

Ön kısım bitkileri
Orta kısım bitkileri
Arka kısım bitkileriA

O
Ö

 önden görünüm

sera floredepot
dip çakılı
dekorasyon malzemeleri

Akvaryum zemininin planlanması

2



Dip balıklarınız ve bitkilerinizin bakı mın
da önemli bir rol oynar. Temizleme bakterile
rine yerleşme imkanı verir. Bundan öte bitki
leri tutar.
sera floredepot dip gübreyi en fazla 2 cm 
yüksekliğinde koyunuz. Bunun üzerine 5 cm 
lik taze yikanmış koyu, ince çakıl veriniz. 
sera floredepot bitkileri büyüme aşamasın
da gereken maddelerle besler, böylece bitki
leriniz kuvvetli kök salar ve yapraklar güzel 
yeşillenir. sera floredepot’u tasarınızda bit
kilerinizi koyduğunuz yere yerleştiriniz (sayfa 
40’taki tasarıma bakınız).

Dip için ince (2 – 4 mm) akvaryum çakılı veya 
göl kumu (1,5 mm) kullanınız. Dikkat kesici 
çakıl (örn. Bazalt kırıkları ve seramik kırıkları) 
kullanmayınız balıklar zarar görebilir.
Çakılın rengi koyu olmasını tavsiye ederiz. 
Beyaz çakıl balıkları şaşırtabilir ve stres 
yapabilir. Bundan ötesi balıkların görkemli 
renkleri koyu bir dipte daha iyi ortaya çıkar.
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Akvaryum çakılınızı uzman mağazanızdan 
satın alınız. Sadece böyle aldığınız çakılların 
zararlı maddesiz olmasından emin olabilirsi
niz. Çakılları kullanımdan evvel dikkatlice su 
ile temizleyiniz.

  Dipteki çakılın  
yerleştirilmesi

   Dekorasyon ve teknik 
ekipman

 Şimde sera filtreyi (resimde sera fil 60) 
(bakınız sayfa 28) sera akvaryum ısıtıcının 
altına yerleştiriniz. Kaynar su ile yıkamış 
olduğunuz temizlenmiş kaya ve 
köklerle küçük bir su altı dekora s
yonu oluşturunuz. Bu, balıkların 
kendi bölgelerini be lirlemelerine 
ve saklanmalarına imkan verir.

 adımda akvaryum kurulumu5
1

2
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  Su doldurulması ve  
hazırlanması

 Suyun dogru doldurulması
Öncelikle kumun karışmasını önlemek üzere 
kumun üzerine düz bir tabak yerleştiriniz. 
Daha sonra tabağın üzerine akvaryumun 
2/3’ü dolana kadar ılık su (24 – 26 °C) dökün. 
sera cam termometre ile derece kontrolü 
kolaydır. 

Balıkları için uygun su
Balıkların gereklilikleri doğrultusunda haz ır
lanmadığı sürece musluk suyu akvaryum 
için uygun değildir. Klor ve başka zararlı 
metal iyonlar veya değişik tuzlar balı kla
rınıza, bitkilerinize ve mikro  organiz ma la rına 
zarar verir.

sera aquatan ağır metalleri hızla 
ayrıştırır, suyu temizler ve çözül
müş tuz ile klorun etkilerini yok 
eder. sera aquatan içerdiği çok 
değerli B vitamini ve deri koruyu
cu kolloidleriyle balıkların mukoza 
tabakasını korur.

sera blackwater aquatan, içerdi
ği doğal turba özü, eser elementler 
ve hümik asitler ile tetra, barbus, 
kedibalığı ve Güney Amerika çikliti 
gibi tropikal tatlı su balı kları için 
ideal su hazırlama malze me sidir. 
sera blackwater aquatan isten
meyen bakteri, mantar ve algların 
gelişmesini önler.

Suyun sera bio nitrivec kullanılarak biyolojik 
olarak hazırlanması özellikle çok önemlidir. 
sera bio nitrivec, doğal bir mikro bitki örtü
sü oluşturan ve bir kaç saat içerisinde kirli
liğe neden olan yabancı maddeleri yok eden 

farklı temizleyici ve atık azaltıcı 
bakteri kültürleri içerir. sera bio 
nitrivec kullanırsanız ilk balıkları
nızı, sadece 24 saat geçtikten 
sonra, yeni akvaryumunuza koya
bilirsiniz (bakınız sayfa 45)!

Başlangıç için önemli su değerleri
Sudaki karbonat sertliği (KH) ve pH değeri 
en önemli temel su parametreleridir. Her iki 
değer de mutlaka kontrol edilmeli ve gere kli 
ise balıklar suya bırakılmadan önce ayarlan
malıdır.
Farklı balık türleri farklı pH değerleri gerek
tirir. Satıcınız beslemek istediğiniz balıklar 
için hangi pH değerlerinin uygun olduğunu 
size söyleyecektir. Ayrıca, sera – CD içerisin
deki ansiklopedi de size balıkların su ihtiya ç
ları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. 
sera – CD balıkların seçimi sırasında mevcut 
parametrelerin balıklara uygun olup olma
dığını kontrol edecektir.

 adımda akvaryum kurulumu

3
5

4



sera kHTest ile ilk önce karbonat sertliği
ni kontrol ederek eğer gerekliyse kullanım 
talimatlarına göre sera KH/pHplus ile art
tırınız sera pHTest reagent veya elektronik 
sera pH ölçüm cihazi vasıtasıyla pH değe
rine karar verilmelidir.
Doğru pH değerini sera KH/pHplus ya da 
sera pHminus ürününü kullanım talimatla
rına uygun bir şekilde kullanarak kolay ve 
güvenli bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
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Karbonat sertliği pH değerini düzenler. 
Akvaryumda gerçekleşen biyolojik indirge
me süreçleri ve bitkilerin karbondioksit tüke
timi nedeniyle oluşan değişikliklerde tam
pon vazifesi görerek dengeler. 
Karbonat sertliği “Alman karbonat sertliği 
derecesi (° dKH)” cinsinden ölçülür. Bu 
değer karma akvaryumlarda 5 ile 10 ° dKH 
arasında olmalıdır.

 Bitki ekmek
1)  Ekmeden (şekil 1) önce sera flore tool S 

bitki makası ile kök uçlarını nazikçe kısaltı
nız ve kızarmış ya da yıpranmış yaprakları 
koparınız.

2)  sera floredepot (şekil 2) ile hazırlanmış 
olan çakıl tabakasına parmağınızla bitkile
rin yerleştirileceği çukurlar açın.

3)  Kökleri deliğe dikkatle koyunuz (şekil. 3) ve 
çakıllarla kapatınız. Çakılı dikkatle yerleşti
riniz ve bitkiyi nazikçe sera flore tool  P 
bitki cımbızı ile hafif çekerek kökün tekrar 
aşağı bakmasını önleyiniz.

  

4
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Bitkilerin doğru gübrelenmesi
Bitkilerin doğru bakımı, iyi den
gelenmiş olan sera CO2 gübre
leme sistemi sayesinde daha da 
kolaylaşır. İlk 4 – 6 hafta boyun
ca sera floreplus ürününü bü
yüme hızlandırıcı olarak kullanı
nız. Bitkileriniz ne kadar çabuk 
bü yürse biyolojik su arıtımına ve 
balıklara oksijen sağlanmasına o 
kadar çabuk katkı sağlamaya 
başlarlar. Bundan sonra düzenli 
gübrelemeye başlayabilirsiniz.
Bazı bitkiler (örneğin Cabomba) 
besinlerini yaprakları vasıtasıyla 
alır. Bu bitkiler sera florena ile 
gübrelenir.
Anubias ve Cryptocoryne gibi 
bitkiler besinlerini büyük ölçü de 
kökleri vasıtasıyla alır. Bu bitkile
rin en iyi şekilde bakılabilmeleri 
için sera florenette A kullanılır. 
sera florenette A besinleri uzun 
bir süre zarfında iyi ayarlanmış 
miktarlarda serbest bırakır.

Karbondioksit (CO2) tüm bitkiler için önemli 
bir besindir. Ancak karbondioksit ihtiyacı 
bitkinin türüne bağlı olarak büyük farklılık 
gösterir. Yavaş gelişen bitkiler (ör. Anubias) 
genelde çok az miktarda CO2 gereksinimi 
duyar. Hızlı gelişen bitkilerle (örneğin 
Cabomba, Myriophyllum) oldukça dekoratif 
olan kırmızı yapraklı (örneğin kaplan lotus, 
Nymphaea lotus) bitkiler için durum çok far
klıdır: Bu bitkilerin uzun süre sağlıklı kalması 
için karbondioksit gübrelemesi şarttır.

sera CO2Start kiti küçük akvaryumlarda 
CO2 fertilizasyonu için mantıklı bir başlan
gıçtır. Daha büyük akvaryumlar için sera 
flore CO2 gübreleme sistemi ihtiyacınız 
olacak. Yüksek kaliteli dağılmaya karşı faz
lasıyla dayanıklı parçalardan oluşan komple 
bir set sunar. Çevre dostu tekrar kullanılabi
len 450 g CO2 şişesi içerir. Bu şişeyi bayii
nizden tekrar doldurtabilirsiniz.
seramic pH Controller CO2 dozajını oto
matik olarak düzenler. Bu mikro işlemci 
kontrollü ünite pH değerini sürekli kontrol 
ederek dozajında CO2 ekleme vasıtasıyla is
tenen değerde sabit tutar.

 adımda akvaryum kurulumu 55
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Başka bir akvaryuma alınmak balıklar için 
iklim değişikliği anlamına gelir. Akvaryum 
ışığını kapatınız. Parlak ışıktan sakınınız.

30 dakika sonra ba  
l ıkları sera balık 
kep çesi ile başka bir 
akvaryuma yerleştire 
bilirsiniz. Nakliyat 
suyunu kesinlikle atı
nız!

Torbayı açın ve 
kenarları birkaç defa 
katlayın. Torba bu 
şekilde açık olarak 
suda yüzer. Torbaya 
yarım saatlik süre 
zarfında azar azar 
akvaryum suyu (torba 
içerisindeki miktarı
nın yaklaşık iki ya da 
üç katı kadar) doldu
run.

Balığın içinde bulun
duğu torbayı akva ry
umun içine daldırınız 
(açık tarafı yukarıda 
olarak) ve torbanın 
yüzdüğünden emin 
olunuz.

 Balıklar nasıl eklenmelidir
 En sonunda akvaryumunuz kuruldu, 
dekore edildi ve bitkiler dikildi; ısıtma ve 

aydınlatma doğru şekilde çalışıyor. sera 
testler su kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.
Şimde ilk balıkları suyun içine salınız. 
Biyolojik parçalanmayı da aynı zamanda 
başlatabilirsiniz.

•  Akvaryumu kenarından 2 cm 
boşluk kalana kadar suyla dol
durunuz. sera aquatan (pH 
değeri 6,5 – 7,5) ekleyiniz. 
Filtreyi çalıştırınız. 

•  sera aquatan ekledikten  
1 saat sonra sera bio nitrivec 
ekleyiniz. sera bio nitrivec fil t
re bakterilerinin aktivasyonunu 
hızlandırır.

•  İlk balık en erken 24 saat sonra 
koyulabilir (alg yiyenlerle ve dip 
balıklarıyla başlayınız).

•  En azından amonyum ve nitrit 
ertesi günlerde kontrol edilme
lidir. sera toxivec çok yüksek 
değerleri hızla nötrelize eder.

•  sera bio nitrivec ürününü  
7 gün sonra tekrar uygulayınız. 
Artık haftalık olarak filtre temiz
liği ve kısmi su değişiminin 
ardından kullanabilirsiniz.

•  Kalan hayvanlar 8 gün sonra 
eklenebilir.

•  Başlangıç aşamasında az az 
sadece sera vipan ürün ailesi 
ile besleyiniz: sera vipan yüzey 
balıkları için pullar ve sera 
vipagran orta katman balıkları 
için yumuşak granüller. sera 
vipachips tüm dip balıkları 
için.

5
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sera – CD 2.0: Arzu ettiğiniz akvaryumu 
tasarlayın

Renkli balıklar ile büyüleyici akuatik bitkileri 
kolayca kombine ederek egzotik bir su altı 
dünyası yaratabilirsiniz.

sera – CD 1999’dan beri mevcuttur. Şu ana 
kadar mevcut olan eşsiz imkanlarla sera – 
CD 2.0 kayda değer derecede geliştirilmiş 
bir akvaryum kurulum programı sunmakta
dır.

sera — CD akvaryum kurulu
munu kolaylaştırır

sera – CD’de siz
lere mükemmel 
ve bakımı kolay 
biotope akva r  
y um ları sunar. Sizler bu akva r
yum larde zevkinize göre bir biotop de ği
şikliği yapabilirsiniz. Ayrıca dahası 140 fark
lı balık ve 50 farklı bitkiyi kombine ede
bilirsiniz. Yanlış bir şey yapamazsınız, 
çünkü sera – CD akvaryum ebadı, dip gra
nül, balık, bitki, kaya ve ahşabın birbirine 
uygun luğunu otomatik olarak kontrol eder. 
sera – CD birçok olanak sunar. Örn:

•  Akvaryumlarla ilgili bilmeniz gereken her
şeyi içeren temel adımlar

•  Takip edilecek bir film gibi adım adım 
akvaryum ayarı

•  Akvaryum bakımı ile ilgili değerli tavsiyeler
•  Balık ve bitkilerle ilgili bilgiler içeren  

ansiklopedi
•  İstediğiniz tarz akvaryum için alışveriş lis

tesi

Başlangıç sayfası

46

Bilgisayar destekli tasarımı



Balıkların eklenmesi  
ve değiştirilmesi

Ansiklopedi

sera OnlineLaboratuarı
sera OnlineLaboratuarı ile akvaryum bakı
mı çok daha kolay ve zevkli. Oldukça kolay su 
testleri ve koşullandırıcılarının kullanımını zah
metsizce öğrenebilirsiniz. Akvaryumunuzun 
ve havuzunuzun su kalitesini sürekli kont
rol edebilirsiniz. Bu şekilde edle edeceğiniz 
avantajlar:

•  aynı kalan su değerleri
•  yosunlar ile daha az problemler
•  akvahryum bakımı için daha az zaman ve 

zahmet

İnternete girerek kendiniz görün

Fare ile sürükle bırak  
kolaylığında tasarım

4747

www.seralabor.com
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Uzman mağazanız

 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany 

www.sera.de • info@sera.de
Doğal akvaryumlar için


