
Biyotop teraryumlar
sürüngenler ve amfibiler için

n Doğaya uygun kurulum

n Karasal ve akuatik hayvanlar için



Sürüngenlere ve amfibiklere bakmak özeldir.
Hayvanların görünüşleri ve hareketleri heye-
can vericidir. Bir teraryum sayesinde çöl
alanı, bereketli yağmur ormanı veya doğaya
yakın terapin biyotopu oluşturabilirsiniz.

Hayvanları izleyerek günün rutinliğinden kur-
tulacaksınız. Hayvanların bazıları insanlara
karşı olan doğal utangaçlıklarını atlatırken,
diğerleri teraryumda tutulduklarında heye-
canlı davranışlarını, örn. avlanma veya bes-
lenme davranışları, gösterir.

Hangi hayvanı seçerseniz seçin – küçük
Lawson’ın Ejderhası veya renk değiştiren bu-
kalemunlar – sürüngenler ve amfibikler haya-
tınızı zenginleştirecektir.

2

sera Biyotop teraryumlar ...................... 4
Karada yaşayan sürüngenler için 
teraryumlar .......................................... 4
Çöl teraryumu ..................................... 4
Özet bilgiler: Çöl hayvanları ................ 6
Yağmur ormanı teraryumu .................. 8
Özet bilgiler: Yağmur ormanı
hayvanları ........................................... 10

sera Akuateraryumlar ........................... 13
Özet bilgiler: Akuateraryum 
hayvanları ............................................ 15

Dışarda bakım ....................................... 17
Kara kaplumbağası teraryumu ............ 17
Özet bilgiler: Kara kaplumbağaları ...... 18

En iyi teraryum ekipmanları ................... 20
Karada yaşayan sürüngenler için 
teraryumlar .......................................... 20
Genellikle suda yaşayan sürüngenler 
için akuateraryumlar ........................... 22
Doğru ışık ............................................ 24
Sıcaklık ............................................... 25
Hava nem oranı ................................... 26
Dekorasyon ......................................... 27
Dip malzemesi .................................... 27
Teraryum yeri ...................................... 27

Sürüngenlerin doğaya uygun 
beslenmesi ............................................ 28

İçindekiler



Sürüngenlerin 300 milyon yıldan beri
Dünya’da soylarını devam ettirmeleri çok et-
kileyici. İnsanlıktan önce 200 milyon yıldan
uzun süre boyunca şüphesiz Dünya’nın 
hakimleriydiler.

Bu rehber sizlere farklı bakım koşulları ve en
popüler sürüngen türleri hakkında genel bilgi
vermektedir. Spesifik hayvan grupları ve tür-
leri hakkında özel kitaplar almak istiyorsanız
bayinizde bulabilirsiniz.
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Sürüngenler, amfibikler ve eklem bacaklılar
doğal yaşam koşullarına genellikle çok
uyumludur. Teraryumda tutulan hayvanların
iyi hissettiğinden emin olmak için bu ihtiyaç-
larum en iyi şekilde karşılanması önemlidir.
Sorumlu bir bakım sağlandığında, hayvanlar
sağlıklı kalır ve mükemmel hareketleriyle sa-
hiplerini eğlendirir.

Çölün karakteristik özellikleri aşırı kuruluk ve
gün ile gece sırasında güçlü sıcaklık değişi-
midir. Saf kum veya kazıyan sürüngenler
varsa kum ve toprak karışmı kullanmalısınız.

Aydınlatma, sera reptil daylight compact
gibi günışığı lambası, ve UV-A ile UV-B ışını
sağlayan sera reptil desert compact %10
gibi, ek lamba içerir. Bu şekilde, çöl hayvan-
larının yoğun ışık gereksinimlerini karşılaya-
bilirsiniz. Hayvanlar sürekli sağlıklı olacak ve
tüm doğal davranışlarını sergileyecektir.

Alt tabakanın günlük ısısını canlandırmak için,
tabaka altına bir ısıtma kablosu (sera reptil
heat cable) veya bir ısıtma keçesi (sera rep-
til thermo comfort mat) yerleştirin. Gerek-
liyse gece boyunca da açık kalabilir. Lokal ısı
noktaları oluşturmak için örneğin bir halojen
spot lambası (sera reptil sun spot) kullana-
bilirsiniz. Çöl teraryumlarındaki ortalama sı-
caklık 30 °C’dir ve ısı spot lambasının altında
45 – 55 °C’ye kadar çıkabilir. Geceleri sıcaklık
15 – 20 °C’ye düşürülmelidir.

En genel teraryum biyotopları ve bazı
uyumlu hayvanlar aşağıda tanıtılmıştır. Terar-
yum bakımının harika dünyası hakkında kı-
saca bilgi bulacaksınız.

sera Biyotop teraryumlar

Karada yaşayan sürüngenler için teraryumlar

Çöl teraryumu



Kaya ve kök yapıları mağaraların ve güneşli alanların
oluşturulmasını sağlar. Hayvanların altını kazmadık-
larından emin olun. Hayvanların sıkışmasını engelle-
mek için bu yapıları silikonla yapıştırın. Sabah, ze-
mine hafifçe püskürtdün. Bu durum nem oluşumunu
hızlandırır. Ancak nem buna oranla hızla kurur. Çöl
hayvanlarının da ufak bir su kabına ihtiyacı vardır. Teh-
likeli iğneleri olmayan sabır otu ve kaktüsler ekilmeye
uygundur. Alternatif olarak yapay bitkiler de kullana-
bilirsiniz.

5



6

Özet bilgiler: Çöl hayvanları

LAWSON'UN EJDERHASI (POGONA HENRYLAWSONI)
Gövde uzunluğu 30 cm’ye kadar
Köken Avusturalya
Sıcaklık gündüz 25 – 32 °C (bölgesel olarak 

55 °C’ye kadar), gece 15 °C
Nem %30 – 40
Beslenme böcekler ve bitkiler, sera reptimine-

ral C, sera reptil Professional 
Herbivor & Carnivor

Boyutları ve farklı görünümleri ne-
deniyle Lawson’un Ejderhaları te-
raryum hayvanları arasında çok
popülerdir. Karakter özellikleri ve
daha sakin yapıları, yeni başla-
yanların da dikkatlerini çekiyor.
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Çevik, gündüz kertenkeleler, arka
bacaklarıyla hızla koşar veçok iyi
zıplar. Kasım sonunda 10 – 15 °C
arasında 6 – 10 hafta boyunca kış
uykusuna yatar.

Gövde uzunluğu 35 cm’ye kadar
Köken güney ABD, kuzeydoğu Meksika
Sıcaklık gündüz 25 – 30 °C (bölgesel olarak

45 °C’ye kadar), gece 20 °C
Nem %40 – 60
Beslenme böcekler, duruma göre meyve marul,

sera reptimineral C & H

DOĞU BATAKLIK KERTENKELESİ (CROTAPHYTUS COLLARIS)

Bu popüler gece gören gekolar,
yarı kuru savan bölgelerinde
yaşar. Köklerine göre, kış boyunca
düşük sıcaklıklarda (12 – 15 °C)
yaşamalıdır. Teraryum içerisinde
mağaraların yanı sıra tırmanabile-
cekleri alanlar da olmalıdır.

Kafa ve gövde uzunluğu  11 – 15 cm
Köken                               kuzey Hindistan, Pakistan,

Afganistan, İran, Irak
Sıcaklık                             gündüz 25 – 30 °C (bölgesel

olarak 40 °C’ye kadar), 
gece 20° C

Nem                                 %40 – 60
Beslenme                         çekirgeler, ağustos böceği,

sera reptimineral C

LEOPAR GEKO (EUBLEPHARIS MACULARIUS)
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Tropikal yağmur ormanlarında, sıcaklıklar
yüksek nem oranıyla (%80) sabit olmalıdır
(yaklaşık 24 – 26 °C). Yağmur ormanında ya-
şayan hayvanlar genellikle tırmanan ve
ağaçlarda yaşayan türlerdir. Teraryum kuru-
lumunda bu özellikler dikkate alınmalıdır.
Uygun zemin malzemelesi küfe dayanıklı ol-

malı ve katkı maddeleri ile gübre içermeme-
lidir. Briket şekli sayesinde fazla yer kapla-
mayan sera reptil coco soil benzeri terar-
yum humusu kullanılabilir. Su eklerken, bu
dip malzemesi hacmini inanılmaz şekilde ar-
tırır.

Yağmur ormanı teraryumu

sera İpucu

Aşırı su miktarı zemini bataklığa dönüştü-
receği için drenaj yapılması tavsiye edilir.
Bunu yapmak için zemini sera siporax
Professional ile ince bir katman olarak
kaplayın, üzerini sera filtre elyaf ile örtün
ve daha sonra dip kısmı üste getirin.

!!
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Zeminin kurumasını önlemek için, yağmur ormanı teraryum-
larının arka duvarına ısıtma keçeleri yerleştirmeyi tercih edin.
Kendinden yapışkanlı ısıtma keçeleri sera reptil thermo
comfort mat S ve M’yi kullanırsanız herhangi bir sorun oluş-
maz. Neme dayanıklı tahta parçalar dekoratif gözükür ve en
önemli dekorasyon elemanlarıdır. Piyasadaki zehirli olmayan
tüm saksı bitkileri ekilmeye uygundur, örn. orkideler, bromelia-
lar, tillandsialar, tropikal eğreltiotları, yosunlar ve Ficus türleri.
Gübresiz bitkiler aldığınızdan emin olun. Nereden geldiğini bil-
mediğiniz bitkileri, teraryuma ekmeden önce, birçok kez yıkayın
ve tamamını suya batırın.

sera İpucu

Yapışkan lameli olan hayvanlar tırmanmak
için yumuşak yüzeylere ihtiyaç duyar.
Bambu boruları bu durumda dekorasyon
için uygundur.

!!
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Mükemmel renkleriyle Zehir İğneli
Kurbağa. Zehir, sadece vahşi do-
ğada yaşayan hayvanlar tarafın-
dan üretilir. Teraryumda beslenen
hayvanlarda tehlikeli oranda zehir
seviyesi yoktur.

Gövde uzunluğu  2,5 – 5 cm
Köken                  Nikaragua, Kosta Rika, Panama,

Kolombiya, Tobago
Sıcaklık                gün içerisinde 24 – 28 °C, 
                            gece 23 °C
Nem                     %80 – 100
Beslenme            meyve sinekleri, küçük çekirgeler,

kolembolanlar, tropikal izopodlar,
olgun yem: sera micron

YEŞİL VE SİYAH ZEHİR İĞNELİ KURBAĞA (DENDROBATES AURATUS)

Bu geko türlerinin çok güzel renk
çeşitleri vardır. Bol yağmurlu böl-
gelerde yaşar, bu nedenle bakım
sırasında dikkat edilmelidir. Kasım
başında 2 – 3 serin ay (maks. 
23 °C) sağlanmalıdır.

Gövde uzunluğu 12 – 13 cm
Köken doğu Madagaskar
Sıcaklık gündüz 28 – 30 °C (bölgesel 35 °C),

gece 20 °C
Nem günlük %75 – 100 oranında püskür-

terek
Beslenme küçük böcekler, (çekirgeler, sinekler),

meyve posası, sera reptimineral C

TAVUS KUŞU GEKO (PHELSUMA QUADRIOCELLATA QUADRIOCELLATA)

Özet bilgiler: Yağmur ormanı hayvanları
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CAROLINA ANOLE (ANOLIS CAROLINENSIS CAROLINENSIS)
Gövde uzunluğu  20 cm’ye kadar
Köken                  güneydoğu ABD, Bahama
Sıcaklık                gündüz 24 – 27 °C (bölgesel olarak

34 °C’ye kadar), gece 22 °C
Nem                     %80
Beslenme            böcekler, sera reptimineral C

Küçük, popüler çalı veya ağaçta
yaşayan gündüz iguana türlerinin
ayaklarında yapışkan lamel bulu-
nur. Bu hareketli hayvanlar ruh
hallerine göre renk değiştirir. Hü-
kümran oldukları için çiftler ha-
linde tutulamalıdır. Kış boyunca 
18 °C’de 4 – 6 hafta boyunca uyur.
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sera İpucu

Hayvanları yemlemek için tepsi
Canlı yemlerin kaçması bazen müm-
kündür. Kaçan canlı hayvanlar sera
snail collect tepsisi ve biraz yem ile
yeniden yakalanabilir.

PANTER BUKALEMUN (FURCIFER PARDALIS)
Gövde uzunluğu  erkekler 55 cm, dişiler 35 cm
Köken                  Madagaskar ve komşu adalar
Sıcaklık                gündüz 22 – 28 °C (bölgesel olarak 

35 °C’ye kadar), gece 16 – 22 °C
Nem                     %70 – 100
Beslenme            böcekler

Bu renkli bukalemun türlerinin ba-
kımı daha kolaydır. Bukalemunlar
genellikle bakımı kolay evcil hay-
vanlar değildir. Bukalemunların
renk değiştirme sebebinin kamuf-
laj olduğunun düşünülmesine rağ-
men, renk değişiminin sebebi
hayvanın ruh halidir (korku, stres,
açlık, sıcaklık, hastalık, çiftleşme).

!!
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sera Akuateraryumlar
Akuateraryum, hem suda hem de – geçici süre de
olsa – karada yaşayan sürüngenler ve amfibikler için-
dir. Bakılan türlere bağlı olarak, teraryumun bir kısmını
yüzme alanı olarak ayırırsanız (örn. kurbağalar veya
sukelerleri için) teraryumu akuateraryum olarak kulla-
nıma uygun hale getirebilirsiniz veya sera reptil aqua
biotop (örn. su kaplumbağaları için) gibi özel bir akua-
teraryum kullanabilirsiniz.

İdeal olarak, hem kara hem de su bölmeleri ısıtılır ve
soğuk algınlıklarını önlemek için yaklaşık aynı sıcaklığa
getirilir. Suyu ısıtmak için akvaryumların ısıtma termo-
statı özellikle çok uygundur. Suyun altına yerleştirilir
ve istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Su kaplum-
bağalarına bakarken, ısıtıcının cam borusunun korun-
duğundan emin olun, hayvanlar tarafından yok edi-
lebilir. Güvenlik korumalı sera termostatlı akvaryum
ısıtıcıları en iyi güvenliği sağlar. Kara parçasını ısıt-
mak için özel radyan ısıtıcılar vardır, örn sera reptil
thermo ceramic radyan ısıtıcısı (sayfa 26).
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Suyu düzenlemek için ipucu

Sürüngenler ve amfibikler kimyasal kalıntı-
lardan oluşan su kirliliğine hassas şekilde
tepki verebilir. Bu nedenle akuateraryum
içerisine musluk suyu doğrudan doldurul-
mamalıdır. Doldurmadan önce suyu düzen-

leyin. sera reptil aquatan bu amaç için ge-
liştirilmiştir. Zehirli ağır metaller yok edilir.
Su, doğal davranışlarını destekleyen ve has-
sas türlerin bakımını kolaylaştıran, doğal bir
renk alır.

Suyu filtrelemek için tavsiye edilir. Küçük
hayvanlara bakılıyorsa sera fil 120 gibi bir iç
filtre kullanılabilir. Su kaplumbağaları gibi
daha büyük türlerin olması durumunda sera
fil bioactive 250 + UV gibi bir dış filtre kur-
malısınız. Ek olarak bulunan UV teknolojisi
hastalıkları ve yosun oluşmasını önler.

Aydınlatma teraryumun türüne bağlı olarak
değişir. sera reptil LED energy light hep-
sine uygundur. sera reptil aqua biotop kiti
içerisinde mevcuttur (sayfa 22). Bakılan
türün ihtiyaçlarına ek olarak ayrıca, sera
reptil daylight compact lamp ürününü de
kullanabilirsiniz (sayfa 24). Su kaplumbağa-
ları bir ısı noktasını tercih eder (yaklaşık 40 °C),
örn. halojen spot lambası sera reptil sun
spot (sayfa 26).

!!
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Özet bilgiler: Akuateraryum hayvanları

Genellikle tüm küçük su kaplumbağaları
akuateraryumlarda yetiştirilmeye uygundur.
Ancak, su kaplumbağası türüne bağlı olarak

çok büyük olması gerekebilir. Şimdi sizlere
daha küçük kalan ve bakımı kolay olan iki su
kaplumbağası türü tanıtacağız.

Özel birşey arayan herkes, antik
görünümlü Misk Kaplumbağasın-
dan kesinlikle hoşlanır. Türiçi sal-
dırıları nedeniyle tek bakım için
çok uygundur. Bu türler yaz bo-
yunca havuzda da tutulabilir. Hay-
vanların kış uykusuna girmelerine
izin verilmelidir.

Gövde uzunluğu  8 – 14 cm
Köken                  ABD’nin güneydoğusundan Ka-

nada’nın güneydoğusuna kadar
Sıcaklık                mevsimsel su sıcaklığı 10 – 27 °C
Beslenme            Gammarus, küçük balıklar, salyan-

gozlar, sivrisinek lavraları, sera rep-
timineral C, sera raffy P & I, sera
reptil Professional Herbivor & Car-
nivor, sera raffy Baby-Gran

MİSK KAPLUMBAĞASI (STERNOTHERUS ODORATUS)
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Bu sukelerler genellikle suda
yaşar bu nedenle su alanı, kara
alanından büyük olmalıdır. Hay-
vanların üst kısmı çok çarpıcı de-
ğildir. Ancak, tüm güzelliklerini alt-
tan izlediğinizde görebileceksiniz. 

Gövde uzunluğu 5 – 12 cm
Köken doğu Çin
Sıcaklık yaz boyunca 20 – 22 °C 

(kış boyunca 12 – 14 °C)
Beslenme kurtlar, böcekler, kabuksuz sümüklü

böcekler, sera FD kan kurdu, 
sera FD Daphnia

ÇİNLİ ATEŞ KARINLI SUKELER (CYNOPS ORIENTALIS)

Bu güzel renkli hayvanlar en çok
tercih edilen su kaplumbağalarıdır.
Yüksek miktarda yüzme alanı ve
az miktarda kara noktası gerektirir.
Kökenlerine göre, su sıcaklıkları
ve ısı süresi mevsim değişiklikle-
rine uygun olmalıdır.

Gövde uzunluğu  dişiler 20 – 25 cm,
erkekler 15 cm

Köken                  güney ABD
Sıcaklık                mevsimsel su sıcaklığı 12 – 27 °C 
                            (karada 40 °C’ye kadar)
Beslenme            hem etçil hem otçul (daphnia, küçük

balıklar, midye), sebzeler, meyve,
sera reptimineral C, sera raffy P,
sera raffy Baby-Gran

SAHTE HARİTA KAPLUMBAĞASI 
(GRAPTEMYS PSEUDOGEOGRAPHICA PSEUDOGEOGRAPHICA)
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sera İpucu

Kokuların doğal şekilde yok edilmesi:
sera reptibioclear içerisinde bulunan özel
mikroorganizmalar, yem gibi organik mad-
deleri ayrıştırarak, istenmeyen kokuların
oluşmasını doğal şekilde önler. Su gözle
görülür şekilde daha az kirlenir.

Kara kaplumbağasi teraryumu

Bahçedeveya büyük balkonda yetiştirilmeye uygun tür-
ler Avrupalı kaplumbağalardır. Boyutuna ve ekipmana
bağlı olarak bu kaplumbağaları tüm yıl boyunca dışarda
tutabilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar gibi geçiş dönemle-
rinde, koruma amacıyla bir yatak gerekli olabilir. Isıtıl-
masının yanı sıra, bu koruma %10 UV-B radyasyonu
ile yeterli şekilde aydınlatılmalıdır, örn. sera reptil de-
sert compact. Bu lamba gerekli vitamin D3 sentezini
de sağlar. Lokal ısı noktası oluşturmak için halojen
spot lambası kullanabilirsiniz. Yeterli boyutta bir ko-
ruma kuramıyorsanız, kaplumbağaları sıcaklık düş-
tüğünde, uygun şekilde tasarlanmış bir teraryım içe-
risine koyun (Kaplumbağa teraryumu bölümüne
bakın).

Dış çevrelemenin, kaçmaya engel olduğundan
emin olun. Kaplumbağalar şaşırtacak şekilde iyi
zıplayabilir, çevreleme yüksekliğini bunu göz
önünde bulundurarak ayarlamalısınız. Martı, tilki
veya kedi gibi predatörlere karşı çevrelemeyi ko-
ruyun.

Avrupalı kaplumbağaların dışarda bakımı ter-
cih edilmelidir. Ancak, yavruların, hasta veya
zayıf hayvanların olması durumunda veya kış
uykusu sırasında dışarda durmaları yerine te-
raryumda bakılmaları tavsiye edilir. Doğal dav-
ranışlarına uygun olarak, hayvanlar yaz bo-
yunca daha sıcak (yaklaşık 25 °C) ve kuru bir
alanda, kış boyunca ise serin (yaklaşık 5 °C) ve
nemli alanda tutulmalıdır. Kumla karıştırılmış
hindistan cevizi kabuğu dip malzemesi olarak
uygundur.

!!

Dışarda bakım
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Avrupalı kaplumbağalar, kaplum-
bağalar arasında en popüler ola-
nıdır. Kökleri gereği, ihtiyaçlarını
karşılamak için kış uykusuna yat-
malıdır.

Gövde uzunluğu 25 – 35 cm
Köken Balkanlar
Sıcaklık gündüz 20 – 26 °C (bölgesel olarak

40 °C’ye kadar), gece 16 – 20 °C
Beslenme bitkisel (örn. dandelion, muz, marul),

sera reptimineral H, sera raffy
Vital, sera reptil Professional 
Herbivor

AVRUPALI KAPLUMBAĞALAR (TESTUDO GRAECA IBERA)

Özet bilgiler: Kara kaplumbağaları

Günışığı aydınlatmasının yanı sıra sera reptil
desert compact gibi bir UV-B lambası ile
halojen spot lambası (yaklaşık 40 °C) kulla-
nılır. Banyo yapmaları için bir su kabı da 
gereklidir. Kaplumbağa teraryumları, ısıtma
kablosu veya ısıtma keçesiyle ısıtılmamalıdır,
bu durum kabukta deformasyona neden ola-
cak şekilde kabuğun erimesine neden olabi-
lir. sera reptil thermo comfort mat benzeri
ısıtma keçesinin arka duvara monte edilmesi
tavsiye edilir.
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Marjine Kaplumbağalar en büyük
ve en nadir bulunan Avrupalı kap-
lumbağalardır. Boyutları nedeniyle
teraryuma pek uygun değillerdir
ancak tüm yıl boyunca dışarda
bakılabilir.

Gövde uzunluğu 25 – 35 cm 
Köken güney Arnavutluk’tan güney Pelope-

nez’e kadar
Sıcaklık gündüz 22 – 26 °C (bölgesel olarak 

40 °C’ye kadar), gece 16 – 20 °C
Beslenme bitkisel (örn. dandelion, muz, marul),

sera reptimineral H, sera raffy
Vital, sera reptil Professional 
Herbivor

MARJİNE KAPLUMBAĞA (TESTUDO MARGINATA)
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Teraryumun kolaylıkla temizlenebilmesi için
yumuşak bir yüzeyi olmalıdır. Sönük havayı
engellemek için iyi havalandırılmalıdır ancak
doğrudan hava akımlarından kaçınmalısınız.
Dipte yaşayan sürüngenler için geniş bir alan
ve tırmanan türler için yüksek bir teraryum
seçin. Genellikle suda yaşayan sürüngenler
akuateraryuma ihtiyaç duyar.

sera reptil terra biotop 60’ın cömert yapısı
hem dipte yaşıyan hem de tırmanan amfibi-
leri, sürüngenleri ve eklem bacaklıları bir
arada muhafaza etmenize imkan tanır. Kapı-
lar tamamen açılabilir ve gerekirse çıkarıla-
bilir. Teraryum kapağı da çıkarılabilir. Böyle-
likle teknik cihazlar herhangi bir sorun
yaşamadan kurulur – ve daha önemlisi terar-
yum hijyenik ve kolay bir şekilde temizlenir.
Dışardan kolaylıkla açılan kapılar bir kilit me-
kanizmasıyla kilitlenir ve yılanların bile kaç-
ması imkansız hale gelir. sera’nın sunduğu
kilit kombinasyonu ek bir güvenlik sağlar.

20

En iyi teraryum ekipmanları

Karada yaşayan sürüngenler
için teraryumlar
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Tavsiye edilen aksesuarlar:
• sera teraryum ışık askısı (sayfa 24) ile 

2 lamba yuvası ve LED gece lambası
• sera lambaları
• teraryumun altına yerleştirmek için sera

ısıtma halıları (sayfa 25) veya
• teraryumun altına yerleştirmek için sera

ısıtma kablosu (sayfa 25)

sera reptil terra biotop 60 içerisinde aşağı-
daki üç bonus madde de bulunmaktadır:
• sera reptil coco soil teraryum humusu
• sera reptil thermometer/hygrometer
• kombinasyon kilidi

1 2 33 36

Birçok fonksiyonel detay, sürüngenlerin ihti-
yaçları göz önüne alınarak sera reptil terra
biotop 60 yapımı sırasında geliştirilmiştir:

Stabilite ve kenar korumasında siyah po-
likarbonat plastik çerçeve 
4 mm cam kalınlığı 
Ön taraftaki çift kanatlı kapı ayrı ayrı veya
birlikte açılabilir. Kaçışı önlemek için özel
güvenlik kilidi. Sıkıca ve yavaşça kapatı-
labilmesi için kapılar, bir profil ile sınırlan-
dırılmıştır
Kombinasyon kilidi
Her kapıda aerayon (oksijenleme amacıyla
suyun hareket ettirilmesi) nedeniyle olu-
şan sislenmeye karşı koruma

1

2

3

4

5

Bol havalandırma ve iyi ışık geçirebilmesi
için ince tel kafesli filtreden oluşan çıkar-
tılabilen ve kolay temizlenebilen kapaklar
Hayvanlar, kapağa veya üstüne takılan rad-
yasyonlu kaynaklardan zarar görmezler
Kapaktaki ayrı ayrı kilitlenebilen kablo bo-
ruları ekipmanın kolay kurulumunu sağlar
Alt bölgede ekstra yüksek kenar. 10 cm’e
kadar doldurma yüksekliği Bir aquaterar-
yum olarak ayarlanabilir veya alt kısmı
yüksek toprak katmanı ile doldurulabilir-
ken kazızı türler için de idealdir
Teraryumun altındaki zemin ısıtıcının so-
runsuz takılması için asansörlü taban

8

9

7

6

6 7

5

9

5

8

4
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sera reptil aqua biotop küçük su kaplum-
bağaları, karidesleri, kerevitleri vb. yetiştir-
mek için çok uygundur. Büyük su parçası,
karada yaşayan hayvanların teraryumların-
dan tamamen farklı bir teknik ekipman ge-
rektirir. Eşsiz ve mükemmel ekipmanıyla,
sera reptil aqua biotop kullanıma hazırdır
ve kit içerisinde bulunan filtre hemen biyolo-
jik olarak aktif hale getirilebilir:

Ekipmanın tamamını fişe takınız ve
hemen kullanıma hazır olacaktır

sera reptil aqua biotop
• Duvarlı kısmıyla modern dizayn
• Yüsek kalitede işçilik
• Cilalı cam
• Yüksek su seviyesine uygun
• Kaçmayı önleyecek bir alan tasarımı için

yüksek arka kenar

sera reptil LED energy light
• 72 parlak, ekstra uzun ömürlü LEDler
• Gün ışığı ve ayışığı ayrı ayrı açılabilir
• Karanlıkta hayvanların seyredilebilmesi

için ayışığı
• Lamba kafasının kolay ayarlanabilmesi için

esnek kaz boynu
• Oldukça enerji tasarruflu (8 W tüketim)
• Yukarı akım transformatörü sayesinde gü-

venli düşük voltaj teknolojisi

Genellikle suda yaşayan sürüngenler için akuateraryumlar



sera termostatlı akvaryum ısıtıcıları 100 W
• Şoka dayanıklı kuvars cam ile
• Kesinlikle iyi çalışan güvenlik düğmesi
• Optimal güvenlik için, özellikle de kaplumbağa

varsa, güvenlik sağlayıcı

sera filter biostart, 50 ml
Filtrede biyolojik kirlenmenin acil temizlenmesi için
biyokültürler

sera raffy P, 100 ml
Doğal besin hayvanları ve bitkilerinden
oluşan yüzen besin parçacıkları

23

sera fil 120 akvaryum iç filtreleri
temiz ve biyolojik olarak sağlıklı akvaryum suyu için
•  Bakımı düşürür, yüksek derecede etkilidir
•  Kapsamlı aksesuar gamı
•  Mekanik ve biyolojik filtreleme
•  Modüler olarak ayrı filtre odaları eklenebilir

Biyolojik filtrasyon için sera siporax mini Pro fes -
sional ile filtre kartuşu
sera super carbon (aktif filtre karbon) ile filtre kartuşu
Mekanik filtreleme için filtre süngerli uç kartuş

1

2

3

1

2

3
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Sürüngenlerin ihtiyacı olan ışık sadece gün
ve gece ritmini sağlamak için değildir, ayrıca
metabolizmayı, aktiviteyi ve sindirimi de can-
landırır. Uygun gün ışığının yanı sıra, sürün-
genlerin çoğunun iyi olması ve doğal davra-
nışları için, doğru oranda UV-A ve UV-B

radyasyonuna da bağlıdır. sera reptil
daylight compact UV-B %2 gibi

enerji tasarruflu tam spektrumlu gün ışığı
lambası özellikle bu amaç için uygundur. Za-
manlayıcıyla kontrol edildiğinde gündüz rit-
mini kolaylıkla canlandırabilir. Köklerine bağlı
olarak, hayvanlar doğal vitamin sentezleri
için örn. sera reptil rainforest compact
UV-B %5 ve sera reptil desert compact

UV-B %10 gibi daha yüksek UV-B ışınlı ek
bir ışık kaynağı gerektirebilir. sera lambaları
enerji tasarruflu ve uzun ömürlüdür. Ayrıca,
mükemmel doğal renk sunumu sağlar.

Doğru ışık

sera İpucu

Normal cam, lambaların önemli UV radyas-
yonunu filtreler. Bu nedenle lambaların te-
raryum içerisine veya üzerine yerleştirilmesi
önemlidir – teraryumun içerisindeyse ince
gözlü bir kafesle ayrılması gerekir. Teraryu-
mun türüne bağlı olarak, sera reptil terra
biotop 60 asılıysa, hayvanlar ışık kaynağın-
dan ince gözenekli ızgara bir kafes ile ko-
runmalıdır. sera reptil terra top uygun bir
lambadır. İki farklı lambayla donatılabilir. Ay-
rıca, ayışığı LED lambaları, hayvan-
ların gece de gözlenmesini sağlar.
sera reptil terra top teraryum askı-
sının üzerine kolayca yerleştirilir. 72

mumluk sera reptil LED energy light enerji
tasarruflu ekstra uzun ömürlü LED lambası,
özellikle akuateraryumlar için çok uygundur.
Gün ışığı ve ayışığı ayrı ayrı açılabilir (sayfa
22).

!!
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Soğuk kanlı hayvanlar olarak bilinen sürün-
genler, kendilerine sabit bir sıcaklık ayarla-
maz, dış sıcaklığa göre yaşar. Uygun “ça-
lışma sıcaklığı” metabolizma, sindirim ve
aktivitelerini çalıştırmak için önemlidir.

Sıcaklık, baktığınız hayvanın kökenine göre
değişir. Hepsinin üzerinde sera reptil ther -
mo comfort mat gibi ısıtma keçeleri, sıcak-
lığı yükseltmek için uygundur. Teraryumun
altına veya yan duvarlarına gerektiği şekilde
yerleştirilir.

Değişen yayılma opsiyonları sayesinde sera
reptil heat cable gibi ısıtma kaboları ze-
minde değişimli doğal bir sıcaklık oluşturul-
masını sağlar. Isıtma kabloları, mağaralar,
dallar veya düz taşlar gibi dekorasyon ele-
manlarını ısıtmak için de idealdir. Lütfen,
hayvanları aşırı ısınmadan koruma yöntemi
olarak soğuk alanlar da yaratmak için zemin
bölgesinin %30’unun ısıtılması gerektiğini
unutmayın. 

Sıcaklık
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Tropik sürüngenler neme ihtiyaç duyar. Çok kuru hava,
bazı türlerde ciddi nefes alma sorunlarına veya deri
dökme problemlerine neden olabilir. Püskürtme şişesiyle
ve cömert su yüzeyleriyle teraryuma püskürterek nem
oranını düzenli olarak artırabilirsiniz. Nem kontrolü hig-
rometrelerle sağlanır (örn. sera reptil thermometer/
hygrometer). Küf oluşumunu önlemek için, hayvanları
doğrudan hava akımını maruz bırakmadan, teraryumlar
sürekli havalandırılmalıdır. sera reptil terra biotop 60
tasarlanırken bu durum hesaba katıl-
mıştır.

Hava nem oranı

Örneğin sera reptil thermo ceramic gibi radyan ısıtıcı yardı-
mıyla, güneşin doğal ısı radyasyonunu yukarıdan ışık emilimi ol-
madan taklit edebilirsiniz. sera reptil sun spot gibi lokal güneş
noktaları için halojen lambaları uygundur. Teraryum içerisine yer-
leştirilmiş bir termometreyle, sıcaklığın sürekli olarak izlenmesi
tavsiye edilir (örn. sera reptil thermometer/hygrometer). Özel-
likle radyan ısıtıcılar, hayvanların yanmayacağı şekilde teraryu-
mun içerisine veya üzerine yerleştirilmelidir. İnce gözenekli tel ka-
fesleri sayesinde, sera reptil alu reflectorler yanmalara karşı
mükemmel koruma sağlar. Bu sera reflektörleri birçok farklı şe-
kilde kullanılabilir, örn klips veya lamba üzeri olarak ya da terar-
yum askısının üstüne kolayca yerleştirilebilir. Bu spot lambaları,
basit zamanlayıcılarla kontrol edilebilir.
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Teraryum türüne bağlı olarak, çok çeşitli,
farklı dip maddeleri bulunmaktadır. Kuru te-
raryumlar için kum ve çakıl tavsiye edilir.
Nemli teraryumlar için sera reptil coco soil
gibi küflenmeyen maddeler tavsiye edilir. Pa-
tojen ve mantar içermeyen, sıkıştırılmış hin-

distan cevizi kabuğu fiberlerinden ve yeni-
den ekilebilen bir kaynaktan oluşur. sera
reptil coco soil suyu en iyi şekilde saklar ve
teraryum içerisindeki nemi artırır. Gübrelen-
memiş tarım toprağı da uygundur.

Dip malzemesi

Herşeyden öte, dekorasyon hayvanların ih-
tiyaçlarını karşılamalıdır. Hayvanların ze-
minde yaşamayı mı yoksa tırmanmayı mı ter-
cih ettiklerini hesaba katmak çok önemlidir.
Zeminde yaşayan türler genellikle düz kaya-
ları veya mantar boruları, uzanmak ya da gü-
neşlenmek için tercih eder. Tırmanan türler,
dallar veya yapılı arka duvar gerektirir. Hay-
vanların yaralanmasını önlemek için, deko-
rasyonda keskin kenarlar bulunmamalıdır.
Bitkileri seçerken, özellikle, bitkilerin hayvan-
lar için zehirli olmadığından ve gübrelenme-

Dekorasyon

diğinden emin olun. Ayrıca kaktüs ve ben-
zeri bitkiler gibi noktalı ve keskin kenarlı bit-
kilere dikkat etmelisiniz.

Teraryumu, akımlardan korunabilecekleri bir
yere yerleştirin. Ayrıca, insanların ve diğer
hayvanların sürekli geçtiği yerlere koyarak
hayvanları strese sokmamalısınız. Her yan-
dan izlenemeyecek sessiz bir köşe, hayvan-

ların barış ve sessizlik içinde yaşamasına 
uygundur. Herhangi bir sorun yaşamadan
günlük bakımı sağlamanın da (atıkların dö-
külmesi, besleme) kolay olacağı bir yer ol-
malıdır.

Teraryum yeri
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sera reptil Professional Herbivor kaplum-
bağa ve iguanalar gibi otçul hayvanlar için
doğaya uygun bir ana yemdir.

Yem halkası: İçerisinde bulundurduğu 20
bitki sayesinde, yüksek kalitede protein ve
yağ içerdiği gibi ağırlıklı maddeler açısın-
danda zengin olan özel bir karışımdır.

Yem çekirdeği: Hastalık direncini artırmak
için önemli vitamin ve minerallerle dengeli
oranda desteklenmiş ve yosun eklenmiştir.
İyi bir kalsiyum/fosfor oranı, sağlıklı kemik ve
kabuk gelişimini sağlar.

sera reptil Professional Herbivor ve sera
reptil Professional Carnivor yeni birlikte
çekilmiş sürüngen yemleridir. Bu yenilik sera
araştırma departmanına, farklı besinleri bir
üründe toplama olanağı tanımıştır.
Ayrı üretimden sonra, besinler çember ha-
linde bir araya getiriliyor ve karıştırmadan
birlikte çekiliyor.

Yem halkası, en iyi oranda enerji ve protein
içerir.

Bu yem çekirdeği, özellikle düşük ısıda has-
sas bir şekilde üretiliyor. Ayrıca, vitaminler ve
mineraller içeriyor.

Sürüngenlerin doğaya uygun beslenmesi
Sürüngenler için en iyi yem

sera reptil Professional Carnivor su kap-
lumbağaları gibi etçil hayvanlar için doğaya
uygun bir ana yemdir.

Yem halkası: Yüksek kaliteli protein ve yağ-
larla desteklenmiştir.

Yem çekirdeği: Hastalık direncini artırmak
için önemli vitamin ve minerallerle dengeli
oranda desteklenmiş ve yosun eklenmiştir.
İyi bir kalsiyum/fosfor oranı, sağlıklı kemik ve
kabuk gelişimini sağlar.

Çekirdek

Halka

Çekirdek

Halka
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Su kaplumbağaları için lezzetli lokmalar

sera raffy Royal sadece,
doğadaki su kaplumba-
ğaları için en önemli besin
olan doğal küçük balıklar-
dan oluşur.

Tatlı su kaplumbağaları ve diğer sürün-
genler için destek besin

sera raffy Baby-Gran
yavru hayvanların çabu-
cak büyümesi için dengeli
bir ek besindir. İyi besin ve
mineral seviyeleri sağlıklı
gelişimi sağlar ve eksiklik-
leri önler.

Kaplumbağalar için mineral bakımından
zengin yem

sera raffy Mineral sağ-
lıklı bir gelişim için gerekli
mineraller, vitaminler ve
az rastlanan elementler
içerir. Yüzen yem çubuk-
ları su kaplumbağaları ve
kaplumbağalar için uy-
gundur.

sera raffy P doğal yem
hayvanları ve bitkisel içe-
rikten oluşur. Günlük bes-
leme için yüzen yem çu-
bukları.

sera raffy I Gammarus
karışımı içerisinde Gam-
marus, ançuez, karides
bulunur – kaplumbağalar
da kullanabilir. Alternatif
olarak sera raffy P ve
sera raffy Mineral ile de
beslenebilir.

Tüm su kaplumbağaları ve kertenkeleler için yem

Kaplumbağalar ve otçul sürüngenler için
bitki yem

Tüm otçul sürüngenler
tarafından kabul edilen,
bitki pelleti ve yem tab-
letleri içeren sera raffy
Vital, önemli maddeler
bakımından zengin, lez-
zetli bir karışımdır.



Etçil sürüngenler için mineral ve vita -
minler

sera reptimineral C otçul
sürüngenlerdeki besin ek-
sikliğini önlemek için ve
taze yem geliştirmek için
kullanılan ek yemdir. Ge-
rekli mineraller, eser ele-
mentler, vitaminler ve
amino asitlerce zengin
olup etçil kertenkelelerin
ihtiyaçlarını kusursuz bir
şekilde karşılamakta ve
sağlıklı gelişim, sorunsuz
deri dökülmesi ve doğal
davranış için tercih edil-
mektedir.
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Otçul sürüngenler için mineral ve vita -
minler

sera reptimineral H otçul
sürüngenlerdeki besin ek-
sikliğini önlemek için ve
taze yem geliştirmek için
kullanılan ek yemdir. Ge-
rekli mineraller, eser ele-
mentler, vitaminler ve
amino asitlerce zengin
olup otçul kertenkelelerin
ihtiyaçlarını kusursuz bir
şekilde karşılamakta ve
sağlıklı gelişim, sorunsuz
deri dökülmesi ve doğal
davranış için tercih edil-
mektedir.

Taze yem gelişimi

sera reptifiber, tüm
otçul sürüngenler için
hazırlanmış fiber kon-
santre, marul gibi taze
yemleri yüksek kaliteli
fiber ve kalsiyumlar des-
tekler. sera reptifiber
içerisindeki fiber bileşen-
ler, bağırsak florasını ça-
lıştırarak, ideal besini ve
sağlıklı sindirimi sağlar.
Eksiklikleri ve hastalıkları
önler, iştahın açılmasını
sağlar.

Kaplumbağalar ve diğer sürüngenler için
vitamin desteği

sera reptilin teraryum hay-
vanlarına ek vitamin sağlayan
sıvı bir yemdir.
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Organik atıkların biyolojik olarak ayrıştı-
rılması

sera reptibioclear organik
atıkların ve yem kalıntılarının
yok edilmesini sağlayan mikro-
organizmalar içerir. Koku olu-
şumu doğal yoldan önlenir ve
bakım için harcadığınız enerji
azalır.

Eklem bacaklılar ve küçük sürüngenler
için su jeli tozu

sera reptil terra aqua
küçük teraryum hayvan-
larında su jeli oluşturmak
için kullanılan doğal bir
tozdur. Doğal jel oluşum
maddesi %100 su yosu-
nundan gelmektedir. Bu
jel vitaminler (sera repti-
lin) ve minerallerle (sera
reptimineral) zenginleşti-
rilebilir.

Sağlıklı teraryum suyu

sera reptil aquatan Bio-Pro-
tect Formula ile musluk su-
yunu anında sürüngenler ve
amfibiler için sağlıklı teraryum
suyuna dönüştürür. Kurbağa
ve sukeleri gibi amfibiler, zararlı
maddeleri derileri aracılığıyla
alabilir. sera reptil aquatan
zararlı klor ve kolaramini temiz-
ler. Ağır metaller yok edilir.
Zengin hümik maddeler deri ve
kabul problemlerini önler. Kah-
verengimsi su rengi stresi azal-
tır ve doğal davranmalarını
sağlar.
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