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ЗЛАТНИ РИБКИ И ДРУГИ СТУДЕНОВОДНИ РИБИ
Студеноводните риби са много красиви, жи-
ви риби. Те често изглеждат като приказни 
същества от друг свят. Студеноводните риб-
ки са по-лесни за отглеждане и устойчиви от 
другите декоративни рибки. Те са особено 
подходящи за нашите ширини като домашни 
любимци. Златните риби не са стадни риби 
като много тропически видове декоративни 
риби. Но не трябва да се отглеждат сами, 
защото те обичат компанията и така ще се 
чувстват самотни.

Златните рибки са най-старите декоративни 
риби в историята на човечеството. Още пре-
ди повече от 1000 години декоративните 
рибки са били отглеждани в Китай. Пищните 
златни и червеникави рибки и днес са сим-
вол на богатство и щастие. От златната риб-
ка има толкова много различни форми, как-
то при никоя друга декоративна рибка. Но 
не всеки вид е подходящ за отглеждане в 
аквариум.
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ЛЕСНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ СТУДЕНОВОДНИ РИБИ

Златна рибка
Carassius auratus

“Нормалната” златна рибка има из-
дължена елегантна форма. Цветове-
те й са златно жълто, оранжево,  
червеникаво или червено с бели пе  -
тънца.

Макропод
Macropodus opercularis

Атрактивна рибка, която реагира 
агресивно спрямо мъжки екзем-
пляри от вида. Затова в аквариума 
трябва да има само една мъжка 
риба.
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Комета 

Варианти на червено-бяла Комета с по-дъл-
ги перки.

Шубункин

Формата на тялото и перките е като при нор-
малните златни рибки. Но рибите са със 
синкави и оранжеви шарки и допълнително 
имат равномерно разпределени черни петна 
по цялото тяло.

Слънчев костур
Lepomis gibbosus

Слънчевият костур е миролюбива 
студеноводна риба, която внася 
разнообразие в аквариума чрез 
цветовете и формата си.
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СПЕЦИАЛНО СЕЛЕКТИРАНИ ЗЛАТНИ РИБКИ

Има много варианти на златни риб-
ки шлаер по цвят и форма 

При получената по изкуствен начин разновидност воална 
златната рибка (veiltail) опашката е двойна. Характерни са 
набитото тяло и удължените перки. Тъй като те плуват бав-
но, не трябва да ги събирате с по-активни видове. Воална-
та златна рибка се нуждае от по-топла вода (стр. 9).

Рюкин-шлаер

Тази разновидност с червено-бяла 
окраска е особено популярна в  
Япония. Тя има една характерна 
гърбица между главата и гръбната 
перка.
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Пример за това е една друга разно-
видност на златната рибка шлаер.

Люспеста рибка

Люспите са извити и приличат на 
броеница.

червена шапка

Формата на тялото е като тази на 
рибката шлаер. Върху главата си 
тези рибки имат червен израстък.

Лъвска глава

Името идва от формата на главата. 
Пъстър израстък покрива цялата 
глава. 

Има и други форми на златната рибка, т.нар. “уродливи 
разновидности”, които не препоръчваме и затова не ги  
показваме тук.
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ВОДНИ РАСТЕНИЯ
Изобилието от растения не само създава атмосфера във 
вашия аквариума, но растенията играят важна роля в био-
логичното пречистване на замърсяванията и снабдяването 
с кислород. Вие ще намерите подробна информация ин-
формация за грижите за растенията в sera справочника 
“Как да подхранваме водните растения природосъобразно?”

Златните рибки обичат да хруп-
кат водни растения, за това 
препоръчваме растения 
с кожоподобни листа, напр. 
Anubias:

 Анубиас Анубиас Анубиас
 (Anubias barteri var. nana) (Anubias heterophylla) (Anubias barteri)

 Микросориум птеропус Гигантска валиснерия Лисимахия
 (Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

Бързо растящите растения като Роголистник, Паричка и 
тревоподобната Елодея (Егерия) са за препоръчване, осо-
бено за млади златни рибки.

 Бакопа Ехинодорус на Блахер Явански мъх
 (Bacopa monnieri) (Echinodorus grisebachii “Bleherae”) (Vesicularia dubyana)



ОБЗАВЕЖДАНЕ НА АКВАРИУМА
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Оптималната температура на водата зависи 
от каква разновидност са златните рибки, 
които оглеждате. Обикновените златни риб-
ки напр. от разновидностите Шубункин и 
Комета се чувстват добре при стайна тем-
пература (18-24°C), или малко по-студена 
вода. Деликатните хибриди като Veiltails, 
изискват температури до 27°C, като тази 
температура е твърде висока за останалите 
разновидности. Ние препоръчваме термо-
метрите sera thermometers (термометър 
sera) за да следите, дали температурата не 
е твърде ниска или твърде висока.

Най-добрата температура за  
отглеждане на златни рибки

Аквариума със златни рибки има особен чар 
благодарение на едрите, красиви и активни 
златни рибки. Въпреки това тези аквариуми 
имат лоша репутация поради отглеждането 
на рибите в малки кръгли аквариуми. Аква-
риума sera Biotop Cube 130 XXL позволява 
отглеждането на тези интересни, кралски 
любимци съобразно техните изисквания. 

Пречистването на водата е осигурено от 
външния филтър sera fil bioactive external 
filter 130 (sera fil bioactive външен филтър 
130) който е включен в комплекта.

С новото поколение външни филтри, sera 
осигуряват кристално чиста, биологично  
пречистена вода с постоянно качество.

Филтрираща система sera bioactive за не-
забавен старт и непрекъснато биологично 
пречистване във филтъра.
•  Части от растения и неизядена храна, как-

то и отпадъците от рибите се събират от 
филтърна вата и гъбата.

•  Пречистващите бактерии и ензимите от 
sera filter biostart разграждат отпадъците 
до амоний за последващо разграждане, 
чрез sera bio nitrivec.

•  Пречистващите бактерии работещи във 
филтъра изискват специално място за за-
селване. Биологично активния филтърен 
материал sera siporax Professional осигу-
рява най-добрите условия за заселване, 
върху площ от 270м2 на литър.

Филтърна гъба
sera siporax  
Professional

филтърна 
вата
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СЪЗДАВАНЕ НА АКВАРИУМ В           СТЪПКИ
 Оформяне на дъното

 Декорация и техника

 Вода

Сложете в аквариума sera floredepot 
макс. 2см. Над него 5см измит тъмен, 

фин чакъл за аквариуми. sera floredepot 
снабдява растенията във фазата на растеж 
с хранителни веще-
ства, от които растени-
ята се нуждаят за здра-
ви корени и зелени 
листа.

Сега може да 
инста ли рате sera филтър 
и sera aquarium heater 
(sera нагревател с тер-
мос тат). Изградете малък 
под воден свят от добре 
почистени и измити с то-
пла вода скали и ко ре ни 
закупени от зоо магазин.

За да не се разрови чакъла на дъното 
от изливащата се вода, първо поставете 
върху чакъла плоска чиния. После пуснете 
водата (около 18-24°C), докато  съдът се  
напълни 2/3. Накрая во-
дата се обра ботва със 
sera aquatan. sera aquatan 
поема тежките метали, 
неутрализира хлора и 
разтворимите соли в пи-
тейната вода. С прибавя-
не на sera mineral salt 
допълвате липсващите 
минерали.

5

2

3

1 4
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1)  Скъсете леко корените с ножиците sera 
flore tool S преди да засадите растението 
(фиг. 1) и премахнете загнилите или нара-
нени листа.

2)  Изкопайте дупка с пръст в пясъка,  който 
е обогатен със sera floredepot (фиг. 2).

3)  Внимателно пъхнете корените в дупката 
(фиг. 3) и ги затрупайте с пясък. Притисне-
те пясъка и ги издърпайте леко нагоре с 
помощта на пинсетата sera flore tool P, 
така че корените да се ориентират надолу.

Успешното отглеждане на рас-
тения е лесно с помощта на 
добре балансираната подх  -
ра нваща система sera. Из-
ползвайте sera floreplus като 
ускорител на растежа през 
първите 4-6 седмици. Колкото 
по-бързо растат растенията, 
толкова по-бързо ще се вклю-
чат в биологичното пречиства-
не на водата и ще зап очнат да 
снабдяват аквариума с кисло-
род. След това започнете да 
подхранвате регулярно. 

Някой растения (напр. Ca bom-
ba) усвояват хранителните ве-
щества най вече с листата си. 
Тeзи растения се подхранват 
със sera florena.

Други растения, като видовете 
от род Anubias и Crypto coryne, 
усвояват хранителните веще-
ства най вече с ко рените си. 
Тези растения се подхранват 

най-добре със sera florenette A. sera 
florenette A освобождава хранителни веще-
ства за дълъг период от време. 

Въглеродния диоксид (CO2) е важен за всич-
ки растения. Растенията изискват различни 
количества въглероден диоксид. Бавно рас-
тящи растения (напр. Anubias) изискват мал-
ки количества CO2. Ситуа цията е различна 
при бързорастящите видове (напр. Cabomba, 
Myriophyllum) и изключително красивите 
растения с червени листа (тигров лотус, 
Nymphaea lotus): снабдяването с въглероден 
диоксид е много важно, за успешното отглеж-
дане на тези растения. 

Комплекта sera CO2-Start е подходящ за 
подхранване с CO2 на малки аквариуми. За 
големи аквариуми се нуждаете от sera flore 
CO2 fertilization system (sera flore СО2-сис-
тема за наторяване). Тази система съдържа 
пълен комплект екстремно устойчиви на 
дифузия части с много високо качество.  
Включва природосъобразна, презареждаща 
се бутилка за CO2 от 450 гр., която може да 
пълните при вашия доставчик.

seramic pH Controller напълно автоматично 
контролира и регулира подаването на CO2. 
Този контролиран от микропроцесор уред 
постоянно измерва нивото на рН и  подър-
жа желаното ниво, като дозира подаването 
на CO2.

Добавяне на растенията

1 2 3

4
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5 Най-после, аквариума е готов, деко-
риран и озеленен; филтъра, нагревателя и 
осветлението работят както трябва. Тесто-
вете sera показват добро качество на вода-
та. 
Сега пуснете първите рибки. Стартирайте 
биологичното разграждане на отпадъците.

•  Напълнете аквариума с вода 
до 2см. от ръба. След това 
добавете sera aquatan (pH 
6.5-7.5). Включете филтъра.

•  Добавете sera bio nitrivec 
един час след като сте до- 
бавили sera aquatan. sera 
bio nitrivec ускорява акти- 
вацията на филтърните бак-
терии. 

•  Първите риби може да се 
добавят най скоро след  
24 часа (започнете с водо-
раслоядни и дънни рибки).

•  През следващите няколко 
дни тествайте за амоний и 
нитрити. sera toxivec бързо 
неутрализира високите им 
нива.

•  През следващите 7 дни до-
бавяйте sera bio nitrivec. От 
тогава нататък го използ- 
вайте ежеседмично, след 
почистване на филтъра или 
смяна на водата.

•  В периода на стартиране на 
аквариума хранете ограни-
чено със sera храни за злат-
ни рибки. След 30 минути мо-

же да прехвърлите 
рибките в аквариума 
с помощта на кепче 
sera. Изсипете оста-
налата в пликчето 
вода в мивката.

Навийте краищата на 
пликчето ня колко пъ-
ти. Така торбичката 
плува отворена на 
повърхността. В про-
дължение на около 
половин час добавяй-
те в пликчето вода от 
аквариума докато се 
напълни до две тре-
ти.  

Сложете торбичката 
в аквариума (отворе-
те я) и се уверете, че 
плува във водата. 

Пренасянето в нов аквариум означава про-
мяна в условията на живот на рибките. Из-
ключете осветлението. Избягвайте ярката 
светлина.  

 Как да въведем рибките
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Повече информация за смяната, обработ-
ването и биологичната филтрация на вода-
та може да видите в sera справочника 
“Природосъобразна грижа за аквариума”.

Дори и при добра грижа и хранене, поня- 
кога рибките може да се разболеят. sera 
справочника “Здрави аквариумни рибки” 
ще ви помогне да откриете причината за 
заболяването, да разпознаете някой боле-
сти, и да получите съвети за превенцията 
им.

Препоръчително при студеноводните риби 
е смяна на водата веднъж седмично 25 до 
30% от водата. Водата от чешмата трябва 
да се пригоди до температурата в аквари- 
ума  и се обработва със sera aquatan. sera 

ГРИЖА ЗА ЗЛАТНИТЕ РИБКИ
aquatan поема тежките ме-
тали и предпазва ципата на 
златните рибки. Така стресът 
е по-малък.

За да функционира отново бързо биоло-
гичният кръговрат на прочистване, сложе-
те във водата на аквариума sera bio 
nitrivec. За да обогатите водата с мине- 
рали, сложете във водата sera mineral salt 
ако водата в района Ви е относително  
мека.

Препоръчваме да измервате и евентуално 
да коригирате веднъж седмично някои важни 
стойности на водата. sera тестовете са т.
нар. тестови капки. Те се прилагат много 
лесно и изискват малки концентрации. Пре-
поръчваме за начало следните sera тестове:

GH обща твърдост на водата
KH карбонатна твърдост
pH-стойност
NH4/NH3 амоний/амоняк
NO2 нитрит
NO3 нитрат



14

ЗДРАВИ РИБКИ С ПОДХОДЯЩА ЗА ТЯХ ХРАНА ...
Златните рибки трябва да се хранят с раз-
нообразна храна и съобразно вида им. Тех-
ния стомах е подобен на черво, затова тряб-
ва да се хранят по-често с по-малко храна.  
Поради голямата си енергичност тези риби 
имат нужда от добра храна с много суро- 
вини, които да могат да преработват лесно. 
В сравнение с топловодните риби златните 
рибки се нуждаят от по-малко протеин и  

повече от лесно смилаеми въглехидрати. За 
разлика от топловодните риби златните риб-
ки не могат да преработват излишните бел-
тъчини. Прекалено високото съдържание на 
белтъчини води до затлъстяване, което 
много замърсява водата. При неподходящо 
хранене ярките цветове избледняват.

Храна за златни рибки
sera има специални видове храна за златни 
рибки с повече от 40 естествени суровини, 
всички необходими витамини, минерали, 
микроелементи и билки. Тези добавки са 
приготвени много внимателно. sera храна 
за златни рибки съдържа по-малко протеини 
от другите видове храна. Лесно смилаема и 
не замърсява водата.

sera goldy е храна на люспи за всекидневно 
хранене на златни рибки. Тя е силна храна 
за всички сезони. 

sera goldy gran е хранителна и изключител-
но лесносмилаема гранулирана храна за 
златни и други студеноводни рибки.

sera goldy color spirulina е оцветяваща гра- 
нулирана храна за златни и други студено-
водни рибки. Високото съдържание на Спи-
рулина подпомага оцветяването на тези 
красиви рибки.

Висококачествените суровини на специали-
зираните храни гарантират брилянтни цве-
тове, здравословен растеж, здрава имунна 
система, плодовитост и дълъг живот.
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Витамини за рибките
Студеноводните риби са много активни и 
изразходват много енергия. Затова препо-
ръчваме да допълвате храненето с витами-
ни. Така избягвате болести и недостиг.  
Златните рибки задължително трябва да 
получават витамини:
• след поставянето им в аквариума
• след всяка смяна на водата
• за подпомагане на възстановяването
• след лечение
• през периода на хвърляне на хайвера

sera fishtamin е течен мултивитаминен пре-
парат, който се накапва  върху храната.

Златните рибки винаги са гладни… не се 
оставяйте да ви подведат! Хранете ги мак-
симум по три пъти на ден, но само по тол-
кова колкото могат да изядат за кратко  
време. Ние ви препоръчваме да не ги хра-
ните един ден от седмицата.

Ние препоръчваме хранене с 2-3 различни 
видове храна за разнообразно меню. Обаче 
хранете с тези храни поотделно и не ги  
смесвайте. Използувайте по-малки опаковки. 
В противен случай, отворената храна  
остарява и губи част от активните си със-
тавки.

... И ВЪВ ФОРМА С ВИТАМИНИ



43
/0

3B
G

Вашият специализиран магазин

www.sera.de • info@sera.de
За естествени аквариуми

Всички права запазени
 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany




