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Οι γαρίδες και οι καραβίδες είναι χρήσιμοι και 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντες κάτοικοι ενυδρείων. 
Τα ζώα αυτά συνήθως διατηρούνται μαζί με 
άλλα ψάρια. Οι γαρίδες νάνοι (dwarf shrimps), 
ειδικότερα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 
πολύ δημοφιλείς. Γαρίδες όπως οι Amano 
shrimp (Caridina multidentata) προτιμούνται 
συνήθως στα ενυδρεία σαν καθαριστές  
σκουπιδιών και άλγης. Πάνω απ’ όλα απαλ
λάσσουν τα φυτά από την ενοχλητική άλγη.

Λόγω των υπέροχων χρωμάτων και της  
ενδιαφέρουσας συμπεριφοράς, είναι ιδιαίτερα 
ευχάριστος ο σχεδιασμός υποβρύχιων τοπίων 
μόνο για γαρίδες ή καραβίδες. Τα πιο  
κατάλληλα για τον σκοπό αυτό είναι τα Nano 
ενυδρεία. Πολύ μικρά δηλαδή βιοτοπικά  
ενυδρεία με πιστή φυσική απεικόνιση.
Αυτός ο οδηγός της sera σας παρέχει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για την δημιουργία 
και διατήρηση ενυδρείων με γαρίδες και  
καραβίδες.

Ο συναρπαστικός κόσμος γαρίδων και καραβίδων
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Είδη γαρίδων
Γαρίδες νάνοι (Dwarf shrimps)
Η ομάδα αυτή είναι πολύ δημοφιλής και 
αποτελείται από πολλά μικρά είδη  
γαρίδων (συχνά μέχρι 4cm). Οι γαρίδες 
dwarf shrimps απομακρύνουν την άλγη 
και άλλα “περίφυτα” από επιφάνειες 
όπως τα φυτά και τα βράχια. Τα ενδι
αφέροντα και διακοσμητικά αυτά ζώα 
είναι συνήθως πολύ ειρηνικά, και  
μπορούν να κρατηθούν σε μεγάλες 
ομάδες. Μπορούν επίσης να κρατη
θούν με ήρεμα ψάρια και λοιπούς 
κατοίκους ενυδρείων.

Longarm prawns
Οι γαρίδες αυτές έχουν αρκετά μακ
ριές δαγκάνες. Μερικά είδη μεγαλώ
νουν πολύ, κατά συνέπεια ορισμένα 
μπορεί να φάνε άλλα ψάρια και  
καρκινοειδή. Επιπλέον, η κυριαρχική 
συμπεριφορά στον χώρο τους μπορεί 
να προκαλέσει καυγάδες μεταξύ  
ατόμων του ίδιου είδους. Μικρότερα 
είδη όπως η Pearl shrimp (Macro
brachium cf. banjarense) ή η Riceland 
prawn (Macrobrachium lanchesteri) 
συνήθως είναι πιο ειρηνικά και απα
ιτούν λιγότερο χώρο.

Fan shrimps
Τα ζώα αυτά έχουν μακριές σκληρό
τριχες βούρτσες στο τελείωμα των 
ποδιών τους που μπορούν να προεκτεί
νουν σαν ανεμιστήρα. xρησιμοποιούν 
αυτές τις βούρτσες για να φιλτράρουν 
τα επιπλέοντα σωματίδια τροφής (φυτο 
και ζωοπλαγκτόν) από το ρεύμα του 
νερού. Στις Fan shrimps αρέσει να 
κάθονται σε άγριες ή συμπαγείς  
επιφάνειες όπου μπορούν να κρατι
ούνται μέσα στο ρεύμα του νερού. 
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Είδη καραβίδων

Αυτές οι πολύχρωμες καραβίδες  
θεωρούνται μεγαλύτερες από τα είδη 
Cambarellus, και ζουν περισσότερο – 
μέχρι 8 χρόνια. Συνήθως είναι ειρηνι
κές. Λόγω των μεγάλων δαγκάνων τους 
μετακινούνται κάπως άκομψα. Στα είδη 
Cherax αρέσει να κρύβονται. Ορισμένα 
είδη είναι νυκτόβια, ενώ άλλα ψάχνουν 
για τροφή και κατά την διάρκεια της 
ημέρας.

Είδη Cherax

Καραβίδες Νάνοι (Dwarf crayfish) – Είδη Cambarellus
Τα είδη Cambarellus είναι κατάλληλα 
για ενυδρεία. Σε πλήρη ανάπτυξη είναι 
μεταξύ 3 και 6cm. Δεν συνιστάται η  
διατήρησή τους μαζί με γαρίδες, καθ
ώς οι γαρίδες αποτελούν ένα  
ευχάριστο μεζέ. Δεν τρώνε τα φυτά 
κατά συνέπεια μπορείτε να διατη
ρήσετε τις dwarf crayfish σε φυτεμένα 
ενυδρεία. Η διάρκεια ζωής τους είναι 
μεταξύ 1.5 και 2 χρόνια. Τα είδη 
Cambarellus πρόερχονται από την 
Νότια Αμερική.
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Διατήρηση γαρίδων και καραβίδων
Υπάρχει ένας γενικός κανόνας για την  
διατήρηση, ακόμα και των πιο κοινωνικών και 
ήρεμων γαρίδων: “Όσο λιγότερες τόσο καλ ύ
τερα”! Επιπλέον, σε περίπτωση που διατηρείτε 
αρκετά είδη, είναι σημαντικό να τους παρέχ

ετε όσο περισσότερες κρυψώνες είναι δυνατό. 
Ιδιαίτερα όταν αλλάζουν κέλυφος, οι καραβί
δες και οι γαρίδες χρειάζονται καταφύγιο για  
να προστατέψουν το μαλακό τους σώμα.

Αλλαγή κελύφους
Οι καραβίδες και οι γαρίδες έχουν ένα  
εξωτερικό σκελετό. Αντικαθίσταται συχνά 
μέσω αποβολής από ένα νέο εφόσον δεν  
μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο. Είναι μια 
συναρπαστική στιγμή όταν το καρκινοειδές 
αποχωρίζεται από το παλιό του κέλυφος, και 
το νέο μαλακό και εύκαμπτο κέλυφος αρχίζει 
να γίνεται ορατό. Αφού τεντωθεί στο νέο  
μέγεθος, ο “εξωσκελετός” σκληραίνει μέσω 
χημικής διεργασίας και της εναπόθεσης  
μετάλλων όπως το ασβέστιο. Τραυματισμοί ή 
κομμένα μέλη μπορούν να αντικατασταθούν 
ξανά και ξανά με τις αλλαγές αυτές.  
Προβλήματα κατά την αλλαγή κελύφους  
προκαλούνται συνήθως από ακατάλληλες 

συνθήκες νερού και λανθασμένη ή  
ακατάλληλη διατροφή. Μπορείτε να προλάβετε 
τα προβλήματα αλλαγής κελύφους με την  
ειδική τροφή για καρκινοειδή sera crabs 
natural και sera shrimps natural.

Το κέλυφος μετά την αλλαγή



Κάνετε σωστή επιλογή των ζωντανών εφόσον 
επιθυμείτε να διατηρήσετε γαρίδες και  
καραβίδες σε κοινόβιο ενυδρείο. Ψάρια  
επιφανείας (π.χ. hatchetfish) ή ψάρια βυθού 
(π.χ. όχι πολύ μικρά armored catfish)  
αποτελούν κατάλληλες επιλογές για ένα  
κοινόβιο ενυδρείο. Η ταυτόχρονη διατήρησή 
τους με δραστήρια ζωοτόκα, clown loaches ή 
κιχλίδες δεν συνιστάται. Όσον αφορά στα 
μεγαλύτερα είδη καραβίδων, μόνο το ειρηνικό 
Αυστραλιανό είδος Cherax όπως το Red Claw 
(Cherax quadricarinatus) ή το Yabby (Cherax 
destructor), αν μπορούμε να το πούμε, μπορεί 
να προταθούν για την διατήρηση μαζί με  
ανθεκτικά είδη ψαριών. 

77

Κοινόβια ενυδρεία
Η διατήρηση γαρίδων και ψαριών μαζί απαιτεί 
προσεκτικό σχεδιασμό. Ο κίνδυνος δεν  
δημιουργείται από τις γαρίδες αλλά από τα 
ψάρια. Ιδιαίτερα τα guppies και οι κιχλίδες  
αρέσκονται στο “τσιμπολόγημα” των συγκα
τοίκων τους.
Το ίδιο ισχύει και για τις καραβίδες. Για την  
διατήρηση σε κοινόβια ενυδρεία, συνιστώνται 
κυρίως dwarf crayfish όπως η Μεξικάνικη 
Πορτοκαλί καραβίδα νάνος (Cambarellus 
patzcuarensis var. “Orange”). Η διατήρηση 
μεγαλύτερων καραβίδων ενέχει τον κίνδυνο 
σκαψίματος στο ενυδρείο και καταστροφής  
της διακόσμησης και των φυτών. Επιπλέον, 
ιδιαίτερα επιθετικά είδη καραβίδων μπορεί να 
απειλήσουν και τα ψάρια. Έτσι μεγαλύτερες 
καραβίδες θα πρέπει να διατηρούνται σε δικό 
τους ενυδρείο, και θα πρέπει πάντα να  
θυμάστε ότι διατηρώντας πολλά ζωντανά σε 
περιορισμένο χώρο, μπορεί να ενισχύσει την 
επιθετική συμπεριφορά και τον κανιβαλισμό.

Mexican Orange dwarf crayfish 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Hatchetfish Armored catfish

Πρόταση για κοινόβια ενυδρεία

Yabby 
(Cherax destructor )
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Βιοτοπικά ενυδρεία
Ένα ενυδρείο με γαρίδες και 
καραβίδες είναι ιδανικό αντί γρ
αφο του φυσικού τους περιβάλ
λοντος – ρυάκια και μικρά  
ποτάμια. Το καθετί είναι σε ιδαν
ική αναλογία με τον βιότοπο π.χ. 
το μέγεθος του ενυδρείου, ο  
αριθμός και το μέγεθος των ζώων, 
ο αριθμός των φυτών, τα είδη 
αυτών, το φίλτρο και ο φωτισμός. 
Έτσι αποφεύγεται η επιλογή ζώων 

που δεν εναρμονίζονται λόγω  
μεγέθους, διατροφικών ιδιαιτεροτή
των και περιοχής προέλευσης. 
Ένας φυσικός βιότοπος επιτρέπει 
την βέλτιστη προσαρμογή των 
παραμέτρων του νερού και την 
μόνιμη διατήρηση αυτών χωρίς  
ιδιαίτερη δυσκολία και φροντίδα. Η 
sera σας προσφέρει τις παρακάτω 
συμβουλές:

Ένας τυπικός βιότοπος γαρίδων
Ιδανικά διατηρήστε μόνο ένα  
έως τρία είδη γαρίδων σε ένα 
ενυδρείο 60 λίτρων όπως το 
sera Biotop Nano Cube 60. Οι 
African Giant Fan shrimps και 
Asian Fan shrimps (παρακα
λούμε προσθέστε μόνο ένα 
από τα δύο είδη) είναι κατάλ
ληλες για την διατήρηση μαζί 
με dwarf shrimps. Προσθέ
στε πέντε, έως μέγιστο, είκο
σι ζωντανά συνολικά. Παρό

λα αυτά, κρατήστε τον αριθμό των 
μεγα λύτερων ζωντανών όπως οι 
African Giant Fan shrimps χαμηλά.

Γαρίδες στην φωτογραφία του sera 
Biotop Nano Cube 60:
 2  African Giant Fan shrimps
 15 Crystal Red Bee shrimps

Παρακαλώ, δείτε στην σελ. 12 για 
πληροφορίες σχετικά με τα φυτά.
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 Amano shrimp 
(Caridina multidentata)

African Giant Fan shrimp 
(Atya gabonensis)

Crystal Red Bee shrimp 
(Caridina cf. cantonensis)

Green shrimp 
(Caridina cf. babaulti var. “Green”)

Bumblebee shrimp 
(Caridina cf. breviata)

Asian Fan shrimp 
(Atyopsis moluccensis)

Red Cherry shrimp 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
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Βιοτοπικά ενυδρεία
Ένας τυπικός βιότοπος καραβίδων

Μπορείτε να προσθέσετε 6 καρα
βίδες dwarf crayfish το πολύ σε 
ένα ενυδρείο 60 λίτρων. Μεγαλύ
τερες καραβίδες όπως οι Yabbies 
απαιτούν ένα ενυδρείο τουλάχι
στον 1.20m μήκους για την διατή
ρηση ενός ζεύγους.

Dwarf crayfish στην φωτογραφία 
του sera Biotop Nano Cube 60:
6 Mexican Orange dwarf crayfish

Παρακαλώ, δείτε στην σελ. 12 για 
πληροφορίες σχετικά με τα φυτά.
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Cambarus manningi Yabby 
(Cherax destructor)

Apricot crayfish 
(Cherax holthuisi)

Rainbow crayfish 
(Cherax sp. var. “Hoa Creek”)

Red Brick crayfish 
(Cherax sp. var. “Red Brick”)

Red Claw 
(Cherax quadricarinatus)

Mexican Orange dwarf crayfish 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Asian Tiger lobster 
(Cherax sp. var. “Tiger”)
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Φυτά
Σύμφωνα με το φυσικό περιβάλλον – ρυάκια 
και μικρά ποτάμια – ο αριθμός των φυτών θα 
πρέπει να είναι περιορισμένος. Παρόλα αυτά, 
δεν συνίσταται η απουσία φυτών καθώς τα 
φυτά διασπούν τους ρύπους. Επιπλέον,  
ιδιαίτερα τα νεαρά καρκινοειδή θα βρουν  
κρυψώνες και, λόγω της αποίκησης των  
μικροοργανισμών, μια άριστης θρεπτικότητας 
πηγή τροφής.

Java fern, vallisnerias, moss balls και διαφ ορ
ετικά είδη moss όπως Java moss προτείνονται 
σαν ιδιαιτέρως κατάλληλα.

Ο αριθμός των φυτών που προτείνουμε μπορεί 
να αλλάξει σύμφωνα με τις προσωπικές σας 
προτιμήσεις. Για παράδειγμα, ένα background 
αποτελούμενο από Java moss μπορεί να  
δείχνει ιδιαίτερα ελκυστικό. Όταν προγρα
μματίζετε την αγορά των φυτών, λάβετε υπόψη 
σας ότι αυτά δεν έχουν ακόμη πλήρως  
αναπτυχθεί.

6 Vallisneria
12 Java fern
23 Moss balls
Java moss κατά προτίμηση

Java fern 
(Microsorium pteropus)

Moss ball 
(Cladophora aegagrophila)

Vallisneria

Java moss 
(Vesicularia dubyana)

12

V1

V2

M1

H1
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Μην τοποθετείτε το ενυδρείο σε άμεσο ηλιακό 
φως γιατί έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη άλγης, 
και το νερό θα υπερθερμανθεί.

Το έπιπλο του ενυδρείου πρέπει να είναι  
σταθερό και αλφαδιασμένο. Ιδανική λύση  
αποτελούν τα έπιπλα των ενυδρείων της sera.

Θα πρέπει να σκεφτείτε πως θα ήταν το  
ιδανικό στήσιμο πριν αρχίσετε με την δια
κόσμηση του ενυδρείου. Ένα πρόχειρο σχέδιο 
με τα φυτά τα βράχια και τις ρίζες των ξύλων 
αποτελεί μια καλή αρχή.

•  Δημιουργήστε αρκετές κρυψώνες. Ιδιαίτερα 
δημοφιλείς είναι οι σπηλιές. Μπορείτε να τις 
κατασκευάσετε εύκολα χρησιμοποιώντας 
πλακέ κομμάτια βράχων ή ασβεστολιθικό 
βρά  χο με τρύπες.

•  Τα μεγάλα φυτά τοποθετούνται στο πίσω μέ
ρος του ενυδρείου, αλλιώς θα εμποδίζουν την 
παρακολούθησή του. Τα μικρής ανάπ τυξης 
φυτά και τα φυτά που σχηματίζουν “γρασίδι” 
είναι καταλληλότερα για το μπρο στινό μέρος.

•  Κατάλληλο υλικό διακόσμησης επιτρέπει την 
εύκολη απόκρυψη του τεχνικού εξοπλισμού 
(φίλτρο, θερμαντήρα κλπ.) μέσα στο ενυδρείο.

Τοποθεσία

13

Filter, heater, pump

sera Biotop Nano Cube 60

V2
V2

V1 V1

V1

M1
M1

H1

Vallisneria

Java fern

Moss balls

Java moss

Ρίζα ξύλου

Βράχια

V2H1

M1

V1

H1
H1

H1 H1

H1
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Υπόστρωμα και διακόσμηση

Αρχικά τοποθετήστε ένα υπόστρωμα μακροχ
ρόνιας υποστήριξης φυτών sera floredepot 
ύψους περίπου 2cm στο σημείο που σκοπεύετε 
να βάλετε τα φυτά. Κατά την αρχική φάση, το 
υπόστρωμα παρέχει στα φυτά όλα τα  
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την  
ανάπτυξη δυνατού ριζώματος και πράσινων 
φύλλων. Καλύψτε το με ένα στρώμα 5cm από 
καλά πλυμένο μικρόκοκκο χαλίκι χωρίς βαφή  
ή με ποταμίσια άμμο, προσθέτοντας μερικά 
μεγαλύτερα βότσαλα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άμμο στο 
ενυδρείο, και εφόσον θέλετε να διατηρήσετε 
καρκινοειδή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να  
αναμιγνύετε ορισμένη άμμο στο χαλίκι του 
υποστρώματος. Τα ζωντανά χρειάζονται κόκ
κους άμμου ή πολύ μικρά κομμάτια χαλικιού 
για την διατήρηση της “ισορροπίας” μέσω της 
στατοκύστης (statocyst).

Υπόστρωμα

Διακόσμηση
Όπως ακριβώς τα φυτά, έτσι και τα ξύλα είναι 
κατάλληλα για “βοσκή” αλλά και σαν δομικά 
υλικά. Παρέχουν το απαιτούμενο από τα ζώα 
καταφύγιο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο  
αλλαγής κελύφους.

Επιπλέον κρυψώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
εφόσον διατηρείτε επιθετικά είδη καραβίδων ή 
γαρίδες με μακριούς βραχίονες (longarm 
prawns). Σε τέτοιες περιπτώσεις, βράχια με 
τρύπες ή σωλήνες αποτελούν ασφαλή κατα
φύγια που υπερασπίζονται από τα ζωντανά 
μέχρι να σκληρύνει η νέα εξωσκελετική δομή.

2c
m

5c
m

14
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Εγκαταστήστε τον τεχνικό εξοπλισμό αφού 
έχετε πρώτα τοποθετήσει το υπόστρωμα και 
την διακόσμηση. 
Αυτό δεν αφορά την χρήση του sera Biotop 
Nano Cube 60.

Τεχνικός εξοπλισμός

15

Περιέχοντας όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
το sera Biotop Nano Cube 60 είναι έτοιμο για 
σύνδεση στο ρεύμα και λειτουργία. Το  
βιολογικά ενεργό σύστημα φιλτραρίσματος 
ξεκινά άμεσα την διάσπαση των ρύπων. Έτσι 
γλυτώνετε ολόκληρες εβδομάδες βιολογικής 
ενεργοποίησης.

1  Ενυδρείο κυρτό εμπρόσθιο μέρος
 Υψηλής ποιότητας γυαλί
 Όγκος περίπου 60 λίτρα
  Διαστάσεις: π 40.3cm x υ 46cm x β 48.4cm
2  Καπάκι ενυδρείου με
2.1  λάμπα φθορισμού T5 PL18W
2.2  άνοιγμα για ταΐσμα
2.3   μηχανισμός συνδυασμού αναδίπλωσης 

και κύλισης
3   4 θάλαμοι εσωτερικού φίλτρου με
3.1  απόχη
3.2   σφουγγάρι φίλτρου για μηχανικό φιλτ ρά

ρισμα
3.3   sera siporax Professional: 1,000 ml για 

βιο λο γι κό φιλτ ράρισμα, με 270 m2 ωφέ λι
μη αποικίσιμη επιφάνεια

3.4  sera heater 50W
3.5  sera flow pump STP 1000
Περιέχει:
•  100ml sera blackwater aquatan βελτιωτικό 

νερού
•  50ml sera filter biostart βιολογικές αποικίες 

για την βιολογική διάσπαση των βλαβερών 
ουσιών

Το sera Biotop Nano Cube 60 είναι 
εξοπλισμένο με κολλημένο πλαίσιο ασφαλείας. 
Τοποθετήστε το ενυδρείο με το πλαίσιό του απ’ 
ευθείας πάνω στο έπιπλο της sera. Μην 
χρησιμοποιείτε άλλα υποστρώματα.

sera ολοκληρωμένα ενυδρεία 
για εύκολη εκκίνηση

2.1

2.3

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1

2.3
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Το φίλτρο εκπληρώνει δύο σημαντικές λειτου
ργίες στο ενυδρείο των γαρίδων ή των κα  
ραβίδων. Από την μια καθαρίζει το νερό, και 
από την άλλη δημιουργεί μια συνεχή ροή που 
μοιάζει με ρυάκι. Για παράδειγμα, οι γαρίδες 
fan μπορούν να λάβουν την τροφή τους μόνο 
από το ρεύμα του νερού. Τα εσωτερικά φίλτρα 
της sera για μικρά ενυδρεία – sera fil 60 ή 
sera fil 120 – είναι ιδανικά για τον αποτελεσ
ματικό μηχανικό και βιολογικό καθαρισμό του 
νερού. Σε συνδυασμό με το βιολογικό υλικό 
φίλτρου sera siporax mini Professional 
παρέχουν απόλ υτα βιολογικά καθαρό νερό.

Τα sera fil internal aquarium filters μπορούν 
να επεκταθούν με την επιπλέον προσθήκη 
θαλάμων.

Φίλτρο

1 λίτρο  

sera siporax mini 

Professional έχει 

σχεδόν τόση δύναμη  

βιολογικού καθαρισμού 

όσο και 34 λίτρα 

αργιλικού υλικού  

φιλτραρίσματος

Τεχνικός εξοπλισμός
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sera siporax mini 
Professional
υλικό φίλτρου

 θάλαμος φίλτρου

sera super carbon  
ενεργό φίλτρο 
άνθρακα

 θάλαμος άνθρακα

θάλαμος  
σφουγγαριού

τελικός θάλαμος



Φωτισμός

Οι γαρίδες και οι καραβίδες δεν έχουν  
ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στο  
φωτισμό. Έτσι, καπάκια με πολλούς λαμπτήρες 
επιτρέπουν την επιλογή αυτών με ευεργετικά 

αποτελέσματα για τα φυτά π.χ τον sera plant 
color. Σας συνιστούμε τον sera tropic sun σε 
περίπτωση που χρησιμοποιείτε μόνο έναν 
λαμπτήρα.

Καπάκι

Θερμαντήρας

Αμφότερα τα είδη καραβίδων και γαρίδων  
χρειάζονται καλυμμένο ενυδρείο που δεν  
επιτρέπει την απόδρασή τους καθώς αρέσ
κονται ιδιαίτερα στην εξερεύνηση του περιβάλ
λοντος χώρου και μερικές φορές φεύγουν από 
το ενυδρείο για να το πραγματοποιήσουν.

Παροχή οξυγόνου
Όπως ακριβώς και στα ρυάκια, τον φυσικό  
βιότοπο των οργανισμών, με την γοργή ροή 
του νερού, έτσι και στο ενυδρείο απαιτούνται 
υψηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε οξυγόνο, 
για την αναπαραγωγική αλλά και την διαδικα
σία αλλαγής κελύφους. Μια επιπλέον αε ραντ
λία εκτός από το φίλτρο, π.χ η sera air plus 
air pump με μια αερόπετρα από το sera air 
set, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή 
οξυγόνου.

Πολλές γαρίδες προέρχονται από υπο
τροπικές κλιματικές ζώνες. Οι εποχιακές  
διακυμάνσεις θερμοκρασίας είναι φυσιολο
γικές και μάλιστα μπορεί να επιφέρουν και 
αναπαραγωγική δραστηριότητα. Το ιδανικό 
φάσμα θερμοκρασίας είναι μεταξύ 19 και  
25°C, π.χ για Tiger, Bumblebee και Bee γαρίδες. 
Οι γαρίδες Amano αισθάνονται ακόμα  
καλύτερα μεταξύ 10 και 30°C. ΟΙ περισσότερες 

καραβίδες χρειάζονται θερμοκ
ρασίες μεταξύ 20 και 27°C. Τα 
ζωντανά έχουν βέλτιστους  
ρυθμούς ανάπτυξης στους 25°C. 
Για την διατήρηση της θερμοκ
ρασίας συστήνεται ο θερμαν
τήρας ενυδρείου sera aquarium 
heater thermostat.
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Βελτίωση νερού

Τα καρκινοειδή γενικά είναι πιο ευαίσθητα στη 
χημική μόλυνση του νερού σε σύγκριση με 
πολλά είδη ψαριών. Για τον λόγο αυτό είναι 
απαραίτητο να βελτιώσετε το νερό της βρύ
σης. Προσθέτετε πάντα sera aquatan ή sera 
blackwater aquatan, ειδικά δημιουργημένο 
για τα καρκινοειδή, στο νερό κάθε φορά που 
προσθέτετε νερό, είτε στο αρχικό γέμισμα είτε 
κατά τις μερικές αλλαγές του νερού. Έτσι  
δεσμεύονται άμεσα τα ιόντα των βαρέων με
τάλ  λων, καθαρίζεται το νερό και ουδετερο
ποιούνται τοξικές ουσίες όπως το επικίνδυνο 
χλώριο. Συνιστούμε επιπλέον, π.χ. κατά την 

δια  δικασία βιολογικής ενεργο
ποίη  σης την χρήση του ενεργού 
άνθρακα sera super carbon ο 
οποίος αφαιρεί αξιόπιστα λοιπές 
τοξικές ουσίες από το νερό. 

Βεβαιωθείτε επίσης για την σωστή σκληρότητα 
του νερού. Η σκληρότητα του νερού χαρακ
τηρίζει την συγκέντρωση των διαλυμένων  
αλκαλίων και μετάλλων στην γη. Το μαλακό 
νερό περιέχει λιγότερα από αυτά τα ιόντα –  
κυρίως ασβέστιο και μαγνήσιο – συγκριτικά με 
το σκληρό νερό. Τα περισσότερα είδη γαρίδων 
έχουν προσαρμοστεί σε μάλλον μαλακό νερό 
στις περιοχές από όπου προέρχονται.

Βελτίωση του νερού

Σωστό γέμισμα με νερό
Τοποθετήστε αρχικά ένα ρηχό πιάτο πάνω στο 
χαλίκι ώστε να αποφύγετε το ανακάτωμά του 
όπως επίσης και του υποστρώματος από την 
πτώση του νερού. Ρίξτε κατόπιν σιγά το χλιαρό 
νερό (2426°C) πάνω του γεμίζοντας το  
ενυδρείο μέχρι τα δύο τρίτα. Το θερμόμετρο 
sera precision thermometer διευκολύνει την 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας.

18
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Για παράδειγμα, οι Red Cherry και οι γαρίδες 
Amano απαιτούν ανθρακική σκληρότητα 4  
16°dKH, και οι γαρίδες Bee και Tiger ακόμα 
χαμηλότερη από 210°dKH. Ανθρακική  
σκληρότητα 510°dKH είναι κατά συνέπεια 
σωστή. Οι καραβίδες συνήθως προσαρ
μόζονται σε περιβάλλον με ελαφρά σκλη
ρότερο νερό. Αν χρειαστεί να κατεβάσετε την 
ανθρακική σκληρότητα όταν το νερό της  
βρύσης είναι αρκετά σκληρό, μπορείτε να  
χρησιμοποιήσετε τύρφη sera super peat 
(κόκκοι τύρφης) μέσα στο φίλτρο. Αυτό θα  
βοηθήσει την ανάπτυξη και ορισμένων  
ωφέλιμων μυκήτων και βακτηρίων.
Μπορείτε να ελέγχετε την ανθρακική  
σκληρότητα με το sera kH-Test και να 
ανεβάζεται την ανθρακική σκληρότητα με το 
sera KH/pH-plus εφόσον χρειάζεται.

Amano shrimp 
(Caridina multidentata)

Red Cherry shrimp 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Αν παρόλη την περιποίηση και την φροντίδα 
παρατηρηθεί απότομη αύξηση ρύπων, το sera 
toxivec μπορεί να προλάβει την οξεία 
δηλητηρίαση των ζώων μέσα στο ενυδρείο.

Άμεση βοήθεια
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Προσθήκη φυτών
Τα καινούρια φυτά θα πρέπει πάντα να  
τοποθετούνται σε ξεχωριστό ενυδρείο για 
αρκετές ημέρες. Αλλάξτε το νερό αρκετές 
φορές κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου 
για να απαλλαγείτε από το υπερβάλλον  
λίπασμα και πιθανά χημικά που χρησιμο
ποιούνται για την διατήρηση και προστασία 
των φυτών. Επιπλέον, ορισμένα από τα φυτά με 
μακριούς μίσχους και πολλά φύλλα (stem 
plants) μπορεί να δημιουργήσουν μερικά  
προβλήματα όταν δεν κλαδεύονται σωστά  
γιατί απελευθερώνουν βλαβερές ουσίες στο 
νερό.

Σωστή λίπανση φυτών

1.  Κοντύνετε τις ρίζες λίγο με ένα κοφτερό 
ψαλίδι πριν φυτέψετε (εικ. 1), και αφαιρέστε 
σάπια ή χαλασμένα φύλλα.

2.  Ανοίξτε με το δάχτυλό σας μια τρύπα  
φύτευσης στο χαλίκι, στο μέρος όπου έχετε 
προετοιμάσει με sera floredepot (εικ. 2).

3.  Τοποθετήστε προσεκτικά τις ρίζες στην 
τρύπα (εικ. 3) και καλύψτε τις με χαλίκι. 
Πιέστε το χαλίκι ελαφρά ενώ τραβάτε λίγο  
το φυτό ώστε οι ρίζες να δείχνουν κάθετα 
προς τα κάτω πάλι.

Η επιτυχημένη διατήρηση των φυτών γίνεται 
ευκολότερη με χρήση του βέλτιστα σχεδια
σμένου συστήματος λίπανσης της sera. To 
υπόστρωμα sera floredepot αποτελεί την 
ιδανική βάση για μια υγιή ανάπτυξη φυτών. 
xρησιμοποιήστε το sera floreplus σαν ενισ
χυτικό ανάπτυξης κατά τις πρώτες 46 εβδο
μάδες. Όσο γρηγορότερα μεγαλώσουν τα φυτά 
τόσο νωρίτερα θα συνεισφέρουν στον βιολο
γικό καθαρισμό του νερού και την παροχή  

οξυγόνου στους κατοίκους του ενυδρείου. 
Κατόπιν αρχίστε την κανονική λίπανση. Τα 
φυτά που προσλαμβάνουν το λίπασμα μέσω 
των φύλλων τους λιπαίνονται με sera florena. 
Φυτά που προσλαμβάνουν θρεπτικά συστατικά 
μέσω των ριζωμάτων τους λιπαίνονται ιδανικά 
με sera florenette A. Αναπληρώστε τα 
θρεπτικά συστατικά που καταναλώνονται  
ημερησίως με το sera flore daydrops.

20
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Τώρα, επιτέλους, το ενυδρείο έχει στηθεί και 
διακοσμηθεί. Θέρμανση, φιλτράρισμα και φω 
τισμός, λειτουργούν κανονικά. Τα τεστ της sera 
επιβεβαιώνουν την καλή ποιότητα του νερού.

Ταΐστε πολύ λιτά κατά την φάση εκκίνησης 
(παρακαλούμε δείτε στη σελ. 24).

•  Προσθέστε sera filter biostart πάνω στο 
sera siporax mini Professional. Ξεκινήστε 
την λειτουρ γία του φίλτρου. Η βιολογική διά
σπαση των ρύπων εντός του φίλτρου ξεκι
νάει άμεσα.

•  Προσθέστε sera bio nitrivec στο νερό του 
ενυδρείου. Αυτό θα ξεκινήσει την βιολογική 
διάσπαση των ρύπων στο ενυδρείο.

•  Προσθέστε το 10% των ζώων την επόμενη 
ημέρα (1η μέρα).

  Προσθέστε sera bio nitrivec (κανονική 
δόση) καθημερινά για 10 συνεχόμενες  
ημέρες. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχύνετε 
(και θα συντομέψετε) την περίοδο ενεργο
ποίησης των βακτηρίων του φίλτρου.

•  4η μέρα: Προσθέστε 30% των ζώων.
•  5η και 7η μέρα: ελέγξτε την αμμωνία και τα 

νιτρώδη. Το sera toxivec ουδετεροποιεί
γρή   γορα τις υψηλές συγκεντρώσεις.

•  8η μέρα: προσθέστε ένα επιπλέον 30% από 
τα επιθυμητά ζωντανά.

•  10η μέρα: το ίδιο όπως και η 5η και η 7η μέρα.
•  11η μέρα: Προσθέστε το τελικό 30% των 

επιθυμητών οργανισμών.

Εισαγωγή των ζωντανών
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1 λίτρο  

sera siporax mini 

Professional έχει 

σχεδόν τόση δύναμη  

βιολογικού καθαρισμού 

όσο και 34 λίτρα 

αργιλικού υλικού  

φιλτραρίσματος



Η μεταφορά σε νέο ενυδρείο σημαίνει  
κλιματική αλλαγή για τα ζωντανά. Σβήστε το 
φώς του ενυδρείου. Αποφύγετε την έντονη 
ακτινοβολία.

1.  Τοποθετήστε την σακούλα ψαριών μέσα στο 
ενυδρείο (με το άνοιγμα προς τα επάνω) και 
βεβαιωθείτε πως η σακούλα επιπλέει.

2.  Ανοίξτε την σακούλα και γυρίστε τις άκρες 
πολλές φορές. Η σακούλα επιπλέει πλέον 
ανοικτή στο νερό. Γεμίστε με νερό του  
ενυδρείου σε διπλάσια ή τριπλάσια  
ποσότητα σε σχέση με το νερό μεταφοράς 
που βρίσκεται στη σακούλα σταδιακά μέσα 
σε μισή ώρα.

3.  Μετά από τριάντα λεπτά μπορείτε να  
μεταφέρετε τα ζωντανά χρησιμοποιώντας 
την απόχη sera fish net. Πετάξτε το νερό 
της σακούλας στην αποχέτευση!

22

Τοποθετώντας γαρίδες και καραβίδες

Εισαγωγή των ζωντανών
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Φροντίδα νερού
Σωστά στημένα ενυδρεία απαιτούν λιγότερη 
φροντίδα. Επιτυχημένοι εκτροφείς συνιστούν 
την εβδομαδιαία αλλαγή νερού κατά 3050%. 
Αυτό προσομοιάζει το φαινόμενο των τροπικών 
βροχοπτώσεων, συχνών στη φύση και την 
εκκίνηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Το 
νερό της αλλαγής μπορεί να είναι μερικούς 
βαθμούς ψυχρότερο. Παρόλα αυτά θα πρέπει 
πάντα να βελτιώνετε το νέο νερό με sera 
aquatan ή sera blackwater aquatan. Η 
χαμηλή ανθεκτικότητα των γαρίδων και  
καραβίδων σε νιτρικά αποτελεί ένα ακόμα  
λόγο για συχνές μερικές αλλαγές του νερού. 
Υψηλά επίπεδα νιτρικών προκαλούν προ
βλήματα κατά την διάρκεια αλλαγής  
κελύφους. Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο 
των Νιτρικών με το sera NO3-Test.

Συνιστούμε την απομάκρυνση καταλοίπων με 
την σκούπα βυθού sera gravel washer κατά 
την διάρκεια της αλλαγής του νερού. Παρόλα 
αυτά, ένα μικρό ποσοστό λάσπης θα πρέπει να 
παραμένει μέσα στο ενυδρείο καθώς οι  
γαρίδες – ειδικότερα οι νεαρές – το  
χρησιμοποιούν σαν τροφή. Δεν θα πρέπει να 
απομακρύνετε τα κενά κελύφη μετά την  
αλλαγή γιατί περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και 
τρώγονται ολόκληρα από τα ζωντανά του  
ενυδρείου σας.

23
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Διατροφή σύμφωνα με την φύση
Γαρίδες και καραβίδες είναι  
παμφάγα ζώα, δηλαδή τρέ
φονται με τροφές φυτικής όσο 
και ζωικής προέλευσης. Στο 
φυσικό τους βιότοπο υπάρχουν 
σχετικά λίγα φυτά αλλά πληθώρα 
φύλλων και ξύλων που έχουν 
πέσει μέσα στο νερό. Η  
αποσύνθεση της οργανικής ύλης 
(κατάλοιπα και λάσπη) μαζί με 
τους μικρο οργανισμούς που 
αναπτύσσονται σε αυτή (μύ 
κητες, βακτήρια, πρωτόζωα) και 

την άλγη αποτελούν μια σημαντική 
πηγή τροφής. Οτιδήποτε επιπλέον 
μπορούν να πιάσουν τα καρ κιν
οειδή μπορεί να προστεθεί στην 
δίαιτά τους: μικροί οργανισμοί 
όπως σαλιγκάρια, μύδια, σκου
λήκια, μερικές φορές μικρά ψάρια, 
αλλά και σαπισμένη σάρκα ώριμων 
φρούτων. Μερικά από τα καρ κι νο
ειδή δεν σταματούν να κανιβα 
λί ζουν για να καλύψουν του  
οργανισμού τους σε πρωτεΐνες.

Τα πολυτιμότερα συστατικά
Η sera έχει δημιουργήσει τις 
πρωτοποριακές τροφές για 
καρκινοειδή sera shrimps 
na  tural και sera crabs na-
tural σύμφωνα με τις διάφο
ρες ανάγκες των καρκινοει
δών. Τα πολύτιμα συστατικά 
και η προσεκτική κατεργ
ασία κάνουν τις τροφές 
αυτές ένα ιδανικό συμπ
λήρ ωμα διατροφής για τα 
καρκινοειδή. Η μοναδική 

σύσταση θρεπτικών είναι αποτέ λε
σμα αποκλειστικής χρήσης υδρό
βιων οργανισμών όπως θαλάσσια 
ψάρια, Gammarus, Spirulina και 
θαλάσσια άλγη σαν πηγές λιπιδίων 
και πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες που 
περιέχουν χαρακτηρίζονται από 
συγκεκριμένη σύνθεση αμινοξέων 
και μπορούν να αφομοιωθούν με 
βέλτιστο τρόπο από τα καρκι
νοειδή.
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Το φαγητό είναι ιδιαίτερα εύπεπτο και έτσι 
προλαμβάνεται η μόλυνση του νερού και τα 
υπολείμματα ελλιπούς χώνεψης.

Ιδιαίτερα εύπεπτα

Βέλτιστη παροχή συστατικών
Επιπλέον, η σύνθεση αυτή διασφαλίζει βέλτιστη 
παροχή απαραίτητων λιπαρών οξέων Ωμέγα. 
Τα υψηλά ποσοστά σε Spirulina, θαλάσσια άλγη 
και έναν αριθμό υψηλής θρεπτικής αξίας  
βοτάνων και λαχανικών παρέχουν στα ζώα 
σημαντικά μέταλλα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία 
όπως το φυσικό ιώδιο από την θαλάσσια άλγη, 
το οποίο βοηθά την συχνή αλλαγή κελύφους. 
Η τσουκνίδα – επιβεβαιωμένο μέσα από πολ
λαπλές παρατηρήσεις  – είναι αποτε λεσματική 
κατά των φλεγμονών και αυξάνει την γονιμό
τητα των γαρίδων και των καραβίδων. Ο φλοιός 
της ιτιάς και οι κώνοι της σκλήθρας παρέχουν 

μια φυσική συμπαγή και ισορροπημένη διατρο
φική πηγή, και επιπλέον τα συστατικά αυτά 
έχουν και αντιβακ τη ριδιακή και αντιμυκητιακή 
δράση. Οι γαρίδες Gammarus και τα πρασινό
χειλα μύδια (greenlipped mussels) καθιστούν 
την τροφή πολύ ελκυστική. Κατά συνέπεια, 
μπο  ρέσαμε να αποφύγουμε όλες τα πρόσθετα 
ενισχυτικά γεύσης – όπως άλλωστε και σε όλες 
τις τροφές της sera. Επιπλέον, η επιθυμία της 
sera είναι να βρίσκεται όσο πιο κοντά στην 
φυσική διατροφή με πλήρη απουσία τεχνητών 
χρωστικών.

Φυσικές χρωστικές
Αμφότερες οι τροφές περιέχουν αποκλειστικά 
τις πολύτιμες φυσικές χρωστικές που  
βρίσκονται στα συστατικά τους π.χ. την ισχυρή 
χρωστική και με ιδιότητες βιταμίνης  
ασταξανθίνη (astaxanthin) προερχόμενη από 
την Αιματόκοκκο άλγη (Haematococcus algae). 
Τα συστατικά της φόρμουλας Vital Immune 
Protect καθώς επίσης και ολόκληρη η σύνθεση 

των sera shrimps natural και sera crabs 
natural, δημιουργημένα σύμφωνα με τις πιο 
πρόσφατες ανακαλύψεις, ενισχύουν την υγεία 
του οργανισμού (με συχνή, ασφαλή αλλαγή 
κελύφους), προσδίδουν υπέροχα χρώματα, 
γονιμότητα και ζωντάνια για τις γαρίδες και τις 
καραβίδες.



Διατροφή σύμφωνα με την φύση
Ιδανικό σχήμα τροφής
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Λόγω του σχήματος και των δυο τροφών – 
σφαιρίδια στην περίπτωση του sera shrimps 
natural και τους μοναδικούς δακτυλίους του 
sera crabs natural – τα ζώα μπορούν να 
μεταφέρουν την τροφή στο καταφύγιό τους 
όπου μπορούν ήρεμα να την καταναλώσουν.

Οι μικρότερες γαρίδες αρέσκονται στο να  
πιάνουν ένα σφαιρίδιο και να δαγκώνουν  
μικρά κομμάτια γυρίζοντάς το κυκλικά. Με τον 
ίδιο τρόπο καθαρίζουν τα βότσαλα για  
παράδειγμα στην φύση. Σε περίπτωση πολύ 
μικρών ή νεαρών γαρίδων τα σφαιρίδια του 
είναι αρκετά για περισσότερα από ένα ζώα. 
Όταν μια γαρίδα τελειώσει με το γεύμα της,  
θα αφήσει το υπόλοιπο κομμάτι σε κάποια 
άλλη για να συνεχίσει το φαγητό.

Οι καραβίδες προτιμούν τους δακτυλίους του 
sera crabs natural. Οι καραβίδες στην 
πραγματικότητα διεξάγουν ένα είδος  
“πολέμου” μέχρι να αποσυρθούν σε μια ήρεμη 
γωνιά έχοντας ένα ολόκληρο δακτυλίδι ή – 
στην περίπτωση μικρότερων ειδών – ένα  
κομμάτι του. Το σχήμα του δακτυλιδιού είναι 
ιδιαίτερα εύκολο να πιαστεί με τις δαγκάνες 
των καραβίδων.
Αμφότερες οι τροφές βυθίζονται γρήγορα και 
διατηρούν την φόρμα τους για τουλάχιστο  
24 ώρες μέσα στο νερό. Η γευστικότητά τους 
και τα συστατικά τους παραμένουν ανεπη
ρέαστα για το χρονικό αυτό διάστημα. Έτσι, το 
φαγητό καλύπτει με βέλτιστο τρόπο τις φυσικές 
διατροφικές συνήθειες αυτών των ζώων και 
αποφεύγεται και η μόλυνση του νερού. 
Συνίσταται το καθημερινό τάισμα με τις  
καταπληκτικές αυτές τροφές. Παρεμπιπ τό
ντως, είναι κατάλληλες και για θαλάσσια  
καρκινοειδή, και γίνονται άμεσα αποδεκτές  
και από τα γατόψαρα.
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Τάισμα σε κοινόβια ενυδρεία
Στα κοινόβια ενυδρεία όπου η διατροφική sera 
vipan οικογένεια (sera vipan, sera vipa gran, 
sera vipachips) χρησιμοποιείται, τα καρ
κινοειδή θα την μοιραστούν με τους λοιπούς 
κατοίκους του ενυδρείου. Οι ταμπλέτες sera 
Spirulina Tabs γίνονται επίσης άμεσα 
αποδεκτές. Έτσι δεν σχηματίζονται υπολείμ
ματα τροφής στο ενυδρείο και αποφεύγεται η 
επιπλέον μόλυνση του νερού. Παρόλα αυτά, 
θα πρέπει να ταΐζετε με sera shrimps natural 
και sera crabs natural τουλάχιστο μια φορά 
την εβδομάδα στο κοινόβιο ενυδρείο για να 
καλύψετε τις ειδικές απαιτήσεις των καρκι
νοειδών.

Δώστε τους ποικιλία
Μπορείτε περιστασιακά να ταΐζετε με βραστά ή 
αχνιστά κομμάτια λαχανικών (π.χ. αρακά, 
κολοκύθι, καρότο) και φύλλα (π.χ. οξιά, δρυ, 
καρυδιά, Ινδικό αμύγδαλο) για μεγαλύτερη  
ποικιλία στην διατροφή. Στην περίπτωση των 
λαχανικών, πρέπει να διασφαλίσετε πως  
προέρχονται από καλλιέργειες απαλλαγμένες 
από χημικά, καθώς οι γαρίδες και οι καρα
βίδες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα εντομοκ
τόνα. Το sera marin gourmet nori – φυσική, 
ευκολοχώνευτη άλγη Nori – είναι επίσης ένα 
εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής όταν  
τοποθετείται σε ένα μανταλάκι τροφής και 
βυθίζεται στο ενυδρείο.
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Αναπαραγωγή
Εφόσον σας ενδιαφέρει η αναπαραγωγή  
γαρίδων θα πρέπει να ξεκινήσετε από την 
σωστή αρχική επιλογή των ειδών. Μερικές 
γαρίδες όπως για παράδειγμα οι Amano,  
απαιτούν αλμυρό νερό για τις προνύμφες τους 
(primitive type), και κατά συνέπεια είναι  
ακατάλληλες για αναπαραγωγή. Γαρίδες που 
μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν στο  
ενυδρείο περιλαμβάνουν τις Crystal Red Bee 
shrimps (Caridina cf. cantonensis), Red Cherry 
shrimps (Neocaridina heteropoda var. “Red”) και 
Tiger shrimps (Caridina cf. cantonensis var. 
“Tiger”). Οι πιο εύκολες για αναπαραγωγή 
καραβίδες είναι οι Florida lobsters (Procam
barus alleni), Mexican Orange dwarf crayfish 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”) και 
Asian Tiger lobsters (Cherax sp. var. “Tiger”).
Θυμηθείτε την παρακάτω συμβουλή για  
επιτυχημένη αναπαραγωγή γαρίδων και  
καραβίδων: Μην κρατάτε πολλά ζώα σε μικρά 
ενυδρεία. Πάντα ταΐζετε με ποιοτική τροφή. 
Διασφαλίστε κατάλληλη ποιότητα νερού με 
αρκετό οξυγόνο και κάνετε εβδομαδιαίες  
αλλαγές νερού. Τα ζώα σας θα σας  
ανταμείψουν με αρκετές γέννες.

Πιο συγκεκριμένα τα νεαρά 
χρειάζονται πολλά καταφύγια 
για να αποφύγουν τον  
κανιβαλισμό. Να γνωρίζετε ότι πολλές 
φορές μπορεί να υπάρξει διασταύρωση δυο 
διαφορετικών ειδών, λόγω κοντινών  
συγγενειών. Οι Bee, Tiger και Bumblebee 
γαρίδες δεν θα πρέπει να κρατιούνται 
μαζί για να εμποδιστεί το παραπάνω 
φαινόμενο.

Red Cherry shrimp 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Tiger shrimp 
(Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”)

Mexican Orange dwarf crayfish 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Crystal Red Bee shrimp 
(Caridina cf. cantonensis)

Asian Tiger lobster 
(Cherax sp. var. “Tiger”)
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Amano shrimp 
(Caridina multidentata)
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Προσοχή!

Θεραπείες και καρκινοειδή?
Οι γαρίδες και οι καραβίδες δεν έχουν ακόμα 
ερευνηθεί με την έννοια του ψαριού. Έτσι 
υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με τις 
ασθένειες και την θεραπεία τους. Μολύνσεις 
όπως ιοί, μύκητες (π.χ. μυκητίαση κελύφους 
καραβίδας) και microsporidia ακόμα δεν 
μπορούν να θεραπευτούν αποτελεσματικά. Για 
τον λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρείτε τα ζώα 
στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Ζώα που 
έχουν ολοκληρωμένη διατροφή και περιο
ρισμένο στρες σε ένα περιβάλλον με ιδανικές 
συνθήκες είναι λιγότερο επιρρεπή σε 
ασθένειες. Επιπλέον, η χρήση του sera black-
water aquatan βοηθά την αντιμετώπιση των 
ασθενειών, ή σε περίπτωση τραυματισμών, 
επιταχύνει την επούλωση της πληγής. Πάντα 
βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε υγιή ζώα.

Όλα τα προϊόντα περιποίησης και οι θεραπείες 
για τα ψάρια δεν είναι εξίσου ανεκτά από τις 
γαρίδες και τις καραβίδες. Εφόσον απαιτείται 
θεραπεία στο κοινόβιο ενυδρείο, μπορείτε με 
ασφάλεια να χρησιμοποιήσετε ορισμένα 
προϊόντα από την σειρά της sera. Για 
παράδειγμα, τα sera med Professional 
Protazol, Tremazol και Flagellol έχουν 
ελεγχθεί εκτενέστατα και αποδειχθεί ασφαλή 
για τα καρκινοειδή. Επιπλέον, η χρήση του 
sera ectopur είναι εφικτή χωρίς ενδοιασμό. Τα 
ζώα χρειάζονται sera fi shtamin μετά από 
κάθε θεραπεία. Οι βιταμίνες ενισχύουν τον 
οργανισμό των ζώων και εγγυούνται γρήγορη 
ανάρρωση.

 Όταν υπάρχουν καρκινοειδή, θα πρέπει 
δυστυχώς να αποφεύγεται η χρήση των 
αναγνωρισμένων για την αξιοπιστία τους sera 
med Professional Nematol και sera 
mycopur. Εφόσον υπάρχει λόγος, τα 

καρκινοειδή θα πρέπει να μεταφερθούν σε 
άλλο ενυδρείο για όσο διαρκεί η θεραπεία 
και να μην βρίσκονται μαζί με τα ψάρια. 
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε θεραπεία 
στα ψάρια σε ένα ενυδρείο καραντίνας.
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Καβούρια ερημίτες ξηράς (Land hermit crabs)
Τα καβούρια ερημίτες της ξηράς δεν ζουν σε 
νερό. Είναι ενδιαφέροντα και εύκολα στην  
διατήρηση ζωντανά για terrarium. Τα καρ
κινοειδή προέρχονται από τους τροπικούς και 
δραστηριοποιούνται το σούρουπο και την 
νύχτα. Μπορούν να κρατηθούν σε ομάδες των 
35 ζώων, ανάλογα με το μέγεθος του 
terrarium. Το terrarium δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερο από 50 x 30 x 30cm κατ ελάχιστο.

Συνηθισμένο υπόστρωμα για terrarium, όπως 
ο φλοιός πεύκου αναμεμειγμένος με άμμο 
αποτελεί μια καλή επιλογή. Οι ερημίτες ξηράς 
αρέσκονται στο σκαρφάλωμα. Για τον λόγο 
αυτό τοποθετήστε στα τοιχώματα του  
terrarium κομμάτια από κοκοφοίνικα. Στην 
φύση οι ερημίτες μπορεί να ζουν σε λίμνες και 
συχνά προσλαμβάνουν αλάτι και φρέσκο νερό. 
Άρα, τα καβούρια μας θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση και στα δυο είδη νερού. Η 
Παρασκευή θαλασσινού νερού είναι εύκολη  
με το sera marin basic salt – πλούσιο σε 
φυσικό ασβέστιο και ιχνοστοιχεία – στις  
επιθυμητές αναλογίες.

Οι ερημίτες ξηράς είναι παμφάγα. Η τροφή για 
καβούρια sera crabs natural είναι φυσικά 
ιδανική και για τις απαιτήσεις αυτής της  
κατηγορίας των ζωντανών (terrestric animals). 
Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα από διαφο
ρετικά είδη φρούτων και λαχανικών καθώς και 
σαλάτες  ή βοτάνα (π.χ. αγριοράδικο, τσουκ
νίδα or ribwort plantain) από αμόλυντες καλ
λιέργειες σαν προθήκη στη βασική διατροφή. 
Το sera marin gourmet nori σαν λιχουδιά 
παρέχει στα καβούρια ιώδιο απαραίτητο για 
την αλλαγή κελύφους. Η εύπεπτη αυτή άλγη 
περιέχει ακόμα και μια σειρά βιταμινών, υψηλά 
ακόρεστα λιπαρά οξέα και λοιπά σημαντικά 
ιχνοστοιχεία.
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και καθημερινός ψεκασμός με νερό είναι  
αρκετά. 

Περιστασιακά, Τα ζώα θα δεχθούν με χαρά  
ένα κομμάτι κρέας ή ψάρι. Παρόλα αυτά, 
βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε την τροφή που δεν 
φαγώθηκε από το terrarium σύντομα, και πριν 
αρχίσει να σαπίζει. Ένα μπολ με sera crabs 
natural μπορεί να παραμείνει στο terrarium 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με  
ασφάλεια.

Ένα χαρακτηριστικό των land 
hermit crabs, στο 
οποίο αναφέρεται και 
το όνομα τους, είναι το 
ότι χρησιμοποιούν ένα 
άδειο κέλυφος σαλιγκα

ριού για να ζήσουν μέσα 
σε αυτό. Καθώς το κέλυ

φος δεν μπορεί να μεγαλώσει, το καβούρι 
αλλάζει κελύφη σε τακτά διαστήματα. Έτσι θα 
πρέπει τα καβούρια να έχουν διαφορετικά 
κελύφη στο χώρο τους για να μπορούν να  
διαλέξουν. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε σαν 
διακοσμητικά, ή μπορείτε να βρείτε κάποιο 
άδειο κέλυφος από ένα σαλιγκάρι Βουρ
γουνδίας.

Κατά την διάρκεια της αλλαγής κελύφους, τα 
σαλιγκάρια αφήνουν το κέλυφός τους και  
χρειάζονται καταφύγιο και μαλακό υγρό  
υπόστρωμα για να μπορούν να σκάψουν. 
Καθώς προέρχονται από τους τροπικούς 
θέλουν θερμοκρασίες 2530°C και ατμοσ
φαιρική υγρασία 6080%. Ανάλογα με το  
μέγεθος του terrarium, ένας λαμπτήρας φωτός 

Ο οδηγός αυτός σας δίνει αρχικές  
πληροφορίες για τον υπέροχο κόσμο των 
γαρίδων και των καραβίδων. Μεταξύ άλλων, 
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για γαρίδες 
και καραβίδες στο βιβλίο “Garnelen & 
Krebse”, που εκδόθηκε από τον Christian W. 
Hofstätter. Ο συγγραφέας είναι βιολόγος με 
τεράστια γνώση του φυσικού περιβάλλοντος 
των καρκινοειδών και διευθύνει ένα  
αναπαραγωγικό σταθμό στην Βενεζουέλα.

Kosmos Verlag,
121 σελίδες,
ISBN 9783440104712
(Διαθέσιμο μόνο στα Γερ
μα νικά)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληρο φο
ρίες για την διατήρηση γαρίδων και καραβ
ίδων στην ιστοσελίδα του συγγραφέα:
www.garnelenzucht.de και
www.shrimp-pictures.com

Εφόσον επιθυμείτε εξειδικευμένη πληροφό
ρηση, π.χ. απαιτούμενες συνθήκες διατήρ
ησης συγκεκριμένων ειδών, παρακαλούμε 
ρωτήστε το εξειδικευμένο κατάστημα ή εκτ
ρο φέα.

Θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για το στήσιμο 
του ενυδρείου και την φροντίδα του με τους 
οδηγούς της sera “Πώς να στήσετε το 
ενυδρείο σας” και “Φυσική φροντίδα  
ενυδρείου”. Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι από τα 
εξειδικευμένα καταστήματα ή στο Internet  
στο www.sera.de.
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