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Ένα θαλασσινό ενυδρείο σας επιτρέπει να αφήνετε
πίσω την καθημερινή σας ρουτίνα. Βουτήξτε σε
εξωτικούς υποβρύχιους κόσμους, ζήστε μικρές πε-
ριπέτειες και επισκεφτείτε νοερά τους υπέροχους
κοραλλιογενείς υφάλους ή τις μαγευτικές παραλίες
των θαλασσών του νότου. Είναι σαν να κάνετε δια-
κοπές στο σπίτι σας. Τα ενυδρεία υποστηρίζουν
επίσης την υγεία και αυξάνουν την ποιότητα ζωής.
Αυτό έχει αποδειχθεί και μέσα από μια σειρά με-
λετών. Λέγοντάς το απλά, θα νιώθετε καλύτερα
έχοντας ένα ενυδρείο.

Τα θαλασσινά ενυδρεία είναι όμορφα και διακο-
σμητικά. Τα παιχνιδίσματα από τις αντανακλάσεις
του φωτός στο νερό και οι διαρκώς κινούμενοι ορ-
γανισμοί στα ρεύματα του νερού αποτελούν μονα-
δική ευχαρίστηση – ένα πόλο οπτικής έλξης σε
κάθε χώρο.

Καλύτερη ποιότητα ζωής με ένα ενυδρείο
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1. Τροπικές θάλασσες, 
ένα εξαιρετικά πολύπλοκο οικοσύστημα

Οι ακτές των θαλασσών κοντά στον ισημερινό δεν
αποτελούν μόνο κατοικία για χιλιάδες είδη ψαριών
αλλά και για ασπόνδυλα των οποίων ο αριθμός δεν
είναι ακόμα γνωστός. Η βιοποικιλότητα και οι σύν-
δεσμοι που δημιουργούν τα είδη σε ένα τροπικό
κοραλλιογενή ύφαλο είναι απίστευτα πολύπλοκοι
όπως και στα τροπικά δάση βροχής με τους κατοί-
κους των, και αποτελούν συνεχή πηγή έμπνευσης

για τους φίλους του ενυδρείου. Πολλά από τα είδη
που ζουν στα ρηχά νερά των κοραλλιογενών υφά-
λων, λιβάδια φυτών ή ζώνες μανγκρόβιων είναι
ιδιαί τερα κατάλληλα για ενυδρεία και μπορούν να
διατηρηθούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Τα απί-
στευτά χρώματα η συμπεριφορά τους κάνουν τα
ζωντανά, καθώς και το υπόλοιπο οικοσύστημα, μια
πραγματική ατραξιόν. 

Cushion star Culcita novaeguineae μέσα σε
ένα λιβάδι φυκιών κοντά στην Νέα Γουινέα

κυκλικός σχηματισμός υφάλου στην
νοτιοανατολική Ινδονησία



Εφόσον πρόκειται να διατηρήσετε στο ίδιο ενυ-
δρείο κοράλλια, γαρίδες και άλλα ασπόνδυλα, η
επιλογή των κατάλληλων ψαριών περιορίζεται αι-
σθητά. Πολλά ψάρια είναι θηρευτές που τρώνε μι-
κρότερα ψάρια, γαρίδες ή πολύποδες κοραλλιών. 

Παρόλα αυτά, ακόμα και ειρηνικά ψάρια μπορεί να
δημιουργήσουν προβλήματα: οι ιππόκαμποι για

παράδειγμα (Seahorses), θα πρέπει να ταΐζονται
συχνά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει επιβά-
ρυνση του νερού. Επίσης, τρέφονται πολύ αργά,
με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα ψάρια να καταναλώ-
νουν το φαγητό τους. Επιπλέον, προτιμούν τα ήρε-
μα νερά και κατά συνέπεια δεν μπορούν να διατη-
ρηθούν σε ένα κοραλλιογενούς υφάλου (coral reef)
ενυδρείο με ισχυρά ρεύματα.

1.1 Ζωντανός βράχος

Ζωντανός βράχος σημαίνει κομμάτια βράχου που έχουν μετα-
φερθεί υγρά και σε σωστή θερμοκρασία μαζί με ολόκληρη την
πανίδα και χλωρίδα των μικρών οργανισμών που μεγαλώνουν
πάνω τους. Πολλοί χρήσιμοι μικροί οργανισμοί θα εισαχθούν με
τον τρόπο αυτό στο ενυδρείο σας και θα δημιουργήσουν ένα φυ-
σικό περιβάλλον.

1.2 Ποια ζωντανά είναι κατάλληλα?

Πριν την 
εισαγωγή

Μετά την τοποθέτη-
ση των κοραλλιών

55
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π.χ. Leather corals (Sarcophyton spp., Lobophyton spp., 
Sinularia spp.)

Mushroom anemones (εδώ: Discosoma spp.)

Anemones (π.χ. συμβιωτικές ανεμώνες για clownfish)

Μερικά κοράλλια έχουν άλγη, την επονομαζόμενη “ζωωξανθέλλα”

(zooxanthellae), η οποία ζει στους ιστούς τους. Αυτά τα κοράλλια

δεν χρειάζονται τάισμα καθώς λαμβάνουν όλα τα θρεπτικά τους

από την zooxanthellae. Άλλα είδη κοραλλιών, που δεν τρέφονται

από την zooxanthellae, χρειάζονται φαγητό.

Καλή ποιότητα νερού διασφαλίζει στα ασπόνδυλα της παρακάτω

λίστας σωστή και υγιή ανάπτυξη μέσα στο ενυδρείο:

Κοράλλια και λοιπά ασπόνδυλα



Κοράλλια και λοιπά ασπόνδυλα
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Colonial anemones (εδώ: Zoanthus spp.)

με ορισμένη εμπειρία, ακόμα και μερικά σκληρά κοράλλια 
(εδώ: Acro pora Seriatopora spp.)

Αχινοί, Sea urchins (Echinometra spp.) Αστερίες, Brittle stars (Ophiorachna spp.)



Θαλάσσιοι κάτοικοι εύκολης διατήρησης
για το ξεκίνημα
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Κατάλληλα ψάρια, γαρίδες και καραβίδες που μπορούν επίσης
να τοποθετηθούν στο ενυδρείο μαζί με ασπόνδυλα, περιλαμβά-
νουν:

Damselfish (Chromis spp.)

Dottybacks (Pseudochromis fridmani)

Gobies (Cryptocentrus cinctus)
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Cardinal fish (Pterapogon sp., Sphaeramia)

Clownfish (Amphiprion spp.)

Wrasses (Macropharyngodon spp.)

Θαλάσσιοι κάτοικοι εύκολης διατήρησης
για το ξεκίνημα



Surgeonfish/Tangs (Zebrasoma spp.)

Pistol shrimps (Alpheus spp.)

Cleaner shrimps (Lysmata spp.)

10

Θαλάσσιοι κάτοικοι εύκολης διατήρησης
για το ξεκίνημα
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Η sera σας δίνει μερικές οδηγίες για τα ενυδρεία
θαλασσινών βιοτόπων όπου επικρατεί απόλυτη
ισορροπία. Με την τροφή sera marin food και τα
προϊόντα φροντίδας είναι εύκολη η επιτυχημένη
και ασφαλής διατήρηση ενός θαλασσινού ενυδρεί-
ου, ακόμα και αν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία. 

Τα βιοτοπικά ενυδρεία της sera όπως το πλήρως
εξοπλισμένο και έτοιμο για λειτουργία sera marin

Biotop Cube 130 αποτελούν ιδανική πρόταση.
Φυσικά μπορείτε να στήσετε και άλλα μεγαλύτερα
ενυδρεία εφόσον το επιθυμείτε ακολουθώντας τις
οδηγίες θαλασσινών βιοτόπων από την sera.

Μερικά ζωντανά δεν μπορούν να διατηρηθούν στα
ενυδρεία, λόγω μεγέθους, διατροφικών αναγκών
και ορισμένων άλλων απαιτήσεων. Επίσης, δεν θα
πρέπει να συνδυάζετε ζωντανά από διαφορετική
προέλευση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφύσικες
αντιδράσεις και στρες μεταξύ των ειδών.

Τα σκληρά κοράλλια βρίσκονται μεταξύ των λιγό-
τερο κατάλληλων ζωντανών για μεγέθους compact
ενυδρεία. Απαιτούν συνήθως ισχυρά και εναλλασ-
σόμενα ρεύματα νερού καθώς και πολύ έντονο
φωτισμό. Αυτό είναι πρακτικά δύσκολο στα μικρά
ενυδρεία. Σας προτείνουμε μαλακά κοράλλια, που
είναι ευκολότερα στην διατήρηση. 

Φυσικά, δεν θα πρέπει να βάλετε μεγάλα ψάρια σε
ένα compact ενυδρείο. Βεβαιωθείτε πως έχετε ρω-
τήσει το εξειδικευμένο κατάστημα για το μέγεθος
των ψαριών που επιλέγετε. Ψάρια θηρευτές δεν
αποτελούν ιδανική επιλογή, και προτιμήστε τα μάλ-
λον ήρεμα ψάρια. Από σχεδιαστικής απόψεως, αν
επικεντρωθείτε σε ένα ή δύο μικρά είδη και δη -
μιουρ γή σε τε έναν βιότοπο θα δείχνει πολύ καλύ-
τερα.

2. Προτάσεις θαλασσινών βιοτόπων
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Τα ψάρια κλόουν (Clownfish) ζουν συμβιωτικά μαζί
με διαφορετικά είδη ανεμώνων. Το ψάρι βρίσκει
καταφύγιο ανάμεσα στα πλοκάμια της ανεμώνης,
που παρόλο που είναι τοξικά, έχει αποκτήσει ανο-
σία στο δηλητήριό τους. Ακόμα και ο γόνος τους
μεγαλώνει στην εγγύτερη περιοχή της ανεμώνης.
Σε αντάλλαγμα, η ανεμώνη επωφελείται από τα
υπολείμματα τροφής και τα απόβλητα των ψαριών.
Τα Yellowtail damselfish, οι γαρίδες καθαριστές
(cleaner shrimps) και οι θαλάσσιοι αχινοί (sea
urchins) ταιριάζουν άριστα με αυτόν τον βασικό
σχεδιασμό. 

Τοποθετήστε μεγάλα κομμάτια βράχου μέχρι την
μέση του πίσω μέρους του ενυδρείου. Αργότερα
μπορείτε να φυτέψετε την έντονα πράσινη άλγη
Caulerpa (1) στο πάνω μέρος των βράχων. Η γρή-
γορης ανάπτυξης άλγη απομακρύνει ρύπους
όπως το αμμώνιο και τα νιτρικά από το νερό. Η
άλγη θα πρέπει να κλαδεύεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα για την αποφυγή της υπερβολικής
ανάπτυξής της εις βάρος άλλων οργανισμών μέσα
στο ενυδρείο. Παρακαλούμε αφαιρέστε τουλάχιστο
το ένα τρίτο των βλαστών κάθε φορά.

Τοποθετήστε επίπεδα κομμάτια βράχων, τα οποία
είναι ιδανικά για την ανάπτυξη των colonial
anemones (2) και μικρών μαλακών κοραλλιών (3)
πάνω σε αυτές, στο μπροστινό μέρος των κομμα-
τιών του ζωντανού βράχου. Προσθέστε μια carpet
anemone (4) σε μια κεντρική μπροστινή θέση, πε-
ριτριγυρισμένη από λευκή ψιλή άμμο σαν επί κεν -
τρο ενδιαφέροντος.

Ξεκινήστε προσθέτοντας τις colonial anemones
αφού έχετε προσθέσει τα κομμάτια του βράχου.
Την ανεμώνη carpet anemone θα πρέπει να την
προσθέσετε στο εμπρόσθιο μέρος μια με δύο
εβδομάδες αργότερα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε
όταν επιλέγετε την ανεμώνη ότι δεν είναι πολύ με-
γάλη. Σας συνιστούμε μόνο μικρότερα ζωντανά με
διάμετρο το πολύ 20cm. Είναι σημαντικό η ανεμώ-
νη να μην έχει τραυματιστεί κατά την μεταφορά της
και ο στοματικός δίσκος της να είναι ανέπαφος. Η
ανεμώνη απαιτεί ένα επίπεδο αμμώδες μέρος με
μια πλάκα για εγκατάστασή σε ένα κεντρικό ση-
μείο. Είναι επίσης πιθανό η ανεμώνη να προσκολ-
ληθεί στο γυαλί του πάτου του ενυδρείου.

Τα ψάρια clownfish (5) προστίθενται αφού η ανε-
μώνη έχει προσκολληθεί από μόνη της. Ψάρια του
είδους Amphiprion ocellaris δέχονται άμεσα τις
ανεμώνες του γένους Stichodactylus και κρύβονται
μέσα τους.

2.1 Βιότοπος: Clownfish, ανεμώνες

2

3

5

4

1
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Προτεινόμενα ζωντανά για τον βιότοπο των clownfish και των 
ανεμώνων

Clownfish 

Amphiprion ocellaris
1 , 1

Yellowtail damselfish 

Chrysiptera spp.

1 , 1

Carpet anemone 

Stichodactylus spp.

Στο εμπρόσθιο μέρος

Cleaner shrimp 

Lysmata amboinensis
2 άτομα

Θαλάσσιοι αχινοί

Echinometra spp. η Colobocentrotus spp.

2 μικρά άτομα μεγέθους περ. 2cm

Ρίζωμα δημιουργίας άλγης

Caulerpa spp.

Μερικά κλαδάκια
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Μαλακά κοράλλια, σκληρά κοράλλια 

Sinularia spp., Sarcophyton spp., Lobophyton spp.,

Cap nella spp., Xenia spp.

Τοποθετήστε αρκετές μικρές αποικίες, καθεμιά μεγέ-

θους περίπου 5cm, στο μπροστινό μέρος των

colonial anemones

Mushroom anemones 

Discosoma spp.

Προσθέστε 2 με 3 γκρουπ διαφορετικών χρωμάτων

ανάμεσα στα μαλακά κοράλλια

Colonial anemones

Zoanthus spp., Protopalythoa spp., 

Para zo an thus spp.

Αρκετές μικρές αποικίες, καθεμία μεγέθους περίπου

5cm, για εγκατάσταση πάνω στα μικρά επίπεδα

κομμάτια ζωντανού βράχου

Ζωντανός βράχος 

10 με 14 μεγάλα και 6 με 8 μικρά κομμάτια, 

περίπου 15 κιλά στο σύνολο

Heliopora spp.

Euphyllia spp.
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Κατά την διάρκεια της άμπωτης, πολλά ζωντανά
συμπεριλαμβανομένων των πολύχρωμων μικρών
ψαριών και των κοραλλιών, εγκλωβίζονται σε κο-
ραλλιογενείς λιμνούλες, μερικές εκ των οποίων εί-
ναι πολύ μικρές. Η πολύχρωμη αυτή κοινότητα
αποτελείται από μικρά ψαράκια (damselfish,
gobies), γαρίδες, colonial anemones και μαλακά
κοράλλια.

Αρχικά φτιάξτε το σκηνικό με τον ζωντανό βράχο
όπως και στον προηγούμενο βιότοπο “clownfish,
ανεμώνες”, δημιουργώντας αρκετές μικρές σχι-
σμές και σπηλιές. Στο μέλλον αυτές θα σας χρησι-
μεύσουν για την τοποθέτηση των χωρίς μίσχο
ασπόνδυλων και θα παρέχουν κρυψώνες για τα
μικρά ψάρια.

Αρχίστε προσθέτοντας τα κοράλλια. Τα μαλακά κο-
ράλλια (Kenya tree corals) (1), colonial anemones
(2) και mushroom anemones (3) τοποθετούνται
μέσα στις σχισμές.
Τα ψάρια που θα προσθέσετε θα πρέπει να περιο-
ρίζονται σε μικρού μεγέθους είδη όπως τα
yellowtail damselfish (4) και τα gobies (5). Μην
προσθέτετε περισσότερα από δύο άτομα από κάθε
είδος. Εφόσον έχετε την δυνατότητα διαχωρισμού
των φύλλων, φροντίστε πάντα να επιλέγετε ένα αρ-
σενικό και ένα θηλυκό από κάθε είδος. Εφόσον δεν
υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού φύλλων επι-
λέγετε πάντα ένα ενήλικο και ένα νεαρό μικρότερο
άτομο από κάθε είδος. Με τον τρόπο αυτό δη -
μιουρ γείται η ιεραρχία μεταξύ των ζωντανών χωρίς
καυγάδες.
Δεν θα πρέπει να λείπουν και 2 γαρίδες καθα -
ριστές (cleaner shrimps) (6). Καθώς το είδος
Lysmata amboinensis είναι ερμαφρόδιτο, έχετε
πάντα ζευγάρι.

2.2 Βιότοπος: Λιμνούλα κοραλλιογενούς υφάλου (Reef pool)

3

5

6

1

2

4



16

Προτεινόμενα ζωντανά για την λιμνούλα κοραλλιογενούς υφάλου

Yellowtail damselfish

Chrysiptera spp.

1 , 1

Lemon goby

Gobiodon citrinus
1 , 1

Small brittle stars

Περίπου 5 άτομα

Orchid dottyback

Pseudochromis fridmani
1 , 1

Cleaner shrimp

Lysmata amboinensis
2 άτομα

Θαλάσσιοι αχινοί

Echinometra spp. η Colobocentrotus spp.

2 μικρά άτομα μεγέθους περ. 2cm
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Mushroom anemones

Discosoma spp.

Προσθέστε 2 με 3 γκρουπ διαφορετικών χρωμάτων

ανάμεσα στα μαλακά κοράλλια

Ζωντανός βράχος

10 με 14 μεγάλα και 6 με 8 μικρά κομμάτια, 

περίπου 15 κιλά στο σύνολο

Μαλακά κοράλλια

Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,

Xenia spp.

Αρκετές μικρές αποικίες, καθεμιά μεγέθους περίπου

5cm
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Τα Gobies όπως αυτά των γενών Cryptocentrus,
Valencienna, Flabelligobius η Stonogobiops ζουν
μόνιμα μαζί με τις γαρίδες pistol του γένους
Alpheus. Οι γαρίδες έχουν ασθενή όραση και χτί-
ζουν σπηλιές μέσα στο ίζημα του πυθμένα οι οποί-
ες ταυτόχρονα χρησιμεύουν και σαν κατοικίες των
ψαριών. Τα ψάρια προστατεύουν και προμηθεύ-
ουν τις γαρίδες με τροφή σαν αντάλλαγμα. Οι κοι-
νωνίες αυτές είναι πολύ δυναμικές και παρατηρού-
με δυο τελείως διαφορετικά ζωντανά, ψάρια και
γαρίδες, να έχουν αναπτύξει ένα μοναδικό τρόπο
επικοινωνίας. Αυτό αποτελεί ένα άριστο παράδειγ-
μα παράλληλης εξέλιξης (co-evolution).

Στήστε τα κομμάτια του ζωντανού βράχου με τρό-
πο ώστε να αφήνει μια περιοχή με άμμο στην
μπροστινή όψη του ενυδρείου. 

Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε από περιορισμένο
αριθμό ειδών pistol shrimps: Alpheus bellulus και
A. randalli. Οι Alpheus bellulus είναι πολύ δραστή-
ρια ζώα και ζουν μαζί με μεγαλύτερα gobies όπως
Cryptocentrus cinctus. Τα θηλυκά έχουν πολύ φαρ-
δύτερη κοιλιά από τα αρσενικά. Τα Gobies του γέ-
νους Stonogobiops συνήθως ζουν μαζί με τις
ασπροκόκκινες Alpheus randalli γαρίδες. 

Ένα μικρό κομμάτι ζωντανού βράχου τοποθετημέ-
νο στο κέντρο της άμμου δημιουργεί μια πρώτη
κρυψώνα για τα ζώα. Ιδανικά, μπορείτε να σκάψετε
μια μικρή τρύπα με το δάχτυλο σας κάτω από τον
βράχο. Τοποθετήστε τα ζώα ένα ένα σε ποτήρι.
Γυρίστε αργά το άνοιγμα το ποτηριού προς τον
βυθό και τοποθετήστε το ανάποδα ακριβώς μπρο-
στά στο κομμάτι του βράχου όπου βρίσκεται η τρύ-
πα. Η γαρίδα θα εισέλθει αμέσως και θα αρχίσει
να σκάβει. Κάνετε το ίδιο και για την δεύτερη γαρί-
δα. Μπορείτε να βάλετε τα gobies στις γαρίδες πε-
ρίπου μια ώρα αργότερα χρησιμοποιώντας πάλι
το ποτήρι. Με τον τρόπο αυτό, τα gobies θα βρουν
τις γαρίδες πολύ γρηγορότερα από το να τα βάζατε
απλά όλα μέσα στο ενυδρείο. Το επόμενο βήμα
μπορεί να γίνει εφόσον έχει εδραιωθεί το βασικό
μέρος της συμβίωσης. 

2.3 Βιότοπος: Gobies, γαρίδες pistol

Παρακαλούμε διαβάστε το κεφάλαιο 8 πριν προ-
σθέσετε τους κατοίκους του ενυδρείου. Μπορείτε
να τοποθετήσετε τις γαρίδες και τα gobies μέσα στο
ποτήρι με την χρήση μιας απόχης και στη συνέχεια
να προχωρήσετε όπως περιγράφεται παραπάνω.

1

2
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Προτεινόμενα ζωντανά για τον βιότοπο goby και γαρίδων pistol

Gobies

Cryptocentrus cinctus η Stonogobiops spp.

1 , 1

Cleaner shrimp

Lysmata amboinensis
2 άτομα

Pistol shrimp

Alpheus spp.

1 , 1

Θαλάσσιοι αχινοί

Echinometra spp. η Colobocentrotus spp.

2 μικρά άτομα μεγέθους περ. 2cm

Ριζώματα σχηματισμού άλγης

Caulerpa racemosa spp.

Μερικά κλαράκια

Ριζώματα σχηματισμού άλγης

Caulerpa spp.

Μερικά κλαράκια
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Μαλακά κοράλλια

Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,

Lobophyton spp.

Αρκετές μικρές αποικίες, καθεμιά μεγέθους περίπου

5cm

Mushroom anemones

Discosoma spp.

Προσθέστε 2 με 3 γκρουπ διαφορετικών χρωμάτων 

ανάμεσα στα μαλακά κοράλλια

Ζωντανός βράχος

10 με 14 μεγάλα και 6 με 8 μικρά κομμάτια, 

περίπου 15 κιλά στο σύνολο
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Ενυδρείο με κυρτή οθόνη

Γυαλισμένο γυαλί
Όγκος περίπου 130 λίτρα
Διαστάσεις : Μ 51cm x Υ 66.5cm x
Π 57cm

Καπάκι ενυδρείου με

2 λαμπτήρες φθορισμού ενυδρεί-
ων T5 PL-24W
Μπλε ακτινικό φως
Ουδέτερο φως ημέρας
2 LED λαμπάκια για προσομοίωση
νυχτερινού φωτός
2 ανεμιστήρες για ψύξη των ηλεκ -
τρονικών μερών
Καπάκι για χορήγηση τροφής
Ανοίγματα για σύνδεση ψυκτικού ή
επιπλέον αξεσουάρ

4ων θαλάμων εσωτερικό φίλτρο με

sera marin Protein Skimmer 

PS 130

2 σφουγγάρια φίλτρου για μηχανι-
κό φιλτράρισμα
sera heater 100W

sera siporax Professional 2,000ml
για βιολογικό φιλτράρισμα, με
540m² αποικίσιμη επιφάνεια
sera flow pump STP 1000

sera UV clarifier 5W

100ml sera aquatan βελτιωτικό
νερού
100ml sera marin bio reefclear

βιοκαλλιέργειες για άμεση βιολογι-
κή διάσπαση των ρύπων

3. Τεχνικός εξοπλισμός και φιλτράρισμα

Με τον πλήρη και έτοιμο για σύνδεση και λειτου ρ -
γία εξοπλισμό του, το sera marin Biotop Cube

130 είναι έτοιμο για χρήση και βιολογικά ενεργό.
Περιέχει ότι χρειάζεστε από τεχνικό εξοπλισμό.

3.1 Compact Ενυδρεία για εύκολο ξεκίνημα στον κόσμο της 
θάλασσας

1

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3

2

2.1

2.2

2.4

3.5

3.6

1

2.3

3.2

3.4

3.3

3.1

2.5

2.5
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Το sera marin Biotop Cube 130 είναι πλήρως
εξοπλισμένο σαν 130 λίτρων θαλασσινό ενυδρείο,
και μπορεί να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο έπιπλο
που διατίθεται ξεχωριστά.

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι για το στήσιμο μεγαλυ-
τέρων θαλασσινών ενυδρείων:

Οι λαμπτήρες φθορισμού, οι λάμπες metal halide
(HQI) ή οι προγενέστερες HCI ή CDM, ή ακόμα και
συνδυασμός αυτών, χρησιμοποιούνται για τον φω-
τισμό των θαλασσινών ενυδρείων. 

Το βάθος του νερού δεν θα πρέπει αν ξεπερνάει
τα 50cm όταν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φθο ρισ -
μού. Η χρήση των sera Combi-Reflectors αυξάνει
την ένταση του φωτός μέχρι και 100%.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φθο-
ρισμού, θα πρέπει να συνδυάζετε διαφορετικά φά-
σματα φωτός για την δημιουργία βέλτιστων συνθη-
κών φωτισμού. Σας συνιστούμε την sera deep sea

σαν λάμπα εμπρόσθιου φωτισμού. Εκπέμποντας
ακτινικό μπλε θαλασσινό φώς με συγκεκριμένο φά-
σμα φωτός από 380-450nm, διασφαλίζονται συν-
θήκες φωτισμού όπως και σε έναν τροπικό ύφαλο.
Η ανάπτυξη και ο χρωματισμός των ασπόνδυλων
ενισχύονται ιδιαίτερα από το μπλε φάσμα του φω-
τός. Σας συνιστούμε την sera blue sky για τον φω-
τισμό των θαλασσινών ενυδρείων με τροπικό ημε-
ρήσιο φωτισμό.

Οι λαμπτήρες ενυδρείων της sera διατίθενται σε
T8 και T5. Οι εντονότερου φωτισμού λαμπτήρες
T5 PL περιλαμβάνονται ήδη στο sera marin

Biotop Cube 130.

3.2 Ο ιδανικός φωτισμός

Το sera marin Biotop Cube 130 περιλαμβάνει δια-
φορετικού χρώματος TL5 λαμπτήρες (2.1) ιδανικές
για μικτό στοκ μαλακών κοραλλιών και ψαριών.
Το βιολογικά ενεργό σύστημα φίλτρου ξεκινά άμε-
σα την διάσπαση των ανεπιθύμητων ουσιών. Με
τον τρόπο αυτό κερδίζετε χρόνο αρκετών εβδομά-
δων βιολογικής ενεργοποίησης. Ψάρια και λοιποί
οργανισμοί μπορούν να προστεθούν σε μικρό χρο-
νικό διάστημα.
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Τα περισσότερα ψάρια ενυδρείων έχουν συνηθίσει
σε θερμοκρασίες νερού γύρω στους 25°C. Κατά
συνέπεια το νερό του ενυδρείου θα πρέπει να θερ-
μαίνεται. Ο θερμαντήρας θα πρέπει να το πο θε τη -
θεί στο ενυδρείο με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό να
κυκλοφορεί γύρω του επαρκώς για ομοιόμορφη
θέρμανση του νερού.
Η απαιτούμενη ισχύς είναι εύκολο να υπολογιστεί:
Υπολογίστε περίπου 1.5 Watts ανά λίτρο νερού σε
δωμάτια που θερμαίνονται ελάχιστα. Εφόσον το
ενυδρείο είναι τοποθετημένο σε ένα ζεστό δωμάτιο,
1 Watt ανά λίτρο είναι αρκετό. Μπορείτε χωρίς δι-
σταγμό να επιλέξετε μεγαλύτερο από τον θερ μαν -
τή ρα που χρειάζεστε η κατανάλωση ισχύος για την
παραγωγή συγκεκριμένης θερμότητας είναι ίδια.

Οι “ραβδόσχημοι” θερμαντήρες sera heater

thermostats είναι πλήρως αδιάβροχοι και κα-
τάλληλοι για θαλασσινό νερό. Η ρύθμιση της
θερμοκρασίας είναι εύκολη μέσω του τροχού
ρύθμισης και της κλίμακας θερμοκρασίας. Οι
θερμαντήρες sera heater thermostats δια-
τίθενται σε διαφορετικά μοντέλα ισχύος από
25 Watts έως 300 Watts με προστατευτικό
περίβλημα ασφαλείας.

Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο θερμαν -
τήρα:

3.3 Η σωστή θερμοκρασία του νερού

Ο κατάλληλος θερμαντήρας sera για κάθε μέγεθος ενυδρείου

Ένας ισχυρότερος θερμαντήρας έχει υψηλότερο
απόθεμα ενέργειας, άρα είναι και πιο αποτελε-
σματικός σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα
π.χ. με την θέρμανση του σπιτιού.

!!
Μέγεθος ενυδρείου

λίτρα

5°C

10°C

15°C
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Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του θαλασσινού
νερού απαιτούν επιπλέον φιλτράρισμα σε σχέση
με το γλυκό νερό. Οι διαλυμένες στο νερό πρω-
τεΐνες π.χ. απόβλητα ψαριών, απομακρύνονται
από το νερό χρησιμοποιώντας την προσθήκη
αέρα. Η εργασία αυτή επιτυγχάνεται με το
skimmer. 

Η λειτουργία του skimmer 

Το skimmer αποτελεί την καρδιά του φιλτραρίσμα-
τος στο θαλασσινό ενυδρείο. Απομακρύνει τις
πρωτεΐνες οι οποίες απελευθερώνονται μόνιμα στο
νερό από τους μίκρο-οργανισμούς, τα ασπόνδυλα
και τα ψάρια. Το skimmer αφαιρεί σωματίδια όπως
επιπλέουσα ύλη, και οξυγονώνει το νερό.
Πρωτεΐνες που δεν αφαιρούνται από το νερό οδη-
γούν σε αύξηση των βλαβερών ουσιών όπως αμ-
μωνία, νιτρώδη και νιτρικά (αλυσίδα βακτηριακής
διάσπασης που ξεκινά με την πρωτεΐνη). Η διατή-
ρηση θαλάσσιων οργανισμών σε κλειστά οικοσυ-
στήματα θα ήταν σαφώς δυσκολότερη, ανάλογα
με τις απαιτήσεις των υπό διατήρηση ειδών, και
ίσως αδύνατη χωρίς το skimmer.

Αρχή λειτουργίας

Η αντλία (dispergator pump) του sera marin

Protein Skimmer τροφοδοτείται με νερό από το
ενυδρείο ή τον θάλαμο του φίλτρου (1), το α να μιγ -
νύει με αέρα ο οποίος είναι αποτέλεσμα της χαμη-
λής πίεσης (3) στο σωληνάκι αέρα, όπου στη συ-
νέχεια (2), διασπάται σε μικροσκοπικές φυσαλίδες
αέρα από την φτερωτή ακίδων του κυκλοφορητή
της sera (pinwheel). Οι μικροσκοπικές φυσαλίδες
παρέχουν μεγάλη επιφάνεια όπου μπορούν να
προσκολληθούν οι πρωτεΐνες.

Αυτή η ανάμειξη νερού/αέρα κατευθύνεται στον
εσωτερικό θάλαμο λειτουργίας του protein
skimmer (4). Οι πλαϊνές έξοδοι (5) κατευθύνουν το
μίγμα σε κυκλική κίνηση, αναγκάζοντας τις φυσα-
λίδες του αέρα να επιπλέουν για περισσότερη ώρα
και κατά συνέπεια αυξάνουν την απόδοσή τους. Οι
πρωτεΐνες προσκολλώνται στις φυσαλίδες μέσα σε
αυτόν τον θάλαμο. Οι φυσαλίδες συσσωρεύονται

3.4 Καθαρισμός νερού

3.4.1 Απομάκρυνση πρωτεϊνών 
και λοιπών οργανικών ουσιών

3

6

5 2

1

7

στην επιφάνεια του νερού και σχηματίζουν πηχτό
αφρό. Ο στενός λαιμός του δοχείου συγκέντρωσης
κατευθύνει τον αφρό αυτό προς τα πάνω και μέσα
στο δοχείο συγκέντρωσης όπου και συλλέγεται (6).
Το καθαρό νερό επιστρέφει από την κάθετη σωλή-
να στο κάτω μέρος του skimmer πίσω στο ενυ-
δρείο ή το φίλτρο από τον συνδεδεμένο σωλήνα
εξαγωγής (7).

4
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Τα skimmers περιορίζουν την μόλυνση του νερού
από πρωτεΐνες και άλλες οργανικές ουσίες.
Αερίζουν το ενυδρείο και το τροφοδοτούν με οξυ-
γόνο. Τα skimmers χρειάζονται συχνό καθάρισμα,
για να αποφευχθεί η επιστροφή των συνελημμέ-
νων ουσιών στο ενυδρείο.

Τα sera marin Protein Skimmers είναι υψηλής
απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και
ευέλικτης χρήσης dispergator skimmers. Το sera

marin Protein Skimmer 400 HO είναι κατάλληλο
για ενυδρεία μέχρι 400 λίτρα. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σαν κρεμαστό (hang-on) καθώς και για το-
ποθέτηση σε φίλτρο κάτω από το ενυδρείο (sump).
Είναι συνεπώς κατάλληλο για τους φίλους του ενυ-
δρείου που θέλουν να περάσουν από τα ενυδρεία
γλυκού νερού στα θαλασσινά ενυδρεία. Το sera

marin Protein Skimmer 600 S χρησιμοποιείται
μόνο σε φίλτρο κάτω από το ενυδρείο (sump) και
σε ενυδρεία μέχρι 600 λίτρα.

The sera marin Biotop Cube 130 περιλαμβάνει
το μικρό αλλά ισχυρό sera marin Protein

Skimmer PS 130.

sera marin Protein Skimmer 400 HO

sera marin Protein Skimmer 600 S

sera marin 
Protein Skimmer PS 130
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3.4.2 Μηχανικός καθαρισμός του νερού

Μεγαλύτερα κα στερεά κομμάτια βρωμιάς (όπως

υπολείμματα τροφής ή μέρη άλγης) συλλέγονται στο

βήμα του μηχανικού φιλτραρίσματος με σκοπό την

προστασία του βιολογικά ενεργού υλικού από την

βρωμιά. Στο sera marin Biotop Cube 130, σφουγ-

γάρια φίλτρου συγκρατούν αυτά τα σωματίδια και

έτσι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του φίλτρου.

Τα υλικά αυτά φιλτραρίσματος θα πρέπει να ξεπλέ-

νονται συχνά για την αποφυγή μόλυνσης του νερού

από τα απόβλητα των ψαριών και την διασφάλιση

μεγαλύτερης ροής νερού.

Τα ωφέλιμα βακτήρια καθαρίζουν βιολογικά το θα-

λασσινό νερό με την διάσπασης των αποβλήτων

όπως αμμώνιο, αμμωνία και νιτρικά που δεν αφαι-

ρούνται με το skimmer. Η διαδικασία αυτή συντε-

λείται μέσα στα ειδικά υλικά φιλτραρίσματος.

Ανάλογα με το φίλτρο, υπάρχει ένας ειδικός θάλα-

μος υλικών όπως και στο sera marin Biotop

Cube 130.

Δυο παράγοντες είναι σημαντικοί για ποιοτικό βιο-

λογικό καθαρισμό:

1. Το υλικό του βιολογικού φίλτρου

2. Τα βακτήρια βιολογικού καθαρισμού

Τα υλικά του φίλτρου διασφαλίζουν τις βέλτι-

στες συνθήκες εργασίας

Το υλικό φίλτρου sera siporax Professional έχει

μια μοναδική δομή επιφανείας. Το sera siporax

Professional παρέχει ιδανικές συνθήκες αποίκι-

σης στις διαφορετικές ποικιλίες βακτηρίων του

sera marin bio reefclear. Τα βακτήρια μπορούν

να αποικήσουν ιδανικά στην μεγάλη και ανάγλυφη

επιφάνειά του. Λόγω της αρκετής παροχής οξυγό-

νου μετατρέπουν το αμμώνιο σε νιτρώδη μέσω

μιας αερόβιας διαδικασίας.

Η δομή με τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό τούνελ

ανοιχτών πόρων στο sera siporax Professional

επιτρέπει την ιδανική παροχή των αναερόβιων βακ -

τη ρίων με θρεπτικά συστατικά και ελάχιστες πο -

σότητες φρέσκου νερού. Τα βακτήρια αναγκάζονται

να διασπάσουν τα νιτρικά ώστε να εξασφαλίζουν

οξυγόνο. Αυτό επιτρέπει τον συνεχή περιορισμό

των νιτρικών. Λόγω της μεγάλης εσωτερικής δια-

μέτρου των δακτυλιδιών, τα απόβλητα απομακρύ-

νονται συνεχώς χωρίς όμως να επηρεάζονται από

την ροή του νερού οι αποικίες των βακτηρίων. 

Τα υλικά του φίλτρου για την αποίκιση των βακ -

τη ρίων θα πρέπει να είναι σωληνοειδή. Έτσι

έχουμε συνεχή ροή νερού στο εσωτερικό τους,

δεν “μπουκώνουν”, και δεν περιορίζεται η δυνα-

μική διαδικασία του φιλτραρίσματος.

3.4.3 Βιολογικός καθαρισμός του νερού

!! Σημαντικό:

1 λίτρο 

sera siporax Professional

έχει σχεδόν τόση δύναμη 

βιολογικού καθαρισμού όσο 

και 34 λίτρα αργιλικού 

υλικού φιλτραρίσματος
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Μπορείτε να μετρήσετε τα αμμώνιο/αμμωνία, νιτ -

ρώ δη και νιτρικά με τα sera NH4/NH3-Test, the

sera NO2-Test και το sera NO3-Test, αντίστοιχα.

Δισεκατομμύρια βακτήρια καθαρισμού στην

ηφαιστειακή λάβα για μόνιμη διάσπαση των

ρύπων των ενυδρείων

sera marin bio reefclear περιέχει αποικίες βακτη-

ρίων πάνω σε ψιλή ηφαιστειακή λάβα. Συνεπώς,

είναι προ-εγκατεστημένα και μπορούν άμεσα να

ξεκινήσουν τον καθαρισμό του νερού όχι μόνο

μέσα στο φίλτρο αλλά και σε ολόκληρο το ενυ-

δρείο. 

sera marin bio reefclear, προσθέστε το απλά

πάνω στο sera siporax Professional και απευ-

θείας μέσα στο ενυδρείο. Σύντομο θόλωμα θα πα-

ρατηρηθεί μετά την προσθήκη του στο νερό. Θα

εξαφανιστεί μετά από μερικές ώρες καθώς θα συ-

ντελείται ο καθα ρισμός του ενυδρείου. Κατά την

διάρκεια αυτής της φάσης, η ηφαιστειακή λάβα δε-

σμεύει τα αιωρούμενα σωματίδια που προκαλούν

θόλωμα του νερού, και κάνει το νερό καθαρότερο

από ποτέ. Το sera marin bio reefclear θα πρέπει

να χορηγείται συχνά σε εβδομαδιαία διαστήματα

για μόνιμη επίτευξη του αποτελέσματος. 
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Η συσκευή UV-C που είναι συνδεδεμένη στην επι-
στροφή του νερού του sera marin Biotop Cube

130, διασφαλίζει μόνιμα υγιές νερό ενυδρείου. 

• Παθογόνα στο νερό που μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά τα ζωντανά, περιορίζονται. Πιο συ γκεκ -
ρι μένα, ο αριθμός των ελεύθερα αιωρούμενων
σταδίων των παθογόνων της ασθένειας των λευ-
κών στιγμάτων μπορεί να περιοριστεί σημαντικά
με χρήση ακτινοβολίας UV-C. Τα παθογόνα βλά-
πτονται και αποφεύγεται ο γρήγορος πολλαπλα-
σιασμός τους. 

• Όλα τα είδη αιωρούμενης άλγης αφαιρούνται
αποτελεσματικά χωρίς την χρήση χημικών.

Οι κάτοικοι των ενυδρείων και οι οργανισμοί του
φίλτρου δεν επηρεάζονται από την χρήση των λα-
μπτήρων αποστείρωσης UV-C. Οι λάμπες απο-
στείρωσης UV-C θα πρέπει να λειτουργούν όλο το
24 ωρο για να είναι αποτελεσματικές. Έτσι θα επι-
τύχετε μόνιμα καθαρό βιολογικά υγιές νερό. Η μο-
νάδα πρέπει να σβήνει μόνο όταν εκτελούνται ερ-
γασίες συντήρησης στο ενυδρείο.

Η sera UV-C System 5W για ενυδρεία μέχρι 500
λίτρα νερού είναι ιδανική για προσθήκη σε φίλτρα
που δεν έχουν ενσωματωμένη λάμπα UV-C. Μια
ισχυρή αλλά ταυτόχρονα πολύ οικονομική λάμπα
αποστείρωσης UV-C με πολλαπλές επιλογές σύν-
δεσης σε φίλτρα και κυκλοφορητές. Η sera UV-C

System 5W μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυα-
σμό με ένα κυκλοφορητή όπως ο sera P 1200. Η
απόδοση του κυκλοφορητή σε λίτρα ανά ώρα θα
πρέπει να είναι ίδια περίπου με τον όγκο του νερού
στο ενυδρείο. Η λάμπα αποστείρωσης UV-C δεν
μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυκλοφορητή.

3.4.4 Περιορισμός των παθογόνων μέσω αποστείρωσης με UV

sera UV-C System 5W
για σύνδεση σε φίλτρα χωρίς UV



3.4.5 Ειδικά υλικά φίλτρου της sera
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Ο στάνταρντ εξοπλισμός των εσωτερικών φίλτρων
της sera είναι πλήρης και ικανός να παρέχει μόνι-
μα βιολογικά καθαρό κρυστάλλινο νερό. Παρόλα
αυτά, η χρήση επιπλέον φίλτρων ίσως απαιτείται
λόγω εξωτερικών παραγόντων. 

Επιπλέον υλικά φίλτρου μπορούν να χρη σι μο ποιη -
θούν στο εσωτερικό φίλτρο του sera marin Biotop

Cube 130 χωρίς πρόβλημα. Μπορείτε να διευκο-
λύνετε την προσθαφαίρεση τέτοιων υλικών τοπο-
θετώντας τα σε κάλτσες υλικών sera filter media

bag.

Απομάκρυνση τοξικών ουσιών

sera super carbon (άνθρακας φίλτρου) είναι ιδιαί -
τε ρα αγνός και παρέχει μεγάλη επιφάνεια.
Απορροφά τοξικές ουσίες από το νερό μέσα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα. Λόγω της μεγάλης του
επιφάνειας, ο άνθρακας sera super carbon πα-
ραμένει ενεργός για 6 εβδομάδες. Κατόπιν η ικα-
νότητα απορρόφησης μειώνεται, και ο άνθρακας
του φίλτρου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλ-
λάζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, ουσίες που έχουν
δεσμευτεί μπορεί να επιστραφούν ξανά στο νερό.
Ο sera super carbon δεν έχει επίδραση στην τιμή
του pH και είναι απαλλαγμένος από νιτρικά και
φωσ φορικά.

Απομάκρυνση διάτομων

Τα πυριτικά υποστηρίζουν τον σχηματισμό διάτο-
μων στα θαλασσινά ενυδρεία. Σε μερικές περιοχές,
τα πυριτικά προστίθενται στο πόσιμο νερό από τον
προμηθευτή του νερού σαν μέτρο περιορισμού της
διάβρωσης των σωληνώσεων. Κάνοντάς το αυτό,
οι προμηθευτές νερού προστατεύουν τις σωληνώ-
σεις αλλά βλάπτουν έμμεσα κάθε θαλασσινό ενυ-
δρείο. Το sera marin silicate clear δεσμεύει μό-
νιμα όλα τα πυριτικά, και με τον τρόπο αυτό,
αφαιρεί από τα ταχέως αναπτυσσόμενα διάτομα
το βασικό υλικό σκελετικής δομής. 

Το sera SiO3-Test επιτρέπει την εύκολη παρακο-
λούθηση των πυριτικών στο νερό της βρύσης ή το
θαλασσινό νερό του ενυδρείου.



Όταν επιλέγετε την θέση του ενυδρείου, θυμηθείτε
ότι η μετέπειτα μετακίνησή του είναι δύσκολη. Ένα
διακοσμημένο και γεμάτο ενυδρείο 100 λίτρων
μπορεί να ζυγίζει μέχρι 150 κιλά (χωρίς το έπιπλο)!
Σε παλαιότερα κτίρια σας συνιστούμε να ελέγξετε
πρώτα την στατική του κτιρίου. Μην ξεχάσετε να
υπολογίσετε και το βάρος των θεατών που προ-
στίθεται στο βάρος του ενυδρείου! Ένα μικρό ενυ-
δρείο μπορεί εύκολα να φορτίσει με περισσότερα
από 300 κιλά μια μικρή επιφάνεια πατώματος.

Ήρεμες γωνιές του δωματίου που βρίσκονται μα-
κριά από το παράθυρο είναι προτιμότερες Η ηλια-
κή ακτινοβολία από το παράθυρο βοηθά την ανάπ -
τυξη της άλγης. Επιπλέον, τα ψάρια αρχίζουν να
κολυμπούν περίεργα προσπαθώντας να κατευ-
θυνθούν προς το φως.

Το ενυδρείο δείχνει οπτικά καλύτερα σε μια σκοτει-
νή γωνιά του δωματίου, και τα ψάρια δεν ενοχλού-
νται τόσο συχνά από την παρουσία ατόμων, κλει-
σίματα πορτών, κλπ.

Η βάση του

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να τοποθετήσετε το
ενυδρείο στο έπιπλό του, θα χρειαστείτε μια κατάλ-
ληλη βάση. Θα πρέπει να είναι σταθερή και από-
λυτα οριζόντια. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε με ένα
αλφάδι.
Το sera marin Biotop Cube 130 είναι εξοπλισμέ-
νο με κολλημένο πλαίσιο ασφαλείας. Τοποθετήστε
το ενυδρείο απευθείας πάνω στο έπιπλό του. Μην
χρησιμοποιείτε επιπλέον υποστρώματα. 
Ενυδρεία χωρίς πλαίσιο ασφαλείας απαιτούν υπό-
στρωμα και θερμομονωτικό κάτω από το ενυδρείο
για την αποφυγή τανυσμών και πιθανών σπαρσι-
μάτων. Το sera thermo-safe υπόστρωμα προστα-
σίας μειώνει τον κίνδυνο του σπασίματος του γυα-
λιού προερχόμενου για παράδειγμα από κόκκους
άμμου ή από σκεβρώματα του ξύλινου επίπλου.

4. Η σωστή τοποθεσία
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Η χρήση του φυσικού θαλασσινού νερού δεν είναι
πάντα εφικτή αλλά και δεν προτείνεται. Το θαλασ-
σινό νερό των ενυδρείων προετοιμάζεται με συνθε-
τικό θαλασσινό αλάτι, καθώς οι οργανισμοί απαι-
τούν σταθερές συνθήκες χωρίς μεγάλες αποκλίσεις.

Το sera marin basic salt είναι ιδιαίτερα ομογενές.
Διαλύεται γρήγορα δημιουργώντας κρυστάλλινα κα-
θαρό νερό χωρίς κατάλοιπα. Η τιμή του pH παρα-
μένει με ακρίβεια και αξιοπιστία στα σωστά όρια
λόγω της φυσικής ικανότητας σταθεροποίησης
(natural buffer system) του θαλασσινού αλατιού. Το
sera marin basic salt παρέχει φυσικές τιμές pH
και KH, και είναι απαλλαγμένο από νιτρικά, πυριτικά
και φωσφορικά. Το θαλασσινό νερό που δημιουρ-
γείται με το sera marin basic salt έχει βιολογικά
σωστά επίπεδα ασβεστίου και μαγνησίου.

Το sera marin reef salt έχει τις ίδιες ιδιότητες με το
sera marin basic salt. Επιπλέον, είναι ένα θαλασ-
σινό αλάτι όμοιο με το φυσικό και παρέχει βέλτιστη
ποιότητα για υπέροχους υφάλους. Τα διάφορα συ-

στατικά αναμιγνύονται με τρόπο ώστε να διασφα-
λίζεται η απουσία βλαβερών ουσιών. Έτσι μπορού-
με να επιτυγχάνουμε πάντα επαναλαμβανόμενα
σταθερά αποτελέσματα. Ακόμα και οι πιο ευαίσθη-
τοί οργανισμοί δεν στρεσάρονται με τις αλλαγές του
νερού. Οι απαιτήσεις ακόμα και των πιο ταχέως
αναπτυσσομένων και απαιτητικών ασπόνδυλων
καλύπτονται πλήρως, και προλαμβάνονται οι ελλεί-
ψεις.

5. Θαλασσινό αλάτι: Η βάση της ζωής 
στο θαλασσινό ενυδρείο

Το νερό της βρύσης περιέχει ένα μεγάλο αριθμό
πρόσθετων και φυσικών ουσιών που το καθιστούν
κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά ίσως
βλαβερό για τους κατοίκους των θαλασσινών ενυ-
δρείων.
Η χρήση μιας συσκευής αντίστροφης (R/O) όσμω-
σης ή μιας συσκευής ανταλλαγής ιόντων συνίστα-
νται ανεπιφύλακτα ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το
νερό της βρύσης περιέχει νιτρικά και φωσφορικά.
Με τον τρόπο αυτό καθαρισμού του νερού αφαι-
ρούνται περίπου το 95% των διαλυμένων στο νερό
ρύπων. 

Θα πρέπει να βελτιώνετε το νερού με το sera

aquatan προστατεύοντας έτσι τους κατοίκους του
ενυδρείου και δεσμεύοντας τα βαρέα μέταλλα και
τις χλωραμίνες. Οι βλαβερές αυτές ουσίες μπορεί
να εντοπιστούν ακόμα και σε νερό αντίστροφης
όσμωσης (R/O) και να προκαλέσουν βλάβες στα
ζώα.

Το sera aquatan με την Bio Protect Formula έχει
πολλά πλεονεκτήματα για τους κατοίκους του θα-
λασσινού ενυδρείου:

• άμεση αφαίρεση χλωρίνης
• άμεση δέσμευση βαρέων μετάλλων
• υπέροχα χρώματα και ζωντάνια
• προστασία βλεννογόνου μεμβρά-

νης και βραγχίων με ευεργετικά κολ-
λοειδή 

• υποστήριξη του νευρικού συστήμα-
τος και περιορισμός του στρες με
την βιταμίνη B

Τα ψάρια και τα ασπόνδυλα αισθάνο-
νται σαφώς καλύτερα σε υγιές νερό, και η συντή-
ρηση του ενυδρείου απαιτεί λιγότερη προσπάθεια.

5.1 Πώς να βελτιώσετε το νερό της βρύσης
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Είναι προτιμότερο να προετοιμάσετε το θαλασσινό
νερό σε ένα κατάλληλο και αρκετά μεγάλο δοχείο
π.χ. ένα πλαστικό βαρέλι (γιατί δεν σκουριάζει).
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του αλατιού που
χρησιμοποιείτε.

Τα επίπεδα των νιτρικών θα πρέπει να είναι κάτω
από 10mg/l, και τα φωσφορικά και πυριτικά να μην
είναι ανιχνεύσιμα. Ελέγξτε το νερό με το sera

phosphate-Test, το sera silicate-Test και το sera

nitrate-Test για να βεβαιωθείτε. Μπορείτε επίσης
να συμβουλευτείτε την κατά τόπους υπηρεσία νε-
ρού για τις παραμέτρους του ή να το βρείτε στο
internet.

Τα αλάτι προστίθεται τώρα σταδιακά στο νερό ανα-
κατεύοντας συνέχεια, μέχρι να επιτευχθεί αλατότητα
περίπου 35 per mille (δηλ. 35 γραμμάρια ανά λίτρο

νερού). Αυτή αναλογεί σε πυκνότητα 1.023g/cm³
στους περίπου 25°C. Ανάλογα με το στήσιμο του
ενυδρείου, θα χρειαστείτε περίπου 130-150 λίτρα
θαλασσινού νερού για ένα ενυδρείο 130 λίτρων. Θα
χρειαστείτε περίπου 5 κιλά θαλασσινό αλάτι sera.

Το θαλασσινό νερό θα πρέπει να κυκλοφορεί με μια
αντλία στο δοχείο και να αερίζεται για περίπου 
24 ώρες. Το νερό θα είναι τότε κρυστάλλινα καθαρό.

5.2 Πώς να προετοιμάσετε το θαλασσινό νερό

Το πυκνόμετρο sera marin hydrometer τοποθε-
τείται στο ενυδρείο ή σε ένα μεγαλύτερο δοχείο με
νερό του ενυδρείου με τρόπο ώστε να επιπλέει
ελεύθερα. Όσο περισσότερο βυθίζεται το πυκνό-
μετρο τόσο χαμηλότερη είναι η περιεκτικότητα του
νερού σε αλάτι. Η πυκνότητα του νερού φαίνεται
στην ενσωματωμένη κλίμακα. Η πυκνότητα θα
πρέπει να είναι 1.022-1.024g/cm³ στους 26°C σε
ενυδρεία με ασπόνδυλα.

Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε περισσότερο αλά-
τι ή αραιώστε με βελτιωμένο νερό. Όπως και να εί-
ναι, το νερό δεν πρέπει ακόμα να μπει στο ενυ-
δρείο.

5.3 Πώς να μετρήσετε την αλατότητα

Πυκνότητα   αλατότητα                αλατότητα                αλατότητα

σε               33‰                        34.5‰                     36‰

16°C 1.025g/cm3              1.026g/cm3             1.0265g/cm3

20°C 1.0235g/cm3          1.025g/cm3             1.0255g/cm3

25°C 1.022g/cm3              1.023g/cm3             1.024g/cm3

28°C 1.0215g/cm3          1.0225g/cm3         1.023g/cm3

30°C 1.020g/cm3              1.0215g/cm3         1.0225g/cm3
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Χοντρή κοραλλιογενής άμμος είναι ιδιαίτερα κατάλ-
ληλη για το θαλασσινό ενυδρείο. Είναι διακοσμη-
τική και βοηθά στην σταθεροποίηση της τιμής του
pH λόγω των ασβεστολιθικών περιεχομένων της.

Παρόλα αυτά, μερικά είδη ψαριών (π.χ. gobies)
χρειάζονται απαραίτητα μια ζώνη με αμμώδη βυθό
όπου μπορούν να αποσύρονται την νύκτα. Μια ξε-
χωριστή ζώνη με ψιλή κοραλλιογενή άμμο θα πρέ-
πει να δημιουργηθεί στο βυθό για τα ζωντανά αυτά.

Η υπόλοιπη επιφάνεια του βυθού καλύπτεται με
περίπου 3εκ. χοντρής κοραλλιογενούς άμμου.
Συνιστούμε τον διαχωρισμό των διαφορετικού πά-
χους υποστρωμάτων του βυθού με πέτρες για να
αποφευχθεί η ανάμειξή τους. Κοραλλιογενής άμ-
μος διαφόρων μεγεθών διατίθεται από τα εξειδι-
κευμένα καταστήματα.

Μια επιπλέον ενέργεια που πρέπει να κάνετε σχε-
τικά με τον βυθό είναι η παροχή μιας επιπλέον πε-
ριοχής αποίκισης για τα βακτήρια που απαιτούν
οξυγόνο (αερόβια) στις ανώτερες ζώνες και τα βακ -
τή ρια που αναπτύσσονται χωρίς την παρουσία
οξυγόνου (αναερόβια) στις κατώτερες ζώνες. Αυτά
τα βακτήρια καθαρισμού που περιέχονται στο sera

marin bio reefclear διασπούν τους ρύπους όπως
συμβαίνει και μέσα στο φίλτρο.

Η στεγνή κοραλλιογενής άμμος θα πρέπει αρχικά
να πλυθεί καλά. Τοποθετήστε την σε ένα δοχείο σε
δόσεις και προσθέστε περίπου 4-5 λίτρα ζεστού
νερού βρύσης. Ανακατέψτε την άμμο καλά με κυ-
κλικές κινήσεις του χεριού σας και χύστε το νερό.
Επαναλάβατε την διαδικασία έως ότου η άμμος να
είναι καθαρή. Τοποθετήστε τώρα την άμμο στο
άδειο ακόμα ενυδρείο.

6.1 Χαλίκι βυθού

6. Στήσιμο



Χρειάζεστε τώρα τα κομμάτια του ζωντανού βρά-
χου, τα οποία μπορούν εύκολα να μεταφερθούν
αλλά και να αποθηκευτούν υγρά για μερικές ώρες.
Παρόλα αυτά, όσο περισσότερο χρόνο είναι ο βρά-
χος εκτεθειμένος στον αέρα, τόσο περισσότερη πε-
ριεχόμενη βιομάζα πιθανόν να πεθάνει.

Όταν τα αγοράζετε, δείτε ότι τα κομμάτια του βρά-
χου έχουν ανεπτυγμένη βιο-ποικιλότητα πάνω
τους, και διαφορετικά σχήματα. Η αυξημένη βιο-
ποικιλότητα του βράχου είναι ένδειξη μικρού χρό-
νου αποθήκευσης στο κατάστημα και μεγαλύτερου
αριθμού οργανισμών προσκολλημένων σε αυτόν.
Τους οργανισμούς αυτούς θα τους συναντήσετε αρ-
γότερα στο ενυδρείο σας. Ποτέ και για κανένα λόγο
μην πλένετε τον ζωντανό βράχο με γλυκό νερό!

Τα κομμάτια του βράχου θα πρέπει να στοιβάζο-
νται έτσι ώστε να δημιουργούν μικρές σπηλιές
όπου θα μπορούν να αποσύρονται αργότερα τα
ζώα. Επίσης μια τέτοια ανοικτή δομή επιτρέπει την
συνεχή και απρόσκοπτη κυκλοφορία του νερού σε
ολόκληρο το σύστημα. Αφιερώστε χρόνο κατά το
στήσιμο του βράχου. Τα πάνω βράχια δεν θα πρέ-

6.2 Ζωντανός βράχος
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πει να σκιάζουν τα κάτω γιατί έτσι δεν θα μπορείτε
να τοποθετήσετε ζώα που χρειάζονται φως. Η κα-
τασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή και να μη πάλ-
λεται γιατί πιθανή πτώση βράχων μπορεί να προ-
καλέσει ζημιά στα τζάμια του ενυδρείου ή να
τραυματίσει ζωντανούς οργανισμούς. Αφήστε σχι-
σμές ανάμεσα στα κομμάτια βράχου όπου μπορεί-
τε να τοποθετήσετε ευαίσθητα ασπόνδυλα.

Παράδειγμα ανεπτυγμένου ζωντανού βράχου και ασπόνδυλων που έχουν προστεθεί σε μεγαλύτερα θαλασσινά

ενυδρεία



7. Γέμισμα με θαλασσινό νερό
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Σε ενυδρεία με εσωτερικά φίλτρα προσθέστε sera

marin bio reefclear πάνω στο sera siporax

Professional μέσα στον βιολογικό θάλαμο του

φίλτρου πριν γεμίσετε το ενυδρείο με νερό. Σε πε-

ρίπτωση εξωτερικών φίλτρων, προσθέστε sera

marin bio reefclear πάνω στο sera siporax

Professional πριν γεμίσετε το φίλτρο με νερό (δεί-

τε επίσης στη σελ. 26). Τα βακτήρια καθαρισμού

θα εγκατασταθούν άμεσα στο πορώδες υλικό. Εκεί

μπορούν να πολλαπλασιαστούν με βέλτιστο ρυθ-

μό και να αρχίσουν την διαδικασία καθαρισμού του

νερού. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε αρκετά τον

χρόνο της βιολογικής ενεργοποίησης του ενυδρείου.

Το ενυδρείο γεμίζεται μέχρι επάνω με το προετοι-

μασμένο θαλασσινό νερό. Καλύτερα προσθέστε το

νερό στο ενυδρείο χρησιμοποιώντας ένα πιάτο.

Αλλιώς, όλο το υπόστρωμα θα ανακατευτεί.

Μπορείτε να αποθηκεύετε το υπόλοιπο νερό στο

πλαστικό δοχείο εφόσον λειτουργεί και μια αε ραντ -

λία, μέχρι την επόμενη αλλαγή νερού. 

Όπως και σε κάθε άλλο ενυδρείο, το νερό αρχίζει

να εξατμίζεται με την έναρξη της διαδικασίας κα-

θαρισμού. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση συ-

μπληρώστε κάθε 2-3 μέρες το νερό της εξάτμισης

με ήδη βελτιωμένο με sera aquatan γλυκό νερό,

καθώς το διαλυμένο στο νερό αλάτι δεν εξατμίζεται.

Η αλατότητα θα αρχίσει να αυξάνεται αν δεν συ-

μπληρώσετε το νερό της εξάτμισης με γλυκό νερό

πράγμα που είναι ανεκτό από τα ψάρια μέχρι ένα

ορισμένο σημείο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα

εφόσον η αλατότητα βρίσκεται μεταξύ 34 και 36

per mille. Παρόλα αυτά, όσο σταθερότερη είναι η

αλατότητα στα 35 per mille, τόσο καλύτερα για τα

ζωντανά σας. 

7.2 Συμπλήρωμα νερού

Ξεκινήστε τα φίλτρα σας εφόσον έχετε γεμίσει το

ενυδρείο. Ακολουθήστε την προτεινόμενη σειρά:

Κυκλοφορητής, αποστείρωση UV, skimmer και

θερμαντήρας (βάλτε την θερμοκρασία στους

26°C). Μπορείτε να ελέγξετε την επιστροφή του

νερού από την ράβδο ψεκασμού που βρίσκεται

στην έξοδο του φίλτρου. Ο εξωτερικός αέρας ανα-

μιγνύεται με το νερό μέσα στο skimmer. Από τώρα

και στο εξής το νερό καθαρίζεται συνεχώς.

7.1 Εκκίνηση του φίλτρου και του τεχνικού εξοπλισμού



8.1 Οι πρώτες ημέρες – “Η φάση ενεργοποίησης”

Πολλά μικρά ζώα και σχεδόν σίγουρα κάποια είδη
υπέροχης άλγης έχουν εισαχθεί στο ενυδρείο σας
μαζί με τον ζωντανό βράχο. Σύντομα θα γίνουν
ορατά. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό ότι ορισμένα
από τα ζώα που αναπτύσσονται στο βράχο δεν θα
επιβιώσουν (π.χ. σφουγγάρια). 

Αν κάποιο ασπόνδυλο πιθανά δεν επιβιώσει, αφαι-
ρέστε το για να προλάβετε πιθανή βαριά μόλυνση
του νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσθέ-
σετε καλλιέργειες βακτηρίων από το sera marin

bio reefclear τα οποία διασπούν τους ρύπους.
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8. Παρακολουθήστε το ενυδρείο σας να ζωντανεύει

Ανάψτε τα φώτα για 8-10 ώρες την ημέρα. Αν επι-
θυμείτε μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την διαδι-
κασία. 

Μπορείτε να ταΐσετε τους μικρότερους οργανι-
σμούς με μια μικρή ποσότητα από το sera marin

coraliquid για πρώτη φορά μετά από περίπου 2
εβδομάδες. Δεν θα πρέπει να προσθέσετε άλλα
ζώα για τις πρώτες 2 εβδομάδες.

Αλλάξτε περίπου το ένα τρίτο του νερού κάθε
εβδομάδα για τους πρώτους τρεις μήνες με στρω-
μένο θαλασσινό νερό (προσέξτε πάντα την σωστή
αλατότητα!) Ενισχυμένη ανάπτυξη άλγης κατά τις
πρώτες εβδομάδες είναι απόλυτα φυσιολογική.
Συνήθως, ένα λεπτό φιλμ κόκκινης άλγης που κα-
φετίζει και έχει βλεννώδη μορφή εμφανίζεται πρώ-
τα και αντικαθίσταται από την πράσινη άλγη μετά
από μερικές εβδομάδες. Η πράσινη άλγη είναι η



8.2 Πώς να εισάγετε και να εγκλιματίσετε τα ζωντανά
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Μερικοί θαλάσσιοι οργανισμοί δεν πρέπει να
βγουν από το νερό κατά την μεταφορά τους σε
άλλο ενυδρείο. Ακόμα και μερικά δευτερόλεπτα έκ-
θεσης στον αέρα μπορεί να αποβούν μοιραία. Οι
θαλάσσιοι αχινοί, οι αστερίες και τα pufferfish συ-
γκαταλέγονται μεταξύ αυτών των ευαίσθητων ζω-
ντανών οργανισμών. Μην εισάγετε όλα τα ψάρια
και τα ασπόνδυλα μαζί. Αρχίστε με τα ασπόνδυλα
και προσθέστε τα ψάρια αργότερα.

Βεβαιωθείτε πως τα παραπάνω ζώα είναι πλή-

ρως καλυμμένα με νερό μέσα στην σακούλα με-
ταφοράς όταν τα αγοράζετε. 

Συμβουλευτείτε το εξειδικευμένο κατάστημα για
τον τρόπο που θα πρέπει να εισαχθούν τα ζωντα-
νά στο ενυδρείο σας. Η μεταφορά σε νέο ενυδρείο
συνεπάγεται κλιματική αλλαγή για τα ψάρια και τα
ασπόνδυλα. Η προτεινόμενη διαδικασία είναι συ-
νήθως ή εξής:
Στο σπίτι, ανοίγετε τις σακούλες μεταφοράς των
ψαριών και τις τοποθετείτε όρθιες και την μια δίπλα
στην άλλη μέσα σε μια λεκάνη ή κουβά. Νερό από
το ενυδρείο θα πρέπει να στάζει μέσα σε κάθε σα-
κούλα για την επόμενη μισή ώρα. Ένα λαστιχάκι
αέρα με μια πλαστική βάνα είναι ιδανικά για τον
σκοπό αυτό.
Κάνοντάς το αυτό, θα δώσετε το περιθώριο στα
ζωντανά να προσαρμοστούν στις “νέες” συνθήκες
νερού, όπως θερμοκρασία, αλατότητα, τιμή 
pH value, κλπ.

Η χρήση του sera aquatan επιταχύνει
την διαδικασία ανάρρωσης της βλεννο-
γόνου μεμβράνης αν αυτή έχει υποστεί
βλάβη κατά την μεταφορά.

ένδειξη ότι τώρα μπορείτε να βάλετε τους πρώτους
ζωντανούς οργανισμούς. Μπορείτε να αφαιρέσετε
την άλγη μηχανικά με μια βούρτσα (π.χ. μια και-
νούρια οδοντόβουρτσα). Μια μικρή αλλαγή νερού
στη συνέχεια μπορεί να βοηθήσει, χρησιμοποιώ-
ντας ένα λάστιχο ή την σκούπα sera gravel

washer για την ταυτόχρονη απομάκρυνση νερού
και άλγης.

Αν χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό, θα μπορέ-
σετε να ανακαλύψετε μικρά καρκινοειδή όπως ισό-
ποδα ή κοπέποδα στο γυαλί του ενυδρείου. Αυτά
είναι απαραίτητα για κάθε ενυδρείο και είναι βασι-
κές μορφές ζωής. Έχουν εισέλθει στο ενυδρείο με
τα κομμάτια ζωντανού βράχου. Με τον καιρό, πε-
ρισσότερες μορφές ζωής που εισήλθαν με το βρά-

χο θα αναπτύσσονται. Αυτοί οι μικροί οργανισμοί
συντελούν στην φάση ενεργοποίησης, αλλά και
στην συνεχή λειτουργία
ανακάλυψης νέων οργανι-
σμών στο ενυδρείο.

Μπορείτε κατόπιν να εισά-
γετε τα ζωντανά μετά από
2 εβδομάδες.
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9. Συνήθης συντήρηση

Βασική τροφή

Τα θαλασσινά ψάρια χρειάζονται περισσότερο ιώ-
διο και άλλα μεταλλικά στοιχεία από τα ψάρια του
γλυκού νερού. Περισσότερα από 50 συστατικά στις
τροφές sera διασφαλίζουν ισορροπημένη δια -
τροφή όπως ακριβώς και στη φύση για τους κατοί-
κους των ενυδρείων. Έτσι ενισχύεται η αντίσταση

στις ασθένειες και προλαμβάνονται ελλείψεις. Όλες
οι τροφές sera έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε
φώσφορο και είναι ιδιαίτερα εύπεπτες περιορίζο-
ντας έτσι την μόλυνση του νερού από άπεπτα υπο-
λείμματα τροφών και προϊόντα διάσπασης.

9.1 Τάισμα

Το sera marin coraliquid, ένα
πλαγκτονικό σκεύασμα τροφής
υψηλό σε ενέργεια, σχεδιάστηκε
ειδικά για ασπόνδυλα που τρέφο-
νται φιλτράροντας το νερό
(filtrating invertebrates).

To sera marin GVG-mix είναι
τροφή σε νιφάδες με προσθήκη
λιχουδιών για θαλασσινά ψάρια.
Η πολυσύνθετη αυτή βασική τρο-
φή περιέχει ιώδιο και λοιπά με-
ταλλικά στοιχεία από θαλάσσια
άλγη, krill, πλαγκτόν και άλλα πο-
λύτιμα συστατικά όπως κόκκινο
σκουλήκι, δάφνιες, και γαρίδες
Artemia. 
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Η sera έχει δημιουργήσει τις πρωτοποριακές τρο-
φές καρκινοειδών sera crabs natural και sera

shrimps natural που καλύπτουν τις διατροφικές
τους απαιτήσεις. Τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά
τους και η προσεκτική διαδικασία παραγωγής κα-
θιστούν αυτές τις τροφές αναντικατάστατες για τα
καρκινοειδή. Η μοναδική σύνθεση των συστατικών
τους προέρχεται αποκλειστικά από υδρόβιους ορ-
γανισμούς όπως θαλασσινά ψάρια, gammarus,
spirulina και θαλάσσια άλγη ως πηγές πρωτεϊνών
και λιπαρών ουσιών. Οι πρωτεΐνες που περιέχουν
κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται από μια σύνθεση
αμινοξέων που μπορεί πλήρως να αξιοποιηθεί
από τα καρκινοειδή.

Το sera marin granules είναι
ιδανική τροφή για τα ψάρια που
αναζητούν την τροφή τους ανά-
μεσα στα κλαδιά των κοραλλιών,
στα μεσαία στρώματα νερού ή
κοντά στο βυθό. Βυθίζεται αργά,
μαλακώνει γρήγορα αλλά διατη-
ρεί την συμπαγή μορφή της. Έτσι
προλαμβάνεται η επιβάρυνση
του νερού.

Το sera marin gourmet nori αποτελεί ιδανική δια-
τροφή για τα περισσότερα θαλασσινά ψάρια, τις
καραβίδες και τις γαρίδες, αλλά και τους αχινούς.
Στο θαλασσινό νερό, μαλακώνει άμεσα και μετα-
τρέπεται σε μια μοναδική φυσική τροφή χωρίς
ανταγωνισμό.
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Υγιεινές λιχουδιές

Τα sera Spirulina Tabs μπορούν
να κολλήσουν στο εσωτερικό μέ-
ρος του γυαλιού του ενυδρείου. Η
υψηλής ποιότητας απολύτως φυτι-
κή αυτή τροφή περιέχει 20% άλγη
spirulina. Τα sera Spirulina Tabs

είναι αναντικατάστατα για τους 
αλγοφάγους οργανισμούς όπως 
τα surgeonfishes (χειρούργοι) ή 

τα blennies.

Το sera FD Artemia Shrimps

αποτελείται από μαλακές brine
shrimps οι οποίες είναι λιχουδιά για
όλα τα θαλασσινά ψάρια.

Το sera FD Krill είναι ένα είδος
μικρών καρκινοειδών πλούσια
σε καροτίνη το οποίο ζει στους
ωκεανούς και τρέφεται με
πλαγκ τόν. Το sera FD Krill εί-
ναι πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνη.
Είναι ιδανικό για την ενίσχυση
των ψαριών και την τόνωση της
αναπαραγωγικής διαδικασίας.



9.2 Αλλαγές νερού

Τακτικές αλλαγές 10% ανά εβδομάδα, αρχίζοντας
μετά το πρώτο τρίμηνο ενεργοποίησης, συνεισφέ-
ρουν σημαντικά στην ασφαλή φροντίδα του ενυ-
δρείου. Συνίσταται να καθαρίζετε και το υπόστρω-
μα προσεκτικά κατά τις αλλαγές του νερού. Αυτό
γίνεται πολύ εύκολα με την σκούπα βυθού sera

gravel washer.

Μπορείτε να αποφύγετε διακυμάνσεις στην αλα-
τότητα τοποθετώντας ένα δείκτη στάθμης στην
εξωτερική πλευρά του ενυδρείου. Συμπληρώνετε
πάντα το νερό που έχει εξατμιστεί από το ενυδρείο
σας μέχρι την συγκεκριμένη ένδειξη. Το νερό θα
πρέπει πάντα να βελτιώνεται με sera aquatan για
την απομάκρυνση μολυσματικών παραγόντων. 

Θα χρειαστείτε:
•  ένα ποτιστήρι και δυο καθαρούς κουβάδες για

αποκλειστική χρήση στο ενυδρείο. Δεν θα πρέ-
πει να έχουν έρθει σε επαφή ποτέ με απορρυ-
παντικά ή άλλα καθαριστικά

•  Δυο μέτρα λάστιχο ή ακόμα καλύτερα μια σκού-
πα βυθού sera gravel washer

•  Μια πετσέτα ή ένα μικρό μπολ για περίπτωση
διαρροής νερού

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει όλες τις πρίζες από
το ρεύμα, π.χ. του θερμαντήρα, του φίλτρου, και
των φωτιστικών

Τοποθετήστε αρχικά τους δυο κουβάδες πάνω
στην πετσέτα και κατόπιν αφήστε το νερό να τρέξει
από το ενυδρείο προς τους κουβάδες. Υπάρχουν
διαφορετικοί τρόποι για να το κάνετε αυτό:

Πολλοί φίλοι των ενυδρείων κρατούν το λάστιχο
μέσα στο ενυδρείο και από το άλλο άκρο ρουφάνε
ελαφρά τον αέρα με το στόμα τους. Η μέθοδος
αυτή δεν είναι όσο απλή ακούγεται και απαιτεί κά-
ποια εξάσκηση. Μερικές φορές το νερό δεν θα τρέ-
ξει, ή μπορεί κατά λάθος να καταπιείτε μια μεγάλη
γουλιά από το νερό του ενυδρείου.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το νερό με ποιο “αριστο-
κρατικό” τρόπο χρησιμοποιώντας την σκούπα βυ-
θού sera gravel washer. Κάνοντάς το αυτό επι-
τυγχάνετε διπλό στόχο. Αφαιρείτε εύκολα τα
ιζήματα και τις ακαθαρσίες από τον βυθό του ενυ-
δρείου με την sera gravel washer και ταυτόχρονα
κάνετε και μια μερική αλλαγή του νερού.

Εφόσον έχετε αφαιρέσει όσο νερό
χρειάζεται από το ενυδρείο, μπορείτε
τώρα να κάνετε μικρότερες εργασίες
καθαρισμού.
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Μια σημαντική συμβουλή

Σημειώστε στο εξωτερικό μέρος
του γυαλιού του ενυδρείου με μια
κολλητική ταινία ή κάτι αντίστοιχο
μέχρι ποιο σημείο θέλετε να αδειά-
σετε το ενυδρείο.

!!



42

Οι ουσίες αυτές θα πρέπει να αναπληρώνονται
τακ τικά για την διατήρηση των φυσικών συνθηκών
στα θαλασσινά ενυδρεία, ιδιαίτερα μετά από αλλα-
γές νερού. Είναι ο μόνος τρόπος διασφάλισης βέλ-
τιστης και υγιούς ανάπτυξης για τα ζώα. Πιο συ-
γκεκριμένα, κοράλλια αλλά και σαλιγκάρια και
όστρακα απορροφούν ασβέστιο και ιχνοστοιχεία
από το νερό. Επίσης, βακτήρια στο υπόστρωμα
μπορούν να μειώσουν την περιεκτικότητα αυτών
των στοιχείων λόγω της καθίζησης τους.

9.3 Χορήγηση ιχνοστοιχείων, 
ασβεστίου και μακρο-στοιχείων
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++ Calcium hydrogen carbonate (Διττανθρακικό Ασβέστιο)

Όξινες ή αλκαλικές επιδράσεις μπορεί να αλλάξουν
έντονα την τιμή του pH στο νερό του ενυδρείου αν
η συγκέντρωση του διττανθρακικού ασβεστίου πέ-
σει πολύ. Λόγω της ευαισθησίας των κατοίκων του
θαλασσινού ενυδρείου κάτι τέτοιο θα πρέπει να
αποφεύγεται με κάθε τρόπο. 

Συχνή προσθήκη των sera marin COMPONENT 1

Calcium και sera marin COMPONENT 2 Calcium

pH-Buffer επιτρέπει την διατήρηση σταθερής συ-
γκέντρωσης με εύκολο τρόπο. Το διπλό αυτό σύ-
στημα αυτό σταθεροποίησης (buffer) απαιτεί δύο
σκευάσματα. Και τα δύο συστατικά βρίσκονται σε
υψηλές συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν θα μπορού-
σαν να διατηρηθούν αν αναμιγνύονταν. Το επίπεδο
ασβεστίου στην φύση είναι περίπου 450mg/l, και η
ανθρακική σκληρότητα είναι περίπου 9°dKH. Είναι
προτιμότερο να ρυθμίζετε την ανθρακική σκληρό-
τητα στους 10°dKH σε ένα ενυδρείο. Μπορείτε να
ελέγξετε αξιόπιστα τα επίπεδα ασβεστίου και αν-
θρακικής σκληρότητας με τα sera Ca-Test και sera

kH-Test, αντίστοιχα.

Γιατί πέφτουν αυτά τα επίπεδα? Τα κοράλλια και τα
μαλάκια, πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνουν το διτ-
τανθρακικό ασβέστιο σαν ανθρακικό ασβέστιο
μέσω της ενδοσυμβιωτικής άλγης, και το χρησιμο-
ποιούν σαν δομικό υλικό για τον σκελετό των κο-
ραλλιών και τα κελύφη των οστρακοειδών. Έτσι ένα
κοράλλι που αναπτύσσεται απορροφά μέρος αυτού
του συστήματος σταθεροποίησης από το νερό.
Μερικά μαλάκια είναι σε θέση να το πραγματοποι-
ήσουν άμεσα. Για παράδειγμα τα γιγάντια είδη
στρειδιών (Tridacnidae), τα οποία γίνονται όλο και
περισσότερο δημοφιλή, απορροφούν το διττανθρα-
κικό ασβέστιο από το νερό για την ανάπτυξη του κε-
λύφους τους! Τα βακτήρια που ζουν στο υπόστρω-
μα μπορούν επίσης να προκαλέσουν τοπικά
αντίστοιχες καταστάσεις που οφείλονται στα προϊ-
όντα του μεταβολισμού τους.
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Πολλές μεταβολικές διαδικασίες των ζώων και των
φυτών χρειάζονται καταλύτες. Αυτοί ενεργοποιούν
τις αντιδράσεις μεμονωμένων συστατικών και οδη-
γούν στον σχηματισμό συγκεκριμένων ουσιών
απαραίτητων για τον οργανισμό. Οι βιολογικοί αυ-
τοί καταλύτες ονομάζονται ένζυμα. Σπάνια ιόντα
μετάλλων έχουν πρωτεύοντα ρόλο για ορισμένα
από αυτά τα ένζυμα. Βρίσκονται στο θαλασσινό
νερό και προσλαμβάνονται από τα ζωντανά μέσω
του νερού η της τροφής τους.

Τα ιχνοστοιχεία περιέχονται στα διαλύματα sera

marin COMPONENT 3 trace elements Anionics

και sera marin COMPONENT 4 trace elements

Kationics. Συχνή προσθήκη αυτών είναι απολύ-
τως απαραίτητη καθώς τα ιχνοστοιχεία κατανα -
λώνονται συνεχώς από ζώα και φυτά.

Τα ιχνοστοιχεία δεν είναι σημαντικά μόνο για τα έν-
ζυμα, αλλά βρίσκονται και σε συγκεκριμένες χρω-
στικές ουσίες. Μπορούν να βρεθούν στους ιστούς
των σκληρών κοραλλιών, ιδιαίτερα σε μέρη της
αποικίας τα οποία είναι εκτεθειμένα στον δυνατό
ήλιο. Είναι πολύ πιθανό να δρουν ευεργετικά, πε-
ριορίζοντας την αρνητική επίδραση του έντονου
ηλιακού φωτός. Οι ιδιοκτήτες σκληρών κοραλλιών
θέλουν να επιτύχουν την ίδια ένταση φωτός όπως
και στην φύση για τα ζωντανά των ενυδρείων τους
ή και να την ξεπεράσουν ακόμα. Αυτό σήμερα είναι
εφικτό ακόμα και με τα φώτα των ενυδρείων τα
οποία υστερούν σημαντικά σε σχέση με το φυσικό
ηλιακό φως (περ. 5,000 Watt/m2). Αυξημένη έντα-
ση φωτός στα ενυδρεία, έχει παρατηρηθεί ότι οδη-
γεί σε αυξημένη ένταση χρωμάτων των σκληρών
κοραλλιών. Έτσι, ορισμένα καφέ κοράλλια του εί-
δους Acropora corals γίνονται μωβ μέσα σε μερι-
κές μόνο εβδομάδες!

Ιχνοστοιχεία++
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Ανάλογα με τις φυσικές τους συγκεντρώσεις, τα
αποκαλούμενα μάκρο στοιχεία (macro elements)
βρίσκονται μεταξύ των κοινών και των ιχνο στοι -
χείων (trace ions). Το Στρόντιο και το Μαγνήσιο συ-
γκαταλέγονται ανάμεσά τους. Είναι γνωστό ότι τα
διαθέσιμα ιόντα στροντίου απορροφώνται από τον
σκελετό των σκληρών κοραλλιών και για τον λόγο
αυτό θα πρέπει να αναπληρώνονται. Το μαγνήσιο
προσλαμβάνεται κυρίως από την άλγη coralline
(κοραλλίνη). Αυτή εναποτίθεται στον ζωντανό βρά-
χο σαν βιολετί κάλυμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
αρκετά είδη ορισμένα εκ των οποίων μοιάζουν με
μικρά δέντρα. Τα φυσικά επίπεδα μαγνησίου των
1,250-1,300mg/l παρέχουν ιδανικές συνθήκες για
την ανάπτυξη αυτής της άλγης. Αμφότερα τα ιόντα
των μετάλλων βρίσκονται σε πολύ υψηλές συγκε-
ντρώσεις στα sera marin COMPONENT 5

strontium και sera marin COMPONENT 6

magnesium, αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπερβαίνετε την δοσολογία, καθώς κάτι τέτοιο θα
μειώσει την περιεκτικότητα του ασβεστίου. Πολλοί

ενυδρειόφιλοι δεν είναι ενήμεροι σχετικά με αυτό,
και περιορίζουν το ποσοστό του διαθέσιμου ασβε-
στίου χορηγώντας υπερβολικές δόσεις, ιδιαίτερα
μαγνησίου. Το ασβέστιο, το στρόντιο και το μαγνή-
σιο, βρίσκονται μεταξύ των αλκαλικών μετάλλων
της γης. Η ομάδα αυτή έχει ομοιότητες ως προς τα
φυσικά τους χαρακτηριστικά, οι οποίες οδηγούν σε
όμοιες χημικές και φυσικές ιδιότητες. Είναι λοιπόν
απολύτως αναγκαία η μέτρησή τους με τα τεστ
ελέγχου του νερού ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, και η παρακολού-
θηση των αυξήσεων των συγκεντρώσεών τους
μετά από την χορήγηση των βελτιωτικών του νε-
ρού. Μπορείτε να ελέγξετε αξιόπιστα τα επίπεδα
μαγνησίου με το sera Mg-Test.

Στρόντιο και μαγνήσιο

Το ιώδιο δεν παραμένει ενεργό στο νερό για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Το ιώδιο διασπάται και αντι-
δρά με μεγάλες συγκεντρώσεις άλλων ιόντων.
Έτσι αφαιρείται από το νερό και δεν είναι διαθέσιμο

στους κατοίκους του ενυδρείου. Ένα σταθερό επί-
πεδο ιωδίου επιτυγχάνεται με την καθημερινή χο-
ρήγηση του sera marin COMPONENT 7 iodine.

Ιώδιο

++
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Οι ωκεανοί αντιπροσωπεύουν τα σταθερότερα οι-

κοσυστήματα στην γη. Οι κάτοικοι των ωκεανών

έχουν προσαρμοστεί στις σταθερές φυσικές και

χημικές παραμέτρους μέσα από εκατομμύρια χρό-

νια. Καθώς οι παράμετροι αυτές διαφέρουν ελάχι-

στα στην φύση, οι περισσότεροι από τους κατοί-

κους των ωκεανών δεν έχουν τις ίδιες ανοχές και

ικανότητες προσαρμογής που έχουν οι κάτοικοι

του γλυκού νερού. Εξαιτίας αυτού, το νερό του ενυ-

δρείου θα πρέπει να παρέχει σταθερές συνθήκες

χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις.

Τιμή pH

Η τιμή του pH περιγράφει αν το νερό αντιδρά όξινα

(pH κάτω από 7), ουδέτερα (pH = 7) ή αλκαλικά

(pH πάνω από 7). Η τιμή του pH στο φυσικό θα-

λασσινό νερό είναι ελαφρά αλκαλική (pH 8 με 8.5).

Το pH σε ένα ενυδρείο είναι χαμηλότερο το πρωί

σε σχέση με το βράδυ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός

ότι κατά την διάρκεια της ημέρας το διοξείδιο του

άνθρακα (CO2) καταναλώνεται από την άλγη. Σαν

αποτέλεσμα της κατανάλωσης του ανθρακικού

οξέως, η τιμή του pH θα ανέβει πάλι κατά την διάρ-

κεια της ημέρας.

Η τιμή του pH του νερού του ενυδρείου θα πρέπει

να ελέγχεται τακτικά. Το sera pH-Test επιτρέπει

την εύκολη παρακολούθηση της τιμής του pH.

Χρησιμοποιήστε sera KH/pH-plus για να αυξήσε-

τε την τιμή του pH.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε CO2 , η τιμή του

pH μπορεί να ξεπεράσει το 8.5 αν διατηρείτε μεγάλη

ποσότητα μάκρο- άλγης (Caulerpa, Halimeda etc.).

9.4 Παρακολούθηση και ρύθμιση του pH, 
ανθρακική σκληρότητα και διοξείδιο άνθρακα

pH

όξινο ουδέτερο αλκαλικό
5 6 7 8 9 10 11

7 8 8.5

Cau lerpa

φρέσκο νερό θαλασσινό νερό
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Ανθρακική σκληρότητα (KH)

Η ανθρακική σκληρότητα (KH) του νερού λειτουργεί

σαν σταθεροποιητής (buffer). Είναι ικανή να ουδε-

τεροποιήσει οξέα και για τον λόγο αυτό απορροφά

μικρές διακυμάνσεις της τιμής του pH. Θέλοντας να

έχουμε ένα αρκετά δυνατό σταθεροποιητικό απο-

τέλεσμα για το θαλασσινό ενυδρείο, η ανθρακική

σκληρότητα δεν πρέπει να πέσει κάτω από 8°dKH.

Μπορείτε γρήγορα και με ακρίβεια να ελέγξετε την

ανθρακική σκληρότητα με το sera kH-Test. Η

Αύξηση του επιπέδου της ανθρακικής είναι εύκολη

και ασφαλής με το sera KH/pH-plus.

kH

όξινο ουδέτερο αλκαλικό
5 6 7 8 9 10 11

8 8.5

ΑΑύύξξηησσηη  KKHH

Θαλασσινό νερό



48

Το CO2 χρησιμοποιείται μόνο σε
calcium reactors (αντιδραστήρες
ασβεστίου) στα θαλασσινά ενυδρεία.
Η συσκευή αυτή τοποθετείται συνήθως
στο sump και προμηθεύει το ενυδρείο
με διττανθρακικό ασβέστιο (calcium
hydrogen carbonate). Το νερό μέσα
στον αντιδραστήρα γίνεται όξινο με την
προσθήκη CO2 και διαλύει το ανθρακικό
ασβέστιο (calcium carbonate) που βρί-
σκεται μέσα στην συσκευή. Το διαλυτό
διττανθρακικό ασβέστιο απελευθερώνε-
ται σαν προϊόν της αντίδρασης. Η ποσό-
τητα του νερού εισέρχεται στον calcium
reactor από το φίλτρο κάτω από το ενυ-
δρείο (sump) είναι ίδιας ποσότητας με
αυτήν που επιστρέφει στο φίλτρο.

Η παροχή CO2 προς τον calcium reactor
ελέγχεται βέλτιστα με ένα pH controller
όπως το seramic pH Controller. Η συ-
σκευή διακόπτει την παροχή του CO2 μό-
λις επιτευχθεί η απαιτούμενη τιμή του pH.
Χρειάζεται η τιμή του pH να κατέβει σε
τουλάχιστο 6.5 χορηγώντας CO2 για την
μετατροπή ανθρακικού ασβεστίου σε διτ-
τανθρακικό ασβέστιο, και για υψηλότερη
απόδοση πιθανά να χρειαστεί τιμή pH
κάτω και από 6.0. Αυτή η τιμή του pH
μπορεί να διατηρηθεί αυτόματα από το
seramic pH Controller, δεδομένου ότι
το ηλεκτρόδιο μέτρησης του pH είναι
εγκατεστημένο μέσα τον calcium reactor.



Αμμώνιο/
αμμωνία

ΝιτρικάΝιτρώδη

Ετερότροφα 
βακτήρια

Nitrobacter 
βακτήρια

Nitrosomonas 
βακτήρια

Απόβλητα ψαριών, 
υπολείμματα τροφών 

και νεκρή άλγη

Άμεση διάσπαση των ρύπων
εντός του φίλτρου με το 

sera marin bio reefclear

Άμεση διάσπαση των ρύπων
εντός του ενυδρείου με το
sera marin bio reefclear
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Η ύπαρξη οργανικών μεταβολικών προϊόντων
μέσα στο ενυδρείο επιβαρύνει το νερό με παράγω-
γα του αζώτου. Τα προϊόντα αυτά του μεταβολισμού
περιλαμβάνουν απόβλητα ψαριών, υπολείμματα
τροφής νεκρές άλγες καθώς και νεκρά ζώα. 

Το άζωτο παρατηρείται στα ενυδρεία με διάφορες
μορφές. Πλεονάζουσα πρωτεΐνη, αμμώνιο ή αμμω-
νία, νιτρώδη και νιτρικά είναι προϊόντα εντός του
ενυδρείου που περιέχουν άζωτο.

Τα ωφέλιμα βακτήρια του sera marin bio reefclear

μετατρέπουν τα νεκρά μέρη των φυτών, τα υπο-
λείμματα των τροφών και τα απόβλητα των ψαριών
από αμμώνιο σε νιτρώδη και κατόπιν σε αβλαβή νιτ -
ρι κά. Μάκρο άλγες όπως η Caulerpa στη συνέχεια
μειώνουν αισθητά τις συγκεντρώσεις των νιτρικών. 

Τα οργανικά απόβλητα περιέχουν πρωτεΐνες, από
τις οποίες σχηματίζεται μέσα από βιολογική απο-
σύνθεση το αμμώνιο και η αμμωνία. Η αναλογία
μεταξύ αβλαβούς αμμωνίου και τοξικής αμμωνίας
εξαρτάται από την τιμή του pH. Όσο ψηλότερη η
τιμή του pH, τόσο περισσότερη αμμωνία σχηματί-
ζεται. Εφόσον η τιμή του pH στα θαλασσινά ενυ-
δρεία είναι πάντα πάνω από το 7, το επίπεδο του
αμμωνίου θα πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά.

Η συνολική συγκέντρωση αμμωνίου και αμμωνίας
ελέγχεται με το sera ammonium/ammonia-Test.
Σε περίπτωση που οι μετρημένες τιμές είναι πάνω
από 0.2mg/l, θα πρέπει να κάνετε μερική αλλαγή
του νερού και να προσθέσετε άμεσα το sera marin

bio reefclear.

9.5 Παρακολούθηση αμμωνίου, νιτρωδών και νιτρικών



Η βιολογική διάσπαση των νιτρωδών
από τα βακτήρια Nitrobacter οδηγεί
στα νιτρικά. Τα βακτήρια χρειάζονται
οξυγόνο και για αυτό το βήμα διάσπα-

σης. Τα Nitrosomonas και τα Nitrobacter βακτήρια
ζουν σε όλες τις ζώνες μέσα στο ενυδρείο όπου
υπάρχει άφθονο οξυγόνο. Αυτές περιλαμβάνουν
τα ανώτερα στρώματα του βυθού, το φίλτρο και το
εξωτερικό μέρος των ζωντανών βράχων. Το πλού-
σιο σε οξυγόνο νερό κατά συνέπεια δεν είναι απα-
ραίτητο μόνο για τα ψάρια και τα ασπόνδυλα.

Βιολογική μετατροπή από νιτρώδη σε νιτρικά
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Το επόμενο βήμα στον κύκλο του αζώ-
του είναι η βιολογική μετατροπή του
αμμωνίου ή της αμμωνίας σε νιτρώδη
από τα βακτήρια Nitrosomonas. Τα

βακτήρια χρειάζονται οξυγόνο για να το πραγμα-
τοποιήσουν. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αερό-
βια (aerobic). Τα νιτρώδη είναι υψηλά τοξικά για
τα ψάρια και τα ασπόνδυλα.

Ανεβασμένα επίπεδα αμμωνίου, νιτρωδών ή νιτρι-
κών οφείλονται σε λάθη ή ανεπαρκή συντήρηση
ενυδρείου ή περιορισμένη επιφάνεια αποίκησης
ωφέλιμων βακτηρίων. Τα επίπεδα των νιτρωδών
του ενυδρείου ελέγχονται με το sera nitrite-Test.
Μια μερικά αλλαγή νερού είναι απαραίτητη αν η
τιμή τους υπερβαίνει τα 0.3mg/l.

Οι συγκεντρώσεις αμμωνίου και νιτρωδών μπο-
ρούν να περιοριστούν με το sera marin bio reef-

clear. Το sera marin bio reefclear περιέχει βακ -
τή ρια που διασπούν το αμμώνιο και τα νιτρώδη και
κατά συνέπεια είναι είναι αποτελεσματικό με βιο-
λογικό τρόπο. Το προϊόν σε υγρή μορφή απλά
προστίθεται στο νερό του ενυδρείου και στο υλικό
του φίλτρου (δείτε σελ. 26).

Βιολογική διάσπαση του Αμμωνίου/Αμμωνίας σε Νιτρώδη

Νιτρώδη

Αμμώνιο/
αμμωνία

Νιτρικά

Νιτρώδη



Κρυστάλλινα καθαρό, 
βιολογικά υγιές νερό ενυδρείου
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Τα νιτρικά είναι σαφώς λιγότερο τοξικά
από την αμμωνία και τα νιτρώδη.
Παρόλα αυτά, συγκεντρώσεις πάνω
από 20mg/l βλάπτουν τα ευαίσθητα

κοράλλια. Επιπλέον ενισχύουν την ανάπτυξη της
ανεπιθύμητης τριχοειδούς και βλεννώδους άλγης.
Μάκρο άλγες όπως η Caulerpa προσροφούν τα
νιτ ρικά από το νερό και περιορίζουν ουσιαστικά την
μόλυνση. Μπορείτε να ελέγχετε τις συγκεντρώσεις
των νιτρικών με το sera nitrate-Test.

Βακτηριακή διάσπαση των νιτρικών μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο σε ζώνες όπου υπάρχει πε-
ριορισμένο οξυγόνο, όπου τα βακτήρια αποσπούν
το οξυγόνο από τα νιτρικά. Η διαδικασία αυτή λέ-
γεται αναερόβια (anaerobic) ή ανοξική (anoxic).
Το αβλαβές άζωτο διαφεύγει στην ατμόσφαιρα σαν
τελικό προϊόν. Η βιολογική διάσπαση των νιτρικών
συντελείται στο υπόστρωμα, αλλά κυρίως στα υλι-
κά του φίλτρου όπως το sera siporax Pro fes -

sional.

Κατανάλωση νιτρικών από την μάκρο άλγη

Νιτρικά
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9.6 Έλεγχος του νερού

Παράμετρος
Πότε ελέγχεται?

Ιδανική παράμετρος Τιμή πολύ υψηλή – μειώστε            ⇓
Τιμή πολύ χαμηλή – αυξήστε            ⇑

pH
Εβδομαδιαίως

KH
Ανθρακική 
σκληρότητα

Εβδομαδιαίως

Ca
Ασβέστιο

Εβδομαδιαίως

Αγωγιμότητα

Εβδομαδιαίως

Πυκνότητα

Εβδομαδιαίως

NH4/NH3

Αμμώνιο/
Αμμωνία

Εβδομαδιαίως

NO2

Νιτρώδη

Εβδομαδιαίως

8.0-8.5

8-12°dKH

400-450mg/l

50-54mS/cm

1.022-1.024g/cm3 στους 25°C

Ιδανικό: 0.0mg/l

Επικίνδυνο από 0.02mg/l 

Ανάλογα με την τιμή του pH

Ιδανικό: 0.0mg/l

0.3-0.9mg/l NO2 (ίσο με 0.1-0.3mg/l
NO2-N): μόλυνση νερού

Από 0.9mg/l NO2 (ίσο με 0.3mg/l
NO2-N): κίνδυνος για τα ψάρια

3.3mg/l NO2 (ίσο με 1.0mg/l NO2-N):
άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των 
ψαριών

⇓ • Μερική αλλαγή νερού με πιο όξινο νερό

• Προσθέστε CO2

⇑ • sera KH/pH-plus

⇓ • Μερική αλλαγή νερού

⇑ • sera KH/pH-plus

⇓ • Μερική αλλαγή νερού

⇑ • Προσθέστε sera marin COMPONENT 1+2
Calcium

⇓ • Μερική αλλαγή νερού με νερό χαμηλότερης
αγωγιμότητας

⇑ • Προσθέστε sera sea salt σε μικρές δόσεις
μέχρι να επιτύχετε την σωστή τιμή

⇓ • Προσθέστε sera marin bio reefclear

• Ελέγξτε το φίλτρο

• Ταΐστε λιτά

• Ελέγξτε αν λείπει κάποιο ψάρι ή άλλο 
ζωντανό

• Μερική αλλαγή νερού

• Αφαιρέστε την αιτία

⇓ • Μερική αλλαγή νερού

• Επαναλάβετε την μερική αλλαγή του νερού
μετά από 12-24 ώρες

⇓ • Μερική αλλαγή νερού (έλεγχος τιμής pH)

• Αποφύγετε τις στάσιμες ζώνες δημιουργώ-
ντας ρεύματα νερού (χρήση κυκλοφορητών)

• Προσθέστε sera marin bio reefclear

• Έλεγχος/καθαρισμός του φίλτρου

• Μειώστε τον αριθμό των ψαριών

• Ταΐστε λιτά

⇓ • Μερική αλλαγή νερού

⇑ • Προσθέστε sera sea salt σε μικρές δόσεις
μέχρι να επιτύχετε την σωστή τιμή
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Παράμετρος
Πότε ελέγχεται?

Ιδανική παράμετρος Τιμή πολύ υψηλή – μειώστε            ⇓
Τιμή πολύ χαμηλή – αυξήστε            ⇑

NO3

Νιτρικά

Εβδομαδιαίως

Mg
Μαγνήσιο

Εβδομαδιαίως

PO4

Φωσφορικά

Εβδομαδιαίως

O2

Οξυγόνο

κάθε 
δύο εβδομάδες

Cl
Χλώριο

Αλλαγή νερού

Νέο στήσιμο

ιδανικό: max 20mg/l
από 20mg/l

Πάνω από 100mg/l

Περίπου 1,300mg/l

max. 0.1mg/l
ιδανικά: κάτω από 0.05mg/l

Πάνω από 6mg/l: επαρκές οξυγόνο

Κάτω από 0.02mg/l

⇓ • Χρησιμοποιήστε 1 λίτρο sera siporax
Professional ανά 100 λίτρα νερού στο βιο-
λογικό σας φίλτρο. Ενεργοποιήστε το υλικό
προσθέτοντας sera marin bio reefclear

• Κάνετε συχνές μερικές αλλαγές νερού με
νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε νιτρικά

• Μειώστε τον αριθμό των ψαριών αν είναι
εφικτό

• Ταΐστε λιτά

• Χρησιμοποιήστε ένα protein skimmer

• Μερική αλλαγή νερού

⇓ • Μερική αλλαγή νερού

⇑ • Προσθέστε sera marin COMPONENT 6
magnesium

⇓ • Μερική αλλαγή νερού

• Προσθέστε macro algae

• Ταΐστε λιτά

• Μειώστε τον αριθμό των ψαριών

⇑ • Ταχεία αύξηση με το sera O2 plus

• Οξυγονώστε το νερό

• Ανακαλύψτε και εξουδετερώστε την αιτία

⇓ • sera aquatan για ουδετεροποίηση των
αποτελεσμάτων του χλωρίου

• Προσθέστε sera marin bio reefclear

• Οξυγονώστε καλά το νερό

Cu
Χαλκός

Γλυκό νερό

Τα ψάρια δεν 
αισθάνονται καλά

ιδανικό: 0.0mg/l (κάθε ανιχνεύσιμο
ποσό βλάπτει σοβαρά τα ασπόνδυλα
ή είναι θανατηφόρο)

πάνω από 1.0mg/l: θανατηφόρο για
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς
στο θαλασσινό ενυδρείο

⇓ • Προσθέστε sera aquatan

• Μεγάλες αλλαγές νερού με απαλλαγμένο
από τον χαλκό νερό, προετοιμάστε το νερό
με διπλή δόση από το sera aquatan



Οι λαμπτήρες φθορίου θα
πρέπει να αντικαθίστανται
με νέους μετά από ένα χρό-

νο το πολύ. Το ανθρώπινο μάτι δεν μπο-
ρεί να εντοπίσει την σταδιακή απώλεια
της έντασης του φωτός.

9.10 Έλεγχος φωτισμού

Τα υλικά του μηχανικού φίλτρου ξεπλέ-
νονται σε εβδομαδιαία βάση. Καθώς τα
μεγαλύτερα σωματίδια των υπολειμμά-
των συγκεντρώνονται από τα υλικά του
μηχανικού φίλτρου (σφουγγάρια) αρκεί
ο καθαρισμός του βιολογικού υλικού του
φίλτρου sera siporax Professional μια
φορά κάθε 3 με 6 μήνες. Βεβαιωθείτε
πως θα χρησιμοποιήσετε θαλασσινό
νερό που προέρχεται πιθανότατα από
αλλαγή νερού, για τον σκοπό αυτό. Τα

υλικά του φίλτρου ξεπλένονται στο θα-
λασσινό νερό που αφαιρέθηκε από το
ενυδρείο έως ότου δεν παρατηρείται πλέ-
ον θολούρα. Το νερό που αφαιρέθηκε,
αναπληρώνεται τώρα με φρέσκο προε-
τοιμασμένο και βελτιωμένο θαλασσινό
νερό. Η προσθήκη του sera marin bio

reefclear αντισταθμίζει την απώλεια των
βακτηρίων νιτροποίησης που προκαλεί-
ται με την αλλαγή νερού.

9.7 Καθαρισμός των υλικών του φίλτρου
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Εφόσον υπάρχουν μάκρο άλγες,
όπως η Caulerpa, μέσα στο ενυδρείο
σας, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτι-
κά την ανάπτυξή τους. Η ταχέως ανα-
πτυσσόμενη άλγη Caulerpa μπορεί
κυριολεκτικά να “πνίξει” τα ασπόνδυ-
λα λόγω ανάπτυξης. Να είστε προ-
σεκτικοί όταν αφαιρείτε τέτοιες άλ-
γες, και να μην αφαιρείτε μεγάλη
ποσότητα άλγης μονομιάς.

Τα “φύλλα” της άλγης αποκαλού-
νται και “thalli”. Αποτελούνται
από μονά κύτταρα που θα απε-
λευθερώσουν τα νιτρικά κυττα-

ρικά υγρά που περιέχουν μέσα στο ενυ-
δρείο εφόσον δεν αφαιρεθούν προσεκτι-
κά. Σας συνιστούμε να προχωρήσετε
όπως παρακάτω:

Το ρίζωμα (ο μίσχος από όπου τα μεμω-
νομένα thalli αναπτύσσονται) έχει εύ-
θραυστα σημεία δίπλα σε κάθε thalli
όπου μπορείτε να διαχωρίσετε την άλγη.
Αφαιρέστε άμεσα την ανεπιθύμητο μέρος
της Caulerpa από το ενυδρείο. Προσέξτε
να μην τραυματίσετε την άλγη, καθώς
αυτό θα προκαλέσει ανεξέλεγκτη διαρ-
ροή κυτταρικού υγρού προς το ενυδρείο.

9.8 Απομάκρυνση υπερβολικής άλγης

Απόβλητα (π.χ. νεκρά μέρη
άλγης) που συγκεντρώνονται
ενδιάμεσα από τις αλλαγές
νερού πρέπει να αφαιρού-

νται άμεσα, π.χ. με την σκούπα βυθού
sera gravel cleaner. Απόβλητα που δεν
αφαιρέθηκαν θα προκαλέσουν βαριά
επιμόλυνση νερού.

9.9 Απομάκρυνση εναποθέσεων
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Εξαρτάται από τα είδη των ψαριών και αν αυτά
χρειάζονται καθημερινό τάισμα. Μικρά, ψάρια βυ-
θού όπως τα gobies μπορούν να αντέξουν μια δυο
μέρες χωρίς φαγητό. Θα ανακαλύψουν αρκετό φα-
γητό ανάμεσα στα κομμάτια του ζωντανού βράχου
ή στα περίφυτα των φυτών. Παρόλα αυτά, μεγα-
λύτερα ψάρια που κολυμπούν συνεχώς καταναλώ-
νουν περισσότερη ενέργεια και συνεπώς θα πρέ-
πει να ταΐζονται συχνότερα.

Συνιστούμε την δημιουργία ενός εκτενέστερου
προγράμματος συντήρησης κατά την διάρκεια των
πολυήμερων διακοπών σας. Αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει την τακτική χορήγηση ιχνοστοιχείων,
ασβεστίου και μακρο στοιχείων (από σελίδα 42)
για τα ασπόνδυλα, και συμπλήρωση του νερού
εξάτμισης για την αποφυγή αλλαγών στην πυκνό-
τητα.

Προετοιμάστε ημερήσιες μερίδες φαγητού.
Εφόσον έχετε την δυνατότητα χρησιμοποιήστε μια
αυτόματη ταΐστρα. Η sera feed A plus σας επιτρέ-
πει να ταΐσετε μέχρι και 30 ημέρες, ανάλογα με τον
αριθμό των ψαριών. Το sera marin granules είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτόματες ταΐστρες. Ο μα-
λακός κόκκος διατηρεί το σχήμα του και επιπλέει
στο νερό αρκετά ώστε να καταναλωθεί πλήρως
από τα ψάρια. Τα πολύτιμα συστατικά του πέπτο-
νται άριστα, αποφεύγοντας συνεπώς την ανεπιθύ-
μητη επιβάρυνση του νερού. 

10. Όταν λείπετε σε διακοπές

Δώστε στα ψάρια σας μια επιπλέον δόση sera

fishtamin πριν τις διακοπές σας. Κάνοντας το
αυτό τα ψάρια σας θα παραμείνουν σε φόρμα, υγιή
και δραστήρια.



Ασπόνδυλα

Εφαρμόζοντας σωστή συντήρηση στο ενυδρείου,
δύσκολα παρουσιάζονται ασθένειες στα ασπόνδυ-
λα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πάρετε ορισμένες
προφυλάξεις.

Ο σχηματισμός σκελετού των σκληρών κοραλλιών
επηρεάζεται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους
30°C. Επιπλέον, η συμβιωτική άλγη που ζει στους
ιστούς των κοραλλιών (zooxanthellae) πεθαίνει,
και κατά συνέπεια προκαλείται και ο θάνατος του
κοραλλιού.

Τα καρκινοειδή αλλάζουν συχνά κέλυφος. Το νερό
θα πρέπει να περιέχει περίπου 400-450mg/l ασβε-
στίου για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και-
νούριο εξω-σκελετό. Η ανθρακική σκληρότητα θα
πρέπει να είναι μεταξύ 8-10°dKH.

Αν ένα ασπόνδυλο υπο-αναπτύσσεται παρά τις πι-
θανές προσπάθειες συντήρησης, θα πρέπει να
εξεταστεί για εξωτερικά παράσιτα. Τα παράσιτα
αυτά μπορεί να είναι πολύ μικρά και πιθανότατα
να εμφανίζονται μόνο κατά την νύχτα. Τα ζωντανά
θα πρέπει να ταΐζονται με sera crabs natural και
sera shrimps natural για την πρόληψη παραμορ-
φώσεων κατά την αλλαγή του κελύφους τους. 

Τα Planarians είναι επίπεδα λευκά ή κόκκινα
σκουλήκια μεγέθους περίπου 5mm. Μπορούν να
βλάψουν ανεμώνες, κοράλλια, κλπ. Με την βλέννα
που εκκρίνουν. Τα σκουλήκια μπορούν να αφαιρε-
θούν με απορρόφηση χρησιμοποιώντας ένα ελα-
στικό σωλήνα. Μερικές φορές αποδεικνύεται χρή-
σιμη η τοποθέτηση ενός δυνατού φακού πάνω
από το ενυδρείο την νύχτα, καθώς πολλά
planarians συγκεντρώνονται στο φώς και έτσι είναι
ευκολότερο να αφαιρεθούν. Ελέγξτε τα ασπόνδυλα
προσεκτικά πριν τα αγοράσετε! Μικρά, καφετί-
κόκκινα, οβάλ στίγματα είναι συνήθως planarians.

Παρά το γεγονός ότι τα bristle worms

(Polychaetes) καταναλώνουν απόβλητα, στο τέ-
λος τσιμπολογάνε και ανεμώνες μανιτάρια και
σκληρά κοράλλια. Επιπλέον, σχίζουν το θήραμά
τους και το τραυματίζουν με τα κοφτερά τους σα-
γόνια. Είναι δυνατή η προσέλκυσή τους με λίγο
κρέας ψαριού, η σύλληψη και η αφαίρεση τους
από το ενυδρείο. Καθώς δραστηριοποιούνται κυ-

ρίως την νύχτα, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γί-
νει στο σκοτάδι. Προσοχή: Μην τα αγγίξετε! Οι τρί-
χες τους σπάνε και μπορεί να προκαλέσουν επι-
δερμικές φλεγμονές!

Τα μικρά bristle worms κρύβονται μέσα στο χαλίκι
κατά την διάρκεια της ημέρας και μπορούν να
αφαιρεθούν με απορρόφηση ενός μεγάλου μέρους
του υποστρώματος (περίπου 30-50%) που θα ξε-
πλύνετε με γλυκό νερό. Συνήθως, αυτό αρκεί για
την περιστασιακή αφαίρεση των bristle worms.

11. Τι να κάνετε αν αρρωστήσουν τα ζωντανά
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Πολλά σαλιγκάρια τρέφονται από τις θαλάσσιες
ανεμώνες, τα κοράλλια, κλπ. Σε ένα ενυδρείο τύ-
που reef, κάθε σαλιγκάρι θα πρέπει να αφαιρεθεί
προσεκτικά χρησιμοποιώντας κάποια λαβίδα.
Μερικά σαλιγκάρια τρέφονται αποκλειστικά με άμι-
σχα ασπόνδυλα. 
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Ψάρια

Ασθένειες που προσβάλουν τα διακοσμητικά ψά-
ρια καταπολεμούνται αξιόπιστα με τις θεραπείες
της sera. Ο κίνδυνος εκδήλωσης κάποιας ασθέ-
νειας περιορίζεται σημαντικά με την σωστή συντή-
ρηση και την τακτική προσθήκη βιταμινών sera

fishtamin. Συνιστούμε την προσθήκη του sera

fishtamin πάνω στο φαγητό όπου αφήνουμε να
απορροφηθεί για περίπου ένα λεπτό πριν το τάι-
σμα. 

Η πιο συχνές και ενοχλητικές ασθένειες που επη-
ρεάζουν τα θαλασσινά ψάρια – και η προτεινόμενη

Το Cryptocaryon διαχειρίζεται με το sera costapur

ή το sera med Professional Protazol. Το sera

costapur βλάπτει ορισμένα ασπόνδυλα (π.χ. σκλη-
ρά κοράλλια, σαλιγκάρια, γαρίδες) και θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο σε ενυδρείο καραντίνας για
λόγους ασφαλείας.

Είδη γαρίδων κυνηγών όπως οι marbled shrimps

(διαφορετικά είδη Saron), μπορούν στην κυριολε-
ξία να αποκόψουν τις ανεμώνες. Εφόσον ενδιαφέ-
ρεστε για τα νυκτόβια αυτά ζωντανά, θα πρέπει να
τα διατηρείτε ξεχωριστά. 

Παρασιτικές ασθένειες που προκαλούνται από μι-
κροοργανισμούς (βακτήρια, μονοκύτταρα παράσι-
τα) παρατηρούνται κυριολεκτικά μετά από βλάβη
που προκλήθηκε από χημικά (π.χ. όζον, υπεροξεί-
διο του υδρογόνου, φωσφορικά) και δεν παρατη-
ρούνται σχεδόν ποτέ σε καλά συντηρημένα ενυ-
δρεία.

Η καταπολέμηση των προαναφερθέντων παρασί-
των με θεραπείες είναι δυνατή μόνο σε ενυδρεία
καραντίνας καθώς οι θεραπείες δεν κάνουν διάκρι-
ση μεταξύ “επιθυμητών” και “ανεπιθύμητων”
οργανισμών.

αντιμετώπισή των προσβεβλημένων ψαριών, πα-
ρουσιάζονται στην συνέχεια.

Μόλυνση από Oodinium ocellatum (ασθένεια
velvet) διαχειρίζεται αποτελεσματικά με το sera

med Professional Protazol. Παρακαλούμε δια-
βάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Το βλεφαριδοφόρο Cryptocaryon irritans μοιάζει
με το παράσιτο του γλυκού νερού Ichthyophthirius
και για τον λόγο αυτό αποκαλείται “Ich Θαλασσινού
νερού”. Τα συμπτώματά του είναι λευκά στίγματα
μέχρι 1 χιλιοστό σε διάμετρο πάνω στο σώμα και
έντονες κινήσεις σε προσπάθειες τριψίματος από
τα ψάρια.



Θεραπείες sera med Professional – 
Υψηλά αποτελεσματικές και ικανοποιητικά ανεκτές
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Σε στενή συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του
γνωστού παρασιτολόγου, Καθηγητή Dr. Heinz
Mehlhorn (Heinrich-Heine-Πανεπιστήμιο Düssel -
dorf/Γερμανία), η sera κατάφερε το λανσάρισμα
μιας νέας σειράς μοναδικών, υψηλά αποτελεσμα-
τικών, μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων, για
ορισμένα εκ των οποίων έχει ήδη κατατεθεί αίτηση
κατοχύρωσης της πατέντας. Τα προϊόντα απευθύ-
νονται κυρίως σε μυημένους, έμπειρους χρήστες
που αναζητούν άμεση και συγκεκριμένη υποστήρι-
ξη από υψηλά αποτελεσματικές θεραπείες εφόσον
έχει γίνει ακριβής διάγνωση συγκεκριμένης ασθέ-
νειας. 

Το sera med Professional Tremazol περιέχει το
αξιόπιστο, αποτελεσματικό και άμεσα ενεργό συ-
στατικό Praziquantel, το οποίο έχει εφαρμοστεί επι-
τυχώς κατά των μολύνσεων από πλατυέλμινθες
(flatworm) στην ανθρώπινη και την κτηνιατρική ια-
τρική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πατενταρι-
σμένος ιδιαίτερα αποτελεσματικός παράγοντας διά-
σπασης του συμπλέγματος διασφαλίζει την
ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος στο νερό,
κάτι που υπό κανονικές συνθήκες είναι δύσκολο να
επιτευχθεί, επιτυγχάνοντας την ταχύτατη επίδραση
του δραστικού συστατικού πάνω στο παθογόνο. 

Το φάσμα εφαρμογής της θεραπείας ποικίλει από
τα σκουλήκια επιδερμίδας και βραγχίων
(Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp.) μέχρι τους ται-
νιοσκώληκες (π.χ. Bothriocephalus sp.). Πέραν της
εξαιρετικής του δράσης είναι ιδιαίτερα καλά ανεκτό
και κατάλληλο για την θεραπεία θαλασσινών ψα-
ριών σε ενυδρείο καραντίνας. 

Οι βακτηριακές ασθένειες προκαλούν διάφορα συ-
μπτώματα. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα περι-
λαμβάνουν επιδερμική βλέννα και σάπισμα πτε-
ρυγίων. Οι βακτηριακές ασθένειες διαχειρίζονται
σε ενυδρείο καραντίνας με sera baktopur και sera

baktopur direct σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 
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Θα πρέπει να εφαρμόζετε όλες τις θεραπείες σε ενυδρεία καρα-
ντίνας γιατί πολλά ασπόνδυλα δεν μπορούν να τις ανεχθούν. 

Τα ψάρια εξασθενούν σημαντικά από την ασθένεια. Μια θεραπεία
βιταμινών με sera fishtamin θα πρέπει να εφαρμόζεται για την
ενίσχυση του οργανισμού των ψαριών μετά από θεραπεία.
Συνιστούμε την προσθήκη του sera fishtamin στην τροφή όπου
αφήνουμε να απορροφηθεί για ένα λεπτό ακριβώς πριν το τάι-
σμα.

Η χρήση θεραπειών μπορεί να επηρεάσει και τα ωφέλιμα βακτή-
ρια. Το sera marin bio reefclear συνεπώς, θα πρέπει να προ-
στίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, μετά από κάθε θερα-
πεία. Ο άνθρακας sera super carbon θα αφαιρέσει υπολείμματα
θεραπειών από το ενυδρείο μετά το πέρας της θεραπείας.

Τα ψάρια καθαριστές cleaner wrasses και οι γαρίδες cleaner
shrimps βοηθούν την απομάκρυνση των εξω-παρασίτων. Μερικά
είδη stinging coral species (π.χ., γοργόνειες) βοηθούν επίσης
στην προστασία των ψαριών από μερικές ασθένειες.

Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την διάγνωση και
την θεραπεία των ασθενειών των ψαριών στον οδηγό της sera

“Υγιή ψάρια ενυδρείου”.

Καλές, σταθερές συνθήκες νερού και ποικιλία στην διατροφή σε
συνδυασμό με παροχή βιταμινών είναι τα πιο σημαντικά βήματα
πρόληψης των ασθενειών των ψαριών.

Μετά από την θεραπεία
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