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Deniz akvaryumu, günlük rutin olayları arka-
nızda bırakmanızı sağlar. Egzotik su dünya-
sına dalın, küçük maceraları gözlemleyin ve
Güney Denizlerindeki göz kamaştıran mercan
kayalıklarını veya harika sahilleri hayal edin.
Böyle bir akvaryum evde tatil yapmaya ben-
zer. Akvaryumlar sağlığımızı ve yaşam sevgi-
mizi de destekler. Çalışmalar bunu kanıtla-
mıştır. Akvaryumla kendinizi çok daha iyi
hissedeceksiniz.

Deniz akvaryumları harika gözükür ve deko-
ratiftir. Işığın su üzerindeki yansımaları ve su
akımında yüzen organizmalar eşsiz bir keyif
oluşturur – her dairede en iyi aydınlatma.

Akvaryumla daha iyi bir yaşam kalitesi
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1. Tropik denizler, 
çok çeşitli yaşam alanları

Ekvator yakınlarındaki denizler, yalnızca bin-
lerce balık türüne ev sahipliği yapmakla kal-
maz, ayrıca bilinmeyen sayıda omurgasız
canlıların da yaşam alanıdır. Tür çeşitliliği ve
türlerin tropikal mercan resiflerinde oluştur-
duğu ağlar, tropikal yağmur ormanları ve sa-
kinleri kadar inanılmaz derecede karmaşıktır
ve akvaryum meraklılarının tekrar tekrar esin

kaynağı olmuştur. Mercan resiflerinin, deniz
yosunlarının veya mangrov alanlarının karan-
lık sularında yüzen türlerin çoğu, akvaryum-
lara mükemmel uyumludur ve fazla çaba har-
camadan bakılabilir. İnanılmaz renkleri ve
hareketleriyle bu hayvanlar tüm akvaryum
içerisinde gerçekten dikkat çekici olur.

Yeni Gine yakınlarında bir deniz yosunu
Culcita novaeguineae Yastık yıldızı

Güneydoğu Endonezya'da
halka şekilli saçaklı resif



Mercanlar, karidesler ve diğer omurgasızlar
aynı akvaryumda tutulacaksa, uygun balık
türlerinin sayısı azalır. Birçok balık, yavru ba-
lıkları, karidesleri ve tentakülleri yiyen preda-
törlerdir.

Barışçıl balıklar bile sorunlara neden olabilir:
Örneğin deniz atları, çok sık beslenmelidir ve

bu da suyun kirlenmesine neden olur. Ayrıca
çok yavaş yedikleri için diğer balıklar onların
yemini yer. Dahası, sakin su koşulları gerek-
tirir bu nedenle güçlü akımların olduğu mer-
can resif akvaryumlarında tutulamaz.

1.1 Canlı kaya

Canlı kayalar, bitkiler ve hayvan organizmalarının arasında
büyeyerek nemin taşındığı ve uygun sıcaklığın oluştuğu
resif kaya parçaları demektir. Bu sayede birçok yararlı 
küçük organizma, akvaryumunuza girer ve doğal ortamı
destekler.

1.2 Hangi hayvanlar uygundur?

girmeden 
önce

bağlı 
mercanlardan
sonra

55



6

örn. Deri mercanlar (Sarcophyton spp., Lobophyton spp.,
Sinularia spp.)

Mantar anemonları (burada: Discosoma spp.)

Anemonlar (örn. soytarı balıkları için simbiyotik anemonlar)

Bazı mercanların dokularında zooaksantel denen yosunlar
yaşar. Tüm gerekli besinleri zooaksantelden aldıkları içi bu
mercanların beslenmesine gerek yoktur. Besinlerini zooak-
santelden almayan diğer mercan türleri beslenmelidir.

İyi su bakımı, aşağıda listelenen omurgasızların hareketli
akvaryum sakinleri olmasını sağlar:

Mercanlar ve diğer omurgasızlar



Mercanlar ve diğer omurgasızlar
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Koloni anemonları (burada: Zoanthus spp.)

biraz tecrübeyle, ayrıca taş mercanlar (burada: Acropora
Seriatopora spp.)

Deniz kestaneleri (Echi no me tra spp.) Yılan yıldızları (Ophiorachna spp.)



Başlangıçta kolaylıkla bakılabilen deniz
canlıları
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Akvaryum içerisinde omurgasızlarla birlikte tutulabilecek
balıklar, karidesler ve kerevitler:

Papaz balığı (Chromis spp.)

Benekli sırtlar (Pseudochromis fridmani)

Kaya balıkları (Cryptocentrus cinctus)
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Kardinal balıkları (Pterapogon sp., Sphaeramia)

Soytarı balıkları (Amphiprion spp.)

Çırçırlar (Macropharyngodon spp.)

Başlangıçta kolaylıkla bakılabilen deniz
canlıları



Cerrah balıkları (Zebrasoma spp.)

Pistol karidesler (Alpheus spp.)

Temizleyici karidesler (Lysmata spp.)

10

Başlangıçta kolaylıkla bakılabilen deniz
canlıları
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sera deniz biyotop akvaryumları için herşeyin
dengeli olmasını sağlayacak birkaç öneride
bulunmaktadır. sera marin yem ve bakım
ürünleriyle, daha önce akvaryum tecrübeniz
olmasa bile, bir deniz akvaryumuna başarılı
şekilde bakmanız çok kolay olacaktır.

sera biyotop akvaryumları bağlanmaya hazır-
dır, tamamen donatılmış sera marin Biotop
Cube 130. sera deniz biyotopu önerileriyle
farklı ve daha büyük akvaryumlar kurmanız da
mümkündür.

Bazı hayvanlar, büyüklükleri, beslenme alış-
kanlıkları ve diğer ihtiyaçlarından dolayı ak-
varyumda tutulamaz. Farklı kökenlerden ge-
len hayvanları bir arada tutmamalısınız. Bu
durum doğal olmayan reaksiyonlara ve türler
arasında strese neden olabilir.

Taş mercanlar, küçük akvaryumlar için en az
uygun olan hayvanlardır. Genellikle yüksek
yoğunluktaki ışığın yanı sıra güçlü ve değiş-
ken su akıntılarına ihtiyaç duyar. Bu ortamın
küçük akvaryumlarda oluşturulması neredey-
se imkansızdır. Bakımı daha kolay olan yu-
muşak mercanları öneririz.

Tabi ki küçük bir akvaryuma büyük balıklar
koymamalısınız. Almak istediğiniz balığın en
son hangi boyuta ulaşacağını satıcıya daima
sorun. Avcı balıklar da ideal bir seçim sayıl-
maz, ancak barışçıl balıklar uygundur.
Tasarım açısından bakıldığında bir veya iki
küçük türün üzerinde yoğunlaşmak ve biyo-
topun bir kısmını kurmak en iyisidir.

2. Deniz suyu biyotop önerileri
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Soytarı balıkları farklı anemonlarla simbiyoz
halinde yaşar. Balıklar zehirli anemonların do-
kunaçları arasında barınır, anemonun zehrine
karşı bağışıklık kazanmıştır. Yavrularını da
anemonun çevresinde büyütür. Buna karşılık
anemon, balıklar tarafından yenmemiş besin-
lerden ve balık dışkılarından yararlanır. Sarı
kuyruklu damsel balığı, temizleyici karidesler
ve deniz kestaneleri bu temel unsur ile uyum-
ludur.

Canlı kayaları akvaryumun yarı arka yüksek-
liğine kadar arka tarafta yığın. Daha sonra en
üstteki kaya yığınlarına Caulerpa yosunu (1)
dikebilirsiniz. Hızla büyüyen yosun amonyum
ve nitrat gibi kirletici maddeleri sudan uzak-
laştırır. Akvaryumdaki diğer canlıların üzerine
doğru fazla büyümesini önlemek için düzenli
olarak yosunların bir kısmını koparmalısınız.
Lütfen her seferinde filizlerin en az üçte birini
alın.

Büyük canlı kaya yığınlarının önüne, anemon
kolonileri (2) ve yumuşak mercanların (3) bü-
yümesi için ideal olan düz canlı kaya yığınları
yerleştirin. Ön orta kısma güzel görünümlü,
parlak kumlarla çevrili bir halı anemonu (4)
koyun.

Canlı kaya yığınlarını koyduktan sonra koloni
anemonlarını ekleyerek işe başlayın. Bir veya
iki hafta sonra ön kısma halı anemonunu ko-
yun. Anemonu seçerken fazla büyük olma-
masına dikkat edin. Çapı en fazla 20 cm olan
küçük canlıları tavsiye ederiz. Anemonun
nakliye sırasında yaralanmamış olması ve
hayvanın oral diskinin sağlam olması önem-
lidir. Anemon yerleşmek için düz bir taş bu-
lunan engebesiz kumlu bir yere ihityaç duyar.
Anemonun kendisini akvaryum taban camına
yapıştırması da mümkündür. 
Anemon yerleştikten sonra soytarı balıkları (5)
eklenir. Amphiprion ocellaris türü balıklar ge-
nellikle Stichodactylus türüne ait anemonları
hemen kabullenir ve bunların içlerine kaçarlar.

2.1 Biyotop: Soytarı balıkları, anemon

2

3

5

4

1
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Soytarı balığı ve anemon biyotopu için önerilen canlılar

Soytarı balığı 
Amphiprion ocellaris
1 , 1

Sarı kuyruklu damsel balığı 
Chrysiptera spp.
1 , 1

Halı anemonu 
Stichodactylus spp.
Ön planda

Temizlikçi karides 
Lysmata amboinensis
2 adet

Deniz kestaneleri 
Echinometra spp. veya Colobocentrotus spp.
yaklaşık 2 cm büyüklüğünde 2 adet

Yosun oluşturan kök gövde 
Caulerpa spp.
Birkaç filiz 
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Yumuşak mercanlar, taş mercanlar
Sinularia spp., Sarcophyton spp., Lobophyton
spp., Cap nella spp., Xenia spp.
Koloni anemonlarının önüne her biri 5 cm olan
birkaç küçük koloni yerleştirin

Mantar anemonları
Discosoma spp.
Yumuşak mercanların arasına farklı renklere
sahip 2 – 3 grup ekleyin

Koloni anemonları
Zoanthus spp., Protopalythoa spp., 
Para zo an thus spp.
Düz canlı kaya yığınlarına yerleşmek için her biri
yaklaşık 5 cm olan birkaç küçük koloni

Canlı kaya
10 – 14 büyük ve 6 – 8 küçük yığın, 
toplamda yaklaşık 15 kg

Heliopora spp.

Euphyllia spp.
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Gel-git sırasında suların çekilmesiyle, parlak
renkli küçük balıkların ve yumuşak mercanla-
rın da aralarında bulunduğu pek çok hayvan,
bazıları çok küçük olan resif havuzlarında izole
olmuş halde kalır. Bu rengarenk canlı topluluk,
küçük balıklar (damsel balıkları, gobiler) kari-
desler, koloni anemonları ve yumuşak mer-
canlardan oluşur.

İlk önce canlı kaya düzenlemesini, “soytarı
balığı, anemon” biyotopunda olduğu gibi, çok
sayıda küçük yarık ve ince oyuklar oluşturarak
yapın. Bunlar daha sonra yerleşik omurgasız-
ların tutunması ve küçük balıkların saklanma-
sına olanak sağlayacaktır.

Mercanları eklemeye başlayın. Yumuşak mer-
canlar (Kenya ağaç mercanları) (1), koloni ane-
monları (2) ve mantar anemonlarını (3) kaya
yarıklarına yerleştirin.
Eklenecek olan balıkları sarı kuyruklu damsel
balıkları (4) ve gobiler (5) gibi küçük türlerle sı-
nırlandırılmalıdır. Her balık türünden en fazla
2 adet koyun. Cinsiyetlerini ayırt edebilmeniz
mümkünse, her bir türden bir erkek bir de dişi
balık koyun. Cinsiyet tayini mümkün değilse,
her tür için bir yetişkin bir de yavru balık seçin.
Böylece hayvanlar kavga etmeden bir hiye-
rarşi oluşturur.
2 adet temizlikçi karides (6) de unutulmama-
lıdır. Lysmata amboinensis türleri hermafrodit
olduğundan, iki tanesi daima bir çift oluşturur.

2.2 Biyotop: Kaya havuzu

3

5

6

1

2

4
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Resif havuzu biyotopu için önerilen canlılar

Sarı kuyruklu damsel balığı
Chrysiptera spp.
1 , 1

Limon gobi
Gobiodon citrinus
1 , 1

Küçük yılan yıldızları
yaklaşık 5 adet

Orchid dottyback
Pseudochromis fridmani
1 , 1

Temizlikçi karides
Lysmata amboinensis
2 adet

Deniz kestaneleri
Echinometra spp. veya Colobocentrotus spp.
yaklaşık 2 cm büyüklüğünde 2 adet



17

Mantar anemonları
Discosoma spp.
Yumuşak mercanların arasına farklı renklere 
sahip 2 – 3 grup ekleyin

Canlı kaya
10 – 14 büyük ve 6 – 8 küçük yığın, 
toplamda yaklaşık 15 kg 

Yumuşak mercanlar
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Xenia spp.
Her biri 5 cm boyunca birkaç küçük koloni
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Cryptocentrus, Valencienna, Flabelligobius
veya Stonogobiops gibi türlere ait gobiler dai-
ma Alpheus türü pistol karidesleri ile birlikte
yaşar. Karideslerin görme yeteneği zayıftır ve
su dibindeki tortularda balıklara yaşam alanı
sağlayan oyuklar açarlar. Balıklar da bunun
karşılığında karidesleri korur ve onlara yiye-
cek temin eder. Bunlar tamamen farklı iki hay-
van türü olan balık ve karidesin birbiriyle bağ-
lantı kurduğu oldukça devingen topluluklardır.
Bu iki türün birlikte evrimleşmesine (koevo-
lüsyon) mükemmel bir örnektir.

Canlı kaya yığınlarını akvaryumun ön tarafın-
da hayvanlar için kumlu bir bölge kalacak şe-
kilde ayarlayın.

Aşağıdaki pistol karidesi (1) türlerinden ge-
nellikle sadece birkaçını seçmeniz gereke-
cektir: Alpheus bellulus ve A. randalli.
Alpheus bellulus çok aktif bir türdür ve
Cryptocentrus cinctus gibi büyük gobilerle (2)
birlikte yaşar. Dişilerin karın bölgesi erkekler-
den daha büyüktür. Stonogobiops türü gobi-
ler genellikle kırmızı beyaz Alpheus randalli
karidesleriyle birlikte yaşar.

Kumlu bölgenin ortasında yer alan küçük bir
canlı kaya yığını, gobi ve karideslerin ilk sak-
lanacağı yerdir. İdeal olarak, kaya yığınının al-
tına parmağınızı kullanarak küçük bir delik
açabilirsiniz. Hayvanları bir bardak kullanarak
birer birer ekleyin. Bardağı yavaşça baş aşağı
çevirin ve kaya yığınının önündeki delik bulu-
nan yere koyun. Karides hemen deliğe kaça-
cak ve kazmaya başlayacaktır. İkinci karides
için de aynı şeyi yapın. Yaklaşık bir saat sonra
aynı yere yine bardağı kullanarak gobileri ek-
leyebilirsiniz. Akvaryum içinde herhangi bir
yere koymaktansa, böyle yaparak, gobilerin
karidesleri daha çabuk bulmasını sağlarsınız.
Simbiyozun asıl kısmı kurulur kurulmaz son-
raki aşamaya geçebilirsiniz. 

2.3 Biyotop: Kaya balıkları, pistol karidesleri

Akvaryum sakinlerini eklemeden önce lütfen
8. bölümü okuyun. Karides ve gobileri bir ba-
lık ağı ile bardağa alabilir ve işleme yukarıda
anlatıldığı gibi devam edebilirsiniz.

1

2
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Gobi ve pistol karidesi biyotopu için önerilen canlılar

Gobiler
Cryptocentrus cinctus veya Stonogobiops spp.
1 , 1

Temizlikçi karides
Lysmata amboinensis
2 adet

Pistol karidesi
Alpheus spp.
1 , 1

Deniz kestaneleri
Echinometra spp. veya Colobocentrotus spp.
yaklaşık 2 cm büyüklüğünde 2 adet

Yosun oluşturan kök gövde
Caulerpa racemosa spp.
Birkaç filiz 

Yosun oluşturan kök gövde
Caulerpa spp.
Birkaç filiz
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Yumuşak mercanlar
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Lobo phyton spp.
Her biri 5 cm boyunca birkaç küçük koloni

Mantar anemonları
Discosoma spp.
Yumuşak mercanların arasına farklı renklere 
sahip 2 – 3 grup ekleyin

Canlı kaya
10 – 14 büyük ve 6 – 8 küçük yığın, 
toplamda yaklaşık 15 kg
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Ön yüzü bombeli akvaryum
Cilalı cam
Hacim yaklaşık 130 litre
Boyutlar: G 51 cm x Y 66,5 cm x
D 57 cm

Akvaryum kapağı ile
T5 PL-24 W akvaryumları için
2 floresan lambası
aktinik mavi aydınlatma
renksiz gün ışığı
Ay ışığı simülasyonu için 2 LED
lambası
Elektronik parçaları soğutmak
için 2 fan
Entegre yem bölmesi
Soğutma sistemi veya akse -
suarları bağlamak için gözler

4 odalı dahili filtre ile
sera marin Protein Skimmer
PS 130
Mekanik filtrasyon için 2 filtre
süngeri
sera ısıtıcı 100 W
Biyolojik filtrasyon için 540 m²
filtre yüzeyi ile sera siporax
Professional 2.000 ml
sera akiş pompası STP 1000
sera UV temizleyici 5 W

100 ml sera aquatan su dü -
zenleyici
100 ml sera marin bio reef-
clear kirliliğin acil yok edilmesi
için biyo kültürüze edilir

3. Teknik ekipman ve filtreleme

Tüm ekipmanıyla sera marin Biotop Cube
130 kullanıma hemen hazırdır. İhtiyacınız olan
tüm teknik ekipmanı içerir.

3.1 Deniz dünyasına kolay bir başlangıç için 
Kompakt Akvaryumlar

3
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sera marin Biotop Cube 130, tam uyumlu
kabiniyle tamamen donatılmış 130 litrelik bir
deniz akvaryumudur.

Aşağıdaki tavsiyeler daha büyük deniz akvar-
yumlarının kurulumu içindir:

Floresan lambalar, metal halojenür lambalar
(HQI) veya eşdeğerleri HCI ya da CDM, veya
her ikisinin kombinasyonu, deniz akvaryum-
larının aydınlatılması için kullanılır.

Floresan lambaları kullanılırken, su derinliği
50 cm’yi aşmamalıdır. sera Combi-Re flec -
tors kullanımı, ışık yoğunluğunu %100’e 
kadar artırır.

Aydınlatma lambaları kullanıyorsanız, en iyi
aydınlatma koşullarını sağlamak için farklı ışık
spektrumlarını kombine etmelisiniz. Ön plan
lambası olarak sera deep sea kullanmanızı
tavsiye ederiz. 380 – 450 nm değerinden özel
ışık spektrumu ile aktinik mavi deniz ışığı sağ-
lar, tropikal resiflerdeki ışık koşullarını oluştu-
rur. Mavi ışık spektrumu ile omurgasızların
gelişimi ve renkliliği mükemmel şekilde zen-
ginleşir. Deniz akvaryumuna tropikal gün ışığı
sağlamak için sera blue sky kullanmanızı
tavsiye ederiz.

sera akvaryum lambaları T8 ve T5 olarak 
bulunur. Daha yoğun T5 PL lambaları sera
marin Biotop Cube içerisinde mevcuttur.

3.2 İyi aydınlatma

sera marin Biotop Cube 130 karma yumu-
şak mercan ve balık toplulukları için uygun
farklı renklerde T5 PL lambaları (2.1) içerir.
Biyoaktif filtre sistemi kirletici maddeleri he-
men parçalamaya başlar. Bu sizi birkaç hafta
süren “aktivasyon aşaması”ndan kurtarır.
Balık ve diğer canlılar kısa süre sonra ekle-
nebilir.



İpucu
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Akvaryum balıklarının çoğu yaklaşık 25 °C sı-
caklığa alışıktır. Akvaryum suyu bu sıcaklığa
uygun şekilde ısıtılmalıdır. Suyun tamamının
ısıtılması için, akvaryum ısıtıcısı suyun etra-
fından akacağı bir yere yerleştirilmelidir.
Gerekli watt seviyesinin belirlenmesi çok ko-
laydır: Hafif ısıtılan odalardaki akvaryumlar
için litre başına yaklaşık 1,5 Watt hesaplayın.
Akvaryum sıcak bir odadaysa, litre başına 
1 Watt yeterlidir. Isıtıcı seçerken tereddütsüz
en güçlü versiyonu seçilmelidir, belirli miktar-
daki ısı üretimi için güç tüketimi aynıdır.

Çubuk şekilli sera akvaryum ısıtıcıları
tamamen suya dayanıklıdır ve deniz su-
yuna dirençlidir. Sıcaklık ayarı, sıcaklık
ölçerdeki ayar düğmesi sayesinde çok
kolaydır. sera akvaryum ısıtıcıları 25 ila
300 Watt değerleri arasında bulunabilir
ve koruyucu ızgarayla uyumludur.

Doğru ısıtıcı nasıl seçilir:

3.3 Doğru su sıcaklığı

Tüm akvaryum boyutları için uygun sera akvaryum ısıtıcısı

Daha güçlü ısıtıcının, daha yüksek güç
koruması vardır, örn. evinizdeki ısıtıcı bozul-
sa bile.

!!

akvaryum boyutu

litre

5 °C

10 °C

15 °C
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Tatlı suya nazaran, tuzlu suyun fiziksel ve
kimyasal özellikleri ek filtreleme gerektirir.
Örneğin balık dışkılarından kaynaklanan ve
suda çözünen protein, içeri üflenen hava ile
sudan uzaklaştırılır. Bu görev süzgeç tarafın-
dan yerine getirilir.

Süzgeç görevleri

Süzgeç, deniz akvaryumu filtrelemesinin kal-
bidir. Mikroorganizmalar, omurgasızlar ve ba-
lıklar tarafından suya bırakılan proteini temiz-
ler. Yüzen maddeler gibi partikülleri süzgeç
temizler ve akvaryumu havalandırır. Sudan
alınmayan protein, amonyak, nitrit ve nitrat
gibi zararlı maddelerin artmasına neden olur
(bakteriyel ayrıştırma zinciri proteinle başlar).
Türlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak deniz canlı-
larının kapalı sistemlerde bakılması daha zor-
dur hatta bazen imkansızdır.

Çalışma prensibi

sera marin Protein Skimmer dispergatör
pompası suyu akvaryumdan veya filtre oda-
sından (1) geçirir, sera fırıldağıyla küçük ba-
loncuklara dönüştürüldüğü cayro kutusu (2)
içerisinde düşük basınç (3) oluşturarak ha-
vayla suyu karıştırır. İnce hava baloncukları
proteinlerin yerleşebildiği geniş bir yüzey
sağlar.

Bu su/hava karışımı, protein süzgecinin (4) iç
reaksiyon odasına pompalanır. Yan taraflara
(5) yönlenen çıkışlar, yüzen hava baloncukla-
rını uzun süre tutarak karışımı döndürür ve
yüzme alanını artırır. Protein bu oda içerisinde
baloncuklarla birleşir. Baloncuklar su yüze-
yinde birikir ve burada yüzerken katı bir kö-
pük oluşturur. Bu köpük kutusunun darlaşan
denge borusu, köpüğü toplandığı yer olan (6)

3.4 Su arıtma

3.4.1 Protein ve diğer 
organik maddelerin yok edilmesi 

3

6

5 2

1

7

yüzme kutusuna yönlendirir. Arındırılmış su
yüzgecin altındaki denge borusuna akar,
bağlı olduğu çıkış borusundan (7) akvaryuma
veya filtre haznesine geri döner.

4
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Süzgeçler, protein ve diğer organik maddeler
tarafından oluşturulan su kirliliğini azaltır.
Akvaryumu havalandırır ve oksijen sağlar.
Süzgeçler, süzülen atık maddelerin akvaryu-
ma yeniden karışmasını önlemek için düzenli
olarak temizlenmelidir.

sera marin Protein Skimmers yüksek per-
formanslı, enerji tasarruflu ve esnek kullanımlı
dispergatör süzgeçlerdir. sera marin Protein
Skimmer 400 HO 400 litreye kadar olan ak-
varyumlara uygundur. Akvaryumun altına yer-
leştirilerek kullanılabildiği gibi (atık) askı şek-
linde de kullanılabilir. Bu nedenle tatlı su
akvaryumundan deniz akvaryumuna geçmek
isteyen akvaryum sahipleri için çok uygundur.
sera marin Protein Skimmer 600 S akvar-
yum altına yerleştirilen (atık) filtre olarak 600
litrelik akvaryumlarda kullanılabilir.

sera marin Biotop Cube 130 içerisinde kü-
çük ama güçlü sera marin Protein Skimmer
PS 130 bulunur.

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 Mekanik su arıtımı

Büyük ve katı kir parçacıkları (yenmemiş yem
veya yosun parçacıkları gibi) mekanik filtre-
leme aşamasında toplanarak biyolojik filtre
malzemesinin tıkanması önlenir. sera marin
Biotop Cube 130’da filtre süngerleri bu 
büyük parçacıkları tutar. Böylelikle biyolojik
filtrenin etkinliği artar.

Bu filtre malzemesi atık maddelerin suyu kir-
letmesini önlemek ve su akış oranının yüksek
olmasını sağlamak için düzenli olarak yıkan-
malıdır.

Yararlı bakteriler biyolojik atıkları parçalaya-
rak tuzlu suyu temizler. Bunlar amonyum,
amonyak ve nitrit gibi süzülemeyen madde-
lerdir. Bu arıtım işlemi özel filtre malzemesi
içinde olur. sera marin Biotop Cube 130’da
olduğu gibi filtreye bağlı olarak, ayrı bir filtre
odası bulunur.

Biyolojik arıtma kalitesi için iki unsur önem -
lidir:
1. Filtre malzemesi
2. Arıtma bakterileri

Filtre malzemesi uygun çalışma koşullarını
sağlar

sera siporax Professional filtre malzemesi
benzersiz bir yüzey yapısına sahiptir. sera
sipo rax Professional, sera marin bio reef -
clear içinde bulunan farklı bakteri türleri için
en uygun koşulları sağlar. Bakteriler büyük,
kalın yüzeye en uygun şekilde tutunur.
Oksijen ihtiyaçları yeterince karşılanır ve ae-
robik (oksijenli) bir süreçte amonyağı nitrite
çevirirler.

sera siporax Professional’ın oldukça geniş,
açık gözenekli tünel yapılar besin kaynağı
olan anaerobik bakteriler için ideal tedariği
sağlarken az miktarlarda tatlı su temin eder.
Bakteriler yeterli oksijen sağlamak için nitratı
parçalar. Bu aynı zamanda nitratın devamlı
olarak azalmasına izin verir. Tüplerin iç çapları
büyük olduğundan, atık maddeler bakterileri
alıp götürmeden çabucak transfer edilir.

Bakterilerin yerleşeceği filtre ortamı tüp
şekilli olmalıdır. Böylelikle su tüplerin
içerisinde akar. Filtreleme işlemini etkileye-
bilecek tıkanma oluşmaz.

3.4.3 Biyolojik su arıtımı

Önemli:!!

1 litre 

sera siporax

Professional yüzeyi 

neredeyse 34 litre kilden

yapılmış filtre mazemesi

kadar biyolojik filtreleme

gücüne sahiptir
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sera NH4/NH3-Test, sera NO2-Test ve sera
NO3-Test kullanarak sırasıyla amonyum/
amonyak, nitrit ve nitrat oranlarını kontrol
edebilirsiniz.

Akvaryumda kirleticilerin kalıcı şekilde 
ayrıştırılması için volkanik kayalardaki 
milyarlarca arındırı bakteri

sera marin bio reefclear ince zemin volka-
nik kaya içerisinde bakteri kültürleri içerir. 
Bu nedenle kendi yerleşme alanlarını birlikte
getirir ve su arıtımına sadece filtre içerisinde
değil tüm akvaryumda başlatabilir.

sera marin bio reefclear, sera siporax Pro -
fes sional üzerine veya doğrudan akvaryuma
dökülebilir. Akvaryum suyuna ekledikten son-
ra mineral bulanıklık oluşacaktır. Temizleme
etkisi başlayacağından bir kaç saat sonra yok
olacaktır. Bu süre boyunca volkanik kaya, su
bulanıklığına neden olan yüzen maddeleri
yok eder ve su daha önce hiç olmadığı kadar
temiz olur. Bu olumlu etkiyi kalıcı olarak sağ-
lamak için sera marin bio reefclear haftalık
aralıklarla düzenli olarak eklenmelidir.
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sera marin Biotop Cube 130 içerisinde ol-
duğu gibi UV-C cihazının aşağı akımı, kalıcı
sağlıklı akvaryum suyu oluşturur.

• Hayvanları ters yönde etkileyen sudaki pa-
tojenler azalır. Özellikle, beyaz benek has-
talığı patojenlerinin sayısı, suda serbest
yüzdüğü aşamada, UV-C radyasyonu ile
azaltılabilir. Patojenler zarar görür ve bu pa-
tojenlerin hızlı çoğalması önlenir.

• Tüm yüzen yosun türleri, kimyasal madde
kullanmadan güvenilir şekilde yok edilir.

Akvaryumda yaşayanlar ve filtre organizma-
ları UV-C temizleyicilerinin kullanımından ha-
sar görmezler. UV-C temizleyicilerinin etkili
olması için günde 24 saat çalıştırılmalıdır.
Biyolojik olarak sağlıklı suyu kalıcı şekilde
sağlayacaktır. Cihaz, sadece suda bakım ya-
pıldığı zaman kapatılır.

sera UV-C Sistemi 5 W, 500 litreye kadar
olan akvaryum suyu oranında, entegre UV-C
filtre temizleyicisi olmayan filtreler için ideal
destektir. Filtreler ve pompaların bağlantısı
için çok amaçlı, oldukça güçlü ancak oldukça
da tasarruflu UV-C temizleyicisidir. sera UV-C
Sistemi 5 W, sera P 1200 gibi bir akış pom-
pasıyla kombinasyon halinde kullanılabilir.
Pompanın bir saatlik performansı akvaryum
hacmi kadar olmalıdır. UV-C temizleyici bir
pompa olmadan çalıştırılamaz.

3.4.4 UV arıtma ile patojenlerin azaltılması

UV olmayan filtrelere eklemek için
sera UV-C Sistemi 5 W
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sera dahili filtrelerin standart ekipmanı, temiz
ve kristal berraklığında su elde etmek için ye-
terlidir. Ancak, dış etkilere nedeniyle ek bir
filtre malzemesi kullanımı gerekebilir.

Ayrıca filtre malzemesi sera marin Biotop
Cube 130’un dahili filtresinin içinde sorunsuz
şekilde kullanılabilir. sera filtre malzeme
çantaları ile eklemeyi ve çıkarmayı kolaylıkla
yapabilirsiniz.

Zehirli maddelerin uzaklaştırılması

sera super carbon (filtre karbon) kusursuz-
dur ve geniş bir yüzey sağlar. Akvaryumda
bulunan zehirli maddeleri en kısa sürede
emer. Oldukça geniş yüzeyinden dolayı sera
super carbon 6 hafta boyunca aktif kalır. Bu
sürenin sonunda ise kapasitesi tükenir ve
mutlaka filtreden çıkarılması gerekir. Aksi hal-
de, daha önceden emdiği maddeler suya geri
karışabilir. sera super carbon pH değerini
etkilemez ve fosfat ile nitrat içermez.

Diyatomların temizlenmesi

Silikat tuzlu su akvaryumlarında diyatomların
oluşmasına katkı sağlar. Bazı bölgelerde ko-
rozyonu önlemek için su tedarikçileri musluk
suyuna silikat ekler. Böyle yaparak borular
korunmuş olur fakat tuzlu su akvaryumları
bundan dolaylı olarak zarar görür. sera marin
silicate clear silikatı sürekli bağlayarak hızla
büyüyen diyatomların iskelet yapı malzeme-
sini sudan atmış olur. 

sera SiO3-Test musluk suyundaki veya tuzlu
sudaki silikat seviyelerinin kolaylıkla izlenme-
sini sağlar.



Yeri seçerken, akvaryumun kaldırılmasının
zor olduğunu unutmayın. Dekore edilmiş ve
100 litre suyla doldurulmuş bir akvaryum (ka-
bin olmadan) 150 kg gelir! Eski binalarda, ze-
minin dayanıklılığı hakkında bilgi toplamanızı
tavsiye ederiz. İzleyicilerin ağırlığının da ak-
varyum ağırlığına ekleneceğini hesaba katın!
Küçük bir akvaryum küçük bir alanda 
300 kg’dan fazla gelir.

Pencereden uzak odanın sessiz alanları ak-
varyumlar için en iyisidir. Camdan giren gü-
neş ışığı yosun gelişimini hızlandırır. Ayrıca,
balıklar yana yatarak yüzer – açık söylemek
gerekirse – ışığın geldiği yöne yukarı doğru.

Odanın karanlık bir köşesine yerleştirilen ak-
varyum daha iyi duracaktır ve balıklar gelip
geçen insanlardan, açılan kapılardan vb.
daha az rahatsız olur.

Askı

Akvaryumu kabini kullanmak istemiyorsanız,
uygun bir askıya ihtiyacınız olacaktır. Sabit ve
tam olarak dikey olmalıdır. Gerçek seviyesi
çok yardımcı olacaktır.
sera marin Biotop Cube 130, yapışkanlı gü-
venlik çerçevesiyle donatılmıştır. Akvaryumu
çerçevesiyle birlikte kabine yerleştirin. Her
hangi bir ek yapışkan kullanmayınız.
Güvenlik çerçevesi olmayan akvaryumların
altına, gerilim kaynaklı çatlakları önlemek için
güvenlik yastığı ve ısı izolasyonu yerleştirin.
sera thermo-safe güvenlik yastığı, tahta ka-
bin torsiyonundan kaynaklanabilecek tem
kum granürü veya gerilme nedeniyle oluşan
çatlaklar gibi örneklerin oluşturabileceği cam
kırılması tehlikesini azaltır.

4. Doğru lokasyon

30
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Doğal tuzlu su kullanmak mümkün değildir,
kullanılması da önerilmez. Akvaryum tuzlu
suyu sentetik deniz tuzu ile hazırlanır, çünkü
tuzlu su canlıları pek değişiklik göstermeyen
sabit koşullara ihtiyaç duyar.

sera marin basic salt oldukça homojendir.
Hiç kalıntı bırakmadan çözünür ve akvaryum
suyu kristal berraklığında olur. Deniz tuzunun
doğal tampon sistemi sayesinde pH değeri
hassas ve güvenilir bir şekilde doğru seviye-
de kalır. sera marin basic salt doğal pH ve
KH değerleri sağlar ve nitrat, silikat ve fosfat
içermez. sera marin basic salt ile hazırlan-
mış olan tuzlu su biyolojik açıdan doğru kal-
siyum ve magnezyum seviyelerine sahiptir.

sera marin reef salt, sera marin basic salt
ile aynı özelliklere sahiptir. Ayrıca doğala ben-
zer bir tuzdur ve mükemmel resifler için en

yüksek kaliteyi sağlar. Farklı bileşenler hiçbir
kirletici maddeyi içermeyecek şekilde karış-
tırılmıştır. Tekrar edebilen sonuçlar elde et-
mek her zaman mümkündür. Su değişimle-
rinde çok hassas canlılar bile strese girmez.
Hatta en müşkülpesent omurgasızların bile
ihtiyaçları karşılanır ve eksikliklerin ortaya çık-
ması önlenir.

5. Deniz tuzu: Tuzlu su akvaryumundaki
hayatın temelidir

Musluk suyu, çok miktarda katkı ve doğal
maddeler içerir, bunlar suyu insan tüketimine
uygun hale getirir ancak tuzlu su akvaryumu
canlılarına zarar verebilir.
Ters ozmoz (R/O) veya iyon değişimi sistemi,
musluk suyunun nitrat veya fosfat bakımın-
dan zengin olduğu bölgelerde tavsiye edilir.
Bu su arıtımız suda çözünen kirleticilerin
%95’ini temizler.
Akvaryum canlılarını korumak ve mevcut ağır
metal ile kloraminleri bağlamak için suyu
sera aquatan ile hazırlamalısınız. Bu zararlı
maddeler ters ozmoz ile hazırlanmış suda bile
bulunabilir ve hayvanlara zarar verebilir.

sera aquatan yeni Bio Protect Formula ile
yeni hazırlanmış tuzlu suyu hemen doğala
benzer tuzlu suya dönüştürür:

• Agresif klorun hızla uzaklaştırıl-
ması

• Ağır metallerin anında bağlan-
ması

• Mükemmel renkler ve canlılık
• Deri koruyucu jellerle mukoza

zarları ve solungaç koruması
• Sinir sistemine destek ve vita-

min B sayesinde daha az stres

Sağlıklı suda balık ve omurgasızlar
daha iyi durumdadır ve akvaryum
bakımı da daha az zahmetli olur.

5.1 Musluk suyunun hazırlanması
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Tuzlu suyu uygun ve yeterince büyük plastik
bir kapta (böylelikle korozyon oluşmaz) ha-
zırlamak en iyisidir. Kullandığınız deniz tuzu
için talimatları izleyin.

Nitrat seviyesi 10 mg/l’nin altında olmalıdır,
fosfat ve silikat ise algılanabilecek seviyede
olmamalıdır. Emin olmak için suyu sera fos-
fat-Testi, sera silikat-Testi ve sera nitrat-
Testi ile kontrol edin. Ayrıca su tedarikçiniz-
denn veya internetten kullandığınız suyun
değerlerini de araştırıp öğrenebilirsiniz.

Tuz miktarı litrede yaklaşık 35 gram olana dek,
suya tuz ekleyerek karıştırın. Bu değer orta-
lama 25 °C sıcaklıkta 1,023 g/cm³ yoğunluğa
karşılık gelir. Kuruluma bağlı olarak, 130 litrelik

bir akvaryum için 130 – 150 litre tuzlu suya
gereksinim duyarsınız. 5 kg deniz tuzuna ih-
tiyacınız olacaktır.

Tuzlu su kabın içinde bir pompa yardımı ile
çalkalanarak 24 saat havalandırılır. Bu işlem-
den sonra su mükemmel berraklıkta görüne-
cektir.

5.2 Tuzlu su hazırlanması

Bir sera marin hidrometre serbest halde yü-
zecek şekilde akvaryuma veya test edilecek
suyun bulunduğu büyük bir cama konur.
Sudaki tuz miktarı azaldıkça hidrometre daha
derine batacaktır. Su yoğunluğunu entegre
bir ölçek yardımıyla gösterir. Omurgasızların
bulunduğu akvaryumlarda yoğunluk ortalama
26 °C sıcaklıkta 1,022 – 1,024 g/cm³ olmalı-
dır.

Bu oranı ayarlamak için gerekirse tuz ekleyin
veya tuz fazla ise hazırlanmış su ile seyreltin.
Ancak tuzlu su henüz akvaryuma konmama-
lıdır.

5.3 Tuz miktarı ölçümü

yoğunluk  tuzluluk               tuzluluk               tuzluluk
               33 ‰                  34,5 ‰               36 ‰
16 °C 1,025 g/cm3            1,026 g/cm3           1,0265 g/cm3

20 °C 1,0235 g/cm3        1,025 g/cm3           1,0255 g/cm3

25 °C 1,022 g/cm3            1,023 g/cm3           1,024 g/cm3

28 °C 1,0215 g/cm3        1,0225 g/cm3       1,023 g/cm3

30 °C 1,020 g/cm3            1,0215 g/cm3       1,0225 g/cm3
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Kaba mercan kumu tuzlu su akvaryumu için
en uygunudur. Dekoratiftir ve kireç içerdiği
için pH değerinin korunmasını sağlar.

Ancak bazı balık türleri (örn. gobiler) geceleri
çekilebilecekleri tamamen kumlu zemine sa-
hip bir bölgeye ihtiyaç duyar. Bu hayvanlar
için tabanda ince mercan kumlu ayrı bir bölge
ayarlanmalıdır.

Geri kalan taban bölgeleri yaklaşık 3 cm ka-
lınlığında kaba mercan kumu ile kaplanmalı-
dır. Karışmalarını önlemek için, farklı türlerde
taban malzemelerinin birbirinden taşlarla ay-
rılması önerilir. Farklı büyüklüklerde tanecik-
lere sahip mercan kumu türlerini satıcınızdan
temin edebilirsiniz.

Dip çakılıyla ilgili bir diğer önemli görev ise,
üst bölgelerde oksijen (aerobik) gerektiren ve
alt bölgelerde oksijensiz (anaerobik) yaşaya-
bilen bakteriler için ek yerleşme alanı sağla-
maktır. sera marin bio reefclear arıtma bak-
terileri, filtrede olduğu gibi kirleticileri ayrıştırır.

Kuru mercan kumu iyice yıkanmalıdır.
Kısımlar halinde bir kovaya koyun ve üzerine
4 – 5 litre ılık musluk suyu dökün. Elinizi su
ve kumun her yerinde dolaştırarak karıştırın
ve sonra kirlenmiş olan suyu dökün. Kum te-
mizlenmiş görünene kadar bu işlemi tekrar-
layın. Artık, kumu hala boş olan akvaryuma
koyun.

6.1 Dip malzemesi

6. Kurulum



Şimdi taşıması kolay ve birkaç saat süreyle
nemli kalabilen canlı kaya yığınlarına ihtiyacı-
nız var. Ancak, kayaların havaya maruz kalma
süresi uzadıkça, üzerinde daha fazla biyoküt-
le ölebilir.

Satın alırken canlı kayaların farklı şekillerde
olmasına ve üzerindeki biyokütlenin de iyi du-
rumda ve çeşitliliğe sahip olmasına dikkat
edin. Kaya yığınları üzerindeki biyokütle ne
kadar çeşitli olursa ve satıcıda bekleme sü-
resi ne kadar azsa, bunların üzerine tutunan
hayvan türleri de o kadar çeşitli olacaktır.
Daha sonra bu hayvanları akvaryumunuzda
göreceksiniz. Canlı kayaları asla tatlı su ile 
yıkamayın.

Kaya yığınları içine hayvanların girebileceği
küçük mağaracıklar oluşturacak şekilde yığıl-
malıdır. Bu tür bir yerleştirme su akımının da
iyi olmasını ve engellenmemesini sağlar. Bu
düzenlemeyi yaparken acele etmeyin.
Kayalar birbirini gölgelemeyecek şekilde di-

6.2 Canlı kaya
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zilmelidir, çünkü karanlık yerler ışık isteyen
hayvanların konumlanmasına uygun değildir.
Yapı sağlam olmalı ve sallanmamalıdır, çünkü
devrilen kayalar zemin veya yan panele ya da
akvaryum canlılarına zarar verebilir. Kaya 
yığınları arasında yerleşik omurgasızların 
tutunacağı yarıklar oluşmasına izin verin.

Omurgasızların eklendiği daha büyük tuzlu su akvaryumlarında büyümüş canlı kaya örnekleri



7. Tuzlu su konulması
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Dahili filtre olan akvaryumlarda, akvaryumu
tuzlu su ile doldurmadan önce biyofiltre oda-
sındaki sera siporax Professional üzerine
sera marin bio reefclear dökün. Harici filtre
olması durumunda, filtreyi suyla doldurma-
dan önce sera siporax Professional üzerine
sera marin bio reefclear dökün (lütfen sayfa
26’ya bakın). Bu işlemden sonra arıtım bak-
terileri hemen gözenekli filtre malzemesine
yerleşir. Bakteriler burada çoğalarak arıtma
işlemine hemen başlar. Bu durum akvaryu-
mun biyolo jik aktivasyon aşamasını büyük
oranda kısaltır.

Akvaryum üst kenarına kadar dinlenmiş tuzlu
su ile doldurulur. Suyu akvaryumun içine bir
tabak üzerinden akıtmak en iyisidir. Aksi hal-
de, bütün taban kumu karışarak yukarı kalkar.
Geri kalan suyu ilk su değişiminde kullanmak
üzere plastik bir kapta hava alacak şekilde
saklamanız mümkündür.

Tüm akvaryumlarda olduğu gibi su buharla-
şacaktır. Duruma bağlı olarak buharlaşan
suyu 2 – 3 günde bir tamamlayın: Bunun için
tuzlu sudaki çözünmüş tuz buharlaşmayaca-
ğı için musluk suyunu sera aquatan ile ha-
zırlayın. Suyu tamamlamazsanız, hayvanların

yalnızca belli sınırlar içinde dayanabileceği
tuzluluk oranı yavaş şekilde artar. Tuzluluk
oranı binde 34 – 36 olduğu sürece zararsızdır.
Fakat, bu oranı binde 35 seviyesinde tutma-
nız hayvanlar için daha iyi olacaktır.

7.2 Suyun tamamlanması

Akvaryumu suyla doldurduktan sonra filtre
ekipmanını çalıştırın. Üniteleri şu sıraya göre
çalıştırın: Sualtı pompası, UV arındırıcısı, süz-
geç ve ısıtıcı (sıcaklığı 26 °C’ye ayarlayın).
Suyun geri çıkış yerindeki püskürtme çubu-

ğuna doğru nasıl aktığını ve nasıl dolaştığını
artık görebilirsiniz. Dışarıdan alınan hava süz-
gecin içine çekilen su ile karıştırılır. Bundan
sonra su sürekli olarak arıtılacaktır.

7.1 Filtre ve teknik ekipmanların çalıştırılması



8.1 İlk günler – “Harekete geçirme safhası”

Pek çok küçük canlı ve bazı güzel görünümlü
yosun türleri canlı kaya yığınları vasıtasıyla
akvaryuma girmiştir. Yakında görünür hale
gelecekler. Ancak kayaların üzerinde bulunan
bazı canlıların (örn. süngerler) yaşamını sür-
dürememesi de olasılık dahilindedir.

Bir omurgasız öldüğünde, suyun aşırı kirlen-
mesini önlemek için sudan çıkarın. Durum ne
olursa olsun sera marin bio reefclear kulla-
narak kirleticileri parçalayan bakteri kültürleri
eklemelisiniz.
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8. Akvaryumunuzun canlanmasını izleyin

Işığı günde 8 – 10 saat açık tutun. Işık açma-
kapama işlemini otomatik hale getirmek is-
terseniz uygun şekilde programlayabileceği-
niz bir zamanlayıcı edinmelisiniz.

Yaklaşık 2 hafta sonra az miktarda sera 
marin coraliquid ile küçük canlıları ilk kez
besleyebilirsiniz. İlk iki hafta boyunca başka
hiçbir canlı akvaryuma eklenmemelidir.

İlk 3 ay süresince her hafta suyun yaklaşık
üçte birini dinlenmiş su ile değiştirin (tuzluluk
oranının uygun olduğundan emin olun!). İlk
birkaç hafta boyunca yosunlardaki büyüme
artışı tamamen normaldir. Genellikle kahve-
rengi ve kaygan görünümlü kırmızı yosun ör-
tüsü oluşur, bunlar birkaç hafta sonra yeşile
döner. Yeşil yosunlar artık ilk canlıları ekleye-
bileceğiniz anlamına gelir. Küçük bir fırça



8.2 Hayvanların suya bırakılması ve alıştırılması
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Bazı deniz hayvanları başka bir yere nakledi-
lirken sudan çıkarılmamalıdır. Birkaç saniye
hava ile temas etmek bile bunlara zarar ve-
rebilir. Deniz kestaneleri, deniz yıldızları ve
balon balıkları havaya karşı hassas bu hay-
vanlar arasında yer alır. Omurgasızların ve ba-
lıkların tümünü bir seferde eklemeyin. İşe
omurgasızları ekleyerek başlayın ve ardından
balıkları ekleyin.

Bu hayvanları satın alırken taşıma torbasında
suyun içinde olduğundan emin olun.

Lütfen bu canlıların akvaryumunuza nasıl bı-
rakılacağını satıcınıza sorun. Balık ve omur-
gasızların başka bir akvaryuma nakledilmesi
bu hayvanlar için iklim değişikliğine neden
olur. Aşağıdaki gibi yapılması tavsiye edilir:
Evde yeni alınan omurgasızların ve balıkların
bulunduğu taşıma çantaları bir kova içine ya-
vaş yavaş açık şekilde konmalıdır. Bir sonraki
yarım saat içerisinde akvaryum suyu taşıma
çantalarına girecektir. Kelepçeli bir hava
hortumu bu amaç için uygundur.
Bu şekilde yaptığınız taktirde hayvanlar sa-
dece “yeni” su sıcaklığına alışmakla kalmaz
ayrıca diğer su parametrelerine de alışır (tuz
içeriği, pH değeri, vb.). 

sera aquatan nakil esnasınsa mu-
koz tabakasının zarar görmesi ha-
linde iyileşme sürecini hızlandırır.

(örn. temiz bir diş fırçası) ile yosunları meka-
nik olarak dikkatli şekilde uzaklaştırabilirsiniz.
Bu işlemden sonra bir hortum veya sera dip
temizleyicisi kullanarak yosunlarla birlikte
suyun bir kısmının değiştirilmesi iyi olur.

Akvaryum camından büyüteçle bakarak eş-
ayaklılar veya copepodlar gibi küçük kabuk-
luları keşfedebileceksiniz. Bunlar her akvar-
yum ve onun çeşitli yaşam formları için
önemlidir. Bu canlılar canlı kaya vasıtasıyla
akvaryuma girmiştir. İlerde canlı kayanın iyice
yerleşmesiyle daha fazla yaşam formu ortaya
çıkacaktır. Bu küçük canlılar akvaryumun ha-
reketlenmesini sağlar, fakat aynı zamanda

bunlarla ilgili devam eden süreç küçük canlı-
ların dünyasına yapılan bir keşif gezisidir.

2 hafta sonra hayvanla-
rı ekleyebilirsiniz.
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9. Düzenli bakım

Temel yemler

Tuzlu su balıkları tatlı su balıklarına oranla iyot
ve diğer minerallere daha çok gereksinim du-
yar. sera balık yeminde bulunan 50’den fazla
içerik maddesi akvaryum sakinlerinin doğa-
dakine benzer ve dengeli şekilde beslenme-
sini sağlar. Bu, hastalıklara karşı bağışıklığı

artırır ve beslenme eksikliklerini önler. Tüm
sera yemlerinde fosfat oranı oldukça düşük-
tür ve sindirimi kolaydır, böylece su sindirile-
meyen ürünler nedeniyle kirlenmez.

9.1 Yemleme

sera marin coraliquid, plank -
ton bazlı, enerji açısından
zengin sıvı bir yemdir ve sü-
zücü omurgasızlar için özel
olarak geliştirilmiştir.

sera marin GVG-mix, deniz
balıkları için küçük lokmalar-
dan oluşmuş bir pul yem çe-
şididir. Bu çok yönlü temel
yem, deniz yosunu, kril, plank -
ton ve kan kurdu, su piresi ve
artemia karideslerinden elde
edilen çok değerli besinleri
içerir.
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sera yeni kabuklu yemleri geliştirmiştir, ka-
bukluların değişik ihtiyaçlarını karşılamak için
sera crabs natural ve sera shrimps natural.
Değerli içeriği ve dikkatli işlenmesi, bu yem-
lerin kabuklular için en uygun besin 
olmasını sağlar. Deniz balığı, gammarus, 
spirulina ve deniz yosunu gibi akuatik orga-
nizmaların kullanıldığı eşsiz besin karışımı
protein ve yağ desteğini sağlar. Bu nedenle
içerdikleri protein, kabuklular tarafından 
kolaylık kullanılan amino asit karışımı olarak
karakterize edilir.

sera marin granulat, yiye-
ceklerini mercan dallarında,
suyun orta ya da dibe yakın
katmanlarında arayan balıklar
için ideal bir yem türüdür.
Suda yavaş batar ve çok ça-
buk yumuşar ancak yine de
bütünlüğünü korur. Dolayısıyla
suyu kirletmez.

sera marin gourmet nori pek çok tuzlu su
balığı, kerevit ve karides fakat özellikle de de-
niz kestaneleri için ideal bir besindir. Tuzlu
suda sadece birkaç saniyede şişer ve bu yüz-
den benzersiz doğal bir yemdir.



40

Sağlıklı yemler

sera Spirulina Tabs akvaryum
camına içerden yapışabilir.
Tamamen sebzeden oluşan
tabletler %20 oranında Spi ru -
lina yosunu içerir. sera Spi ru -
lina Tabs cerrah balıkları veya
bleniler gibi yosun yiyen hay-
vanlar için vazgeçilmezdir.

sera FD Artemia Shrimps yu-
muşak artemia karidesinden
yapılmıştır. Tüm tuzlu su balık-
ları için sağlıklı bir yemdir.

sera FD Krill okyanuslarda
yaşayan ve planktonla bes-
lenen karoten açısından
zengin küçük kabuklu türle-
ridir. sera FD Krill protein
bakımından çok zengindir.
Balıkların güçlenmesi ve yu-
murtlamaya hazırlığının art-
ması için ideal olarak hazır-

lanmıştır.



9.2 Su değişimleri

İlk üç aylık aktivasyon süresinden sonra baş-
layan ve her hafta %10 oranında yapılan su
değişimleri bakımın başarıyla sürdürülebilme-
si için önemli bir katkı sağlar. Su değişimiyle
birlikte dip temizliği yapılması önerilir. Bu iş-
lemi sera dip temizleyicisi ile yapmak çok
kolaydır.

Akvaryumu dışardan işaretleyerek tuz oranı-
nın değişmesini engelleyebilirsiniz. Bu har la -
şan suyu yerine koymak için akvaryum suyu-
nu daima işaret yerine kadar tamamlayın.
Kirletici maddelerin yok edilmesi için su daima
sera aquatan ile hazırlanmalıdır.

İhtiyacınız olacaklar:
•  Bir su kabı ya da iki temiz kova akvaryum

için saklanmalıdır. Asla temizlik maddele-
riyle temas ettirilmemelidir

•  İki metrelik akvaryum hortumu veya sera
dip temizleyicisi

•  Su damlaması durumunda temizlemek için
bir havlu veya bir kutu

•  Tüm fişleri çekin, ısıtıcı, filtre ve aydınlat-
manın da

Öncelikle havluyu kovaların ve kabın altına
yerleştirin. Daha sonra akvaryum suyunu 
kovalara boşaltın. Bunu yapmak için iki farklı
yol vardır:

Birçok akvaryum sahibi, hortumun ucunu ak-
varyuma batırır ve diğer ucundan ağızlarıyla
suyu çeker. Ancak bu yöntem biraz pratik 
gerektirir. Bazen su gelmez veya akvaryum
suyundan kazara büyük bir yudum yutabilir-
siniz.

sera dip temizleyicisi ile suyu daha basit 
şekilde boşaltabilirsiniz. Bu şekilde, iki amacı
aynı anda gerçekleştireceksiniz. sera dip 
temizleyicisi ile akvaryumun dibindeki tortu-
yu tamamen ve kolaylık temizlersiniz ve aynı
anda suyun bir kısmını değiştirirsiniz.

Gerektiği kadar akvaryum suyu-
nu boşalttıktan sonra, küçük 
temizleme aktivitelerini de ger-
çekleştirebilirsiniz.
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Önemli bir ipucu

Akvaryum camını veya suyu
boşalttığınız hazneyi yapışkan
bir bantla işaretleyin.

!!
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Bir tuzlu su akvaryumunda doğal koşulların
sürdürülebilmesi için bu maddeler düzenli
olarak, özellikle de su değişiminden sonra
takviye edilmelidir. Hayvanların normal ve
sağlıklı büyümesini garanti etmenin tek yolu
budur. Bilhassa mercanlar, fakat aynı zaman-
da salyangoz ve istiridyeler sudaki kalsiyumu
ve eser elementleri çeker. Dip tortularında 
bulunan bakteriler de çökeltmek suretiyle bu
elementlerin miktarını azaltır.

9.3 Eser elementler, kalsiyum ve 
makro elementlerin takviyesi
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++ Kalsiyum hidrojen karbonat

Eğer kalsiyum hidrojen karbonat konsantras-
yonu çok düşerse asidik veya alkali etkiler
akvaryumun pH değerini ani ve güçlü şekilde
değiştirebilir. Tuzlu su canlıların hassasiyeti
açısından bu durumdan kesinlikle kaçınmalı-
sınız.

sera marin COMPONENT 1 Calcium ve
sera marin COMPONENT 2 Calcium pH-
Buffer’ın düzenli olarak eklenmesiyle karma-
şık olmayan bir yolla dengeli bir konsantras-
yon sağlanır. İki bileşenli tampon sistemi iki
ayrı şişede sunulmaktadır. Her iki bileşen de
karıştırıldıklarında bile devam eden yüksek
konsantrasyonlara sahiptir. Doğada kalsiyum
konsantrasyonu yaklaşık 450 mg/l, karbonat
sertliği 9 ° dKH’dir. Akvaryumdaki karbonat
sertliğinin 10 ° dKH’ye çıkarılması tavsiye edi-
lir. Kalsiyum seviyesi ve karbonat sertliğini sı-
rasıyla sera Ca-Test ve sera kH-Test ile iz-
leyebilirsiniz.

Bu seviyeler neden düşer? Mercanlar ve yu-
muşakçalar, endosimbiyoantik yosunlarının
yardımıyla, özellikle kalsiyum hidrojen karbo-
natı, kalsiyum karbonat gibi mercan iskeleti
ve yumuşakça kabuklarının yapı maddesi
olarak kullanır! Büyüyen mercan böylelikle
sudaki tampon sisteminin bir parçasını çeker.
Bazı yumuşakçalar da bunu yapabilir.
Örneğin, gittikçe popülerliği artan dev istirid-
ye türleri (Tridacnidae), kabuk gelişimleri için
sudaki kalsiyum hidrojen karbonatı çeker!
Dipte yaşayan bakteriler de metabolik ürün-
leri nedeniyle yerel yağışlara neden olabilir.



44

Hayvan ve bitkilerdeki pek çok metabolik iş-
lem katalizörlere ihtiyaç duyar. Bunlar basit bi-
leşenlerin reaksiyonlarını aktive eder ve orga-
nizmaya gereken belli maddelerin oluşumunu
başlatır. Bu biyolojik katalizörlere enzim adı
verilir. Seyrek bulunan metal iyonları bu en-
zimlerin bazılarında anahtar role sahiptir.
Bunlar deniz tuzunda mevcuttur ve hayvanlar
tarafından su veya besin yoluyla alınırlar.

Bu eser elementleri sera marin COMPO-
NENT 3 trace elements Anionics ve sera
marin COMPONENT 4 trace elements
Kationics çözeltilerinde bulunur. Eser ele-
mentler hayvan ve bitkiler tarafından tüketil-
diğinden bunların düzenli olarak takviye edil-
mesi gerekir.

Eser elementleri sadece enzim bakımından
zengin değildir ayrıca bazı renk pigmenleri de
içerir. Özellikle doğrudan güneş ışığına maruz
kalan taş mercanları koloni parçalarının mer-
can dokularında bulunabilir. Zararlı güneş ışı-
ğının etkisini azaltır. Taş mercan yetiştirenler
doğadaki renklerle aynı, hatta daha zengin yo-
ğun renklere sahip akvaryum canlılarına sahip
olmak ister. Bu durum mümkündür, doğal gü-
neş ışığından (yaklaşık 5.000 Watt/m2) daha
zayıf akvaryum ışığına rağmen. Akvaryum ko-
şullarında yaşayan taş mercanların renk yo-
ğunluğunu zenginleştiren yükseltilmiş bir se-
viye bulunmuştur. Biraz kahverengi Acropora
mercanları bir kaç hafta içerisinde bu sayede
mor tonlara dönüşür!

Eser elementleri++
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Kimi makro elementler doğal konsantrasyon-
ları itibariyle en yaygın olanlarla ender rastla-
nan iyonlar arasında bir yerde yer alır.
Stronsiyum ve magnezyum bunlardandır.
Mevcut stronsiyum iyonlarının taş mercanı is-
keletlerinde değerlendirildiği bilinmektedir,
dolayısıyla takviye edilmeleri gerekir.
Magnezyum daha çok koralin yosunları tara-
fından alınır. Bunlar mor bir örtü şeklinde canlı
kaya üzerine yerleşmiştir. Bununla birlikte şe-
killeri ağaca benzeyen pek çok tür de mev-
cuttur. 1.250 – 1.300 mg/litrelik doğal mag-
nezyum seviyeleri bu yosunların büyümesi
için iyi koşullar sağlar. Her iki metal iyonu da
sırasıyla sera marin COMPONENT 5 stron-
tium ve sera marin COMPONENT 6 mag-
nesium içinde yüksek seviyelerde mevcuttur.
Kalsiyum seviyesini düşüreceğinden, doz
aşımından kaçının. Çoğu tuzlu su akvaryumu
sahipleri bunun farkında değildir ve özellikle
magnezyumun aşırı eklenmesi nedeniyle

mevcut kalsiyum seviyesini düşürürler.
Kalsiyum, stronsiyum ve magnezyum toprak
alkali metalleri arasındadır. Bu grubun benzer
kimyasal ve fiziksel değerlere sahip olmaları-
na neden olan aynı fiziksel özellikleri vardır.
Bu nedenle su test kitleriyle akım değerlerinin
her yönden izlenmesi ve su düzenleyicileri
ekledikten sonra artan konsantrasyonun göz-
lenmesi gereklidir. sera Mg-Test ile magnez-
yum seviyesini güvenli şekilde kontrol edebi-
lirsiniz.

Stronsiyum ve magnezyum

İyot su içerisinde uzun süre aktif halde kal-
maz. İyot diğer iyonların yüksek konsantras-
yonlarına bağlı olarak çöker. Böylece sudan
uzaklaşmış olur ve akvaryum canlıların ula-

şamayacağı bir forma girer. sera marin
COMPONENT 7 iodine akvaryuma iyot ek-
lemeyi kolay hale getiriyor.

İyot

++
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Okyanuslar yeryüzündeki ekolojik sistemler-
den en değişmezidir. Okyanus canlıları mil-
yonlarca yıldır kendilerini sabit fiziksel ve kim-
yasal parametrelere adapte etmiştir. Bu
parametreler doğada çok hafif değiştiği için,
okyanus canlılarının çoğunun adaptasyonu,
tatlı su canlılarına göre daha azdır. Bu neden-
le akvaryum suyu, etkili dalgalanmalar olma-
dan sabit koşullarda ayarlanmalıdır.

pH değeri

pH değeri suyun asidik (pH 7’nin altında),
nötr (pH=7) veya alkalin (pH 7’nin üzerinde)
olup olmadığını gösterir. Doğal deniz suyun-
daki pH değeri hafif alkalindir (pH 8 ila 8,5).

Akvaryumdaki pH değeri sabahları gecelere
göre daha düşüktür. Bunun nedeni karbon-
dioksitin (CO2) gün boyunca yosunlar tarafın-
dan tüketilmesidir. Karbonik asidin tüketimi-
nin sonucu olarak, pH değeri gün boyunca
yükselir.

Akvaryum suyunun pH değeri düzenli olarak
kontrol edilmelidir. sera pH-Test ile pH 
değerinin izlenmesi kolaydır. pH değerini 
artırmak için sera KH/pH-plus kullanın.

Yüksek CO2 ihtiyaçlarından dolayı, makro 
yosunlarınız varsa (Caulerpa, Halimeda vb.)
pH değeri 8,5’in üzerine çıkabilir.

9.4 pH değeri, karbonat sertliği  
ve karbondioksitin izlenmesi ve ayarlanması

pH

asidik nötr alkalin
5 6 7 8 9 10 11

7 8 8,5

tatlı su tuzlu su

Cau lerpa
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Karbonat sertliği (KH)

Sudaki karbonat sertliği (KH) tampon olarak
görev yapar. Asitleri nötr hale getirebilir ve bu
sayede pH değerindeki küçük dalgalanmaları
emer. Tampon etkisi yaratmak için tuzlu su
akvaryumunda yeteri kadar güçlüdür, akvar-
yumdaki karbonat sertliği 8 ° dKH’nin altına
düşmemelidir.

sera kH-Test ile karbonat sertliğini hızla ve
tam olarak kontrol edebilirsiniz. KH seviyesini
artırmak sera KH/pH-plus ile kolay ve güve-
nilirdir.

kH

asidik nötr alkalin
5 6 7 8 9 10 11

8 8,5

tuzlu su

KKHH  aarrttıışşıı
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CO2, tuzlu su akvaryumlarında sa-
dece kalsiyum reaktörlerinde kul-
lanılır. Bu cihaz genellikle hazneye
yerleştirilir ve akvaryuma kalsiyum
hidrojen karbonat sağlar. Kalsiyum
reaktörü içerisindeki su CO2 ile asit-
lenir ve cihaz içerisinde kalsiyum
karbonatı çözer. Çözünebilir kalsi-
yum hidrojen karbonat, reaksiyon
ürünü olarak ortaya çıkar. Akvaryum
altında bulunan filtrenin içindeki kal-
siyum reaktörü tarafından alınan su
miktarı, bırakılan miktarla aynıdır.

Kalsiyum reaktörü için CO2 takviyesi,
seramic pH Controller gibi bir pH
kontrolörü tarafından en iyi şekilde
kontrol edilir. Cihaz, ayarlanan pH
değerine ulaşılana kadar CO2 takvi-
yesini keser. Kalsiyum karbonatı kal-
siyum hidrojen karbonata dönüştür-
mek için CO2 tarafından en az 6,5’e
düşürülmüş pH değeri gereklidir,
daha hızlı performans için 6,0’dan
düşük pH değeri. Bu pH değeri, 
kalsiyum reaktörünün içerisine yer-
leştirilmiş pH ölçme ucu bulunan 
seramic pH Controller ile otomatik
olarak elde edilebilir.



Amonyum/
amonyak

Nitrat Nitrit 

Heterotrophic
bakterileri

Nitrobacter
bakterileri

Nitrosomonas
bakterileri

Balık dışkısı,
tüketilmemiş yem 
ve ölü yosunlar

Filtre içerisinde 
sera marin bio reefclear
ile acil kirletici ayrıştırması

Akvaryum içerisinde 
sera marin bio reefclear
ile acil kirletici ayrıştırması
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Akvaryumdaki organik atık ürünleri suda ni -
trojen kirliliğine neden olur. Bu atık maddeler,
balık dışkıları, tüketilmemiş yemler, ölü yo-
sunlar ve ölü hayvanlardır.

Nitrojen, akvaryumda farklı şekillerde oluşur.
Aşırı protein, amonyum, amonya, nitrit ve ni -
trat akvaryumda nitrojen içeren atık madde-
lerdir.

sera marin bio reefclear içerisindeki yararlı
bakteriler, ölü bitkileri, tüketilmemiş yemleri
ve balık dışkılarını amonyumdan nitrit yoluyla
zararsız nitrata dönüştürür. Caulerpa gibi
makro yosunların nitrat oranı daha düşüktür.

Organik atık maddeleri, biyolojik çürümeyle
oluşan amonyum ve amonyaktan proteinler
içerir. Zararsız amonyum ve zehirli amonyak
arasındaki oran pH değeri ile belirlenir. pH
değeri yükseldikçe amonyak oluşumu artar.
Tuzlu sudaki pH değeri daima 7’nin üzerinde
olduğu için, amonyum seviyesi dikkatli bir şe-
kilde gözlenmelidir.

Amonyum ve amonyağın toplam konsantras-
yonu sera amonyum/amonyak-Testi ile
kontrol edilir. Ölçülen seviye 0,2 mg/l üzerin-
deyse, kısmi su değişimi yapmalısınız ve he-
men sera marin bio reefclear eklemelisiniz.

9.5 Amonyum, nitrit ve nitratın izlenmesi



Nitritin boylojik çürümesi Ni tro -
bac ter bakteriler tarafından yapı-
larak nitrata dönüştürülür. Bak te -
ri le rin bu aşama için oksijene de

ihtiyacı vardır. Nitrosomonas ve Nitrobacter
bakterileri, akvaryumun oksijen bakımından
zengin tüm alanlarında yaşar. Üst çakıl kat-
manları, filtre ve canlı kayanın dışı buna da-
hildir. Oksijen bakımından zengin su, bu ne-
denle sadece balıklar ve omurgasızlar için
önemli değildir. 

Nitritin nitrata biyolojik dönüştürülmesi
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Nitrojen döngüsünün bir sonraki
adımı amonyum veya amonyağın
Nitrosomonas bakterileri tarafın-
dan nitrite dönüştürülmesidir. Bak -

te rilerin bunu yapması için oksijene ihtiyacı
vardır. Bu işlem aerobik (oksijenli) olarak ad-
landırılır. Nitrit balıklar ve omurgasızlar için çok
zehirlidir.

Yüksek amonyum, nitrit ve nitrat seviyeleri;
hatalar veya yetersiz akvaryum bakımı ya da
yararlı bakteriler için yetersiz yerleşme alanı
nedeniyle oluşur. Akvaryum suyundaki nitrit
seviyesi sera nitrit-Testi ile kontrol edilir.
Değer 0,3 mg/l’yi aşarsa kısmi su değişimi
gerekir.

Amonyum ve nitrit seviyeleri sera marin bio
reefclear ile düşürülebilir. sera marin bio 
reefclear içerisinde amonyum ve nitriti par-
çalayan bakteriler vardır bu nedenle sadece
biyolojik olarak etkilidir. Sıvı ürün, kolayca 
akvaryum suyuna ve filtre ortamına eklenir
(lütfen sayfa 26’ya bakın).

Amonyum/amonyağın nitrite biyolojik olarak dönüştürülmesi

Nitrit

Amonyum/
amonyak

Nitrat

Nitrit



Kristal berraklığında ve biyolojik olarak sağlıklı
akvaryum suyu için
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Nitrat, amonyakve nitrite kıyasla
daha az zehirlidir. Yine de, 20 mg/l
üzerindeki konsantrasyonlar has-
sas mercanlara zarar verir.

İstenmeyen ip yosunlarının gelişimini de des-
tekler. Caulerpa gibi makro yosunları nitratı
sudan dışarı atar ve kirliliği azaltır. sera 
nitrat-Testi ile nitrat seviyesini kontrol ede-
bilirsiniz.

Bakteriyel nitrat ayrıştırması yalnızca, bakte-
rilerin nitrattan oksijen aldığı, oksijen bakı-
mından fakir alanlarda gerçekleşir. Bu işleme
anaerobik (havasız) veya anoksik (oksijen-
siz) adı verilir. En son, zararsız nitrojen gazı
havaya karışır. Nitratın biyolojik ayrıştırması
dipte gerçekleşir ancak genellikle sera siporax
Professional gibi filtre malzemesinde.

Makro yosunlarının nitrat alımı

Nitrat
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9.6 Suyun kontrol edilmesi

Parametre
Ne zaman kon-
trol edilmeli?

İdeal parametre Değer çok yüksek – düşük          ⇓
Değer çok düşük – yüksek          ⇑

pH
Haftalık

KH
Karbonat sertliği
Haftalık

Ca
Kalsiyum
Haftalık

İletkenlik
Haftalık

Yoğunluk
Haftalık

NH4/NH3
Amonyum/
amonyak
Haftalık

NO2
Nitrit
Haftalık

8,0 – 8,5

8 – 12 ° dKH

400 – 450 mg/l

50 – 54 mS/cm

1,022 – 1,024 g/cm3 25 °C'de

ideal: 0,0 mg/l
0,02 mg/l'den tehlikeli 
pH değerine bağlı olarak

ideal: 0,0 mg/l

0,3 – 0,9 mg/l NO2
(eşittir 0,1 – 0,3 mg/l NO2-N): 
su kirliliği
0,9 mg/l NO2
(eşittir 0,3 mg/l NO2-N)'den:
balıklar için tehlike 
3,3 mg/l NO2 (eşittir 1,0 mg/l 
NO2-N): balık yaşamı için akut 
tehlike

⇓ • Daha asidik suyla kısmi su değişimi
• CO2 ekleyin

⇑ • sera KH/pH-plus

⇓ • Kısmi su değişimi

⇑ • sera KH/pH-plus

⇓ • Kısmi su değişimi

⇑ • sera marin COMPONENT 1+2 
Calcium ekleyin

⇓ • Daha az iletken suyla kısmi su
değişimi

⇑ • Doğru değere ulaşana kadar azar azar
sera deniz tuzu ekleyin

⇓ • sera marin bio reefclear ekleyin
• Filreyi kontrol edin
• İdareli besleyin
• Balık veya başka bir hayvanın kaybo-

lup kaybolmadığını kontrol edin
• Kısmi su değişimi
• Çıkarma nedeni

⇓ • Kısmi su değişimi
• Kısmi su değişimini 12 – 24 saat 

sonra tekrarlayın

⇓ • Kısmi su değişimi (pH değerini kontrol 
edin)

• Su akıntıları sağlayarak su alanların-
dan kaçının (güç kafası kullanın)

• sera marin bio reefclear ekleyin
• Filtreyi kontrol edin/temizleyin
• Balık sayısını azaltın
• İdareli besleyin

⇓ • Kısmi su değişimi

⇑ • Doğru değere ulaşana kadar azar azar
sera deniz tuzu ekleyin
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Parametre
Ne zaman kon-
trol edilmeli?

İdeal parametre Değer çok yüksek – düşük          ⇓
Değer çok düşük – yüksek          ⇑

NO3

Nitrat

Haftalık 

Mg
Magnezyum
Haftalık

PO4
Fosfat
Haftalık

O2
Oksijen
Her 2 
haftada

Cl
Klorin

Su değişimi

Yeni kurulum

ideal: maksimum 20 mg/l
20 mg/l'den

100 mg/l üzerinde

yaklaşık 1.300 mg/l

maks. 0,1 mg/l
ideal: 0,05 mg/l altında

6 mg/l üzerinde: yeterli oksijen 

0,02 mg/l altında

⇓ • Biyofiltredeki her 100 litre su için 
1 litre sera siporax Professional
kullanın. Bunun için, sera marin bio
reefclear ile filtreyi çalıştırın

• Nitrat bakımından fakir olan sularda
sık sık kısmi su değişimleri yapın

• Uygunsa balık stoğunu azaltın
• İdareli besleyin
• Protein süzgeci kullanın
• Kısmi su değişimi

⇓ • Kısmi su değişimi

⇑• sera marin COMPONENT 6 
magnesium ekleyin

⇓ • Kısmi su değişimi
• Makro yosun ekleyin
• İdareli besleyin
• Balık sayısını azaltın

⇑ • sera O2 plus ile hızlı artış
• Suyu havalandırın

• Sorunu bulun ve çözün
⇓ • sera aquatan, klorin etkilerini yok

eder
• sera marin bio reefclear ekleyin
• Suyu iyi havalandırın

Cu
Bakır
Tatlı su
Hasta balık

ideal: 0,0 mg/l (tespit edilebilen
her miktar omurgasızlara ciddi 
zararlar verir hatta öldürür)

1,0 mg/l üzerinde: tuzlu su
akvaryumlarındaki tüm canlılar
için ölümcül

⇓ • sera aquatan ekleyin
• Bakır içermeyen su ile sık su

değişimleri, iki kat fazla doz 
sera aquatan kullanarak tatlı suyu
hazırlayın



Bir yıl sonra floresan tüp-
ler yenileriyle değiştiril-
melidir. Işık yayımındaki

bu dereceli azalışı insan gözü tespit
edemez.

9.10 Aydınlatmanın test edilmesi

Mekanik filtre malzemeleri haftada
bir kez yıkanmalıdır. Kaba partikül-
leri mekanik filtre (süngerler) malze-
mesi tarafından toplandığı için, 
biyolojik filtre malzemesi sera sipo-
rax Professional’ın sadece her 3 ila
6 ayda bir yıkanması yeterlidir. Bu iş-
lem için su değişimde elde ettiğiniz

tuzlu sudan kullanın. Filtre malzeme-
leri artık hiç bulanıklık gelmeyinceye
dek bu suyla yıkanmalıdır. Sonra, ek-
silen su yeni hazırlanmış ve dinlendi-
rilmiş tuzlu su ile tazelenir. sera 
marin bio reefclear eklenmesi su
değişimi sırasında ortaya çıkan nitrit-
leyici bakteri kaybını telafi eder.

9.7 Filtre malzemelerinin temizlenmesi
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Akvaryumunuzda Caulerpa gibi bü-
yük süs yosunlarına bakıyorsanız
bunların gelişimini dikkatle kontrol
etmeniz gerekir. Çok hızlı gelişen
Caulerpa, omurgasızların üstünü
kapatabilir. Yosunları temizlerken
dikkatli olun ve bir defada çok
fazla yosun temizlemeyin.

Yosun “yaprakları”na “thalli” adı
verilir. Tek hücreden oluşan bu
yapraklar, dikkatli bir şekilde
koparılmadığında akvaryuma

nitratlı hücre sıvısını bırakır. Aşağıdaki
gibi işlem yapmanızı öneririz:

Kök gövdede (tek thallinin yetiştiği
şerit), thallilerin diplerinde, yosunun
dikkatli bir şekilde koparılabileceği kı-
rılgan noktalar bulunmaktadır. Cau -
ler pa yosununun istenmeyen kısmını
akvaryumdan derhal uzaklaştırın.
Yosuna zarar vermemeye dikkat edin
aksi halde hücre sıvısı kontrolsüz bir
şekilde akvaryuma akacaktır.

9.8 Fazla yosunların uzaklaştırılması

Su değişimleri arasındaki
sürede biriken atıklar (örn.
ölü yosun parçaları) hemen
sera dip süpürgesi vasıta-

sıyla akvaryumdan çıkarılmalıdır.
Temizlenmeyen atıklar suyu büyük
oranda kirletir.

9.9 Birikintilerin temizlenmesi
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Balık türüne göre değişir, balıkların her gün
beslenmesi gerekebilir. Küçük orta katman-
da yaşayan gobi gibi balıklar yemlenmeden
birkaç gün idare edebilir. Canlı kaya yığınları
veya bitki perifitonu içerisinde yeterli besin
bulur. Ama daha büyük ve yüzmeyi seven
balıklar yüzerken daha çok enerji harcadıkları
için düzenli olarak yemlenmelidir.

Uzun süreli tatile çıkmanız durumunda bir
bakım planı yapmanızı tavsiye ederiz.
İçeriğinde, omurgasızlar için eser elementle-
ri, kalsiyum ve makro elementlerin bulundu-
ğu (sayfa 42) düzenli bir takviye ve buharla-
şan suyun güçlü yoğunluk değişkenlerini
önlemek için su eklenmesi bulunmalıdır.

Yemlemek için günlük porsiyonlar hazırlayın.
Otomatik bir yemleme cihaz kullanma şan-
sınız varsa, balık sayısına bağlı olarak, sera
feed A plus 30 güne kadar yemlemenizi
sağlar. sera marin granulat otomatik yem
cihazlarına mükemmel uyumludur. Yumuşak
granül suda uzun süre şeklini koruyarak ba-
lıkların hepsini yemesine imkan verecek şe-
kilde yüzer. Değerli içeriği kolaylıkla sindirilir
böylece istenmeyen su kirliliği önlenir.

10. Siz tatildeyken

Tatile çıkmadan önce balıklarınıza ekstra
sera fishtamin verin. Böylecek balıklarınız
formda, sağlıklı ve hareketli olacaktır.



Omurgasızlar

İyi bakım sağlandığında, omurgasız hastalık-
ları nadiren oluşur. Yine de bazı önlemleri 
almalısınız.

Su sıcaklığı 30 °C’yi geçerse taş mercanların
iskelet oluşumu etkilenir. Ayrıca mercan do-
kularında (zooaksantel) yaşayan simbiyotik
yosunlar ölür ve daha sonra mercanın kendisi
de ölür.

Kabukluları düzenli olarak deri değiştirir. Yeni
dış iskelet oluşturabilmeleri için suda yaklaşık
400 – 450 mg/l oranında kalsiyum olmalı ve
karbonat sertliği 8 – 10 ° dKH olmalıdır.

Tüm iyi bakım koşullarına rağmen omurgasız
büyüyemiyorsa, hayvan dış parazitler bakı-
mından incelenmelidir. Bu parazitler çok kü-
çük olabilir ve sadece gece dışarı çıkabilir.
Deri değiştirme sırasında deformasyon ol -
masını önlemek için hayvanlar sera crabs 
natural ve sera shrimps natural ile beslen-
melidir.

Planaryalar yaklaşık 5 mm ebatlarında düz
beyaz veya kırmızı kurtlardır. Anemonlara,
mercanlara vb. ipleriyle zarar verebilir. Esnek
bir hortum yardımıyla bu kurtlar akvaryum dı-
şına atılabilir. Planaryalar ışığın altında top-
landığından, bazen akvaryumun üzerine ge-
celeri güçlü bir fener yerleştirilmesi daha iyi
olur, böylelikle temizlenmeleri kolaylaşır. Satın
almadan önce omurgasızları iyice kontrol
edin! Küçük, kahverengimsi-kırmızı oval be-
nekler genellikle planaryalardır.

Kıl kurtları (Polychaetes) aslında kalıntı yi-
yiciler olmasına rağmen, mantar anemonları
ve taş mercanları kemirebilir. Ayrıca, yavruları
yırtar ve keskin dişleriyle hayvanlara zarar ve-
rir. Balık yemiyle onları kandırarak yakalamak
ve akvaryumdan çıkarmak mümkündür.
Geceleri aktif oldukları için, bu işlem karan-
lıkta gerçekleştirilmelidir. Dikkatli olun: Bu
kurtlara dokunmayın. Kıllar kopabilir ve deri
iltihaplanmalarına neden olabilir!

Küçük kıl kurtları gün boyunca çakılların ara-
sına saklanır ve büyük miktarda maddenin
(yaklaşık %30 – 50) çıkarılıp temiz suyla 
yıkanmasıyla yok edilebilir. Genellikle, kıl 
kurtlarını bu şekilde temizlemek yeterlidir.

11. Bir hayvan hastalandığında ne yapmalı
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Birçok salyangoz deniz anemonlarını, mer-
canları vb. kemirir. Bir resif akvaryumundan,
salyangozların hepsi bir cımbız yardımıyla
dikkatlice çıkarılmalıdır. Bazı salyangozlar
yerleşik omurgasızlardan beslenir.
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Balık

Süs balıklarını etkileyen hastalıklar sera 
tedavileriyle iyileştirilir. Hastalığın yayılma 
tehlikesi düzgün bakım ve düzenli sera 
fishtamin vitamin takviyesiyle azaltılabilir.
sera fishtamin’i yemin üzerine damlatmanızı
ve akvaryuma atmadan önce bir dakika ye-
min emmesini tavsiye ederiz.

Tuzlu su balıklarını sık etkileyen ve rahatsız
eden hastalık – ve balığınız hastayken tavsiye
edilen bakım, aşağıda açıklanmaktadır.

Cryptocaryon, sera costapur veya sera
med Professional Protazol ile tedavi edilir.
sera costapur bazı omurgasızlar için zarar-
lıdır (örn. taş mercanlar, salyangozlar, kari-
desler) ve güvenlik nedenleri dolayısıyla sa-
dece karantina akvaryumunda kullanılmalıdır.

Benekli karidesler gibi (farklı Saron türleri)
predator karides türleri, anemonları tamamen
kesebilir. Bu gece hayvanlarıyla ilgileniyorsa-
nız, ayrı tutmalısınız.

Mikroorganizmalar (bakteri, tek hücreli para-
zitler) nedeniyle oluşan parazit hastalıkları,
kimyasallar nedeniyle oluşan (örn. ozon, 
hidrojen peroksid, fosfat) başlangıç hasarla-
rından sonra oluşur ve iyi bakım yapılan 
akvaryumlarda neredeyse hiç görülmez. 

Bu bahsedilen parazitlerle savaşmak sadece
karantina akvaryumlarında mümkündür çün-
kü ilaçlar “istenen” ve “istenmeyen” omurga-
sızlar arasında ayrım yapamaz.

Oodinium ocellatum (kadife hastalığı) enfek-
siyonu, sera med Professional Protazol ile
tedavi edilir. Lütfen kullanım talimatlarını dik-
katlice okuyun.

Kirpikli Cryptocaryon irritans tatlı su parazit-
lerine benzer Ichthyophthirius ve bu nedenle
“tuzlu su beyaz benek” olarak adlandırılır.
Semptomları, 1 milimetre çapında beyaz be-
nekler ve balıkların güçlü ovalama hareketle-
ridir. 



sera med Professional tedavi uygulamaları – 
yüksek oranda etkili ve dayanıklı
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Tanınmış parazit uzmanı Prof. Dr. Heinz
Mehlhorn’un araştırma grubuyla birlikte ya-
pılan çalışmada (Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf/Almanya), sera’nın pazarlanan
ürünler arasında eşsiz, rakip ilaçlara göre
daha yüksek etkili olduğu ve bazılarının pa-
tentinin alındığı kanıtlanmıştır. Ürünler genel-
likle, belirli bir hastalığı teşhis ettikten sonra
yüksek etkili ilaçlarla hızlı ve özel tedavi uy-
gulamak isteyen yetenekli ve tecrübeli kulla-
nıcılar tarafından tercih edilmektedir. 

sera med Professional Tremazoll içerisin-
de, insanlarda bağırsak solucanı enfeksiyon-
larına karşı ve veteriner ilaç olarak uzun sü-
redir başarılı şekilde kullanılan, güvenilir ve
doğrudan etkili Prazikuantel maddesi bulu-
nur. Patentli, yüksek etkili madde eritici karı-
şım, normalde suda yavaş çözünen madde-
lerin bile dağıtımını yaparak, aktif maddenin
patojene hızla ulaşmasını sağlar.

Tedavinin spektrum etkisi solungaçlardan ve
deri parazitlerinden (Dactylogyrus sp., Gy ro -
dac ty lus sp.) tenyalara kadar (örn Bo thrio -
cephalus sp.) değişiklik gösterir. Mü kem mel
yeterliliğinin yanı sıra dayanıklıdır ve tuzlu su
balıklarının karantina akvaryumunda tedavisi
için uygundur.

Bakteriyel hastalıklar değişik semptomlara
neden olur. En önemli semptomları deri so-
yulmaları ve yüzgeç çürümesidir. Bakteriyel
hastalıklar karantina akvaryumunda, kullanım
talimatlarına göre sera baktopur ve sera
baktopur direct ile tedavi edilir. 
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Birçok omurgasız türü bu tedavileri kaldıramayacağından,
tedavileri karantina akvaryumunda gerçekleştirmelisiniz.

Balıklar hastalık nedeniyle güçsüzleşmiştir. Hastalık son-
rası balıkları güçlendirmek için sera fishtamin ile vitamin
tedavisi uygulanmalıdır. sera fishtamin’i yemin üzerine
damlatmanızı ve akvaryuma atmadan önce bir dakika 
yemin emmesini tavsiye ederiz.

Tedavilerin kullanımı, yararlı bakterileri de etkileyebilir. sera
marin bio reefclear bu nedenle her tedaviden sonra kul-
lanım bilgilerini göre kullanılmalıdır. sera super carbon
tedaviden sonra suda kalanları temizler.

Temizlikçi çırçırlar ve temizlikçi karidesler dış parazitlerin
yok edilmesine yardımcı olur. Bazı ısırgan mercan türleri
de (örn. yelpaze mercanları) balıkları bazı hastalıklara karşı
korur.

sera rehberi “Sağlıklı akvaryum balıkları” içerisinde balık
hastalıklarının teşhisi ve tedavisiyle ilgili detaylı bilgiler 
bulabilirsiniz.

İyi, sürekli su koşulları, besin çeşitliliği ve uygun vitamin
takviyesi, balık hastalıklarına karşı alınabilecek en önemli
önlemlerdir.

Tedavi sonrası
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