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Złote rybki i inne gatunki zimnolubne
Jeżeli chcecie mieć akwarium, które dostar-
czy rozrywki, jak również będzie stanowić 
obiekt edukacyjny dla całej rodziny mo że cie 
zdecydować się na akwarium z rybkami zim-
nolubnymi. Ryby zimnolubne, takie jak złote 
rybki, są zazwyczaj łatwe w hodowli, wytrzy-
malsze, znacznie tańsze w zakupie i pielę-
gnacji niż ryby tropikalne. Są bardzo pięknie 
wybarwione i pełne energii. Złote rybki nie są 
rybkami ławicowymi tak, jak wiele gatunków 
ozdobnych ryb tropikal nych. Jednakże nie 
powinno się trzymać tych ryb pojedynczo, 
ponieważ są one bardzo towarzyskie.

W historii ludzkości złote rybki są najstar
szymi rybami ozdobnymi. Wspaniale wybar-
wione na złoty i czerwonawy kolor –złote 
rybki były hodowane w Chinach od przeszło 
1000  lat. Są nadal symbolem bogactwa    
i szczęścia w tamtych regionach. Jest tam 
więcej mieszańców złotych rybek niż jakich-
kolwiek innych ryb. Jednakże nie każda wy-
hodowana forma da się łatwo utrzy mać  
w akwarium.
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Prosta hodowla ryb zimnolubnych

Złote rybki
Carassius auratus

Normalne formy złotych rybek cha-
rakteryzują się smukłym kształtem. 
Bywają one złotożółte, pomarań
czowe, czerwonawe lub czerwone  
z białymi plamkami.

Wielkopłetw wspaniały
Macropodus opercularis

Są to atrakcyjne ryby, których 
samce są jednak agresywne  
w sto sun ku do siebie. Dlatego na
leży się upewnić, że trzyma się 
tylko jednego samca.
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Kometa-Sarasa

Jest to odmiana czerwonobiałej komety  
z dłuższymi płetwami.

Shubunkin

Kształt ciała i płetw przypominają normalną 
złotą rybkę. Jednak ryby te są niebieskawe 
i pomarańczowe, mają dodatkowo czarne 
kropki równomiernie rozmieszczone na 
całym ciele.

Bass słoneczny
Lepomis gibbosus

Bass słoneczny to spokojna ryba 
zimnolubna, która wprowadza 
pewną odmienność swoim kolo-
rem i kształtem do akwarium ze 
złotymi rybkami.
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Welony czyli tzw. złote rybki

Welony “złote rybki” mają przeróżne 
kolory i kształty.

Ozdobne złote rybki posiadają podwójną płetwę ogonową. 
Charakteryzują się skróconym kształtem ciała i wydłużony-
mi płetwami; wymagają cieplejszej wody (patrz str.9). Ryb 
tych nie powinno się trzymać z bardzo aktywnymi rybami, 
ponieważ wolno pływają.

Ryukin długopłetwy

Ryby te są szczególnie popularne   
w Japonii. Mają krótkie ciało, często 
kolor czerwony i biały, z charaktery-
stycznym garbem pomię dzy głową 
a płetwą grzbietową.
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... tak, jak ta egzotyczna odmiana.

Perłołuska

Perłołuski mają zaokrąglone ciało, 
przez co łatwo je rozpoznać, rzędy 
łusek przypominają naszyjnik   
z pereł.

Czerwony kapturek

Posiada kształt ciała charaktery    
sty cz ny dla welonów. Ryby te mają 
białe ciało z czerwonym “kaptur-
kiem” na głowie.

Lwia główka

Nazwa tej ryby odnosi się do kolo-
rowej narośli, która pokrywa całą 
głowę.

Istnieją również odmiany ekstremalnie zdeformowane, 
które prawdopodobnie cierpią z tego powodu. Nie zaleca-
my ich i w kon se kwen cji nie pokazujemy w tym poradniku.
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Rośliny wodne
Bujna roślinność nie tylko zapewnia przyjazną atmosferę  
w akwarium, ale także odgrywa ważną rolę w procesie biolo
gicznego rozkładu zanieczyszczeń i produkcji tlenu. Szczegó
łowe informacje na temat utrzymania roślin akwariowych 
 znajdziecie w naszym poradniku “Wspaniałe akwarium 
z bujną roślinnością”.

Złote rybki lubią skubać rośliny. 
Dlatego zalecamy rośliny z twar
dymi liśćmi, np.: Anubias:

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

 Mikrozorium oskrzydlone Nurzaniec amerykański Tojeść rezesłana
 (Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

W akwariach z młodszymi złotymi rybami zaleca się gatun ki 
roślin szybko rosnących takich, jak: rogatek sztywny, wąkro
ta i moczarka.

 Bacopa monnieri Bleher’s Swordplant Mech jawajski
  (Echinodorus grisebachii “Bleherae”) (Vesicularia dubyana)



Zakładanie akwarium
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Optymalna temperatura wody zależy od  
odmiany złotych rybek, które zamierzacie 
 ho dować. Po prostu, silne złote rybki, takie 
jak Shubunkin czy Sarasa, najlepiej czują się  
w temperaturze pokojowej (18 – 24 °C) lub  
w nieznacznie chłodniejszej w czasie zimy. 
 Delikatne hybrydy, takie jak Veitalis, wyma-
gają temperatury do 27 °C, tym samym na-
rzucają zbyt ciepłe warunki pozostałym hy-
brydom. Zalecamy stosowanie termometrów 
firmy sera, które  natychmiast pomogą rozpo-
znać kiedy temperatura wody jest zbyt wyso-
ka lub zbyt niska.

Najlepsza temperatura  
do hodowli złotych rybek

Akwaria ze złotymi rybkami mają wyjątkowy 
urok dzięki swym dużym, przepięknie ubar-
wionym i aktywnie pływającym mieszkańcom.  
Niestety, akwaria tego typu nie cieszą się  dobrą 
reputacją ze względu na  niewłaściwe trzymanie 
ryb w tak zwanych “kulach”. sera Biotop Cube 
130 XXL umożliwia trzymanie tych ciekawych i 
lojalnych  towarzyszy zgodnie z ich potrzebami.

Oczyszczanie wody zapewnia dołączony do  
zestawu sera fil bioactive external filter 130.

Dzięki zewnętrznym filtrom najnowszej gene-
racji firma sera zapewnia krystalicznie czystą  
i  biologicznie zdrową wodę o stałej jakości.

Biologicznie aktywny system filtracyjny  
firmy sera zapewnia natychmiastowy start  
i trwały biologiczny rozkład zanieczyszczeń 
w filtrze 
•  Grube rośliny i resztki niezjedzonego pokar-

mu, tak samo jak odchody ryb, zostają zebra-
ne przez matę filtracyjną (włókninę) i gąbkę.

•  Bakterie czyszczące i enzymy z sera filter 
biostart rozkładają pozostałe cząstki odpa-
dów i zamieniają je w amon dla dalszego roz-
kładu przez sera bio nitrivec.

•  Bakterie czyszczące, które działają w fil-
trze, potrzebują specjalnej przestrzeni do 
za siedlenia. Biologicznie aktywny wkład  
fil tracyjny sera siporax Professional  
za pewnia najlepsze warunki do zasiedlenia 
na powierzchni 270 m2 na litr.

Włóknina 
filtrująca

Gąbką filtrującą
sera siporax  
Professional
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4

 Dekoracja i wyposażenie 

     Woda

Utworzyć w akwarium maks. 2 cm war-
stwę z sera floredepot. Należy pokryć 

ją 5 cm warstwą świeżo wypłukanego ciem-
nego żwirku akwarystycznego. Na początku 
sera floredepot do-
starcza roślinom środ-
ków odżywczych, 
 jakich potrzebują dla 
mocnych korzeni i zie-
lonych liści.

Te raz  można 
 za  insta lować filtr i sera 
 aquarium heater. Należy 
zbudować mały pod
wodny krajobraz z  dobrze 
oczyszczonych  i opłuka-
nych gorącą wodą skał  
oraz korzeni, pochodzą-
cych z wyspecjalizowa-
nych sklepów.

Najpierw należy położyć małą płytkę na 
żwirku, aby zapobiec wirowaniu wody wokół 
żwiru i materiału na dnie. Następnie należy 
wypełnić akwarium wodą (o temp. około  
18 – 24° C) do dwóch trze-
cich jego wysokości.  
Następnie na le ży uzdatnić 
wodę stosując sera  
aquatan. sera aquatan 
wiąże metale ciężkie, neu-
tralizuje chlor i rozpusz
czone  w wo dzie sole. Do-
dając sera mineral salt 
dostarczamy brakujących 
minerałów.

2

3

Pięć kroków do założenia akwarium

1  Wypełnianie dna akwarium 
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1)  Przed posadzeniem (rys.1) należy nie
znacznie przyciąć korzenie i usunąć zgni
łe i postrzępione liście używając do tego 
nożyczek sera flore tool S.

2)  Wykopać palcem otwór w żwirku, który 
został wcześniej przygotowany z sera 
floredepot (rys. 2).

3)  Ostrożnie umieścić korzenie wewnątrz 
otworu (rys. 3) i przykryć je żwirkiem. 
De likatnie docisnąć żwirek i lekko unieść 
roślinę przy pomocy pincety sera flore 
tool P, tak aby korzenie ponownie były 
skierowane ku dołowi.

Pomyślne trzymanie roślin staje 
się proste z precyzyjnie dosto
sowanym systemem filtracyjnym 
sera. Do stymulacji wzrostu 
roślin przez pierwsze 4 –  6 tygo
dni użyj sera floreplus. Im 
szybciej rośliny rosną, tym szyb
ciej przyczyniają sie do biolo
gicznego oczyszczania wody 
i zaopatrywania ryb  w tlen. 
Następnie rozpocznij regularne 
nawożenie.

Niektóre rośliny (np. Cabomba) 
pobierają składniki odżywcze 
głównie przez liście. Rośliny te 
należy nawozić sera florena.

Inne rosliny, gatunki takie 
jak Anu bias i Cryptocoryne, po 
bie ra ją składniki odżywcze 
głów nie przez korzenie. Roś
linom  tym doskonałe nawoże nie 
zapewni sera florenette A. sera 
florenette A uwalnia składniki 
odżywcze w odpowiednich daw
kach przez dłuższy okres czasu.

4

Dwutlenek węgla (CO2) to ważny składnik 
odżywczy dla wszystkich roślin. Jednakże 
zapotrzebowanie na niego jest różne. Wiele 
wolno rosnących roślin  (np. Anubias) ma 
niskie zapotrzebowanie na CO2. Inaczej jest 
w przypadku gatunków rosnących szybko 
(np. Cabomba, Myrio phyllum) i szczególnie 
dekoracyjnych roślin o czerwonych liściach 
(np. lotos tygrysi, Nymphaea lotus): dla nich, 
nawożenie dwutlenkiem węgla jest niezbęd
ne dla pomyślnej pielęgnacji przez dłuższy 
okres czasu.

Zestaw sera CO2-Start to skuteczny sposób 
na rozpoczęcie nawożenia CO2 w małych 
akwariach. Dla większych akwariów od
powiedni jest sera flore CO2 fertilization 
 system. Jest to kompletny zestaw składają
cy się z niezwykle odpornych na działanie 
wody części o wysokiej jakości. Zawiera 
także  przyjazną środowisku 450 g butlę CO2 
wielokrotnego użytku, którą można napełnić 
u sprzedawcy.

seramic pH Controller automatycznie regu-
luje dozowanie CO2. To sterowane mikropro
cesorem urządzenie stale kontroluje wartość 
pH i utrzymuje ją na pożądanym poziomie 
przez dozowanie ilości CO2.

1 2 3

Dodanie roślin
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5    Teraz akwarium jest już urządzone  
i obsadzone roślinami; filtracja, ogrzewanie  
i oświetlenie działają tak jak powinny. Testy 
sera wskazują dobrą jakość wody, można 
zatem wprowadzić pierwsze ryby. Ró w
nocześnie należy rozpocząć biologiczny  
rozkład zanieczyszczeń.

•  Napełnić zbiornik wodą do 
2  cm poniżej krawędzi. 
Do dać sera aquatan (war-
tość pH 6.5 – 7.5). Uruchomić 
filtr.

•  Dodać sera bio nirivec 
godzinę po dodaniu sera 
aquatan. sera bio nitrivec 
przyspiesza aktywację bak-
terii  filtracyjnych.

•  Ryby można dodać najwcze-
śniej po 24 godzinach.

•  Poziom amonu i azotynu 
należy sprawdzać co naj-
mniej co drugi dzień. sera 
toxivec zneutralizuje zbyt 
wysokie wartości.

•  Po 7 dniach ponownie zasto-
sować sera bio nitrivec. Od 
teraz, można stosować go 
co tydzień, po oczyszczeniu 
filtra lub po przeprowadzeniu 
częściowej podmiany wody.

•  Podczas fazy startowej ryby 
karmić oszczędnie, podając 
sera pokarm dla złotych 
rybek.

Po trzydziestu mi nu-
tach można przenieść 
ryby przy pomocy 
siatki sera fish net. 
Wodę z  worka należy 
wylać do zlewu!

Otworzyć torebkę  
i wywinąć jej brzegi 
kilkakrotnie. Teraz 
torebka unosi się 
ot warta w wodzie.  
W ciągu 30  minut 
należy do niej dodać 
dwu lub trzykrotnie 
wodę z akwarium. 

Torebkę z rybami na
leży umieścić w zbi
or niku (otworem ku 
górze) i upewnić się, 
że torebka się unosi.

Przeniesienie do nowego akwarium oznacza 
zmianę klimatu dla ryb. Należy wyłączyć 
świat ło w akwarium i unikać jasnego światła.

  Jak dodać ryby
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W celu pogłębienia wiedzy z zakresu pod-
mian, uzdatniania i biologicznej filtracji wody 
sięgnijcie po nasz sera poradnik “Pielęgna-
cja akwarium zgodnie z naturą”.

Nawet przy najlepszej opiece i karmieniu ryby 
mogą czasem chorować. W naszym sera 
poradniku “Zdrowe ryby w akwarium – ale 
jak?” pomożemy wam zidentyfikować czyn-
niki, które prowadzą do choroby, rozpoznać 
wiele chorób, a także zaproponujemy aktyw-
ne podejście do ich zapobiegania.

Zalecamy częściową podmianę wody od  
25 do 30% tygodniowo. Świeżą wodę nale-
ży przystosować do temperatury i warunków  
w akwarium stosując sera aquatan. 

Opieka nad złotymi rybkami
sera aquatan wiąże metale 
ciężkie, chroni błonę śluzową 
ryb i dzięki temu przeciwdzia-
ła stresowi.

Dodać sera bio nitrivec do wody, aby za-
pewnić szybką regenerację biologicznego 
cyklu oczyszczania. W przypadku, gdy za-
mieszkujesz obszar ze stosunkowo miękką 
wodą, stosując sera mineral salt wzboga-
casz wodę w minerały.

Zalecamy sprawdzać niektóre ważne para-
metry wody co tydzień i korygować je, jeśli 
to konieczne. Zestaw testów firmy sera za-
wiera odczynniki płynne. Są one bardzo łat
 we do stosowania i kontroli nawet ma łych 
stężeń. Na początek zalecamy pon iż sze 
 zestawy testów firmy sera:

GH twardość całkowita
KH twardość węglanowa
pH-odczyn
NH4/NH3 amon/amoniak
NO2 azotyn
NO3 azotan
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Zdrowe ryby dzięki odpowiedniemu pokarmowi ...
Złote rybki muszą być karmione zróżnicowa-
nym pokarmem zgodnie z ich naturalnymi 
wymaganiami, aby miały żywe kolory i były 
pełne energii. Ich żołądek jest jak jelito. Dla-
tego ryby te jedzą często, małe ilości pokar-
mu. Z powodu ich aktywności ryby te po-
trzebują mniej białka, a więcej łatwostraw-
nych węglowodanów. W przeciwieńst wie do 

ryb tropikalnych, złote rybki nie mogą wyko-
rzystywać nadmiaru białka. Za wysoki 
 poziom białka prowadzi do utuczenia  
i drama tycznego wzrostu zanieczyszczenia 
wody. W przypadku nieprawidłowego kar-
mienia, niezgodnego z naturalnymi wymaga-
niami, wspaniałe kolory wyblakną.

Pokarm dla złotych rybek
sera zapewnia specjalny pokarm dla złotych 
rybek zawierający ponad 40 naturalnych 
składników ze wszystkimi naturalnymi wita-
minami minerałami, pierwiastkami ślado
wymi. Pokarm firmy sera dla złotych rybek 
zawiera mniej białka niż inne rodzaje po
karmów firmy sera. Każdy z po karmów dla 
złotych rybek jest starannie przetworzony, 
aby zapewnić złotym rybkom maksymalne 
przyswajanie składników, łatwe trawienie  
i mniejsze zanieczyszczenie wody.

sera goldy to pokarm w płatkach do co-
dziennego karmienia wszystkich złotych 
rybek. To całoroczne “źródło energii”.

sera goldy gran to odżywczy, szczególnie 
łatwostrawny pokarm w granulkach dla zło-
tych rybek i innych ryb zimnolubnych. 

sera goldy color spirulina to granulowany 
pokarm wybarwiający dla złotych rybek i in-
nych ryb zimnolubnych. Wysoka zawartość 
Spiruliny zapewnia intensywność barw tych 
pięknych ryb.

Wysokiej jakości składniki odżywcze za warte 
w obu pokarmach zapewniają olśniewające 
kolory, zdrowy wzrost, silny układ odporno-
ściowy, płodność i witalność.
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Witaminy dla ryb zimnolubnych
Ryby zimnolubne potrzebują dużo energii. 
Pomagając im utrzymać witalność i natural-
ną odporność na choroby zalecamy doda-
wanie witamin do pokarmu w następują cych 
przypadkach:
•  na początku, po wpuszczeniu rybek do 

akwarium
• po każdej częściowej wymianie wody
• dla wzmocnienia
• po chorobie
• podczas tarła

sera fishtamin to witaminy w płynie, które 
wkraplamy do pokarmu kilka minut przed 
karmieniem.

Złote rybki wydają się być cały czas głodne... 
ale nie dajcie się im oszukać! Należy je kar-
mić maksymalnie trzy razy w ciągu dnia, 
 podając tylko tyle pokarmu ile są w stanie 
zjeść w krótkim czasie. Zalecamy jeden dzień 
postu na tydzień.

Zalecamy karmić ryby 2 – 3 różnymi rodza-
jami pokarmów, aby zapewnić zróżnicowaną 
dietę. Niemniej jednak, należy karmić ka ż dym 
pokarmem z osobna i nie mieszać pokar-
mów. Pokarm powinien być przechowywany  
w małych puszkach. W przeciwnym razie, 
otwarty pokarm zestarzeje się i cenne skład-
niki stracą swoje właściwości.

... i witaminom
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