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Japon balığı ve diğer soğuk su balıkları
Soğuk su balıkları son derece güzel ve hare-
ketli hayvanlardır. Başka bir dünyadan gelmiş 
olağanüstü yaratıklara benzerler. Diğer süs 
balıkları ile karşılaştırıldığında, daha dayanı klı 
oldukları görülür, yetiştirme koşulları da daha 
kolaydır. Özellikle ılıman iklim bölgelerinde, 
soğuk su balıkları akvaryumda beslemek için 
son derece uygundur. Japon balıkları, diğer 
tropik süs balıklarının çoğu gibi sürü halinde 
yaşamaz. Yine de tek başına bırakılmamalı-
dır, aksi takdirde bu sıcak kanlı balıklar yal-
nızlık çekebilir.

1000 yıl öncesinden beri Çin’de beslenmek-
te olan japon balıkları, insanlık tarihinin en 
eski süs balığıdır. Sarı ve kırmızının büyüle-
yici tonlarındaki bu balıklar hala zenginliğin 
ve şansın sembolü olarak kabul edilmektedir. 
Japon balığının, diğer tüm balıklara oranla 
daha fazla melez türü vardır. Ama bu türlerin 
hepsi akvaryumda beslemek için uygun de-
ğildir.
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Bakımı kolay soğuk su balıkları

Japon balığı
Carassius auratus

“Normal” japon balıkları narin ve zarif 
yapılıdır. Renkleri beyaz lekeli  altın 
sarısı, turuncu, kırmızı tonla rın dadır.

Cennet balığı
Macropodus opercularis

Erkek balıkların bir arada bulundu-
ğu zaman agresif olduğu alımlı bir 
türdür. Bu nedenle, akvaryumu-
nuzda sadece tek bir erkek balık 
bulundurunuz.
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Comet Tail – Sarasa

Uzun yüzgeçli kırmızı ve beyaz renklerdeki 
bir Sarasa japon balığı türüdür.

Shubunkin

Gövde ve yüzgeç yapıları normal japon ba-
lıklarına benzemektedir. Ancak, tüm beden-
lerine yayılan siyah lekelerle birlikte alacalı 
mavi ve turuncu tonlardaki renkleri bu balık-
ları diğerlerinden ayırır.

Ay balığı
Lepomis gibbosus

Ay balıkları, japon balığı akvaryu-
muna renkleri ve çeşitleriyle farklı-
lık katmak için eklenen sakin soğuk 
su balıklarıdır.



6

Tül kuyruklu japonları birçok renk ve 
şekilde bulacaksınız.

Tül kuyruklu bu japon balığının kuyruk yüzgeçi çifttir. Kısa 
gövdeleri ve uzun yüzgeçleri karakteristik özellikleridir. Yavaş 
yüzdükleri için bu türü diğer hareketli türlerle birlikte tutamaz-
sınız. Tül kuyruklu japon balığı türü daha sıcak bir suya 
gereksi nim duyar (sayfa 9).

Ryukin tül kuyruk

Bu tül kuyruklu çeşit genellikle kır-
mızı ve beyaz renklerdedir, bu balık-
lar özellikle Japonya’da çok popü-
lerdir. En belirgin özellikleri, başları 
ile sırt yüzgeçleri arasında bulunan 
kamburdur.

Çok süslü japon balığı
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Tül kuyruklu japon balığının farklı renk
teki bir örneği

İnci gövde

Pullar kıvrıktır ve inci kolyeye ben zer.

Oranda

Gövde yapısı tül kuyruklulara ben
zer. Orandalarda kafalarının üze rinde 
kır mı zı bir “başlık” vardır.

Aslanbaş

Bu ad kafa yapısı nedeniyle verilmiş-
tir. Tüm kafasının etrafını renkli bir 
şişlik kaplamaktadır.

Gövde yapıları farklılık gösteren başka japon balığı türleri de 
bulunmaktadır. Bu balıkları beslemenizi önermediğimiz için 
rehbere dahil etmedik.
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Akvaryum bitkileri

 Alacalı Nana barteri Congensis Dev Anubias
 (Anubias barteri var. nana) (Anubias heterophylla) (Anubias barteri)

 Java Eğrelti otu Dev Vallisneria Para otu
 (Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

Özellikle yavru japon balıkları için seratofilyum, Brazilian 
Pennywort (Hydrocotyle leucocephala) ve elodya gibi hızlı 
büyüyen bitkiler uygun olacaktır.

 Gül Bleher’in Kılıç bitkisi Java Yosunu
 (Bacopa monnieri) (Echinodorus grisebachii “Bleherae”) (Vesicularia dubyana)

Bitkilerin bolluğu sadece akvaryumda hoş bir atmosfer yarat
maz aynı zamanda bitkiler biyolojik kirlenmenin yok edilmesi 
ve oksijen üretimi sürecinde de önemli bir rol oynar. Akvaryum 
bitkileri bakımı ile ilgili daha detaylı bilgileri “Akvaryumunuzda 
canlı bitkiler” rehberimizde bulabilirsiniz.

Japon balıkları akvaryum bit
kilerini kemirmekten hoşlanır. 
Bu yüzden, Anubias gibi sert 
yapraklı bitkiler kullanmanızı 
öneririz:



Akvaryumumu nasıl kurarım
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En elverişli su sıcaklığı bakacağınız japon 
balıklarının çeşitliliğine bağlıdır. Shubunkin ve 
Sarasa gibi sade ve dayanıklı japon balıkları 
kendilerini oda sıcaklığında ya da kış boyu 
daha serinde (18 – 24 °C) en iyi hissederler. 
Veiltailler gibi hassas hibridler 27 °C’ye kadar 
sıcaklık gerektirir ve bu da koşulları diğer 
hibridler için fazla sıcak yapar. Su sıcaklığı 
aşırı yüksek ya da düşük olduğunda bunu an-
layabilmeniz için önerimiz sera termometrel
erden yardım almanızı öneririz.

Japon balıklarının bakımı için  
en ideal sıcaklık dereceleri

Japon balığı akvaryumlarının, büyük, güzel ve 
hareketli yüzen japon balıkları sayesinde özel 
bir görünümü vardır. Ancak japon balığı ka-
seleri denen yerlerde uygunsuz bakım koşul-
ları nedeniyle bu akvaryumların kötü bir ünle-
ri vardır. sera Biotop Cube 130 XXL bu 
farklı ve sadık balıkların ihtiyaçlarına göre 
bakılmasını sağlayacak.

Suyun arındırılması kitin içerisinde bulunan 
sera fil bioactive diş filtre 130 sayesinde 
gerçekleştirilir.

Bu yeni nesil harici filtreler ile sera sabit kali-
tede kristal temizliğinde biyolojik olarak temiz 
su sağlar.

Acil çalıştırma ve filtrede yok edilen biyo
lojik kirlenmenin uzun süreli muhafazası 
için sera bioactive filtre sistemi 
•  İri bitki ve yenmemiş yem gibi partiküller 

filtre halısı (floş) ve süngeri ile toplanır.
•  sera filter biostart arındırıcı bakteri ve en-

zimleri kalan pislik parçacıkları ayrıştırır ve 
amonyuma dönüştürerek sera bio nitrivec 
ile daha sonra yapılacak yok etme işlemine 
destek verir.

•  Filtrede çalışan arındırıcı bakteri için özel bir 
alan gereklidir. Biyolojik olarak aktif filtre 
ortamı sera siporax Professional litre başı 
270 m2 yüzey ile en uygun alan şartlarını 
sağlar.

Filtre halısı (floş)

Filtre süngeri
sera siporax  
Professional
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        adımda akvaryum kurulumu

 Dekorasyon ve teknik donanım

Suyun hazırlanması

Akvaryum içine maksimum 2 cm yük
sekli  ğ inde sera floredepot doldurunuz. 

Bu tabakanın üzerini 5 cm’lik yeni yıkanmış 
koyu, ince taneli akvaryum çakılı ile kap la 
yınız. Başlangıç aşama
sın da, sera floredepot 
bitkilerin güç lü kökler 
salması ve gür yeşil 
yapraklara sahip olabil-
mesi için gerekli besin-
leri sağ layacaktır.

Artık sera filtre ve 
sera termostatlı akvar
yum ısıtıcıyı kurabilirsiniz. 
İyi temizlenmiş kayalar ve 
ayrı satılan kaynamış suyla 
yıkadığınız köklerden 
küçük bir su altı alanı oluş-
turun.

Öncelikle, çakılların üzerine zemindeki 
malzemenin havalanmasını engellemek ama-
cıyla bir tabak yerleştiriniz. Daha sonra bu 
tabağın üzerinden akvaryumun üçte ikisi do-
luncaya kadar su ekleyiniz 
(18 – 24 °C). Ardından 
sera aquatan ile suyu kul-
lanıma hazır hale getiriniz. 
sera aquatan ağır metal-
leri bağlar, musluk suyun-
daki kloru ve çözü nür 
 tuzları nötralize eder. sera 
mineral salt ekle yerek 
sudaki eksik mine ralleri 
tamam laya bi lir si niz.

2

3

5
1 Dip malzemesini doldurunuz 4
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Karbon dioksit (CO2) tüm bitkiler için önemli 
bir gıdadır. Ancak karbon diyoksit ihtiyacı 
güçlü bir şekilde değişkenlik gösterir. Birçok 
yavaş büyüyen bitkinin (örn: Anubias) düşük 
bir CO2 talebi vardır. Durum hızlı büyüyen 
bitkiler için (örn: Cabomba, Myriophyllum) 
farklıdır ve aynı şekilde oldukça dekoratif kır
mızı yapraklı bitkiler de (örn: kaplan lotus, 
Nymphaea lotus): Bunlarda bitkinin başarılı 
bakım süresinin uzatılması için karbon diyok
sit fertilizasyonu gereklidir.

sera CO2Start kiti küçük akvaryumlarda 
CO2 fertilizasyonu için mantıklı bir başlangıç
tır. Daha büyük akvaryumlar için sera flore 
CO2 gübreleme sistemi ihtiyacınız olacak. 
Yüksek kaliteli dağılmaya karşı fazlasıyla da
yanıklı parçalardan oluşan komple bir set 
sunar. Çevre dostu tekrar kullanılabilen 450 g 
CO2 şişesi içerir. Bu şişeyi bayiinizden tekrar 
doldurtabilirsiniz.

seramic pH Controller CO2 dozajını otoma
tik olarak düzenler. Bu mikro işlemci kontrol
lü ünite pH değerini sürekli kontrol ederek 
dozajında CO2 ekleme vasıtasıyla istenen 
değerde sabit tutar.

1 2 3

4
1)  Ekmeden (şekil 1) önce sera flore tool S 

bitki makası ile kök uçlarını nazikçe kısal
tınız ve kızarmış ya da yıpranmış yaprakla
rı koparınız.

2)  Dikme deliğini parmağınızla sera flore
depot (şekil 2) ile hazırlanan çakılların için
den açın.

3)  Kökleri deliğe dikkatle koyunuz (şekil 3) ve 
çakıllarla kapatınız. Çakılı dikkatle yerleşti
riniz ve bitkiyi nazikçe sera flore tool P 
bitki cımbızı ile hafif çekerek kökün tekrar 
aşağı bakmasını önleyiniz.

İyi ayarlanmış sera fertilizasyon 
sistemi ile başarılı bitki bakımı 
kolaylaşıyor. İlk 4 − 6 hafta bo
yunca sera floreplus ürününü 
destekleyici olarak kullanınız. 
Bitkiler ne kadar hızlı büyürse o 
kadar çabuk biyolojik su arın
dırma ve balıklara oksijen kay
nağı katkısına başlar. Ardından 
düzenli fertilizasyona başlayı
nız.

Bazı bitkiler (örn: Cabomba) 
ana gıdalarını yapraklar yoluyla 
alır. Bu bitkiler sera florena ile 
fertilize edilir.

Anubias ve Cryptocoryne türle
ri gibi diğer bitkiler ana gıdala
rını köklerden alır. Bu bitkiler 
sera florenette A ile ideal ba
kıma kavuşurlar. sera florenet
te A ürünü gıdaların dozunun 
ayarlanmasının süresini uzatır.

Bitki ekleme



5 Sonunda akvaryum kuruldu, dekore 
edildi, bitkiler eklendi, filtre, ısıtma ve aydın-
latma gerektiği gibi çalışıyor. sera testleri iyi 
su kalitesi olduğunu gösterdi.
Artık ilk balıklar tanıştırılabilir. Aynı zamanda 
biyolojik yok etmeyi başlatınız.

•  Tankı kenarın 2 cm altına 
kadar suyla doldurunuz. Ar-
dından sera aquatan (pH 
değeri 6,5 – 7,5) ekleyiniz. 
Filtreyi çalıştırın.

•  sera aquatan ekledikten  
1 saat sonra sera bio ni
trivec ekleyiniz. sera bio 
nitrivec filtre bakterilerinin  
aktivasyonunu hızlandırır.

•  Balıklar en erken 24 saat 
sonra eklenir.

•  En azından amonyum ve nit-
rit ertesi günlerde kontrol 
edilmelidir. sera toxivec çok 
yüksek değerleri hızla nötre-
lize eder.

•  sera bio nitrivec ürününü   
7 gün sonra tekrar uygulayı-
nız. Artık haftalık olarak filtre 
temizliği ve kısmi su değişi-
minin ardından kullanabilirsi-
niz.

•  Başlatma aşamasında sade-
ce ayrıca satılan sera japon 
balığı yemi kullanınız.

  Balıkları nasıl koyacaksınız

12

Otuz dakika sonra, 
hayvanları sera balık 
kepçesi ağını kulla-
narak balıkları aktara-
bilirsiniz. Taşınan 
suyu lavaboya dök-
meyi unutmayın!

Torbayı açın ve ke-
narlarını bir kaç kez 
çevirin. Daha sonra 
torba suda açık şekil-
de yüzer. Yarım saat-
lik aralıklarla torbanın 
içine yavaş yavaş 
akvaryum suyu (torba 
içeriğinin orijinal mik-
tarından yaklaşık iki 
veya üç kat) doldu-
run. 

Balık torbasını akvar-
yumun içerisine ko
yun (üstü açık şekil-
de) ve yüzdüğünden 
emin olun.

Yeni bir akvaryuma taşınmak, balıklar için 
iklim değişikliği demektir. Akvaryum ışığını 
kapatın. Parlak ışıktan kaçının.
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Değişim, yumuşatma ve biyolojik filtreleme 
esnasında suyun derin görünümü için sera 
rehberinde “Doğaya uygun akvaryum bakıı-
mı” kısmına bakınız.

En iyi bakım ve beslemeye rağmen balıklar bir 
süre sonra hastalanabilir. sera rehberinde, 
“Sağlıklı akvaryum balıkları” kısmında hasta-
lık nedenlerini tanımlamanız ve birçok hasta-
lığı tanımanız ve önlemek yolunda proaktif bir 
yaklaşımla önerilerimizle size yardımcı olma-
ya çalışıyoruz.

Haftada bir kez % 25 – 30 oranında kısmi su 
değişimi yapmanızı öneririz. Tatlı suyu akvar-
yum içindeki su sıcaklığına uydurunuz ve 
sera aquatan kullanarak suyu hazır hale ge-
tiriniz. sera aquatan ağır metalleri biraraya 

Japon balığı bakımı
toplar ve japon balığının mu-
koza zarını korur. Bu sayede 
balık strese daha az maruz 
kalır.

Biyolojik arıtma döngüsünün daha çabuk 
hazır hale gelmesini sağlamak için akvar-
yum suyuna sera bio nitrivec ekleyiniz. 
Suların yumuşak olduğu bir bölgede yaşı 
yo r sanız, suyu sera mineral salt kullanarak 
mineral yönünden zenginleştiriniz.

Haftalık olarak önemli su parametrelerini 
kontrol etmenizi ve gerektiği takdirde bunla-
rı normal düzeye indirmenizi öneririz. sera 
test kitleri, sıvı tabanlıdır. Bu kitlerin küçük 
konsantrasyonlarda bile kullanımı ve ölçül-
mesi son derece kolaydır. Başlangıç için 
aşağıda belirtilen sera test kitlerini kullanma-
nızı öneririz:
 GH Toplam sertlik
 KH Karbonat sertliği
 pH değeri
 NH4/NH3 Amonyum/Amonyak
 NO2 Nitrit
 NO3 Nitrat



14

Uygun yem sayesinde sağlıklı ...
Japon balıkları, doğal gereksinimleri nede-
niyle çeşitliliği olan bir diyetle beslenmelidir. 
Mideleri, bağırsağa benzer. Bu sebeple, daha 
sık fakat ufak miktarlarda yem yerler. Hare-
ketliliklerinden ötürü bu balıklar, tropikal ba-
lıklara oranla daha az proteinli, daha kolay 
sindirilebilen karbonhidratlar içeren yemlerle 
beslenmelidir. Tropikal balıklardan farklı ola-
rak, faz la proteinden yararlanamazlar. Prote-

in seviyesindeki fazlalık, yağlanmaya neden 
olur ve su kirliğini artırır. Doğal gereksinimle-
rine uygun biçimde beslenmedikleri takdirde 
balıklarınızın muhteşem renkleri solacaktır.

Japon balıkları için uygun  
yemler

sera gerekli tüm vitamin, mineral, eser ele-
ment ve bitkileri kapsayan, 40’tan fazla doğal 
malzemeden oluşan özel bir japon balığı yemi 
sunmaktadır. Tüm bu malzemeler özenle iş-
lenmiştir. sera japon balığı yemi diğer sera 
yemlerine oranla daha az protein içerir, sin-
dirimi kolaydır ve su kirliliğine neden olmaz.

sera goldy tüm japon balıklarının günlük bes-
lenmesi için bir pul yemdir. Tüm mevsimde 
kullanılabilen “toz yem” ürünüdür.

sera goldy gran japon balıkları ve diğer 
soğuk su balıkları için besleyici ve nispeten 
kolay sindirilen granül bir yemdir.

sera goldy color spirulina japon balıkları ve 
diğer soğuk su balıkları için renkli bir granül 
yemdir. Yüksek dozda Spirulina bu güzel 
balıkların renk gelişimini ideal derecede des-
tekler.

Her iki özel yemin içeriği de yüksek kalitedir 
ve parlak renkler, sağlıklı büyüme, güçlü bir 
bağışıklık sistemi, doğurganlık ve canlılığı 
garantiler.
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Balıklar için vitaminler
Soğuk su balıkları çeviktir ve fazla enerji har-
car. Bu sebeple, yemlerine vitamin ekleme-
nizi öneririz. Böylece, hastalıkları ve yetersiz 
beslenmenin yol açtığı sendromları önlemiş 
olursunuz. Aşağıda belirtilen durumlarda, 
japon balığına vitamin desteği verilmelidir:
• yeni bir ortama aktarıldığında
• her kısmi su değişikliğinden sonra
• iyileşmeyi desteklemek için
• hastalıklardan sonra
• yumurtlama dönemlerinde

sera fishtamin yem üzerine kolayca damla-
tılan, sıvı bir vitamin katkısıdır.

Japon balıkları daima aç görünür … ancak sizi 
kandırmalarına izin vermeyin! En fazla günde 
üç kez ve sadece kısa sürede yiyebilecekleri 
kadar besleyiniz. Ayrıca haftada bir kez oruç 
öneririz.

Beslenmede çeşitlilik yaratmak için balıkla
rınızı 2 – 3 farklı tür yemle beslemenizi öne
ririz. Ancak, bu yemleri ayrı ayrı veriniz ve 
birbiriyle karıştırmayınız. Küçük teneke kutu-
larda saklayınız. Aksi takdirde, açılan yem 
bayatlar ve içindeki değerli besinler etkinlik-
lerini kaybeder.

...  ve vitaminler sayesinde hareketli balıklar
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