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Скаридите и раците са полезни и много ин 
тересни обитатели на аквариума. Тези живот  
ни често се отглеждат заедно с де ко ративни 
рибки. През последните години скаридите 
“джудужета” стават все попопу лярни. Така 
наречените Амановите скариди (Caridina multi
dentata) се от глеж дат найвече, като чистачи 
и водо рас лояди. Те по чи ст ват растенията от 
неп риятните водорасли.

Заради прекрасните им цветове и ин те ре сното 
поведение отглеждането и под дръж ката на 
аквариум със скариди и ра ко образни е осо
бенно завладяващо. Нано (мини) аквариумите 
са много подходящи за тази цел. Това са много 
малки биотопи подобни на природните съоб 
щества.
Този справочник Ви помага да направите и 
поддържате завладяващия свят на ска р и дите 
и раците.

УВЛЕКАТЕЛНИЯТ СВЯТ НА СКАРИДИТЕ И РАЦИТЕ
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ВИДОВЕ СКАРИДИ

Скариди “джуджета”

Групата на тези ракообразни об  хваща 
много малки (до 4см) скариди от  
видове много популярни сред ак ва
ристите. Тези скариди “пасат” во
дорасли от скалите и растенията. Те са 
мирни и интересни животни и може да 
се отглеждат в големи групи. Може да 
се отглеждат заедно с малки и мирни 
рибки и други аквариумни оби татели.

Дългокраки скариди

Тези скариди имат доста дълги щипки. 
Определени видове стават много  
големи, в тази връзка някой от тях 
може да нападнат рибки или други 
ракообразни. Освен това тери то
риалното им поведение може да бъде 
причина за “битки” с пре дста вители на 
същия вид. Помалките видове, като 
например Перлената скарида (Macro
brachium cf. banjarense) или Оризовата 
скарида (Ma cro brachium lanchesteri) са 
миролюбиви и с помалки изизсквания 
към обема на аквариума.

Филтриращи скариди

Тези животни имат дълги чет ко ви дни 
израстъци на предните си кра чета и с 
тях извършват движения, като с вет
рило. Те използват това за да фи лт
рират плуващата храна (рас ти телен 
или животински планктон). Филт
риращите скариди обичат да се зак
репят на здрава повърхност, къд ето да 
могат да стоят срещу те чен ието.
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ВИДОВЕ РАЦИ

Тези пъстроцветни раци стават по 
големи в сравнение с род Cambarellus и 
живеят подълго – до 8 години. Оби
кновенно са миролюбиви. Заради твъ р
де големите си щипки, те се дви жат 
тромаво. Видовете от род Cherax 
обичат да се крият. Някой видове са 
нощни, докато други предпочитат да 
търсят храна през деня.

Род Cherax

Раци “джуджета” – род Cambarellus

Видовете от род Cambarellus са много 
подходящи за отглеждане в аквариум. 
Те достигат до 36см. Не са по дхо дящи 
за отглеждане със скариди, защото 
може да ги помислят за за куска. Не 
повреждат растенията и може да от
глеждате раците “джу д жета” в за
лесен аквариум. Род Cambarellus про
изхождат от Южна Америка и живеят 
между 1.5 и 2 години.
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ОТГЛЕЖДАНЕ НА СКАРИДИ И РАЦИ
Има едно просто правило при отглеждане на 
скариди (било те и миролюбиви и “социални”): 
малкото е повече! Това правило е от изк
лючително значение, когато отглеждате мно
го видове заедно, тъй като трябва да се  

осигурят възможно наймного места за укри
тие. Особено по време на линеенето (смяна на 
черупките) раците и скаридите имат нужда от 
защита на меките си тела.

Линеене (смяна на черупката)

Речните раци и скаридите имат т.нар. ек зо
скелет (един вид “външен скелет”). Този ек
зоскелет се сменя редовно чрез процеса на 
линеене, тъй като не може да расте. Моментът 
когато ракообразното напуска старата си 
черупка (наричана “екзувиа”) и новата, 
гъвкава и мека черупка стане видима е много 
вълнуващ. След като бъде “разтегнат” до 
новите размери, външния скелет започва да 
се втърдява посредством химически процеси 
и натрупване на минерали като напр. калций. 
Повредените или наранени крайници могат 
също да се “подменят” в процеса на смяна на 
черупката. Проблемите по време на линеене 
са причинени главно от неправилно от гле ж

дане, грешно или недостатъчно хранене. 
Можете да избегнете тези проблеми като 
използвате специалната храна за ра коо
бразни sera crabs natural и sera shrimps 
natural.

Кожата (екзувиа) след процеса на смяна на черупката



Трябва много внимателно да подберете жи
вотните, ако искате да отглеждате речни раци 
или скариди в общ аквариум. Рибките жи
веещи близо до повърхността (напр. от род 
Carnegiella), или дънните рибки (напр. 
бронирано сомче) са подходящи за такъв тип 
общ аквариум. Отглеждането им с други 
жизнени рибки, като Botia sp. или цихлиди, не 
е пре поръчително. Колкото до поголемите 
видове речни раци, само помиролюбивите 
видове от род Cherax, като например Че р
вената щипка (Cherax quadricarinatus) или Yabby 
(Cherax destructor) са по д ходящи: доколкото 
въобще е удачно, да се отглеждат с бързи 
рибки.

77

ОБЩИ АКВАРИУМИ
Отглеждането на скариди и рибки заедно 
трябва внимателно да се обмисли. Често 
вреда оказват не скаридите, а рибките. 
Особено гупите и цихлидите, които често 
хапят другите обитатели на аквариума.
Същото важи и за речните раци. За от глеж
дане в общ аквариум обиикновено се пре
поръчват речни раци “джуджета”, напр. 
Мексиканските оранжеви речни раци  
“джудже” (Cambarellus patzcuarensis var. 
“Orange”). Отглеждането на поголеми речни 
раци крие риск от подкопаване на грижливо 
подредения интериор и унищожаване на 
растителността. Също така някои по
агресивни видове речни раци могат да наранят 
рибките. За това видовете големи речни раци 
трябва да се отглеждат в отделен аквариум. 
Важно да се има в предвид, че отглеждането 
на много животни в недостатъчно прост
ранство може да доведе до изключително 
агресивно поведение и канибализъм.

Мексиканско оранжево речно раче “джудже”
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Carnegiella sp. Бронирани сомчета

Препоръки за общ аквариум

Yabby 
(Cherax destructor)
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БИОТОПНИ АКВАРИУМИ
Найдобре е аквариумите за 
реч ни раци и скариди да се 
правят по аналог на техните  
естествени местообитания – по
точета и мал ки реки. Всичко 
трябва да бъде съобразено към 
съответстващото местообитание: 
напр. размерът на аквариума, 
броят и размерите на животните, 
видовете растения, филтърация 
и светлина. По този начин ще 

избегнете съчетаването на живот
ни, които не могат да живеят за
едно, поради различия в размера, 
хранителните изисквания или 
произход. Създаването на ес те
ствено местообитание поз волява 
максимално приспособяване към 
показателите на водата и редовна 
поддръжка без много усилия. sera 
Ви предлага следните естествени 
местообитания:

Типични биотопи със скариди

Найдобре е да се отглеждат 
само от един до три вида  
скариди в 60 литров аквариум 
като sera Biotop Nano Cube 60. 
Африканските гигантски ска 
р иди или азиатските скариди 
(моля добавете само един от 
двата вида) са подходящи за 
отглеждане с мини скариди. 
Поставете от пет до два
десет скариди максимум. 
Но броя на големите, като 

африканските гигантски скариди, 
да бъдат помалко.

Скаридите в изобразения sera 
Biotop Nano Cube 60:
 2  Африкански гигантски филтри

ращи скариди
 15  Червени кристални скариди 

“пче  лички”

Вижте стр. 12 за информация от
носно растителността.
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 Аманова скарида
(Caridina multidentata)

Африканска гигантска филтърна скарида 
(Atya gabonensis)

Червена кристална скарида “пчеличка”
(Caridina cf. cantonensis)

Зелена скарида 
(Caridina cf. babaulti var. “Green”)

Bumblebee скариди
(Caridina cf. breviata)

Азиатска филтърна скарида 
(Atyopsis moluccensis)

Red Cherry “черешка”
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
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БИОТОПНИ АКВАРИУМИ

Типични биотопи с речни раци

Вие можете да поставите  
максимум 6 раци “джуджета” в 
60 литров аквариум. Речни раци 
като австралийския син рак 
изискват аквариум с дължина 
поне 1.20м за една двойка.

Раци “джуджета” в sera Biotop 
Nano Cube 60:
6   Мексикански оранжеви раци 

“джудже”

Вижте стр. 12 за информация от
носно растителността.
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Cambarus manningi Yabby 
(Cherax destructor)

Кайсиев рак 
(Cherax holthuisi)

Рак “Небесна дъга”
(Cherax sp. var. “Hoa Creek”)

Керемиденочервен рак 
(Cherax sp. var. “Red Brick”)

Червени щипки 
(Cherax quadricarinatus)

Мексикански оранжев рак “джудже”
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Азиатски тигров омар 
(Cherax sp. var. “Tiger”)
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РАСТИТЕЛНОСТ
Съобразно естествените им обитания – по
точета и малки реки – броят на растенията 
може да е ограничен. Въпреки това, не се 
препоръчва да няма никакви растения, тъй 
като те разграждат замърсителите. Нещо 
повече – новоизлюпените ракообразни ще 
намерят добро убежище сред растенията, 
също така микроорганизми – отличен източник 
на храна.

Тайландска папрат, Валиснерията, мъховете 
“топки”, различните други видове мъх като 
напр. Яванският мъх, се препоръчват като 
особено подходящи.

Броят на растенията посочен подолу може да 
варира според личните Ви предпочитания. 
Така например пейзаж от Явански мъх би  
изглеждал изключително привлекателен. 
Когато аран жи рате растенията, имайте 
предвид, че в момента на закупуване те не са 
напълно израстнали.

6 Валиснерия
12 Тайландска папрат
23 Мъх “топка”
Явански мъх според вашия вкус

Тайландска папрат 
(Microsorium pteropus)

Мъх “топка”
(Cladophora aegagrophila)

Валиснерия 
(Vallisneria)

Явански мъх 
(Vesicularia dubyana)

12

З1

З2

С1

П1
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Не поставяйте аквариума на директна слън
чева светлина. В противен случай ще се  
увеличи растежа на водораслите и водата ще 
се загрява прекалено много.

Подложката за аквариума трябва да е  
стабилна и хоризонтална. Подложките за  
аквариуми на sera са подходящи за тази цел.

Преди да започнете с декорацията на ак
вариума, е хубаво добре да обмислите как 
искате да изглежда. Скица на ра зпо ло
жението на камъните, корените и растенията 
е едно добро начало.

•  Направете достатъчно укрития. Пещерите са 
доста популярни. Можете да ги построите 
лесно като използвате каменни плочи или 
варовикови порести скали.

•  Големите растения трябва да бъдат на заден 
план, в пртивен случай ще закриват гле
дката. Малките и ниски растения са по
дходящи за преден план.

•  Подходящите декоративни материали Ви 
позволяват лесно да скриете техническите 
средства (филтри, нагреватели и др.).

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

13

Филтър, нагревател, помпа

Валиснерия

Тайландска папрат

Мъх “топка”

Явански мъх

Корени за аквариум

Скали

sera Biotop Nano Cube 60

З2 З2

З1 З1

З1

З2С1
С1

П1

П1

С1

З1

П1
П1

П1 П1

П1
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ГРУНД И ДЕКОРАЦИЯ

Първо поставете sera floredepot – дългодейст
ващ хранителен пясък с около 2см дебелина, 
там където искате да засадите растенията. 
Благодарение на него в първоначалния етап 
на растеж растенията ще имат нужните храни
телни вещества за здрави корени и зелени 
листа. Покрийте този слой с около 5см. добре 
почистен едър пясък или със ситен чакъл и 
няколко поголеми речни камъчета.

Ако не желаете да използвате пясък в  
аквариума, важно е да смесите поне малко 
пясък с дънния слой, за да предпазите  
ракообразните. На животните са им нужни 
песъчинки или поне ситни зрънца, за да се 
запази тяхното естествено чувство за ра
вновесие – т.нар. статоцисти (равновесен 
орган).

Материали за дъното

Декорация

Както растенията, така и специалните корени 
за аквариум са подходящи за “паша” на водо
расли и като структурен елемент. Те оси гур
яват на животните укрития, особено през  
периода на смяна на черупката.

Допълнителните укрития са изключително ва
жни, особено ако отглеждате агресивните 
сла дководни раци или едри скариди. В такива 
случаи е необходимо да има камъни с дупки 
или тръби, които да предоставят убежище за 
жи вотните, докато тяхната външна обвивка се 
втвърди.

2с
м

5с
м

14



15

Инсталирайте оборудването след като сте 
поставили дънния субстрат и сте направили 
декорацията.
Ако ползвате sera Biotop Nano Cube 60, не е 
необходимо оборудване.

ТЕХНИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА

15

Снабден с пълно оборудване, sera Biotop 
Nano Cube 60 е готов за употреба. Био ак тив
на та филтърна система започва да разлага 
био логичните замърсители веднага. А това 
Ви спестява седмици усилия за биологична 
ак  тивация.

1 Аквариум с извито предно стъкло
 Полирано стъкло
 Ефективен обем 60л
  Размери: ш. 40.3см x в. 46см x д. 48.4см
2 Аквариумен капак
2.1 Компактни лампи T5 PL18 W
2.2 Отвор за хранене
2.3 Приплъзващ механизъм
3  4 филтър с камери
3.1 Мрежа
3.2 Филтърна гъба за механична фи л трация
3.3  1,000мл sera siporax Professional осигу

ряват 270м2 по върхност за биологична 
филтрация

3.4 sera heater 50 W (sera нагревател 50W)
3.5  sera flow pump STP 1000 (sera помпа за 

вода STP 1000)
Включва:
•  100мл sera blackwater aquatan подобрител 

за вода
•  50мл sera filter biostart бактериални култури 

за биологично пречистване на водата

sera Biotop Nano Cube 60 е снабден с обе зо
пасяваща рамка. Поставете аквариумът ди
рект но върху шкафа. Не са необходими  
допълнителни подложки.

Компактните аквариуми sera 
за едно лесно начало

2.1

2.3

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1

2.3
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Филтърът в аквариума за речни раци или 
скариди изпълнява две важни функции. От 
една страна той пречиства водата, а от друга 
осигурява постоянно движение на водата, ими
тирайки по този начин поточе. Така например 
филтриращите скариди улавят само плаваща 
по течението храна. Вътрешните филтри sera 
за малки аквариуми – sera fil 60 или sera fil 120 
– гарантират ефективна механична и био
логична филтрация. Заедно с биологичния 
филтърен материал sera siporax mini Pro fes
sional те осигуряват биологично чиста вода.

sera fil internal aquarium filters (вътрешните 
аквариумни филтри sera fil) могат да бъдат 
разширени с допълнителни секции.

Филтър

ТЕХНИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА
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sera siporax mini
Professional
филтърен материал

 филтърна секция

sera super carbon
активен въглен

 филтърна секция

филтърна гъба
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Осветление

Скаридите и сладководните раци нямат спе 
циални изисквания към светлината. Сле до
вателно лампите трябва да се подберат така, 
че да са подходящи за растителността, напр. 

sera plant color. Ние препоръчваме sera tropic 
sun, в случай че се използва само една лампа.

Капак

Топлина

Сладководните раци и скаридите обичат да 
изследват обкръжаващата среда и дори може 
да напуснат аквариума с тази цел. Затова 
трябва да има капак, който да им попречи да 
изязат.

Осигуряване на кислород

Както и в естествената среда на тези животни 
(бързо течащи потоци), така и в аквариума 
трябва да се осигури високо ниво на кислород, 
който е от особено значение както за смяната 
на черупките, така и за размножаването. Това 
се постига чрез допълнителна помпа отделно 
от филтъра, например sera air plus air pump 
(sera air plus помпа за въздух) свързана с 
“камъче” от комплекта sera air set.

Много скариди произхождат от сутропически 
климатични зони. Следователно, сезонните 
промени в температурите са естествени и 
дори могат да спомогнат за успешното ра змно
жаване. Оптимален температурен диапазон за 
тигровата скарида, Bumblebee скариди и 
скаридите “пчелички” е между 19 и 25°С. За 
“Амановите” скариди е подходяща те м пе
ратура между 10 и 30°С. За повечето  

сладководни раци са подходящи 
температури между 20 и 27°С. 
Найдобрите по каз атели на рас
тежа на животните са при тем
пература 25°С. Пре по ръч ваме 
sera aquarium heater thermostat 
(нагреватели sera с тер мос тат).
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ПОДОБРИТЕЛИ НА ВОДАТА

Ракообразните са почувствителни към за
мърсяване на водата от повечето видове 
рибки. Ето защо е необходимо да обработва 
те чеш мяната вода. Винаги добавяйте sera
aquatan или sera blackwater aquatan (спец
иално съз дадени и за ракообразни) към  
водата, неза висимо дали стартирате нов  
аквариум или правите частична смяна на  
водата. Те неза бавно свързват йоните на 
тежките метали, пречистват водата и неут
рализират ток сичните субстанции като нап
ример агресивния хлор. В допълнение се 
препоръчва (напр. по време на фазата на  

биологична активация), да се 
използва активен въглен sera 
super carbon, който ефективно 
премахва други токсични отпа
дъци от водата.

Също така, имайте предвид и твърдостта на 
водата. Тя представлява концентрацията на 
разтворени алкални йони. Меката вода  
съдържа помалко от тези йони – главно 
калций и магнезий – за разлика от твърдата 
вода. Повечето видове скариди са се  
приспособили към меката вода от тяхната 
естествена среда.

Поддържане на водата

Налейте водата правилно

Първо поставете плитка чиния на дъното, за 
да избегнете разпиляването на дънния  
субстрат. След това излейте хладка (2426°С) 
вода върху чинията, докато се напълнят 2/3 от 
аквариума. Регулирането на температурата е 
полесно с sera precision thermometer (тер
мометър sera Precision).

18
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Така например “черешките” (Red Cherry) и 
Амановите скаридите изискват твърдост на 
водата в границите на 416°dKH, “пчеличките” 
и тигровоте скариди – дори пониска твърдост: 
210°dKH. Следователно карбонатна твърдост 
в границите на 510°dKH е допустима. Речните 
раци обикновено са се приспособили към 
малко потвърда вода. Ако е необходимо да 
намалите твърдостта на чешмяната вода, 
можете да го направите като добавите sera 
super peat (торфен гранулат) във филтъра. 
Това също ще възпрепятства растежа на 
вредните гъбички и бактерии.
Можете да проверите твърдостта на водата 
със sera kHтест и да повишите твърдостта 
(ако е необходимо) със sera KH/pH-plus.

Аманова скарида 
(Caridina multidentata)

Скарида “черешка”
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Ако въпреки всички грижи, концентрацията на 
замърсители бързо се увеличава, sera toxivec 
незабавно ще спре интензивната инток си
кация на животните в аквариума.

Незабавна помощ
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ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯТА
Новозакупените растения винаги трябва да се 
държат в отделен съд с вода за няколко дни. 
През това време сменете водата няколко 
пъти, за да премахнете излишната тор и  
възможни остатъци от препарати за  
растителна защита. Освен това, засаждането 
на растения със стъбло може да причини 
проблеми, тъй като могат да отделят вредни 
вещества при отрязване на стъблото.

Правилно наторяване на растенията

1.  Преди засаждането скъсете корените съв
сем леко като използвате остри ножици 
(фиг. 1) и премахнете изгнилите и пот
ъмнели листа.

2.  С пръсти изкопайте дупка за засаждането в 
предварително подготвения със sera flore
depot слой (фиг. 2).

3.  Внимателно поставете корените в дупката 
(фиг. 3) и ги покрийте със зърнест материал 
от дъното. Притиснете леко купчинката, 
след което издърпайте нежно растението, 
така че корените отново да се насочат 
надолу.

1 2 3

Успешната грижа за растенията е лесна с 
добре балансираната система за наторяване 
на sera. Дънният субстрат sera floredepot 
осигурява на растенията оптимална основа за 
здрав растеж. Използвайте sera floreplus за 
подпомагане на растежа през първите 46 
седмици. Колкото побързо пораснат рас те
нията, толкова поскоро те ще допринесат за 
биологичното пречистване на водата и ще 
снабдяват животните с кис лород. След това 

започнете редовно торене. Растенията, които 
набавят хранителните си вещества главно 
чрез листата се торят със sera florena. За тези, 
които набавят хранителни ве щества главно 
чрез корените, идеален вариант е sera flore
nette A. Осигурете всички останали нео бхо
дими вещества за растенията като използвате 
sera flore daydrops.

20
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И ето че накрая аквариумът е подреден; 
филтър, нагревател, и осветление всичко  
работи. sera тестовете показват подходящи 
стойности на водата.

По време на стартовата фаза (виж стр. 24) 
хранете умерено.

•  Излейте sera filter biostart върху sera sipo
rax mini Professional. Пуснете филтъра. 
Биологичното разграждане във филтъра 
започва да работи.

•  Добавете sera bio nitrivec във водата. Това 
ще спомогне за прочистване на ор га
ничните отпадъци в аквариума.

•  На следващия ден добавете 10% от вод
ните обитатели (1ви ден).

  Всекидневно добавяйте sera bio nitrivec 
(според указанията на етикета) за 10 дни. 
Така ще съкратите времето, за което  
биологичният филтър се активира.

•  4ти ден: добавете 30% от водните 
обитатели.

•  5ти и 7ми ден: проверете за съ дъ
ржанието на амоний и нитрити. sera toxivec 
много бързо неутрализира високите им 
нива.

•  8ми ден: добавете още 30% от желаните 
водни обитатели.

•  10ти ден: същото като 5ти и 7ми ден.

•  11ти ден: добавете и последните 30% от 
водните обитатели.

ПУСКАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
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Прехвърлянето в нов аквариум означава 
промяна на средата за водните обитатели. 
Изключете лампата в аквариума. Избягвайте 
ярката светлина.

1.  Поставете пликчето с ракообразите в ак ва
риума (отворете капака на аквариума)  
уверите се, че пликчето плува във водата.

2.  Отворете го и навийте няколко пъти. В това 
положение пликчето е отворено и плува във 
водата. На няколко пъти налейте в пли к
чето аквариумна вода (до приблизително 
2/3 от първоначалното му съдържимо) в 
про дъл жение на половин час.

3.  След като изминат 30 минути можете да 
прехвърлите животните в аквариума като 
използвате sera fish net (sera кепче). 
Изхвърлете водата от транспортния плик!

22

Скариди и раци
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ПУСКАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
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КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ВОДАТА
Аквариумното оборудване изисква много 
малко грижи. Професионалистите в от глеж
дането на декоративни водни обитатели 
съветват да сменяте от 30% до 50% от водата 
в аквариума веднъж седмично. Това симулира 
валежите в природата, които пък увеличават 
готовността за размножаване. Добавената 
вода може да бъде с няколко градуса по 
студена. Въпреки това тя винаги трябва да 
бъде обработена с sera aquatan или с sera 
blackwater aquatan. Ниската поносимост на 
скаридите и раците към нитрати е още една 
причина за редовната смяна на водата. 
Високата концентрация на нитрати води до 
проблеми по време на смяна на черупката. 
Можете да проверите кон цент ра цията на 
нитрати във водата посредством sera NO3
тест.

Докато правите редовните смени на водата е 
препоръчително образуваната утайка да се 
изсмуква с помощта на sera gravel washer (sera 
уред за по ч ист ване на дъно). И все пак, една 
малка част от утайката трябва да остава на 
дъното на аквариума, защото скаридите, 
особено мла дите, я изпо лзват като доп ъ л
нителен изто чник на храна. Не трябва да 
изхвърляте черупките, които водните оби
татели оставят по време на смяната. Те 
съдържат полезни минерали и някои от 
водните животни се хранят с тях.
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ПРИРОДОСЪОБРАЗНО ХРАНЕНЕ
Скаридите и раците са всеядни, 
хранят се с растителна и живот
инска храна. Естествената им 
среда на живот съдържа малко 
растения, но изобилства от листа 
и парченца дървесина, които са 
паднали във водата. Тази раз 
лагаща се органична материя (ос
татъци и утайка), заедно с мик
роорганизмите, които живеят в 
нея (гъби, бактерии и първаци) и 
водораслите са важен източник 

на храна. Всичко, което ра коо б
разното намира и може да хване се 
добавя към хранителната му  
диета; малки организми като  
охлювчета, мидички, червейчета, 
понякога дори малки рибки, но и 
много често мърша и узрели  
плодове. Някои ракообразни дори 
проявяват кани бализъм, когато 
стане въпрос за задоволяване на 
нуждата им от протеини.

Найважните съставки

sera разработи иновативните 
храни за ракообразни sera 
shrimps natural и sera crabs 
natural за различните нужди 
на ракообразните. Хран ите л
ните съставки и вни мате л
ното им обработване прави 
тези хра ни основен продукт 
в менюто на ракоо бра з
ните. Уни кал ният им хра

нителен състав е резултат еди
нствено от изпо лзва нето на мо рс
ки организми като морски риби, 
гамарус, Спи ру лина и морски  
водорасли като източници на 
протеини и мазнини. Про те ините, 
които съдържат се хара к тер изи
рат с аминокиселинен със тав, 
който перфектно задо во лява нуж
дите на ракообразните.
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Храната е изключително лесна за смилане, 
което предотвратява замърсяването на  
водата от несмлените отпадъчни продукти.

Лесно смилаеми

Oптимален източик

Нещо повече, тези съставки осигуряват опти
мално снабдяване със съществено важната 
омега мастна киселина. Високия процент на 
Спирулина, морски водорасли и множество 
висококачествени растителни и животински 
продукти, снабдяват водните обитатели с  
необходимите минерали, витамини и мик ро
елементи. Като например натурален йод от 
морските водорасли, който подпомага ре
довния процес на смяна на черупката.  
Копривата, потвърдено чрез много изсле д
вания, пре дс тавлява ефективно средсво 
срещу възпаления и увеличава готовноста за 

размножаване на скаридите и раците. Кората 
от върба и елховите шишарки са източник на 
естествени баластни вещества, нещо повече, 
тези съставки имат противобактериален и 
противогъбичен ефект. Гамарус и зеленоуста 
мида правят храната много апетитна. Сле
дователно не е необходимо да се добавят  
изкуствени овкусители. Нещо повече sera се 
старае да бъде поблизо до природата, като 
не използва никави изкуствени оцветители.

Естествени оцветители

И двата вида храни съдържат ценни есте ст
вени оцветители например силния витамин
оц вет и тел астаксантин от во дораслото Hae
ma to coc cus. Тези компоненти на рецептата 
Vital Immune Protect, която е жизнено важна 
за защитата на имунната система, както и ос
таналия състав на sera crabs natural и sera 

shrimps natural, създадена според найновите 
научни открития, поддържат здравословното 
развитие (ре до вните процеси на безп ро
блемна смяна на черупката), брилянтни  
цветове, репро дукти вност и жизненост на 
скаридите и раците.



ПРИРОДОСЪОБРАЗНО ХРАНЕНЕ

Храна с подходяща форма 

Благодарение на формата на двата вида  
хранисферична на sera shrimps natural и 
уникалните кръгчета на sera crabs natural, 
животните могат да я занесат в убежището си 
и да я изядат без някои да ги притеснява.

Помалките скариди обичат да повдигат 
сферичката и да отхапват мънички парченца 
храна с въртеливи движения. Точно така 
правят когато “пасат” воворасли от малките 
камъчета, когато са в естествената си среда. 
За малките и млади скариди една сферичка от 
храната sera shrimps natural е достатъчна за 
няколко животни. Когато скаридата се  
нахрани пуска късчето, така че и другите да 
могат да ядат от него.

Раците предпочитат пръстенчетата на sera 
crabs natural. Те всъщност водят решителна 
битка, докато се оттеглят в някое тихо ъгълче 
с цял ринг или в случая с малките видове 
раци, с малко парченце от храната. Поради 
формата си те могат лесно да бъдат сграбчени 
с щипки.
И двата вида храна потъват бързо и запазават 
формата си във вода до 24 часа. През това 
време вкусът и съставките им не се губят. И 
така храната максимално задоволява ес тест
вените хранителни навици на тези животни, а 
водата не се замърсява. Препоръчваме все
кидневно хранене с тези здравославни храни. 
Те са подходящи и за морски ракообразни, а 
също с удоволствие се приемат от дънните 
рибки.
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Хранене в общ аквариум

Храните от семейството на sera vipan (sera 
vipan, sera vipagran, sera vipachips), които се 
дават в общия аквариум, също са добре  
приети. Те са удоволствие за ракообразните, 
които трябва да споделят храната си с  
останалите обитатели на аквариума. sera 
Spirulina Tabs е подходяща за разнообразие. 
Благодарение на ракообразните няма да  
останат никакви остатъци от храна и ще бъде 
предотвратено замърсяване на водата в  
аквариума. Въпреки това sera crabs natural и 
sera shrimps natural трябва да бъде давана 
поне веднъж седмично в общия аквариум, за 
да бъдат задоволени специалните нуждите на 
ракообразните.

За разнообразие

За да добавите разнообразие в хранителния 
им режим може да храните с парченца  
попарени зеленчуци (напр. грах, тиквички, 
моркови) и листа (дъбови, лешникови или от 
индийско орехче). В случай, че давате  
зеленчуци, на всяка цена трябва да се  
уверите, че про из хождат от незамърсен  
регион, тъй като ска ридите и раците са  
изключително чувствителни към пестициди. 
sera marin gourmet nori е натурална и лесно 
смилаема. Водораслите Nori са отлична 
добавка, като трябва да се прикрепят към 
подходяща скоба за да падат на дъното.
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РАЗМНОЖАВАНЕ
Ако искате да развъждате скариди, трябва 
да го имате предвид, когато избирате самите 
скариди. Някои скариди, като напр. Ама
новата скарида имат нужда от солена вода за 
ларвите си, а също така са трудни за  
развъждане. Скариди, които се отглеждат 
лесно в аквариум са напр. Кристална червена 
“пчеличка” (Caridina cf. cantonensis), Red Сherry 
“черешка” (Neocaridina heteropoda var. “Red”) и 
Тигрова скарида (Caridina cf. cantonensis var. 
“Tiger”). Раците, които се отглеждат лесно са 
Florida lobsters (Procambarus alleni), Мек си
кански оранжев рак “джудже” (Cambarellus 
patzcuarensis var. “Orange”) и Азиатски тигров 
рак (Cherax sp. var. “Tiger”).
Ако сте решили да отглеждате скариди, моля 
имайте в предвид следното: Не дръжте  
прекалено много животни в прекалено малки 
аквариуми. Винаги хранете с висо кока чес
твена храна. Подсигурете чиста вода с високо 
съдържание на кислород и правете частична 
смяна на водата всяка седмица. Вашите водни 
обитатели ще ви възнаградят с многочислено 
поколение.

Младите скариди имат нужда от множество 
удобни убежища, за да се пред
 пазят от изяждане. Имайте 
впредвид, че поради близка ро
дственост понякога е възможна неже
лана кръстоска между скаридите. За да се 
избегне това “пчеличките”, тигровата и Bum
blebee скариди трябва да се отглеждат 
отделно.

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

Тигрова скарида
(Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”)

Мексикански оранжев рак “джудже”
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Кристална червена “пчеличка”
(Caridina cf. cantonensis)

Азиатски тигров лобстер 
(Cherax sp. var. “Tiger”)
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Аманова скарида 
(Caridina multidentata)
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Внимание!

ЛЕКАРСТВА ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА?
Ракообразните все още не са така популярни 
както рибките. Много малко се знае за 
засягащите ги болести и тяхното лечение. 
Инфекциите, причинени от вируси, гъбички 
(напр. гъбичната инфекция по черупките на 
омарите) за момента не могат да бъдат 
лекувани ефективно. Затова винаги трябва да 
поддържате възможно найдобри условия. 
Животни които имат здравословен хра
нителен режим и живеят в среда, в която 
липсва стрес, възможно найблизка до 
тяхната естествена среда са значително по
неподатливи на заболявания. Имайте в 
предвид, че изпо лз ването на sera blackwater 
aquatan помага да бъдат предотвратени някой 
заболявания, а в случай на малки на раня
вания, заздравяването на раните е ускорено. 
Когато купувате нови индивиди, винаги се 
уверявайте, че са здрави.

Не всички продукти, които са подходящи за 
рибите се понасят добре от скаридите и 
раците. Ако се наложи лечение в общия 
аквариум може безопасно да използвате 
някой продукти от sera. Например sera med 
Professional Protazol, Tremazol и Flagellol са 
били продължително време тествани и се 
смятат за безопасни за ракообразните. Също 
така, използваийте sera ectopur без да се 
колебаете. Животните имат нужда от sera fi sh-
tamin след лечение. Тези витамини ги 
подсиват и им помагат да се възстановят по
бързо.

 В присъствието на ракообразни за съжа
ление трябва да се въздържате от из по л
зването на sera med Professional Nematol и 
sera mycopur. Ако имате някакви съмнения 
ра кообразните трябва да бъдат извадени от 

аквариума по време на третирането с тези 
препарати. Като алтернатива може да трети
рате рибите в отделен аквариум.
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СУХОЗЕМНИ РАЦИ ОТШЕЛНИЦИ
Сухоземните раци отшелници не живеят във 
водата. Те са интересни и лесни за отглеж
дане в терариум. Тези раци произхождат от 
тро пиците и стават активни на тъмно и  
привечер. Те могат да се отглеждат в група от 
3 до 5, в зависимост от размерите на те ра
риума. Те рар иумът не трябва да е помалък от 
50см х 30см х 30см.

Кора от иглолистно дърво смесена с пясък е 
подходяща настилка за дъното. Земните раци 
отшелници обичат да се катерят. За това, 
закрепете кокосови влакна към стените на 
терариума. В природата земните раци от
шелници живеят в лагуни и често поемат сол и 
чиста вода. Лесно е да се направи солена вода 
със sera marin basic salt – която е богата на 
природен калций и микроелементи – в не
обходимите количества.

Земните раци отшелници са всеядни. Храната 
за раци sera crabs natural е перфектно при
годена за тези сухоземни животни. Можете да 
разнообразите менюто му с различни видове 
плодове и зеленчуци, както и салата от билки 
(глухарче, мъртва коприва или живовлек) от 
незамърсени култури. sera marin gourmet nori 
като добавка, снабдява раците с йод, който е 
важен за процеса на смяна на черупката. Тези 
лесносмилаеми водорасли съдържат голямо 
количество витамини високо наситени мастни 
киселини и други важни микроелементи.
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Животните се наслажават на обикновено 
парче риба или месо. И все пак проверете 
дали сте отстранили неизядената храна от 
терариума, защото тя много скоро ще започне 
да гние. Купа със sera crabs natural може да 
остане в терариума за подълго време като 
запас.

Отличителна черта на земният рак 
отшелник, която се отнася и до 

наименованието му е, 
че той живее в из
оставена черупка на 
охлюв. Понеже тази 
черупка не може да 

расте, през определен 
интервал от време той 

сменя черупките си. Затова раците отшелници 
трябва да имат много черупки на охлюви,  
измежду които да избират. Можете да ги  
закупите като част от декорацията или може 
да използвате празна черупка от обикновен 
градински охлюв.

По време на смяната земните раци отшелници 
напускат черупката си. През това време те 
спешно се нуждаят от убежища и влажно 
дъно, в което могат да копаят. И тъй като тези 
животни имат тропически произход те живеят 
при температура 2530°С градуса и влажност 
на въздуха 6080%. В зависимост от раз
мерите на терариума, нагряваща лампа и 
всекидневно напръскване с вода са дос та
тъчни условия.

Този наръчник ви дава пръв поглед върху 
очарователната грижа за раците и ска
ридите. Информация за други скариди и раци 
може да намерите в изданието на Christian W. 
Hofstätter “Garnelen & Krebse”. Аторът е 
биолог, познава естествената им среда и има 
развъдник за ракообразни във Венецуела.

Kosmos Verlag,
121 страници,
ISBN 9783440104712
(само на немски език)

Може да получите още съвети за отглеждане 
на скариди и раци на уеб сайта на автора:
www.garnelenzucht.de и
www.shrimppictures.com

Ако се нуждаете от специализирана ин фор
мация, например за изискванията на опре
делен вид, моля свържете се с вашия зоома
газин или развъдник.

Може да намерите подробна информация за 
създаване и поддръжка на аквариума в sera 
справочниците “Как да създадем аквариум” и 
“Поддръжка на аквариума при род осъоб
разно”. sera справочниците са налични в зоо
ма га зи ните и на www.sera.de.
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