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Josef Ravnak
Założyciel i dyrektor generalny
firmy sera GmbH

Wstęp02

Drodzy miłośnicy zwierząt,

Symbioza, czyli współpraca całkowicie różnych organizmów zapewniająca wzajemne korzy
ści, to fascynujący sposób na poprawę sytuacji życiowej. Rafy utworzone z takich gatun
ków koralowców, które zamieszkiwane są przez zooksantelle, są bardzo popularne także 
wśród akwarystów morskich i są z powodzeniem utrzymywane i rozpowszechniane. 

Po długiej zimie, nowy sezon na oczka wodne jest niecierpliwie wyczekiwany. Zwierzęta  
i rośliny budzą się na wiosnę i stają się aktywne. Przyjemnie jest obserwować wspaniały 
rozkwit roślin i żywotne ryby. W tym wydaniu sera VIVO damy Ci kilka wartościowych 
porad, jak pomyślnie rozpocząć sezon. 

Każdy poważny akwarysta z pewnością ma świadomość, że ryby są istotami o złożonych 
wzorcach zachowań i posiadają zdolność uczenia się, czego nie należy lekceważyć.  
Są czymś znacznie więcej niż tylko ślicznie wyglądającą “żywą dekoracją”. Jako wstęp  
do tego interesującego i ważnego tematu Twoje sera VIVO przedstawia kilka ważnych 
aspektów z aktualnych badań. 

Wszystko to, i znacznie więcej, znajdziesz w tym wydaniu.

Mamy nadzieję, że lektura sera VIVO będzie dla Ciebie dużą przyjemnością.

Josef Ravnak
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Temat tytułowy04

Imponujące

na Lazurowym Wybrzeżu
Położona na wybrzeżu, niedaleko Monako Nicea, umożliwia idealne 
warunki dla rozwijania pasjii akwarystycznych. Hans Dulière prowadzi 
jeden ze specjalistycznych sklepów akwarystycznych, gdzie oprócz 
bardzo szerokiego asortymentu roślin i zwierząt, oferuje również 
specjalistyczne porady.

Akwaria
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Temat tytułowy 05

Kiedy akwarystyka stała się Pana hobby, i kiedy postano-
wił Pan otworzyć firmę? 
Sam pochodzę z rodziny rybackiej i zawsze mieszkałem  
w Beaulieu sur Mer w pobliżu Morza Śródziemnego. Jako 
dziesięciolatek posiadałem już swoje akwarium i nauczono 
mnie o nie dbać. Po kilku latach zacząłem hodować  
różne gatunki ryb. Gdy ukończyłem 18 lat, zafascynowały 
mnie  akwaria morskie i założyłem 500litrowe akwarium  
z żywym koralowcem. Później przez krótki czas miałem 
również akwarium o pojemności 1 500 litrów dla więk
szych ryb. W wieku 28 lat moje hobby stało się moim 
zawodem. Kupiłem sklep akwarystyczny, który specjalizuje 
się w sprzedaży ryb egzotycznych.

Co sprawia, że  pielęgnacja akwarium jest tak fascynująca 
dla Pana i pańskich klientów?
Akwarium stanowi intelektualną, wizualną i estetyczną 
atrakcję. Każdy może dać upust swojej wyobraźni, 
projektując go wedle swoich wewnętrznych pragnień. 
Jest to okno do innego świata, świata wypełnionego 
magią kolorów, które zmniejsza stres i inspiruje umysł.

Jakie jest Pana zdanie na temat rozwoju akwarystyki  
w przeszłości i w czasie przyszłym?
Akwarystyka będzie nadal wszechobecna w naszym 
społeczeństwie, ale podlega ona ciągłym zmianom.  
Nowa polityka ochrony zwierząt i gatunków prowadzi  
do rozwoju hodowli ryb i koralowców.
Akwarystyka pozostanie atrakcyjna, ponieważ Francuzi 
kochają zwierzęta, a akwarium w domu czy w pracy,  
to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Jak ocenia Pan zainteresowanie akwarystyką we Francji,  
a w szczególności w Prowansji, Alpach, na Lazurowym 
Wybrzeżu?
Nasze położenie geograficzne w pobliżu morza oraz 
Muzeum Oceanograficznego w Monako, stawia nas  
w sytuacji, która ułatwia nam rozwój akwarystyki w tym 
regionie. Takie otoczenie samo w sobie budzi zaintereso
wanie akwarystyką.

Co wyróżnia hobby akwarystyczne we Francji? Czy istnieją 
duże różnice w porównaniu do innych państw świata? 
Specjalistyczne sklepy we Francji są wyjątkiem. Z moich 
wizyt w Belgii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii oraz 
Włoszech wnioskuję, że to, co stanowi o sile francuskiej 
akwarystyki w latach osiemdziesiątych, to: niezależne  
i małe rodzinne sklepiki w dzielnicach mieszkalnych oraz 
koła akwarystyczne, które istnieją od kilkudziesięciu lat  

Riwiera Francuska obejmuje swoim zasięgiem obszar Francji, Monako, Saint Tropez, Nicei oraz 
Cannes. Krajobrazy Lazurowego Wybrzeża pojawiały się w wielu znakomitych produkcjach  
filmowych. Riwiera Francuska ma o wiele więcej do zaoferowania. Hans Dulière pokazuje nam 

w interesujący sposób zachwycające strony akwarystyki.

VIVO

Imponujące

na Riwierze Francuskiej. Wszyscy Ci miłośnicy tworzą  
sieć użytecznej wiedzy dla początkujących akwarystów.
W chwili obecnej rynek Francji ma popyt na małe akwaria, 
okrągłe kule i inne rodzaje zbiorników dla złotych rybek 
oraz bojowników. Możemy tu również znaleźć kilkulitrowe 
akwaria nawet dla środowisk morskich. Posiadanie 
niewielkich akwariów stało się obecnie modne we Francji. 
Jednakże, mała pojemność zbiornika jest bardziej trudna 
do utrzymania w stabilizacji. My również produkujemy 
akwaria. Zawsze rekomendujemy akwaria o pojemności 
kilkuset litrów.
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Temat tytułowy06

Muzeum Oceanograficzne
Świątynia Mórz (“Temple of the Seas”) zlokalizowana u wybrzeży Monako  
a wybudowana w 1910 roku, daje odwiedzającym możliwość odkrywania  
świata mieszkańców mórz na ponad 6 000 m² powierzchni wystawowej. 

Które gatunki ryb (ryby morskie, bezkręgowce, żółwie)  
i jakie rodzaje akwariów są najpopularniejsze we Francji?
Złote rybki, tetry oraz żyworódki nadal mają najwyższą 
sprzedaż we Francji. Natomiast bardzo popularne gatunki 
ryb morskich to: Amphiprion ocellaris, Acanthurus, 
Zebrasoma flavescens. Akwaria z koralowcami również 
cieszą się popularnością. Jednakże, wciąż istnieje duże 
zainteresowanie na akwaria wyłącznie z dużymi gatunkami 
ryb. Dzięki rozwojowi technologii oraz wysokiej jakości 
produktom oraz ogólnodostępnym informacjom-  
utrzymanie akwarium morskiego stało się bardzo realne 
dla każdego akwarysty. Dlatego też w tym momencie 
doświadczamy prawdziwego wzrostu zainteresowania 
pielęgnacją akwariów morskich. 

Dla początkujących bardzo ważne jest to, aby krok po 
kroku uczyć się, w jaki sposób dba się o akwarium, a to  
z kolei wymaga doświadczenia, wiedzy, precyzji i szacunku 
dla przyrody. Zalecamy zatem początkującym akwary-
stom, by swoje pierwsze kroki rozpoczęli od zakupu 
akwarium słodkowodnego, a następnie morskiego.

Co początkujący akwarysta powinien wiedzieć zanim kupi 
akwarium?
Pracując w sklepie, zdajemy sobie sprawę z tego, że 
bardzo ważne jest profesjonalne doradztwo przy zakupie 
akwarium. Z drugiej strony, poradniki sery zawierające 
obszerny zakres wiedzy również dostarczają klientom 
ważnych informacji. Bierzemy też pod uwagę wszech-
obecność Internetu w naszym współczesnym świecie, 
wierzę w to, że posiadanie akwarium wpływa korzystnie 
na zmiejszenie stresu, ponieważ to miły dla oka kawałek 
natury, którego wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy. 
Ciężko jest znależć równie relaksujący sposób odprężenia 
po ciężkim dniu niż obserwacja swojego własnego 
akwarium.

Czy według pana opinii, akwarystyka to hobby dla dzieci 
czy dorosłych? 
Akwarystyka to atrakcyjne hobby dla wszystkich grup 
wiekowych i wszystkich klas społecznych. Budzi ona 
ciekawość wśród najmłodszych, ponieważ mają świado-
mość piękna przyrody i uczą się ekologii. Akwarystyka 
pozwala również na kontakt między hobbystami (fora 
dyskusyjne, pchle targi,oraz spotkania na specjalistycz-
nych wystawach) a czytanie czasopism skłania do rozwoju 
zainteresowań. Najmłodsi poprzez opiekę nad zwierzęta-
mi, przejmują niejako odpowiedzialność za przyrodę  
i żywe istoty. 

Dla dorosłych staje się relaksem. Pielęgnując lub obser-
wując nasze akwarium zapominamy o codziennym stresie. 
Pielęgnacja akwarium jest pasją, która nie zmusza do 
wykonywania skomplikowanych czynności. Codziennie 
możemy czerpać od natury, starając się ją naśladować bez 
żadnych zakłóceń. Jest to wyzwanie. 

Akwaryści, dzięki swojemu bogatemu doświad-
czeniu, podejmują dalsze kroki ku rozwojowi 
hobby, jakim jest akwarystyka. Przyczyniło się  
to do nowych odkryć w dziedzinie: biologii, 
chemii i geografii!
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Temat tytułowy 07
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Carnaval de Nice

Co roku w Nicei odbywa się wspaniały karnawał 
gdzie szczególne miejsce zajmują kolorowe 
kwiaty, można je tutaj znaleźć we wszystkich 
możliwych kształtach i rodzajach. 

Ze względu na położenie 
bezpośrednio przy morzu, 
woda i jego mieszkańcy są 
wszechobecni w Nicei. To 
piękne miasto posiada nie 
tylko imponujące, warte 
zobaczenia budowle, lecz 
również słynny bulwar: 
“Promenada Anglików”.  
Nicea ma bardzo łagodny 
klimat i jest idealnym miej
scem odwiedzin  przez  
cały rok.

Przenośna rzeźba ze stali, dzieło Sosno, została umieszczona w porcie  
w Nicei, jest pamiątką dla uhonorowania weterynarza doktora  
PierreRichard Dick, który specjalizował się w badaniach, produkcji  
oraz dystrybucji leków weterynaryjnych.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Rzeźba Sacha Sosno 2012
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Środowisko w stawie08

Piękne stawy
Dodatkowo, potok z wodospa
dem jest wyjątkowo przyciąga
jący i nadaje każdemu stawowi 
niepowtarzalny urok, szczegól
nie wiosną i latem, gdy rośliny 
bagienne rozkwitają różnoko
lorowymi kwiatami. Oprócz 
tego, daje możliwość obserwa
cji różnych płazów oraz kolo
rowych ważek.
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Środowisko w stawie 09

VIVO

Dieter Untergasser

Po ciężkim dniu Twój staw może stać się Twoją osobistą oazą spokoju. 
Możesz zrelaksować się w otoczeniu przyrody, rozkoszując się ulubionym 
drinkiem lub posiłkiem.

Bez względu na to, 
czy wolisz staw 
głównie z rybami, 

czy naturalny, lub połączenie oby
dwu, możesz wykorzystać swoje pomysły 

w praktyce. Koi są bezdyskusyjnie najpopu
larniejszymi rybami wśród hodowców ryb stawo

wych ze względu na ich niesamowity kolor oraz piękne 
odmiany. Niektórzy hodowcy opisują swoje zwierzęta, 
z którymi często nawiązują osobiste relacje, w bardzo 
entuzjastyczny sposób: “One tak majestatycznie pły
wają w stawie w promieniach słonecznych. Ich łuski od
bijają światło jak diamenty.” Jest wiele sposobów na 
wyrażenie entuzjazmu dla piękna Koi. 

Zwierzęta muszą oczywiście pływać w czystej 
wodzie, co pozwali oglądać je w ich całej okazałości. 
Skuteczna filtracja usuwająca pojawiające się zanie
czyszczenia jest więc obowiązkowa. Konieczne jest za
stosowanie profesjonalnego pokarmu ze specjalnymi 
składnikami, które zaspokajają sezonowe wymagania. 
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć  
w broszurze “sera KOI Professional”, jak również  
w ostatnich artykułach o Mannan  oligosacharydach 
(MOS) w tym i poprzednim wydaniu sera VIVO 2012.

Utrzymanie stałej i dobrej jakości wody wymaga 
regularnych jej podmian. Nowo dodana woda może 
jednak zawierać metale ciężkie, takie jak: miedź, cynk, 
ołów czy związki chloru, dlatego zaleca się dodanie 
sera KOI PROTECT w celu zabezpieczenia przed nimi.

Woda w stawie staje się uboga w minerały, 
szczególnie teraz, wiosną. Śnieg i opady deszczu redu
kują ilość substancji mineralnych, a woda jest zużyta. 
Podmiana wiosną części wody, na wodę z kranu, uzu
pełnia niezbędne minerały w ograniczonym zakresie. 
Woda z kranu najczęściej zawiera wapń i węglowoda
ny. Jednak ryby wymagają znacznie więcej składników, 
które muszą być obecne w postaci rozpuszczonej. sera 
mineral salt zawiera wszystkie minerały w odpowied
nich dawkach, w postaci łatwo rozpuszczalnej mieszan
ki soli, która umożliwia dostosowanie właściwej pro
porcji wapnia, magnezu i potasu w wodzie w stawie. 

Dodając sera pond phosvec skutecznie uniemoż
liwi się namnażanie pływających glonów, które często 
wiosną, prowadzą do powstania zielonej wody. Doda
nie preparatu wczesną wiosną, przed rozpoczęciem 
rozmnażania się glonów, powoduje usunięcie fosfora
nu, którego stężenie wzrasta w okresie zimowym. Pre
parat hamuje rozwój glonów, a woda pozostaje krysta
licznie czysta.

Te proste działania zapewnią utrzymanie odpo
wiednio czystej wody w stawie, a hodowcę będzie  
cieszyć widok aktywnych ryb.
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Środowisko w stawie10

Część5

dr Bodo Schnell

Powietrze atmosferyczne zawiera w przybliżeniu 21% tlenu, który  
jest głownie produkowany przez rośliny. Rozpuszcza się on dość  
dobrze w wodzie i tym samym sprawia, że życie zwierząt jest możliwe. 
Część rozpuszczonego tlenu jest bezpośrednio produkowana przez 
rośliny żyjące w wodzie, część pobierana jest z powietrza poprzez 
powierzchnię wody.

Tlen
Niezbędny dla zdrowego  

życia w stawie

Powszechnie wiadomo, że tlen jest niezbędny do 
oddychania wszystkim zwierzętom, więc ryby nie 
są tu wyjątkiem. Dobre zaopatrzenie w tlen jest 

więc bardzo ważne. Wymagania tlenowe różnych ryb 
stawowych zależą od ich środowiska naturalnego. Ryby 
z ciepłej, wolno płynącej lub stojącej wody wymagają 
znacznie mniej tlenu niż ryby z wód chłodnych czy 
szybko płynących. 

Poza oddychaniem tlen bierze  również udział  
w utlenianiu materii organicznej, takiej jak odpady, 
martwe części roślin, lub liści, które spadły do stawu itp. 
W procesie rozkładu materii organicznej biorą udział 
głównie bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy. Wyko
rzystują one odpady jako składniki odżywcze i prze
kształcają je w nieszkodliwe główne produkty rozkładu. 
Wymagana ilość tlenu zależy od gatunku, liczby oraz 
wielkości ryb, od karmienia, obecności innych zanie
czyszczeń, jak i również od temperatury wody. Życiowe 
procesy szybciej zachodzą w ciepłej wodzie, jednakże 
tym samym powodują niższe stężenie tlenu. Dokładne 
monitorowanie i, jeśli to konieczne, dodatkowe zaopa
trzenie w tlen są więc szczególnie ważne w okresie  
letnim.

Niedobór tlenu jest niebezpieczny: z powodu 
wyżej wymienionych procesów rozpadu może zdarzyć 
się, że zabraknie wystarczającej ilość tlenu potrzebnej 
do oddychania. Ponadto, rozpad zanieczyszczeń ma 
miejsce także w przypadku niedoboru tlenu (rozpad 
beztlenowy). Niebezpieczny, toksyczny i cuchnący roz
kład zachodzący w trakcie tego procesu jest nazywany 
gniciem. Trzeba za wszelką cenę unikać tego w sta
wach. Liście, które wpadły do stawu powinny być od 
razu usunięte, aby uniknąć niedoboru tlenu zużywa
nego w procesie rozkładu. Biorąc pod uwagę fakt, że 
utrzymanie dobrej higieny stawu w dużej mierze zredu
kuje problemy i ogniska chorobowe w związku z tym 
niezbędne jest dobre zaopatrzenie w tlen. 
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W jaki sposób tlen przenika do wody?

Rośliny produkują tlen w procesie fotosyntezy – 
jest to kolejny dobry powód by były obecne w stawie. 
Szybko rosnące rośliny podwodne uwalniają szczegól
nie dużo tlenu do wody, a tym samym w istotny sposób 
przyczyniają się do zdrowego klimatu stawu. W dużych 
stawach dobrze byłoby oddzielić część stawu i nie udo
stępniać jej rybom hodując tam rośliny. Zapobiegnie to 
zjadaniu roślin przez ryby, które traktują je jako dobry 
pokarm.

Wystarczająca ilość tlenu dostaje się do wody  
w stawie poprzez powierzchnię wody. Zaopatrywanie 
stawu wodą z potoku jest bardzo korzystne. Płynąca 
woda pobiera dodatkową ilość tlenu, co więcej, po
wierzchnia wody staje się większa ze względu na po
wstawanie fal. Takie wzburzenie powierzchni wody jest 
jednocześnie skutecznym środkiem przeciw tworzeniu 
się tłustych warstw, hamujących absorpcję tlenu. Od
powiedni obieg wody poprzez filtr pompy jest ważny 
dla równomiernego dopływu tlenu.

Poziom stężenia tlenu w stawie może ulegać  
znacznym wahaniom, ponieważ  jest uzależniony od 
klimatu i wahań temperatury. Jak wszystkie gazy tlen 
rozpuszcza się lepiej w zimnej aniżeli ciepłej wodzie. 
Ponad 14 mg/l rozpuszcza się w temperaturze 0° C  
i 100% ulega natlenieniu. W 20° C jest to w przybliżeniu 
9 mg/l, w 25° C tylko ok. 8 mg/l. W zależności od ilości 
zanieczyszczeń organicznych 100% nasycenie tlenem 
często nie jest osiągalne; 50% natlenianie przy tempe
raturze 25°C wynosi tylko 4 mg/l.

Pomiar poziomu tlenu

Zalecane jest regularne sprawdzanie po
ziomu tlenu. Hodowla ryb w stawie wymaga mini
malnego natlenienia, które wynosi 4 mg/l. Jed
nakże większe stężenie tlenu jest wskazane,  
gdyż tworzy margines bezpieczeństwa, szczegól
nie w okresie letnim. sera oxygenTest pozwalają 
w bardzo prosty sposób zbadać zawartość tlenu  
w wodzie w ciągu kilku minut. W przypadku niedo
statecznej ilości tlenu ważne jest, aby znaleźć tego 
przyczynę i natychmiast ją usunąć. 

W przypadku ostrego niedotlenienia zaleca 
się dodawać sera O2 plus dla natychmiastowej po
prawy zasilenia w tlen. Proszek należy po prostu 
rozsypać na powierzchni stawu. sera O2 plus daje 
natychmiastowy i długotrwały dopływ tlenu.

Zależność poziomu stężenia tlenu od temperatury  
(zawsze 100% nasycenie) mg/l O2

Płynący potok dostarcza  
dodatkowego natlenienia.
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Badania zachowań12

Ryby jako zwierzęta domowe

Ze statystycznego punktu widzenia ryby są na 
trzecim miejscu wśród naszych domowych ulubieńców. 
Jednakże wciąż mamy z nimi utrudnioną możliwość po
rozumiewania się. Nie znamy również ich naturalnego 
środowiska. Nie potrafią one komunikować się ani za 
pomocą gestów ani dźwięków. Niemniej jednak są 
wrażliwymi stworzeniami i niełatwo zastąpić je elemen
tami dekoracyjnymi. Pomimo tego, a może przede 
wszystkim, iż poziom ich doświadczenia życiowego 
oraz emocje zdecydowanie różnią się od naszych, po
winniśmy starać się zauważyć, kiedy nasze ryby rzeczy
wiście mają się dobrze. 

Odpowiednio utrzymane akwarium lub staw po
zwalają nam trzymać te zwierzęta w taki sposób, by 
prowadziły swoje życie we względnie naturalny sposób 
i zgodnie z ich wymaganiami. Ryby ozdobne, w przeci
wieństwie do psów i kotów, przechowywane są w ide
alnym środowisku zbliżonym do ich warunków natural
nych, co umożliwia łączenie się ich z członkami tego 
samego gatunku. Zwłaszcza w małych zbiornikach 
optymalne, stabilne warunki środowiska wodnego są 
dość trudne do utrzymania. Co gorsza, rzeczywiste wy
mogi hodowlane ryb nie są wystarczająco zbadane. 

Definicja dobrostanu

To bardzo skomplikowane zadanie, by rozpo
znać, innymi słowy, zdefiniować te wymagania, które na 
podstawie badań naukowych określają dobrobyt. Nie 
wystarczy jedynie zmierzyć pojedyncze czynniki, takie 
jak śmiertelność czy wskaźnik wzrostu. Prócz czynni

ków, które obiektywnie wpływają na zdrowie, subiek
tywne preferencje zwierząt również powinny zostać 
wzięte pod uwagę, pod warunkiem, iż będzie można je 
oszacować za pomocą badań behawioralnych. Towa
rzyszy temu pytanie co do zachowań ryb w środowisku 
naturalnym (np. migracji lub zachowań edukacyjnych). 
Niestety, nadal istnieje konieczność przeprowadzenia 
wielu badań dla ogromnej liczny gatunków przed usta
leniem praktycznych zaleceń dotyczących ich utrzyma
nia. 

Poza tym powinniśmy pamiętać, że ryby żyjące  
w naturze mają również do czynienia z wieloma czynni
kami, które negatywnie wpływają na ich dobrostan (np. 
drapieżniki, głód, choroby, niekorzystne warunki środo
wiska). Tylko niewielka liczba ryb przetrwa, by osiągnąć 
dojrzałość płciową. To w żaden sposób nie powinno 
usprawiedliwiać złych warunków hodowlanych, choć 
pokazuje to, że podczas przystosowywania ewolucyj
nego ryby nabyły zdolność do radzenia sobie z prze
szkodami napotkanymi w ich naturalnym środowisku. 

Reakcja na stres –  
strategia adaptacyjna

Reakcja na stres jest ważnym czynnikiem w stra
tegii adaptacyjnej do przezwyciężania problemów.  
W styczności z czynnikiem stresogennym ciało ryby re
aguje szeregiem zmian fizjologicznych (m.in. wraz ze 
wzrostem ciśnienia serca i szybszym obiegiem krwi oraz 
poprzez zwiększenie energii uwalniane są “hormony 
stresu” adrenalina i kortyzol), które sprawiają, że ryba 
w wyjątkowej sytuacji jest bardziej wytrzymała. Długo
trwałe reakcje na stres, takie jak np.: zmniejszenie ab

Elena Rathgeber

Dobrostan ryb –  
nie tylko etyczne rozpatrywanie

Część1©
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Badania zachowań 13

VIVO

sorpcji pokarmu, zaprzestanie reprodukcji, osłabienie 
układu odpornościowego czy nienaturalny rozwój jako 
pierwsze pomagają przezwyciężyć sytuację wywołującą 
napięcie. W dłuższej perspektywie utrzymująca się sy
tuacja stresowa staje się problemem, który negatywnie 
wpływa na dobrostan ryb i może prowadzić do chorób 
a nawet ich śmierci.  

Tolerancja dla cierpienia?

Czy zwierzęta, a zwłaszcza ryby, mają uczucia  
i czy mogą cierpieć? Najnowsze badania pozwalają wy
wnioskować, że ryby – tak samo jak i dziesięcionogie 
skorupiaki (np. krewetki, kraby) oraz głowonogi (np. 
kalmary) – potrafią odczuwać bodźce bólowe. W przy
padku wystąpienia takiego bodźca starają się go igno
rować. Reakcje towarzyszące mogą być bardzo złożone 
i mogą zdecydowanie przekraczać normalne odruchy. 
Ryby są w stanie pokonać ból, unikając sytuacji, w któ
rej już kiedyś się znalazły, nawet długo po jej analogicz
nym doświadczeniu. W przeciwieństwie do często przy
taczanej, rzekomej jednosekundowej pamięci złotych 
rybek, istnieje wiele innych gatunków ryb, u których 
badania laboratoryjne udowodniły, że posiadają do
brze funkcjonującą pamięć. Wniosek płynący z badań 
jest następujący: wszelkie urazy oraz szkodliwe warunki 
środowiska wpływają na dobrostan każdej pojedynczej 
ryby. W oparciu o nasze zasady moralne, musimy dzia
łać w taki sposób, aby w miarę naszych możliwości za
pewnić rybom zadowalające warunki hodowlane, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu niemieckich przepisów 
praw zwierząt (§1 art. 2).

Rozważenie:  
ochrona gatunków 
oraz ochrona pojedyn-
czego gatunku

Na szczęście można za  
u ważyć ogólny wzrost świado
mości o dobrobycie ryb wszel
kich istotnych dziedzinach  
(badania, pielęgnacja akwa
rium, akwakultura, rybołówstwo 
i wędkarstwo) działalności czło
wieka, jak również samych 
władz ustawodawczych i orga
nów doradczych. Kiedyś my
ślano, że ryby warto jest ochra
niać całościowo (zakaz 
przeławiania, stosowanie środ
ków ochrony środowiska, itp.)  
a dziś prawa tych zwierząt , jako 
indywidualnych istot żywych, są 
coraz bardziej uznawane.

Ryby są wysoko rozwinię
tymi, wrażliwymi stworzeniami, 
które pomimo tego że różnią 
się od nas ciepłokrwistych krę
gowców w wielu istotnych 
aspektach. Musimy szanować 
zarówno podobieństwa, jak  
i róż nice, aby skutecznie wspie
rać dobrostan ryb.

Łatwe do zastosowania 
wskaźniki oceny dobrostanu 
ryb:

 zmiany koloru,

  zmiany częstotliwości oddychania,

  zmiana w sposobie pływania oraz 
inne zachowania,

 zmniejszony apetyt,

 obniżenie tempa wzrostu,

 utrata kondycji,

 fizyczne anomalie,

  urazy (z opóźnionym  
odzyskaniem zdrowia),

  pogłębienie objawów  
chorobowych,

  zmniejszony współczynnik 
reprodukcji (jeśli dotyczy).

Kilka aspektów, które powinny Cię szczególnie 
zainteresować jako etycznego hodowcę:

  Kupuj wyłącznie zdrowe, zadbane zwierzęta. Dowiedz się,  
czy zwierzęta pochodzą z legalnej hodowli. Nie kupuj tzw.  
“agresywnych gatunków”.

  Upewnij się, czy żaden obcy (napastniczy) gatunek nie dostanie się 
do Twojego domu.

  Zapewnij możliwie najlepsze warunki życia swojej rybie, ponieważ 
nie będzie można przetransportować jej gdzie indziej.  
Główne problemy w akwarystyce to nadal: niska jakość wody, 
nadmierna ilość ryb w miejscu ich przechowywania, niewyspecjalizo
wane firmy, które prowadzą hodowle. Ponadto, zapewniaj 
zróżnicowaną dietę zgodnie z naturalnymi wymaganiami. Działaj 
szybko i sprawnie, jeśli zauważysz, że zwierzę zachorowało. Stwórz 
odpowiednie środowisko bytowania dla zwierzęcia z odpowiednią 
ilością bodźców i przestrzeń dla naturalnego zachowania. 
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Pokarm  
funkcjonalny – 
korzyści z 
Mannan-oligosacharydów
Elena Rathgeber

Skutki używania MOS w zbiorniku z młodym karpiem
Diagram wg. Culjak i in., 2006

Śmiertelność Szybkość wzrostu

Częstotliwość infekcji 
bakterią Vibrio alginolyti-
cus u labraksów (sea bass), 
które były karmione 
różnymi stężeniami MOS 
(pokarmy sera zawierają 
0,4% MOS)
Diagram wg.  
Torrecillas i in., 2007
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Odżywianie 15

Pokarm  
funkcjonalny – 

VIVO

Żywność funkcjonalna: 
Więcej niż tylko jedzenie  
do syta 

Dziś, dobrze zorientowani hodowcy 
ryb oczekują od marki czegoś więcej niż 
tylko tego, by ryby się najadały. Prawi
dłowe odżywianie jest podstawowym wa
runkiem dla długiego i zdrowego życia. Dla 
firmy sera od zawsze najważniejsza była 
wysoka jakość oraz różnorodność składni
ków naturalnych, które są delikatnie mie
szane oraz lekko przetwarzane, tworząc 
pożywienie najwyższej jakości. Dzięki temu 
zapewniamy rybom dostarczanie niezbęd
nych składników odżywczych w odpowied
nich dawkach.

Ponadto, stosowanie nowoczesnych 
karm, których skład oparty jest na najnow
szych badaniach, może dać obiektywnie 
wymierne korzyści. Zawierają one dodat
kowo Mannanoligosacharydy (MOS).

Jaki wpływ mają MOS?

MOS są prebiotycznymi składnikami 
ścian komórkowych konkretnych szczepów 
drożdży, które wspierają zdrowie jelit  
w sposób naturalny oraz podnoszą ogólny 
stan zdrowia karmionych zwierząt. Efektyw
ność oraz funkcjonalność MOS została po
parta wieloma badaniami, tak samo jak ich 
długotrwałe stosowanie (np. w akwakultu
rze). Między innymi naukowo potwierdzono 
następujący wpływ MOS na ryby: zwiększe
nie wzrostu i wagi, poprawę szybkości 
wzrostu, poprawę zdrowia jelit oraz układu 
odpornościowego (zwłaszcza odporności 
na stres); zmniejszenie śmiertelności u ryb 
(lepsze zdolności do przetrwania), wzrost 
wykorzystania składników pokarmowych; 
poprawa funkcjonowania układu trawien
nego; zagęszczenie oraz wydłużenie mikro
kosmków umożliwiających lepsze wchłania
nie składników odżywczych, chroniąc błonę 
śluzową jelit przed zakażeniami oraz ogólną 
poprawę stanu zdrowia. 

Prebiotyki 
To niestrawione oligosacharydy, 
czyli węglowodany, które pozy-
tywnie wpływają na gospodarza 
poprzez stymulacje wzrostu i/lub 
aktywność jednego lub kilku ga-
tunków bakterii – zwłaszcza bak-
terii kwasu mlekowego i bakterii 
Bifido – w obrębie jelit. Zatem 
wpływają one pozytywnie na 
florę bakteryjną jelit. Dobre bak-
terie mnożą się, podczas gdy złe 
zanikają. 

sera –  
funkcjonalne 
jedzenie dla 

poprawy samopo-
czucia ryb, 

przedłużające ich 
życie!

Jak działa MOS?

Jest wiele podstawowych mechani
zmów działania MOS. Jako prebiotyk 
wspiera zdrową, zbilansowaną florę bakte
ryjną jelit. Ponadto, MOS minimalizuje 
wzrost bakterii chorobotwórczych, hamując 
ich przyczepianie się do błony śluzowej 
jelit. Najnowsze badania wykazały, że ilość 
przecinkowców, powodujących spore 
zniszczenie wśród niektórych gatunków ryb 
(w akwakulturze) została mocno zreduko
wana dzięki korzystaniu z MOS. 

MOS również pozytywnie wpływa na 
strukturę jelit. Ilość oraz długość mikro
kosmków (występujących w nabłonkach 
komórek jelitowych) widocznie wzrosła 
podczas używania karm z MOS, co zwięk
szyło powierzchnie jelit. Prowadzi to do 
optymalnej wydajności trawienia. Oprócz 
tego, bezpośrednio pozytywnie wpływa na 
cały system immunologiczny, co również 
zostało potwierdzone. 

Porównanie odcinków jelita pstrąga tęczowego karmionego  
z dodatkiem MOS lub bez. Ponadto, przedstawiono widoczne 
struktury w mikroskopie świetlnym. Jelitowe struktury są 
znacznie bardziej złożone, gdy były karmienie MOS (z prawej).
Materiał źródłowy: Sweetman i in., 2010

Porównanie komórek nabłonka 
jelita rybich larw Cobia karmionych 
i nie karmionych MOS, widocznych 
pod mikroskopem elektronowym. 
Karmione MOS (na dole) 
przedstawiają znaczne przedłużenie 
i zagęszczenie z mikrovilli. Liczba  
i wymiary pęcherzyków wokół 
komórek jest mniejsza. 
Materiał źródłowy: Salze i in., 2008.

©
  z

ue
nd

er
 –

 s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 

Dlaczego sera używa MOS?

Podsumowując, korzystanie z MOS 
jest ważnym środkiem pomagającym  
w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia ryb. 
Zwierzęta rzadziej chorują lub przechodzą 
chorobę łagodniej i szybciej wracają do 
zdrowia. Zabiegi lecznicze, np. przeciw za
każeniom bakteryjnym, zdarzają się o wiele 
rzadziej. 

Udowodniono ich korzystne, bez
pieczne działanie w szczególności wzmoc
nienie układu immunologicznego. Dzięki 
naturalnym składnikom, MOS zasługuje by 
znaleźć się na liście składników 
występujących w pro
duktach sera.
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16 Koralowce

Temperatura wpływa na metabolizm każdego organizmu.  
Nieodpowiednia temperatura nie tylko w akwarium zaburza  
symbiozę zwierząt i roślin. Blednięcie koralowców w akwarium  
może być objawem przegrzania.

Koralowce i temperatura

Johannes Dürbaum

jon wapniowy (Ca2+), dwutlenek węgla CO2

CO2  
z metabolizmu

“usuwanie“ kwasu 
węglowego

wytrącanie wapnia

wapno i kwas węglowy

woda morska

zooksantelle

tkanka polipu

gruczoł podstawowy

szkielet

Złożona współpraca pomiędzy różnymi organizmami wyjaśnia sukces ko
rali w wodach tropikalnych ubogich w składniki odżywcze. Symbioza jed
nokomórkowych glonów mikroskopijnej wielkości czy też autotroficznych 

bruzdnic, u których metabolizm zależy od światła, z twardymi lub miękkimi 
koralami, doprowadziła do ewolucyjnego przełomu, który umożliwił utworzenie 
złożonych biotopów rafy koralowej. Niektóre zooksantelle żyją w symbiozie  
z innymi organizmami wewnątrz ich tkanek, na przykład: w mięczakach (przy
daczni olbrzymiej i ślimakach nagoskrzelnych), jak również w jednokomórko
wych otwornicach. Gatunki otwornic były tak popularne i dominujące w prze
szłości, że ich skostniałe twarde muszle, osiadłe w morskim dnie, utworzyły całe 
łańcuchy górskie. 

Przekrój poprzeczny przez tkanki polipów  
i szkieletu tworzącego strefę kamienistą korala
(Ilustracja według Schumachera)

Lokalne zróżnicowanie gatunków korali twardych  
na wyspie Sera, Indonezja

Szybko rosnące 
Acropora millepora  
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Koralowce 17

Parę lat temu, późną jesienią podczas mojego nurkowania w Morzu 
Arabskim u wybrzeży Omanu, wciąż utrzymywała się wysoka tem-
peratura. W listopadzie wynosiła ona 32° C. Taka “kąpielowa” 

temperatura ma fatalny wpływ na koralowce twarde, jednak w przeci-
wieństwie do tego, o czym wiedziałem, twarde koralowce były całkowi-
cie zdrowe, a temperatura nadal była wysoka aż do głębokości 10 m. 
Zostałem poinformowany, że temperatura wody w środku lata jest jesz-
cze wyższa i osiąga nawet 35° C. Ponadto, regularne utrzymywanie się 
takiej temperatury spowodowało niewiarygodne zagęszczenie glonów 
jednokomórkowych, co sprawiło, że ciężko było zobaczyć swoją dłoń 
umieszczoną tuż przed maską podczas nurkowania. Mówi się, że jest to 
“czerwony przypływ” występujący prócz “zielonego przypływu” w in-
nych porach roku. Dodatkowo, duże odpływy mogą wystawiać kora-
lowce występujące blisko brzegu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, gdy nie są zalane wodą. W rejonie Morza Arabskiego ko-
ralowce twarde mają najwyższą tolerancję na stres. Niestety, większość 
koralowców w naszych akwariach nie ma takich zdolności. Są to najczę-
ściej koralowce tego samego gatunku co w Azji czy Morzu Arabskim, ale 
ich zooksantelle mogą należeć do innych gatunków.

Idea symbiozy jest następująca: partner zwie
rzęcy zapewnia światło partnerowi roślinnemu, w obrę
bie swoich tkanek dostarcza mu składników odżyw
czych i związków (amon, CO2), które wynikają z jego 
heterotroficznego metabolizmu. W zamian za to, zook
santelle w obrębie tkanek zwierzęcych dostarczają swo
jemu gospodarzowi węglowodany i tlen. Jednak funk
cja zooksantelli nie polega wyłącznie na tym. Zużywany 
przez nie CO2 (ze względu na aktywność fotosyntezy) 
wpływa na równowagę wapniową w taki sposób, że 
wodorowęglan wapnia, który jest łatwo rozpuszczalny 
w wodzie, wytrąca się w postaci węglanu wapnia, który 
jest słabo rozpuszczalny. Jest to regulowany przez 
zwierzęta element symbiozy a wytrącanie węglanu 
wapnia jako materiału budulcowego ma miejsce jedy
nie tam, gdzie wymagane jest to do wzrostu szkieletu 
zwierzęcego. Dlatego też, zooksantelle muszą być nie
ustannie przenoszone. Równomierny wzrost szkieletu 
pokazuje, jak dobrze wszystko funkcjonuje. 

Dla każdego procesu fizjologicznego potrzebna 
jest odpowiednia temperatura. W zależności od ga
tunku koralowców i ich środowiska, najlepsza tempera
tura mieści się w przedziale między 24  28° C. Współ
praca rozpoczyna się wtedy, gdy temperatura wzrośnie 
powyżej 28° C. W niekorzystnych warunkach, fizjolo
gicznie potężne zooksantelle nie produkują już tlenu 
(inne rośliny zachowują się podobnie i wstrzymują wy
dajność procesu fotosyntezy), przetwarzają swoje za
pasy węglowodanów w CO2 (niezależna od światła  
reakcja, proces oddychania). Otrzymany CO2 dodaje 
się do CO2 składowej zwierząt w symbiozie i prawdo
podobnie prowadzi to do nadkwaśności w tkankach 
polipa. Polip w zamian blokuje się i wydala większość 
partnera, który teraz jedynie generuje CO2 i zużywa 
tlen. W rezultacie tego procesu, koralowce bledną: po
lipy mają blady wygląd są przejrzyste i bez koloru. Na 
tym etapie brakuje już większości symbiontów roślin
nych. Jednakże, nowa populacja może być hodowana 
z pozostałych bruzdnic w obrębie polipów, tylko  
w przypadku poprawy warunków. Jeśli faza wysokiej 
temperatury trwa zbyt długo koralowca nie można ura
tować i obumiera.

Niektóre koralowce wydalają swoje zooksantelle 
już w temperaturze 29° C, inne tylko w wyższej tempe
raturze lub przy dłuższej ekspozycji. Tak wysokie tem
peratury w Morzu Koralowym pojawiły się w następ
stwie El Niño. Wielokrotnie doprowadziło to do 
masowego uszkodzenia raf koralowych na Oceanie In
dyjskim w ciągu ostatnich 10 lat. Prawie nigdy się nie 
zdarza, żeby wymarły wszystkie gatunki w danym regio
nie, a te które przeżywają, rozprzestrzeniają się poprzez 
rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. Zachowane gatunki 
mają szczególne zdolności lub wyższą tolerancję.

“Zielony 
przypływ”

Wyspy Daymaniyat  
w Omenie

Stosując razem łatwe w użyciu preparaty 
sera marin COMPONENT 1 i 2 zapewniamy 
dostarczenie koralowcom twardym w akwa
rium wodorowęglanu wapnia.
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Środowisko w akwarium18

W ciągu ostatnich lat zwierzęta bezkręgowe stały się bardzo 
popularne ze względu na możliwość trzymania ich w stosunko-
wo małych akwariach. Szczególnie atrakcyjne są ładnie urzą-
dzone akwaria z roślinami wodnymi, w których raki i krewetki 
mogą być trzymane razem. 

Wspólne akwarium   
dla raków i krewetek 

Dieter Untergasser

Wielkość ryb musi pasować do wielkości 
raków. Przy zakupie raków należy pa
miętać, że ich rozmiar może się po

większyć dwukrotnie. Drapieżne gatunki ra
ków, które uważają mniejszych mieszkańców 
za pożywienie, nie pasują do akwarium. 
Większość amerykańskich gatunków raków, 
takich jak rak luizjański (Procambarus clarkii), 
nie jest dobrym wyborem, gdyż gatunek ten 
może być hodowany jedynie z rybami w tym 

samym, bądź większym, rozmiarze.

Gatunki raków z rodziny Cherax: “Blue 
Moon”, C. boesemani lub C. destructor, pochodzą

ce z Australii oraz Wysp Indonezyjskich uważane są za 
najbardziej odpowiednie do hodowli z krewetkami  
i rybami. Odpowiednie ryby to, np.: ryby labiryntowe, 
kąsacze, sumatry, platki i małe pielęgnice. Gatunki 
Cherax są spokojne w hodowli i mogą być trzymane 
razem z małymi krewetkami, na które mogą się wspi
nać.

Należy przede wszystkim zapewnić odpowied
nie schronienie dla raków, odpowiednie do ich wiel
kości, na przykład w formie jaskiń. Można je zbudować 
z wapieni, ozdobić mchem, paprocią lub Anubiasem. 
Skorupiaki co jakiś czas zrzucają stary pancerz. W trak
cie, oraz po jego zrzuceniu, raki są bardzo miękkie  
i pozostają bez żadnej ochrony. Dopóki nowy pancerz 
nie odrośnie i nie stwardnieje, mogą korzystać z kryjó
wek takich jak: małe gliniane rurki, łupiny orzechów 
kokosowych i jaskinie korzeniowe.

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem pary sko
rupiaków, na pewno wkrótce zaczną się rozmnażać. 
Dla małego potomstwa należy przygotować odpo
wiednią ilość małych jaskiń, które zapewnią im schro
nienie w czasie zrzucania pancerza.

Należy się również upewnić się czy małe skoru
piaki nie są wciągane do filtra. sera Biotop Cube z we
wnętrznym filtrem wyposażony jest w siateczkę przy 
wlocie. Trzeba pamiętać, aby chronić przewód wloto
wy drobną siatką lub gąbką przy użyciu zewnętrznego 
filtra.

 

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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Środowisko w akwarium 19

sera Biotop Cube są wyjątkowo dobrze dostosowane do hodowli krewetek, 
raków i ryb razem. Akwaria, ze względu na swoje rozmiary mogą być zapro
jektowane z dużą wyobraźnią i zgodnie z wymogami ich mieszkańców. 
Będziesz miał możliwość obserwowania ciekawego życia swoich skorupiaków 
przez długi czas.

Opieka nad skorupiakami

Najważniejszą zasadą podczas hodowli skorupiaków jest częsta pod
miana wody oraz jej częste uzdatnianie. Najmniejsze ilości metali ciężkich lub 
chloru w wodzie z kranu mogą zabić skorupiaka. Dlatego też, konieczne jest 
dodanie sera aquatan do całej zawartości akwarium po spuszczeniu starej 
wody, a przed dodaniem nowej. Zastosowanie podwójnej dawki nie jest szko
dliwe, a pozwala zachować jeszcze lepszą ochronę. W przypadku silnie zanie
czyszczonej wody należy najpierw dodać sera toxivec, a dopiero potem sera 
aquatan.

Odżywianie bezkręgowców

Zrównoważona dieta jest bardzo istotna zarówno u skorupiaków jak  
i u ryb. Zwierzęta wymagają specjalnych protein oraz najwyższej jakości  
węglowodanów, dzięki którym będą mogły zdrowo rosnąć, zrzucić skorupę  
i utwardzić nową. Pokarm sera shrimps natural i sera crabs natural zawiera 
wszystkie niezbędne składniki potrzebne do prawidłowego rozwoju zwierząt. 
Warto również pamiętać o dostarczaniu zbilansowanych minerałów. Dobrze 
jest dodać jedną czubatą łyżeczkę sera mineral salt na każde 100 litrów wody, 
godzinę po zmianie wody na nową.

Cherax destructor

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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Nowe  
Centrum Ekspertyz VDA 
w sera

Dieter Untergasser

Kolejnym etapem jest stworzenie na 
wiosnę, Specjalistycznego Centrum 
Wschodniego we współpracy z Ver

band Deutscher Vereine für Aquarien und 
Terrarienkunde (VDA). Specjalistyczne 
szkolenia, jak również zaawansowane kursy 
edukacyjne odbędą się tam zgodnie z § 11 
niemieckiej ustawy o ochronie zwierząt.

Nasze doświadczenie w pielęgnacji 
akwariów sięga dwudziestoletniej tradycji. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, iż eksperty
zy były pierwotnie przeznaczone dla człon
ków VDA. Pozwoliło to na udowodnienie 
twierdzenia, że akwaryści mieli przekazaną 
wystarczającą wiedzę o zachowaniu ryb 
zgodnie z wymaganiami VDA. Folder skła
dający się z 600 stron zawierał program 
szkoleń, badania, oraz unikatową wiedzę. 

Szkolenia i edukacja mają długą tradycję w firmie sera, która dba  
o profesjonalne szkolenia zawodowe w specjalistycznych sklepach  
od ponad czterdziestu lat. 

Pozwoliło to na to, aby zdecydowana więk
szość członków VDA zdała pomyślnie ten 
egzamin.

W drugiej połowie lat dziewięćdzie
siątych, zostało wydane rozporządzenie 
zgodne z § 11 niemieckiej ustawy o ochro
nie zwierząt, stwierdzające, że każdy sklep 
z żywymi zwierzętami, powinien mieć od
powiedzialną osobę, która musi udowod
nić, iż posiada wiedzę specjalistyczną pod
czas indywidualnej rozmowy z lekarzem 
weterynarii. To samo odnosi się do utrzy
mywania komercyjnej hodowli kręgowców 
przekraczającej roczne obroty w wysokości 
€ 2.000. Państwowi lekarze skontaktowali 
się z Komitetem Wykonawczym VDA z za
pytaniem, czy VDA mógłby udostępnić fol
der, ekspertyzy i badania, które umożliwią 
szkolenie sprzedawców zgodnie z rozpo
rządzeniem i wymogami. 

Autorzy dodali do folderu badania 
oraz ekspertyzy naukowe, które spełniały 
wymogi zgodnie z § 11 niemieckiej ustawy 
o ochronie zwierząt. Wiele szkoleń i badań 
w dziedzinie pielęgnacji akwarium słodko
wodnego i akwarium morskiego, opieki  
i pielęgnacji terrarium odbywało się za
równo w firmie sera, jak również na terenie 
całego kraju.

Podczas ostatnich lat, szkolenia VDA 
były recenzowane przez dr Stefan Hetz 
oraz Dieter Untergassera i zostały uznane 
za zgodne z wymogami ustawy. Nowe 
szkole nia i badania obejmują tematykę 
akwarium słodkowodnego, akwarium mor
skiego i pie lęgnacji stawu. W późniejszym 
czasie będzie dodana tematyka “bezkrę
gowce”.

Władza ustawodawcza wydała roz
porządzenie dla utworzenia pięciu stałych 
instytucji szkoleniowych, tak zwanych cen
trów wiedzy. W instytucjach tych mają być 
przeprowadzane szkolenia i egzaminy we
dług jednolitych wytycznych. Egzamin musi 
być przeprowadzony przez egzaminatora 
w stowarzyszeniu w obecności państwowe
go lekarza weterynarii danego państwa. Po 
zdaniu egzaminu, zdający otrzyma osobisty 
certyfikat z VDA, który stanowi potwier
dzenie nabytej wiedzy przed państwowym 
lekarzem weterynarii.
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Obszary ekspertyzy

Staw
Akwarium słodkowodne

Bezkręgowce

Akwarium morskie

Ponadto, sera posiada swoje ośrodki szkoleniowe w 
Hamburgu, Berlinie, Landau i Monachium.
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Wszyscy zainteresowani, którzy chcą otrzymywać informacje  
o szkoleniach i egzaminach, zgodnie z wytycznymi § 2 i § 11  
niemieckiej ustawy o ochronie zwierząt, mogą zapoznać  
się z informacjami na ten temat na stronie  
www.sachkundenachweis.de obsługiwanej przez VDA i DGHT.  
Na tej stronie internetowej znajdują się terminy szkoleń  
i egzaminów, jak również wszelkie zmiany rozporządzeń prawnych.

Heinsberg

Landau

Hamburg

Berlin

Monachium

VIVO_1_2013_PL.indd   21 22.02.2013   14:22:42



Dzieci mogły podziwiać piękne akwarium 
podarowane przez firmę sera, którego in
stalacja była wspierana przez “SCALARE”  
z Münchberg (Niemcy). Dzięki temu dzieci 
mogły poznać piękno natury wodnej i le
piej ją zrozumieć.

Świat sera22

30 września 2012 roku ponad 80 detalistów z Holandii przeżyło 
fascynujący dzień w jednym z najpiękniejszych ogrodów zoologicz
nych w Europie, w Burgers ZOO w Arnhem.

W czasie pięknej pogody uczestnicy najpierw zwiedzali ZOO sa
modzielnie, a następnie wzięli udział w seminarium dotyczącym 
innowacyjności produktów sera.

Z firmą sera, oczywiście 

 Firma sera  
wspiera przedszkole

1

2

3

Z punktu widzenia firmy sera nie tylko 
przedmioty mogą być naszym hobby. Rów
nież wiedza na temat skomplikowanych 
relacji, czy to chemii wody, czy funkcjono
wania produktów biologicznych lub tech
nicznych, które to tematy są przedmiotem 
seminariów sera, również to może stać się 
pasją. Tym razem seminaria odbyły się  

Seminarium w Sofii/ Bułgaria

2

3

1

w specjalistycznych sklepach w Bułgarii.  
28 listopada 2012 roku 40 klientów otrzy
mało cenne informacje dotyczące nowych 
odkryć firmy sera. Tym razem skupiono  
się na całkowicie nowym prebiotycznym 
składniku Mannanoligosacharydzie (MOS), 
jako czynniku wspierającym zdrowie. Pan 
Untergasser z firmy sera prowadził pro
gram informacyjny, którego głównym  
celem było przekazanie wiedzy klientowi 
poprzez sprzedawcę. 
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1 MIEJSCE
Bon towarowy o wartości € 100,–
Anna P. z Jessentuki, Rosja, 7 lat

2 MIEJSCE
Bon towarowy o wartości € 25,–
Dominik L. z Bydgoszczy, Polska, 
6 lat

3 MIEJSCE
Bon towarowy o wartości € 25,–
Lars van B. z Hulst, Holandia, 
9 lat

2.

Świat sera 23
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Uwaga dzieci!
Wybór był dla nas bardzo trudny, ze względu na dużą 
ilość przepięknych prac. 
Nie smuć się jeśli Twój obrazek nie jest tutataj pokazany – 
może to Ty odniesiesz sukces następnym razem!

D ek dlo tda z cia id e

ZWYCIĘZCY

Wyślijcie swoje prace do: 

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Niemcy

Zapraszamy do udziału.

Proszę napisać swój wiek i adres  

na odwrocie rysunku. Odwołanie się  

do działań prawnych jest wykluczone.
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Dla naturalnych stawów ogrodowych www.sera.de
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Wszelkie prawa zastrzeżone

Twój wyspecjalizowany sprzedawca

sera KOI Professional – 
pierwszy ekstrudowany pokarm dla Koi

W każdej porze roku 
należy odpowiednio 
karmić Koi

Krążek 
Mieszanka pokarmu 
odpowiadająca danej  
porze roku, odpowiednia  
dieta dla Koi.

Rdzeń 
Zawiera sera VIP Formula, 

starannie produkowany 
w procesie przebiegającym

w niskiej temperaturze.

Spirulina Color Food 
od 8° C, z dużą ilością glonów 
Spirulina oraz Haematococcus 
dla wyraźnego zabarwienia 
oraz jedwabistego połysku

Spring/Autumn Food 
poniżej 17° C, ze szczególnie 
dużą ilością ważnych witamin  
i łatwostrawnych składników 
dla lepszej kondycji

Summer Food 
od 17° C, z dobrze zbilanso
wanymi proporcjami pomiędzy 
węglowodanami oraz białkiem 
dla optymalnego wzrostu  
i minimalnego zanieczyszcze
nia wody

Winter Food 
poniżej 12° C, z niezbędnymi 
kwasami tłuszczowymi  
Omega3 oraz zredukowaną 
ilością węglowodanów dla 
optymalnego zdrowia Koi  
zimą
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