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Drodzy miłośnicy zwierząt,

aquascaping to styl projektowania akwarium, kładący nacisk na harmonijną aranżację 
atrakcyjnego krajobrazu z zachowaniem wartości estetycznych. Dobrze zaprojektowana 
kompozycja, której urok tkwi w harmonii i elegancji, jest możliwa do osiągnięcia nawet  
w małych i najmniejszych akwariach. Założenie pięknego, biologicznie zdrowego akwa-
rium nie stanowi żadnej trudności, przy prawidłowym postępowaniu i właściwej pielęgna-
cji. Zobaczcie sami – od strony 16!

Czechy to europejskie centrum akwarystyki od wielu lat. sera VIVO oferuje wyjątkową 
możliwość przyjrzenia się pracy profesjonalnemu hodowcy, który dostarcza, między inny-
mi, pielęgnice, płaszczki i koniki morskie z Afryki Wschodniej.

Hodowla ukierunkowana na pozyskanie konkretnych cech ma długą tradycję nie tylko  
w akwarystyce. Zaletą hodowli gatunków małych krewetek jest to, że prowadzenie jej  
jest możliwe w małych akwariach i nie wymaga dużego nakładu pracy. Bieżące wydanie 
sera VIVO zawiera wstęp do tego interesującego zagadnienia.

To wszystko, a nawet więcej, znajdziesz w tym wydaniu.

Życzymy przyjemnej lektury sera VIVO!

Josef Ravnak
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Pragi

Čáslav

Temat tytułowy04

Čáslav, sielskie i ciche miasto w pobliżu Pragi, to prawdziwy  
klejnot akwarystyki: to tu mieści się HD Centrum Morskie  
i Centrum Pielęgnic Hyneka Dařbujana, działająca poza  
głównym nurtem hurtownia, gdzie wielu znalazło cenne okazy.

Egzotyczny  
skarb w sercu 
Europy

Hodowca ze swoimi ulubieńcami –  

parą Potamotrygon leopoldi  

“Black Diamond”
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Temat tytułowy 05

Jak zaangażował się pan w hodowlę ryb? 
Jak często to bywa, moje zamiłowanie do ryb rozpoczęło 
się w dzieciństwie od ryb żyworodnych, a hobby rozsze-
rzało się powoli na inne gatunki. Już od bardzo dawna 
ryby stanowią część mojego życia.
Kiedy miałem około 18 lat, oczarowały mnie pielęgnice 
afrykańskie. Zacząłem zbierać informacje na ich temat  
i rozpocząłem hodowlę. Przyglądanie się zwierzętom  
w ich naturalnym środowisku w jeziorach Tanganika  
i Malawi wydawało mi się, po ukończeniu kursu nurkowa-
nia, jedynym logicznym rozwiązaniem. To sprawiło, że 
znacznie lepiej zrozumiałem wymagania ryb.

Najwyraźniej jednak pana fascynacja nie ogranicza  
się do wody słodkiej … 
Tak, w 1990 roku rozpocząłem również pracę z rybami 
morskimi. Planowałem założyć akwaria morskie, ale 
ograniczony dostęp do ryb morskich i koralowców  
w Czechach zmusił mnie do tego, bym sam zaczął  
je importować.

W jakim stopniu dzieli się pan swoimi doświadczeniami  
w celu promowania hodowli ryb?
Aktywnie współpracuję z kilkoma ogrodami zoologiczny-
mi i botanicznymi. Opublikowałem także kilka książek  
o hodowli morskiej oraz sporadycznie biorę udział  
w dyskusjach poświęconych hodowli ryb. Ze względu na 
to, że akwarystyka jest nie tylko moją pracą, ale także 
moim hobby, dokładam starań, by coraz bardziej 
entuzjastycznie nastawieni młodzi ludzie mieli właściwe 
wyobrażenie o podwodnym świecie. 

Skąd pozyskuje pan rzadkie gatunki?
Moje główne źródła to Niemcy i Holandia, gdzie mam 
wielu dobrych przyjaciół. Resztę ryb hoduję sam. Bardzo 
ważna jest dla mnie wysoka jakość warunków hodowla-
nych oraz zwierząt.
Dzięki ponad 150 dostępnym gatunkom i wariantom 
geograficznym, moja hodowla wschodnioafrykańskich 
pielęgnic jest jedną z najlepszych w Europie.

Płaszczki słodkowodne
Płaszczki słodkowodne z gatunku Potamotrygon 
pochodzą z dorzecza Amazonki. Te chrzęstnoszkieletowe 
ryby wymagają zbiorników o dużej pojemności oraz 
temperatury około 28° C. Ciało o dyskowatym kształcie 
ma średnio 10 cm średnicy u nowo narodzonych i około 
50 – 60 cm średnicy u dorosłych płaszczek. 

03  Potamotrygon leopoldi “Black Diamond”

04  Bardzo rzadki egzemplarz Potamotrygon sp. “Pearl”

03

04

01  sera flora to idealny pokarm dla pielęgnic  

z gatunku Tropheus

02  Samonośne półki akwariów są całkowicie 

wykonane ze szkła

01

02



Temat tytułowy06

Hodowla koników morskich jest skompli-
kowana i pracochłonna. Wymagana jest 
woda najlepszej jakości i dobry żywy 
pokarm (np. Artemia franciscana).
Trzydniowe Hippocampus villosus, 8 mm
 

Jaka jest całkowita pojemność pana zbiorników  
hodowlanych?
Całkowita pojemność to około 90 000 litrów wody,  
a największy zbiornik mieści 3 000 litrów. Jedną z moich 
specjalności są akwaria o ścianach wykonanych całkowicie 
ze szkła, bez metalowych wsporników, które są podatne 
na korozję. Używam również samoczyszczących filtrów,  
co pozwala uniknąć godzin żmudnego czyszczenia. 

Gdzie dostępne są pana ryby?
Część moich zasobów eksportowana jest do Niemiec, 
inna część rozprowadzana przez eksporterów po całym 
świecie, a pozostała sprzedawana jest tutaj, na rynku 
czeskim. Wiadomo z pewnością, że Czechosłowacja,  
a dziś Czechy, od dawna uważane są za tradycyjnych 
eksporterów i hodowców wysokiej jakości ryb akwario-
wych.

Jakie inne rzadkie gatunki pan hoduje?
Klika lat temu rozpocząłem hodowlę słodkowodnych 
płaszczek, które stają się coraz bardziej popularne. Mam 
w swojej ofercie trzy różne rodzaje:
-  Potamotrygon sp. “Pearl”, łącznie z egzemplarzami 

pięknej białej płaszczki
- Potamotrygon sp. Itaituba
- Potamotrygon leopoldi

… widzę tu także koniki morskie …
… tak, moim ostatnim przedsięwzięciem jest hodowla 
koników morskich Hippocampus villosus. Jestem jedynym 
ich dostawcą w Czechach i jednym z niewielu hodowców 
w Europie.

Współpracujemy razem od kilku lat.
Które produkty sera są dla pana szczególnie ważne?
Mam całkowite zaufanie do produktów firmy sera. 
Zużywam około dwóch wiader sera flora, san i vipan 
tygodniowo. Jakość wody pełni istotną rolę w hodowli,  
a dobry pokarm po prostu mniej zanieczyszcza wodę. sera 
siporax Professional szczególnie procentuje w procesie 
filtracji. W celu uzdatniania wody używam produktów sera 
aquatan i toxivec oraz innych, w razie potrzeby.

Jak widzi pan przyszłość hodowli ryb w Czechach?
Istnieje obecnie trend, by zakładać nano akwaria w 
nowoczesnych biurach i domach, co może być związane  
z tendencją do miniaturyzacji w wielu dziedzinach. Cieszę 
się, że jest coraz więcej młodych akwarystów zaintereso-
wanych skarbami podwodnego świata. Ważne jest, by 
wspierać ich rzetelną informacją i radą, tak by zapewniali 
zwierzętom właściwe warunki.

Czy zdradzi pan swoje obecne plany?
Obecnie pracuję z ZOO w Zlín/Lešná nad projektem 
poświęconym płaszczkom. Zwiedzający zoo, a w szcze-
gólności dzieci, będą mieli niepowtarzalną możliwość 
samodzielnego karmienia płaszczek.

Dziękujemy za ekscytującą wizytę na twojej tropikalnej 
wyspie w sercu Europy!

Koniki morskie

Aulonocara stuartgranti Usisya, zachodni brzeg jeziora Malawi

Ophthalmotilapia nasuta Gold, 

Przylądek Kachese/jezioro Tanganika

Mieszkaniec głębin jeziora  

Tanganika: Cyphotilapia gibberosa  

“Blue Zaire Moba”
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Sponsorowanie akwarium w zoo w Kolonii

sera wspiera 
ochronę gatunków

W akwarium w zoo w Kolonii żyją ryby, płazy i gady z całego świata 
– większość z nich to gatunki zagrożone wyginięciem i tutaj mają 
zagwarantowaną skuteczną ochronę. sera wspiera zoo od 2007, 
wnosząc swój wkład w zachowanie gatunków zagrożonych.

Otwarte w 1971 roku akwarium  
w zoo w Kolonii zachwyca zwie-
dzających, których liczba dochodzi 

do 1,5 miliona rocznie, zbiornikami o po-
jemności do 77 000 litrów. Nowoczesne, 
tematycznie zaaranżowane akwaria pre-
zentują przekroje różnych biotopów oraz 
ich mieszkańców, począwszy od biegu rze-
ki Ren, aż do raf koralowych Indo-Pacyfiku. 
Wachlarz możliwych do podziwiania gatun-
ków jest zatem szeroki, oprócz pielęgnic i 
małych kąsaczowatych, można podziwiać 
gady i płazy oraz prawdziwe unikaty, jak 
rogoząb australijski lub jedną z najwięk-
szych ryb słodkowodnych, Arapaimę. Dzię-
ki dobrze zaprojektowanym w zgodzie  

z naturą akwariom i terrariom, zoo w Kolonii 
umożliwia odbycie podróży w głąb świata 
zwierząt. Ważne jest by, poza oferowaniem 
rozrywki, przekazywać odwiedzającym tak-
że informacje na temat zagrożenia, sposo-
bów ochrony itp., co jest osiągane przy 
pomocy nowego systemu informacyjnego. 

sera już od 2007 roku wspiera zoo  
w Kolonii przekazując pokarm i osprzęt dla 
kompleksowych zbiorników w dziale akwa-
rium i terrarium. Oprócz współpracy na 
miejscu, sera wspiera również projekty po-
święcone ochronie gatunków zoo z innych 
krajów. W Wietnamie na przykład, założony 
został ośrodek hodowli i ochrony płazów.

Varanus melinus 
z wysp Moluki w Indonezji
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Koralowce08

Koralowce  
i ich pigmenty

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): Różne odmiany kolorystyczne  
rosnące obok siebie na łąkach trawy morskiej. Archipelag Mansuar,  
Radjah Ampat, Indonezja. 

 04  Różnie ubarwione kolonie Seriatopora hystrix (Pocilloporidae)  
na powierzchni rafy podczas odpływu. Wyspa Sera,  
wyspy Moluki, Indonezja.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) na powierzchni rafy opodal  
wysp Sera, wyspy Moluki, Indonezja.
Pigmenty koncentrują się w końcach czułków koralowców.  
Ma tam miejsce szczególnie intensywny wzrost.

04030201
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Koralowce 09

Johannes Dürbaum

Koralowce twarde są bardzo popularne między innymi ze względu na ich  
ubarwienie. Gdy “nowe kolory” pojawiają się w handlu, stają sie bardzo  
poszukiwane, a zatem mogą kosztować kilka razy więcej, niż znany już  
dotąd kolor z odmiany. I to jest powód, dla którego stosuje się  
wegetatywne rozmnażanie za pomocą fragmentów (tzw. “fragging”).

Skąd biorą się barwy twardych koralowców? Po-
wstają w wyniku zróżnicowanego pochłaniania  
i odbijania światła. Ścisła obserwacja pozwala 

zauważyć, że nie tylko same koralowce – tak zwane 
polipy – posiadają pigmenty wewnątrz swojej tkanki 
lecz także jednokomórkowe endosymbiotyczne zoo-
xanthellae o ambiwalentnym zwierzęco-roślinnym 
charakterze, żyjące wewnątrz tkanek koralowców. 
Zooxanthellae należą głównie do bruzdnic, których 
nie zalicza się ani do roślin, ani do zwierząt. Wyposa-
żone są w wici umożliwiające poruszanie się, co  
sprawia, że posiadają cechy zwierząt. Jednakże,  
wewnątrz, posiadają chloroplasty, chlorofil i inne pig-
menty efektywne w procesie metabolizmu, tak jak  
w przypadku aktywnej fotosyntetycznie komórki ro-
ślinnej.

Natężenie światła ma zasadnicze znaczenie dla 
produktywności zooxanthellae, a w następstwie dla 
wzrostu rafy. Tak, jak w przypadku aktywnych foto-
syntetycznie roślin, istnieje pewne optimum wydaj-
ności fotosyntetycznej. Jeśli naświetlanie przekracza 
optymalny poziom, produkcja glukozy zostaje wstrzy-
mana na skutek zahamowania procesów fotosyntezy. 
Skomplikowany transfer energii i łańcuch powiązań 
zostaje wstrzymany z powodu przeładowania –  
z punktu widzenia zwierząt, jest to dokładnie to, cze-
go należy unikać. Kolonie koralowców tego samego 
gatunku często żyją na różnych głębokościach i w od-
powiednio różniących się pod względem ilości świa-
tła warunkach. Najwidoczniej, pewne gatunki znala-
zły sposób by stale żyć w tak różniących się 
warunkach, pomimo ich wielkiego zapotrzebowania 
na światło. Dystrybucja pigmentów odgrywa tu istot-
ną rolę.

Będąc organizmami wiążącymi energię, roz-
mieszczenie zooxanthellae wewnątrz tkanki koralow-
ca nie jest przypadkowe. Tam, gdzie występuje 
szczególnie dużo światła – jak ma to miejsce na po-
wierzchni oceanu – wycofują się w głąb tkanki kora-
lowca, a powłoka pigmentu znajdująca się na wierz-
chu służy za filtr. Światło docierające do pigmentów 
jest odbijane w postaci światła kolorowego. W kon-
sekwencji, jedynie część naświetlania dociera do  
zooxanthellae. Chroni to je przed nadmiarem światła.

W głębokiej wodzie z kolei, zooxanthellae 
umiejscowione są w wierzchnich warstwach tkanki  
i dosłownie łakną choć odrobiny światła. Światło, któ-
rego nie mogą pochwycić, trafia do umiejscowionych 

głębiej pigmentów, które następnie odbijają je do 
nieeksponowanej części zooxanthellae. Schemat ten 
przypomina pułapkę świetlną.

W naturze można spotkać koralowce tego sa-
mego gatunku, które bezpośrednio do siebie przyle-
gają. Przykładem mogą być kolonie Seriatopora  
hystrix (Pocilloporidae) lub Montipora digitata (Acro-
poridae). Brązowe i wielobarwne odmiany rosną 
obok siebie. To ponownie wskazuje na genetyczne 
uwarunkowanie, które jednak nie ma znaczących ko-
rzyści dla symbiozy. W przeciwnym razie, odmiana  
o jednej barwie dominowałaby znacząco nad innymi. 

Jeśli chcesz mieć wyjątkowo ubarwione kora-
lowce, należy im zapewnić idealne natężenie światła 
tak, by pigmenty wewnątrz tkanek przemieszczały się 
w kierunku powierzchni. Niezbędne okaże się rów-
nież właściwe światło! Liczne pigmenty zooxanthella 
włączone w proces fotosyntezy wymagają fal o okre-
ślonych długościach. Oznaczać to może małe ilości 
promieni UV-A i UV-B, na których działanie zwierzęta 
są przecież wystawione w naturze. Fluorescencyjne 
pigmenty w tkankach pochłaniają promieniowanie 
UV-A i UV-B i “spowalniają” je do niższych częstot-
liwości, przydatnych dla zooxanthellae w procesie 
fotosyntezy.

Nie ma wątpliwości, że pewne minerały wzbo-
gacają ogólne wrażenie kolorystyczne kolonii twar-
dych koralowców. Dodanie tych pierwiastków ślado-
wych do wody w akwarium spowoduje wzmocnienie 
kolorów w przeciągu kilku tygodni. By to osiągnąć 
jednak, parametry azotanu i fosforanu muszą być  
bliskie zeru, tak jak ma to miejsce w naturze. 

Woda głęboka:
mała ilość światła
Pigmenty położone 
za chloroplastami 
odbijają światło  
w ich kierunku.

Woda płytka:
duża ilość światła
Pigmenty odbijają 
promienie i chronią 
chloroplasty przed 
zbyt intensywnym 
światłem.

ŚWIATŁO

ŚWIATŁO

Chloroplast
Pigment

sera marin COMPONENT 3 i 4 
zawierają pierwiastki śladowe 
ważne dla naturalnego wzrostu  
i wzmocnienia barw.
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Peter Maletschek i Dieter Untergasser

Wiele gatunków krewetek i ich hodowlanych odmian zyskało ważne 
miejsce w akwarystyce, ze względu na stosunkowo łatwą pielęgnację, 
ciekawe zachowania i wspaniałe barwy.

Celem hodowania cennych krewetek jest nie tylko 
rozmnażanie zakupionych zwierząt lecz również 
podejmowanie prób ich “udoskonalania”.  

Docelowo, dąży się do uzyskania intensywniejszych  
kolorów, za pomocą dobierania szczególnie pięknych 
egzemplarzy i tworzenia nowych wariantów kolory-
stycznych w wyniku ich krzyżowania.

Zainteresowani hodowlą wartościowych krewe-
tek powinni wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie 
akwaria spełniają odpowiednie wymogi. Najlepsze są 
zbiorniki o pojemności około 60 litrów, gdyż nie mamy 
na myśli hodowli na szeroką skalę.

Rodzaj akwarium zależy od gatunków, jakie pla-
nuje się hodować. Zwierzęta przedstawione w tym  
artykule należą do grupy Caridina cf. cantonensis.  
Krewetki “bee” i “tiger” mają te same wymagania  
w stosunku do parametrów wody. Preferują wartość  
pH między 6,5 a 7,0 oraz temperaturę pomiędzy  
20 a 24° C. W zbiorniku przeznaczonym do hodowli 
podłoże obniżające pH zapewnia właściwy jego  
poziom. Podłoże powinno być raczej płaskie, co zapo-
biegnie osadzaniu się w nim resztek niezjedzonego 
pokarmu. Dekoracja składająca się z drewna czarnego 
dębu i mchu zapewni schronienie młodym krewetkom 
w czasie zrzucania pancerza.

Filtracja może być skuteczna biologicznie i eko-
nomicznie, co zapewni nam napowietrzający filtr  
z wkładem gąbkowym. W przeciwieństwie do ze-
wnętrznych filtrów kubełkowych oraz filtrów wewnętrz-
nych, młode krewetki nie są wciągane do wnętrza filtra. 
Bakterie i mikroorganizmy osiadają na gąbce, gdzie  
są zjadane przez młode krewetki. Dorosłe krewetki 
także chętnie żerują w pobliżu powierzchni filtracyjnej 
(zdjęcia 1 i 2).

Jeżeli prowadzimy hodowlę tylko w kilku akwa-
riach, można zastosować również filtry wewnętrzne bez 
pokrywy, takie jak sera F 400. Biotop Nano LED Cube 
60 ze zintegrowanym biofiltrem wewnętrznym, idealnie 
nadaje się jako akwarium hodowlane. Nie zaleca się 
wpuszczania ryb do akwarium, ponieważ mogą one zja-
dać młode krewetki. Te mogą jednakże bez przeszkód 
przebywać z małymi ślimakami. Zatoczki rogowe czysz-
czą akwarium z resztek pokarmu a ślimaki rogate (6 – 
10 sztuk na każde 50 litrów wody) oczyszczają szybę 
zbiornika. Hodowlę można rozpocząć w momencie 
kiedy akwaria są biologicznie aktywne. Należy wziąć 
pod uwagę fakt, że im wyższa będzie klasa jakości 
pierwszych egzemplarzy, tym szybciej osiągnie się  
wyznaczone cele. Wybór krewetek składa się z kilku 
kroków.

Hodowla 
cenne krewetki

Krewetka Red Crystal z kilkoma  

strefami bieli

Prawie w pełni krewetka Red BeeSporadycznie, wśród młodych krewetek 

Red Crystal pojawiają się osobniki  

z wyraźniejszym wzorem, które selekcjonuje 

się do celów hodowlanych

Krok bliżej w kierunku otrzymania 

krewetki Red Bee, klasa jakości S 

(wzór “tiger tooth”)

Przykład czerwonej i czarnej krewetki “bee” –  
celem hodowli jest wzmocnienie koloru białego.

01

02
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Rozwój kolorów zależy nie tylko od potencjału 
genetycznego krewetek. Minerały i pierwiastki śladowe 
zawarte w wodzie są równie ważne, co wysokiej jakości, 
zbalansowana dieta. Sól sera mineral salt podwyższa 
poziom minerałów i pierwiastków śladowych, po każdej 
podmianie wody oraz przy napełnianiu akwarium po 
raz pierwszy. Wysokie parametry przewodnictwa i twar-
dości ogólnej wody kranowej nie koniecznie zapewnia 
obecność wszystkich istotnych minerałów i pierwiast-
ków śladowych. Przy podmianie wody i napełnianiu 
akwarium po raz pierwszy, należy użyć odpowiedniego 
uzdatniacza do wody, jak na przykład sera aquatan lub 
blackwater aquatan, ponieważ jest to jedyny sposób, 
by zapewnić właściwe warunki wody dla krewetek.

Polecamy sera shrimps natural i sera Plankton 
Tabs jako codzienny pokarm dla krewetek. Wysoka za-
wartość Spiruliny wspomaga intensywność 
kolorów. Przetworzona mączka z krewetek 
zapobiega atakom krewetek spowodowa-
nym niedoborem białka zwierzęcego, na 
osobniki własnego gatunku, które dopiero 
co zrzuciły pancerz.

Co w przypadku braku efektów 
rozmnażania? 

Zanieczyszczenie wody kranowej może uniemożliwiać rozmnażanie. 
Niektórych substancji nie da się zneutralizować za pomocą uzdat-
niaczy wody. Możliwe jest to tylko przy użyciu aktywnego węgla. 
Należy po prostu zawiesić woreczek z siateczki z aktywnym węglem 
w akwarium.

Czasami zdarza się, że w akwarium są samiczki noszące jajeczka, ale 
żadna z młodych krewetek nie przeżywa. Bardzo często dzieje się 
tak w świeżo założonych zbiornikach. Akwariom tym nadal brakuje 
bakterii i mikroorganizmów, więc młode krewetki głodują. W takim 
przypadku, zaleca się dodatkowo stosowanie codziennie w małych 
ilościach sproszkowanego pokarmu sera micron. Małe krewetki 
chętnie akceptują go jako alternatywne źródło pokarmu.

Życzymy sukcesów wszystkim akwarystom pragnącym zaangażo-
wać się w hodowlę krewetek.

Oryginalna krewetka “bee”Następny krok osiągnięty, 

klasa jakości SS ( podwojenie 

hinomaru), wierzchnia warstwa 

bieli jest już bardzo wyraźna

Kolejny rozwój w kierunku krewetki 

Black Bee, klasa S

Ostateczny cel został osiągnięty, klasa 

jakości SS ze znakomitą wierzchnią 

warstwą bieli od początku do 

wachlarza ogona

Pierwowzór, jasna krewetka 

“bee”

Czarny wzór jest już dość dobrze 

rozpowszechniony

Cel zostaje osiągnięty kiedy młode 

krewetki są całkowicie zabarwione na 

czarno i mają pomarańczowy kolor oczu

Krzyżówka pomiędzy czarną krewetką “tiger” 

a krewetką “tiger” o pomarańczowej barwie oczu

Krewetki “tiger” z oczami 

o pomarańczowej barwie

Kolejnym przykładem są krewetki “tiger”. 
W tym przypadku celem hodowlanym 
jest otrzymanie koloru jasnoczarnego lub 
ciemnoniebieskiego oraz pomarańczowej 
barwy oczu.
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Zanieczyszczenie organiczne wody to często pomijany i lekceważony 
czynnik, mający jednak duży wpływ na jej jakość. Jest ono źródłem 
większości nieorganicznych substancji zanieczyszczających, takich 
jak azotyn, azotan lub fosforan, których nadmiar może prowadzić do 
poważnych konsekwencji, między innymi, nadmiernego zużycia tlenu 
i zwiększenia podatności na choroby.

Zanieczyszczenie
organiczne 

Część6
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dr Bodo Schnell

Jest wiele źródeł substancji organicznych w stawie. 
Większość pochodzi bezpośrednio (jeśli nie zo-
staje zjedzona i całkowicie przetworzona) lub po-

średnio (na skutek strawienia przez ryby) z pokarmu. 
Kolejnym źródłem są liście i owoce roślin, jak również 
ptasie odchody lub martwe zwierzęta pozostawione 
niezauważone w stawie. Niemniej jednak, nie jest moż-
liwe zmierzenie poziomu tych zanieczyszczeń bezpo-
średnio za pomocą zestawów testowych dla stawów  
i akwariów, jak ma to miejsce w przypadku wielu innych 
parametrów wody.

Znaczenie i wykrywanie   

Większość organicznych substancji zanieczysz-
czających niszczona jest oksydacyjnie przez bakterie  
i inne mikroorganizmy. Proces ten wymaga zużycia 
dużej ilości tlenu (zobacz sera VIVO 1/2013, strona 10) 
i w konsekwencji staje się przyczyną jego niedoboru, 
utrudniając rybom oddychanie. Duża ilość substancji 
organicznych w wodzie prowadzi do masowego 
namnażania się mikroorganizmów. Zwiększa to ryzyko 
wystąpienia ognisk chorobowych na dwa sposoby:  
z jednej strony poprzez osłabienie układu odpornościo-
wego ryb, z drugiej – przynajmniej w przypadku fakul-
tatywnie patogennego rozmnażania się organizmów- 
poprzez zwiększoną liczbę patogennych organizmów.

W ekstremalnych przypadkach, intensywne zuży-
cie tlenu prowadzić może do niemalże całkowitego 
jego braku. Jednakże, dalszy proces rozkładu i tak ma 
miejsce. Ten “odwrócony” proces charakteryzuje się 
zarówno wyginięciem wszystkich wyższych form życia, 
jak również nieprzyjemnym fetorem.

Zanim jednak do tego dojdzie, pojawia się wy-
starczająco wiele sygnałów ostrzegawczych. Nieprzy-
jemny zapach jest zawsze, przynajmniej częściowo, 
spowodowany występowaniem lotnego azotu lub 
związków siarki. Wskazuje on w każdym razie, że zacho-
dzi proces anaerobowy – lub, poprawniej, anoksja.  
U podstaw zbliżającego się zagrożenia leży brak tlenu, 
z drugiej strony, co najmniej część substancji o nieprzy-
jemnym zapachu jest również toksyczna. 

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest piana 
zbierająca się na powierzchni stawu. Substancje orga-
niczne – a wśród nich białka – wytrącają się na po-
wierzchni granicznej pomiędzy powietrzem a wodą  
i stabilizują pianę. Proces ten jest wykorzystywany, na 
przykład, w odpieniaczach białek w akwariach mor-
skich, ale również umożliwia powstawanie piany  
w piwie.

Wzmożone powstawanie mulistego osadu orga-
nicznego jest kolejnym wskaźnikiem zanieczyszczenia 
organicznego. Odwrotnie, niż w przypadku kłaczkowa-
tego osadu nieorganicznego (może wydawać się on 

nieestetyczny, ale stanowi cenny wkład  
w filtrację biologiczną), osad organiczny 
wskazuje na nadmierne zanieczyszczenie or-
ganicznymi składnikami odżywczymi. 

Wreszcie, zwiększone zanieczyszczenie orga-
niczne można rozpoznać za pomocą regularnie prze-
prowadzanej analizy wody. Stale niski poziom tlenu, 
będący przyczyną wymienionych powyżej czynników, 
jest najwyraźniejszym objawem. Regularne pomiary 
przeprowadzane z zestawem sera O2-Test (test na tlen) 
są dlatego istotnym środkiem zapobiegawczym.

Pomiary  

Właściwa higiena stawu i skuteczna filtracja z uży-
ciem sera siporax pond są najważniejszymi środkami 
zapobiegawczymi przeciw zwiększaniu się ilości orga-
nicznych substancji zanieczyszczających. Obejmują one 
ograniczanie zasobów ryb, właściwy sposób karmienia, 
jak również stosowanie środków zabezpieczających 
staw przed opadającymi liśćmi. Powinno się także ko-
niecznie zapewnić możliwość wydostania się ze stawu 
zwierzętom do niego wpadającym (np. myszom). 

Osad z dna stawu powinien zostać usunięty jesie-
nią lub, w miarę możliwości, nawet kilka razy w ciągu 
roku. Zaleca się dodatkowo użycie sera pond filter  
biostart w celu przyśpieszenia rozkładu osadu organicz-
nego.

Niezbędny jest skuteczny system filtracyjny do-
stosowany do rozmiaru stawu i zasobu ryb. Zapewnia 
on rozkład biologiczny odpadów organicznych, wzbu-
rza wodę oraz wzbogaca ją w tlen, bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez poprawę cyrkulacji wody na po-
wierzchni. W poważnych przypadkach należy dodać 
środek o natychmiastowym działaniu sera O2 plus.
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Oczy ślepego lustrzenia meksykańskiego za ni-
kają w późniejszym stadium rozwoju – nie są 
im potrzebne w ciemnym środowisku życia.

Kurki czerwone wydają za pomocą  
pęcherza pławnego dźwięki przypominające 
mruczenie.

Oczy czworooków żyjących przy powierzchni 
wody są podzielone, by zapewnić 
jednocześnie obraz nadwodny i podwodny.

“Mowa”
“Ryby bez głosu” to tylko przysłowie. 
W przeciwieństwie do powszechnej 
opinii, pod wodą ma miejsce oży-
wiona wymiana akustyczna. 

Ryby wytwarzają dźwięki bezpośred-
nio poprzez wibracje pęcherza pław-
nego lub przez pocieranie częściami 
szkieletu jedna o drugą. Poza odstra-
szaniem wrogów i poszukiwaniem 
partnerów, dźwięki mogą być uży-
wane również do komunikacji we-
wnątrzgatunkowej. Zaleca się zatem 
skontrolować i, w miarę możliwości, 
ograniczyć poziom obciążenia aku-
stycznego w akwarium. Nie należy 
pukać w szybę zbiornika, jeżeli znaj-
dują się w nim ryby.

Wzrok
Ze względu na gwałtowne zmniejsza-
nie się natężenia światła wraz ze wzro-
stem głębokości wody, widoczność  
w wodzie jest znacząco mniejsza niż 
na lądzie. Kolejnym czynnikiem jest 
zmętnienie wody. Ma tu swoje źródło 
krótkowzroczność ryb. Ich nieela-
styczne soczewki oczu zapewniają 
ostrość widzenia zazwyczaj w zasięgu 
około jednego metra. Wiele gatun-
ków ryb rozróżnia jednak kolory (nie-
które nawet światło UV).

W większości przypadków, oczy ryb 
umiejscowione są z boku głowy. Uzy-
skiwana w ten sposób panoramiczna 
perspektywa jest niezwykle korzystna 
pod wodą, gdzie drapieżniki mogą 
nadpłynąć z każdego kierunku, zwłasz-
cza, że głowa nie jest w stanie poru-
szać się niezależnie od reszty ciała.

Ciekawostka:
Mimo, że ryby zazwyczaj nie mają po-
wiek, mogą spać całkiem normalnie 
(niektóre śpią unosząc się w wodzie).

Śledzie są zdolne słyszeć ultradźwięki. To 
cenna umiejętność ze względu na możliwość 
ochrony przed ich wrogami, delfinami, które 
używają ultradźwięków przy polowaniu.

Słuch
Ryby nie są wyposażone w widoczne 
ucho zewnętrzne, ale absolutnie nie są 
– jak wierzono przez wiele lat – głu-
che. Ich narządy słuchu składają się  
z zamkniętych, wypełnionych cieczą 
bąbelków i wibrujących kamyczków 
błędnikowych (spełniających także 
funkcję zmysłu równowagi). Przypomi-
nają ucho wewnętrzne człowieka. Pę-
cherz pławny służy u niektórych ryb za 
wzmacniacz. Dźwięk nakierowywany 
jest lepiej i szybciej w gęstej wodzie, 
niż w powietrzu. 

Podczas gdy my, kręgowce lądowe, 
słyszymy dźwięki w wodzie tylko  
w słaby i zniekształcony sposób, na-
rządy słuchu ryb są doskonale przysto-
sowane do warunków w niej panują-
cych. 

Elena Rathgeber

Nieme, głuche  
i nieskomplikowane 

Ryby to wrażliwe istoty, których doznania różnią się istotnie od naszych (porównaj  
z sera VIVO 1/2013, część 1) – z powodu całkowicie odmiennego środowiska życia.
Potrafią wykrywać bodźce płynące z otoczenia, co pomaga im chronić się przed dra-

pieżnikami, wybierać odpowiednie warunki do życia, znajdować pożywienie i partnerów. 
Jak wiadomo, ich narządy zmysłów są perfekcyjnie dopasowane do życia w wodzie i ujaw-
niają naprawdę zaskakujące możliwości.
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Mruk nilowy może postrzegać otoczenie  
i komunikować się z innymi przedstawicielami 
swojego gatunku za pomocą aktywnej elek-
trolokacji.

Sum poszukuje pożywienia przy pomocy 
wąsików.

Linia boczna ma postać pojedynczej lub po-
dzielonej linii i zazwyczaj jest wyraźnie wido-
czna po środku obydwu boków ryby. Wiele 
małych wgłębień zawierających komórki 
zmysłowe rejestruje najmniejsze zmiany nurtu 
wody.

Łososie gotowe do rozrodu przemierzają 
tysiące kilometrów w drodze powrotnej  
z morza do rzeki, w której przyszły na świat. 
Najdelikatniejszy ślad zapachu i smaku, jak 
również pole magnetyczne Ziemi wskazują im 
drogę. 

Pstrąg rozpoznaje zapach i smak milion razy 
lepiej niż człowiek.

Dotyk i “dotyk 
zdalny” – 

linia boczna

Ryby odbierają bodźce mechaniczne 
poprzez zwykłe receptory skóry. Spe-
cjalne organy dotyku, takie jak wąsiki 
u sumów i karpi, pełnią funkcję wspo-
magającą poszukiwanie pożywienia.

Ryby wyposażone są w dodatkowy, 
wysoce wyspecjalizowany i doskonale 
przystosowany do warunków panują-
cych pod woda narząd zmysłu – linię 
boczną. Ten wrażliwy zdalny zmysł do-
tyku lokalizuje zmiany ciśnienia (prądy 
lub drgania) w otoczeniu. Na skutek 
rejestrowania rozmiaru, położenia  
i odległości przeszkody powstaje trój-
wymiarowy obraz otoczenia. Ryby 
mogą omijać przeszkody, zachowy-
wać dystans w ławicy, dostrzegać 
ofiary lub wrogów, itd.

Węch i smak
Aromatyczne substancje bardzo do-
brze rozprzestrzeniają się w wodzie. 
Odwrotnie niż ma to miejsce na lą-
dzie, węch i smak można uznawać za 
ten sam zmysł, gdyż substancje wywo-
łujące bodźce są stale rozpuszczone  
w wodzie, a więc są “smakowane”  
z definicji.
Nos ma bardzo prostą budowę (tylko 
jamy węchowe), ale jest zaskakująco 
skuteczny. Receptory smaku u ryb 
mogą znajdować się nie tylko w otwo-
rze gębowym lecz także na całej po-
wierzchni ciała (skoncentrowane na 
głowie i wąsikach).

Zmysły węchu i smaku wykorzysty-
wane są przez ryby przede wszystkim 
w celu wykrywania pożywienia i dla 
orientacji. Ryby, które pokonują  
w czasie swojego życia długie  
dystanse, jak łososie lub węgorze, roz-
poznają kierunek za pomocą niewiary-
godnie delikatnych śladów zapa-
chowych. Ich zmysł jest znacznie lepiej 
rozwinięty od zmysłu kręgowców lą-
dowych, na przykład psów. Ośrodek 
węchu zajmuje dużą część mózgu 
ryby.

Zmysł magne-
tyczny i organ 
elektryczny
Oprócz wymienionych już imponują-
cych możliwości, niektóre gatunki ryb 
wyposażone są w zmysł magnetyczny, 
który pozwala im na orientację zgod-
nie z polem magnetycznym Ziemi.  
U innych natomiast komórki mię-
śniowe rozwinęły się w organ elek-
tryczny. Umożliwia im on – w zależno-
ści od specyfiki – łapanie ofiar, 
odpieranie ataków wroga oraz czyni 
łatwiejszym lokalizację i komunikację 
w ciemnej wodzie.

Percepcja zmysłowa ryb 
zdecydowanie różni się od 
naszej – ale ostatecznie 
wiemy dziś, że nie jest 
wcale mniej zróżnicowana, 
ani mniej zaskakująca niż 
u ludzi.
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Aquascaping  
tajemnicze (podwodne) ogrody

Po pierwsze, znaczące jest to, że stosuje się wiele 
elementów dekoracyjnych, tak zwanych “hard-
scapes” oraz, że rośliny odgrywają w zbiorniku 

główną rolę. Zwierzęta – jeśli nie brak ich w ogóle – 
dobierane są jedynie w celu podkreślenia i uzupełnie-
nia harmonii ogółu kompozycji. To z kolei odróżnia od 
formalnych “ogrodów” w akwariach urządzonych w tak 
zwanym stylu holenderskim.

Intensywna praca nad określonymi szczegółami 
scenerii krajobrazu otwiera całkowicie nową perspek-
tywę i wyostrza postrzeganie. Codzienne impresje – 
pokryte mchem drzewa w czasie leśnego spaceru, pa-
procie na kamieniach w potoku lub surowe wydmy ze 
stadami ptaków – stają się źródłem inspiracji dla fascy-
nujących podwodnych dzieł sztuki, pełnych napięcia  
i harmonii jednocześnie. Jednakże, akwaria odwzorują-
ce naturę, wymagające dużego nakładu pracy, nie po-
winny być mylone z łatwymi w utrzymaniu “naturalnymi 
akwariami”. Zaawansowane technologicznie akwa-
rium, które zapewnia, między innymi, intensywne 
oświetlenie, optymalny poziom CO2 i bezpośrednio 
zaopatruje w składniki odżywcze, jest niezbędne dla 
skutecznej prezentacji naturalnej kompozycji.

Podstawy 

Aquascaping wymaga niewątpliwie odpowied-
niej uwagi i sprzętu. Ale bez obawy, założenie godne-
go uwagi akwarium nie musi być poprzedzone zgłębia-
niem dalekowschodniej wiedzy tajemnej lub ogromnym 
wydatkiem na akcesoria. Nie należy się także zniechę-
cać, jeśli pierwsze próby nie do końca sprostają oczeki-
waniom. Nauka polega na popełnianiu błędów.

Początkującym zaleca się zaczynać od dosyć pro-
stych projektów. Nieskomplikowane szkice mogą oka-
zać się tu pomocne. Nie można także zapominać  

o wzroście roślin. Poprawne 
warunki wstępne leżą u pod-
staw sukcesu projektu. Zaleca 
się stosowanie skutecznego, 
godnego zaufania sprzętu po-
chodzącego z jednego źródła. 
sera zapewnia wszystko, co po-
trzebne do udanego aquasca-
pingu.

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Krajobrazy tworzone zgodnie  
z założeniami aquascapingu  
to kunsztownie zaprojektowane pod-
wodne światy, przenoszące spokój, 
odprężenie i harmonię do twojego 
domu.

Podwodny (“aqua”) landscaping  
zyskuje coraz więcej miłośników  
od kiedy Takashi Amano dał mu  
podstawy w latach osiemdziesiątych 
XX wieku. W jakim stopniu jednak  
te estetyczne dzieła sztuki różnią się 
od normalnych akwariów?
 

Aquascaping  
tajemnicze (podwodne) ogrody

Elementy dekoracyjne “hardscapes” (korzenie  
i skały), jak również ozdobne podłoże (piasek i żwir) po-
winny spełniać odpowiednie wymogi (brak niepożąda-
nych, wydzielających się substancji, nieulegające 
butwieniu drewno). Z początku należy dobrać łatwe  
w utrzymaniu rośliny i niewielką obsadę zwierząt. 
Wprowadzenie odpowiedniej liczby szybko rosnących 
roślin zapobiegnie rozwojowi glonów.

sera flore CO2 
fertilization systems 
dla bezpiecznego  
i intensywnego 
zaopatrywania w CO2

sera floredepot –  
funkcjonalne podłoże 
dla zdrowego wzrostu 
roślin

sera Professional 
floreground –  
dla podłoża 
zapewniającego 
długotrwałą żywotność 
roślin

Poza tym, wybory powinny być podyktowane 
własną wrażliwością estetyczną. Można bawić się  
różnymi strukturami i kolorami roślin oraz elementami 
dekoracyjnymi, jak również podkreślać kompozycję, na 
przykład poprzez małe ławice ryb lub krewetek.
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Zakładanie akwarium 

Aquascaping przewiduje różne sposoby tworze-
nia kompozycji. Wszystkie łączy założenie, że punkt 
centralny kompozycji powinien być delikatnie przesu-
nięty w stosunku do środka zbiornika. Daje to har-
monijne i miłe wrażenie. Kolorowe elementy lub  
przyciągające uwagę obiekty (np. większe skały, czer-
wone gatunki roślin, rozgałęzione korzenie) mogą słu-
żyć za punkt centralny. Mniejsze zbiorniki powinny za-
wierać tylko jedną dekorację przyciągającą uwagę.  
W przeciwnym razie, kompozycja straci harmonijny 
układ.

Kolejną podstawową wytyczną jest optyczne bu-
dowanie głębi w akwarium. Tę iluzję przestrzeni można 
uzyskać, między innymi, za pomocą piętrowego nasa-
dzania roślin (małe, płożące rośliny na pierwszym pla-
nie, większe pojedyncze rośliny raczej w tle). Podczas 
gdy ciemne rośliny o dużych liściach powinny być  
raczej umiejscowione po bokach, jaśniejsze rośliny  
o delikatnych liściach sadzi się głównie po środku. 
Uwydatnia to wrażenie głębi i tworzy balans oraz na-
pięcie poprzez grę kontrastami.

Wolne przestrzenie to inny istotny element sty-
listyczny. Zbiornik nie powinien być przeładowany de-
koracjami i roślinami. Kontrastowe puste przestrzenie 
tworzą wrażenie spokoju, głębi i szerokości. Są ponad-
to ważne ze względu na specyficzne zachowania ryb 
pływających w akwarium.

Należy unikać statycznych, prostych lub ściśle sy-
metrycznych konstrukcji. Wydają się nienaturalne i źle 
zbalansowane. Skały i korzenie powinny być obsadzo-
ne w dnie, tak by stworzyć bardziej naturalny efekt.

 

Pielęgnacja 

Po założeniu, regularnej i ostrożnej pielęgnacji 
zbiornika – ogrodnictwo – jest kluczem do sukcesu  
w aquascapingu. Uniwersalne rośliny łodygowe szcze-
gólnie potrzebują częstego przycinania (najlepiej 
przed częściową podmianą wody).

Aby uzyskać piękne rośliny o intensywnych kolo-
rach i zbalansowanym, intensywnym wzroście, należy  
w odpowiedni sposób zaspokajać podstawowe ich wy-
magania. Potrzeby w zakresie odżywiania mogą zna-
cząco się różnić. Są one uzależnione, między innymi, 
od gatunku i liczby roślin, natężenia światła i czasu 
oświetlania, temperatury i poziomu dwutlenku węgla. 
Optymalny wzrost jest możliwy tylko w przypadku, gdy 
wszystkie niezbędne składniki dostępne są w wystar-
czających ilościach. Brak choćby jednego z nich wpły-
nie na wzrost roślin (według prawa minimum Liebiga), 
a brak konkurencji umożliwia rozprzestrzenianie się 
glonów. Pobór składników odżywczych odbywa się za 
pośrednictwem pokarmu i wody używanej do częścio-
wej podmiany oraz poprzez odpowiednie nawożenie.

Wszystkie rośliny potrzebują światła do fotosyn-
tezy (akumulacja organicznego materiału z nieorga-
nicznych prekursorów). Kluczowe jest odpowiednie 
natężenie światła. Barwa światła może być jednak  
w pewnym zakresie różnicowana w celu zharmonizo-
wania jej z pożądanym wyglądem krajobrazu. Poleca-
my innowacyjną technologię LED ze szczególnie  
niskim poziomem zużycia energii dla optymalnego  
i indywidualnie dostosowywanego oświetlenia.

Węgiel jest podstawą całego życia na Ziemi. Nie-
dobór dwutlenku węgla jest jednym z najczęstszych 
powodów nieodpowiedniego wzrostu podwodnych 
roślin. System nawożenia sera CO2 bezpiecznie i inten-
sywnie zaopatruje w ten podstawowy składnik odżyw-
czy.

Oprócz węgla, wodoru i tlenu, rośliny potrzebują 
całego szeregu innych składników dla wzrostu i zdro-
wia. Nowy, ulepszony kompletny zestaw sera dla zba-
lansowanej pielęgnacji roślin pozwala zaspakajać  
wymagania roślin akwariowym w bezpośredni oraz  
indywidualnie zbalansowany sposób.

Odpowiedni poziom dostępno-
ści pewnych parametrów może być 
kontrolowany za pomocą zestawów 
testowych wody (np. sera Fe-Test). 
Jednakże, niewystarczająca ilość in-
nych składników, czasem może być 
wykrywana dopiero po widocznych 

Stosowanie  
odpowiednich 

produktów zapobiega 
niepotrzebnym 

uszkodzeniom roślin
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uszkodzeniach (np. potasu – martwica, małe czarne 
plamki i inne). Najczęstsze niedobory spowodowane 
są niewystarczającą suplementacją węgla, azotanu, 
fosforu, potasu, żelaza i magnezu. Chore, blade lub 
słabo rosnące rośliny mogą być jednak także oznaką 
nieodpowiednich warunków (np. zła temperatura lub 
wartość pH, niewystarczające naświetlenie) lub chorób 
(np. grzyby lub wirusy).

Produkty podstawowej pielęgnacji roślin sera 
(sera florena w przypadku absorpcji dominującego 
składnika poprzez liście i sera florenette w przypadku 
absorpcji dominującego składnika poprzez korzenie) 
zapewniają – pod warunkiem właściwego dawkowania 
– podstawowe zaopatrzenie roślin wodnych we wszyst-
kie ważne składniki odżywcze. Dodatkowo, należy kon-
trolować oświetlenie, podstawowe parametry wody  
i zapewnić wystarczającą ilość dwutlenku węgla.

Produkty systemu pielęgnacji roślin sera uzupeł-
niają określone braki w suplementacji. Można, na przy-
kład, nawozić rośliny przy użyciu sera flore 1 carbo, 
jako alternatywnego źródła węgla, zamiast systemu 
nawożenia w CO2. Połączone zastosowanie, wraz  
z systemem nawożenia, także jest uzasadnione. sera 
flore 2 ferro pomaga pokryć zwiększone zapotrzebo-
wanie na żelazo, np. w przypadku atrakcyjnych czerwo-
nych gatunków roślin. Rzadkie pierwiastki śladowe  
i witaminy z sera flore 3 vital zapewniają zwiększoną 
odporność na choroby, w szczególności u roślin wyma-
gających.

Brak lub niewielka obsada zwierząt, ale również 
bardzo intensywny wzrost roślin (duża ilość światła  
i CO2) prowadzi często do niedoborów głównych 
składników odżywczych, jak azotan, fosfor i potas. sera 
flore 4 plant oferuje pomoc w tym przypadku.

Wszystkie produkty pielęgnacji roślin sera, do-
skonale nadają się dla bezkręgowców. Są one ponadto 
(oczywiście z wyjątkiem sera flore 4 plant) wolne od 
fosforu i azotanu. Nowa kompleksowa mieszanka żela-
za zastosowana w sera florena i sera flore 2 ferro jest 
bardzo stabilna, nawet pod wpływem silnego światła 
UV.

Kombinacja efektu magazynowania i codzienne-
go nawożenia z możliwością elastycznego dozowania 
pozwala na indywidualne dopasowanie do potrzeb 
akwarium, a zatem wspomaga optymalny wzrost roślin 
i ich kondycję. Skuteczny wzrost stwarza konkurencję 
dla rozprzestrzeniania się glonów.

Wszystkie opisane strategie i zalecenia w zakre-
sie pielęgnacji mogą być również bez przeszkód zasto-
sowane w konwencjonalnym akwarium. Czemu nie 
spróbować uatrakcyjnić zwyczajnego akwarium zbior-
czego poprzez zastosowanie także estetycznych wy-
tycznych aquascapingu?
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Wielu początkujących akwarystów nadal podchodzi sceptycznie do kwestii “akwarium morskiego”. 
Istnieje przekonanie, że akwaria morskie pociągają za sobą mnóstwo pracy, wysokie koszty i 
skomplikowaną pielęgnację. Sprzedawca detaliczny sera Kurt Landen z Mönchengladbach w 

Niemczech wyjaśnia w wywiadzie, że niekoniecznie musi tak być i wskazuje na dostępność przystępnych 
cenowo, łatwych w obsłudze kompletnych zestawów, także dla początkujących. Pokazuje ponadto proces 
zakładania akwarium morskiego od samego początku, aż do etapu aktywacji biologicznej (patrz zdjęcia).

Sprzedawca 

detaliczny sera  

Kurt Landen  

z Mönchengladbach

Jakie oczekiwania mają pana klienci?
Wielu akwarystów, a w szczególności początkujących, 
marzy o podwodnych światach, które znają z wakacji – 
koralowcach, błazenkach lub apogonach kardynałach. 
Zafascynowani są wspaniałymi kolorami i chcieliby prze-
nieść je do swoich salonów lub biur dzięki akwariom 
morskim.

Jakie przeszkody napotykali dotychczas 
początkujący akwaryści?
Jakiś czas temu, ci, którzy chcieli założyć akwarium  
morskie, potrzebowali dużego zbiornika, a jego zakup  
i utrzymanie było kosztowne. Wymagało to również du-
żego nakładu pracy. Początkujący akwaryści często nie 
byli w stanie sprostać tym wymaganiom. Jedynie osoby, 

które wcześniej posiadały akwaria słodkowodne, miały 
niezbędne doświadczenie.

W jakim stopniu to się zmieniło?  
Jak podchodzi pan do tych problemów  
w pracy z klientem?
W pierwszej kolejności staram się oddalić obawy klien-
tów dotyczące wymagań akwarium morskiego. Pomaga 
mi w tym powoływanie się na produkty wysokiej jakości, 
na przykład takie jak produkuje firma sera. Mogę szcze-
gólnie polecić kompletny zestaw sera marin Biotop LED 
Cube 130. Pozwala on początkującym akwarystom  
założyć akwarium morskie, unikając wysokich kosztów  
i pracy związanej z pielęgnacją.

01  sera marin Biotop LED Cube 130 jako kompletny 
zestaw do rozpoczęcia przygody z morską 
akwarystyką.

07 + 08  Koralowce należy ostrożnie usytuować w miejscu, które spełni ich wymagania  
w zakresie światła i prądów wodnych.  

02  Najpierw tworzy się małą rafę ze  
skały koralowej.

03  Dno akwarium pokrywa się drobnym piaskiem.

09  Bezpośrednio po wprowadzeniu pierwszych 
koralowców, odpieniacz białek rozpoczyna  
pracę i usuwa z wody pływające w niej drobinki.

Zakładanie  

akwarium morskiego

01 02 03

07 08 09
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Dlaczego kompletny zestaw szczególnie nadaje się dla 
początkujących akwarystów?
Zbiornik jest niezwykle łatwy w utrzymaniu i zawiera wszystko, co 
jest niezbędne od samego początku: 4-komorowy filtr wewnętrzny 
o dużej powierzchni filtrującej wraz z wysoce skutecznym medium 
filtracyjnym sera siporax Professional, odpieniacz, grzałkę, urządze-
nie UV-C do oczyszczania wody oraz pompę cyrkulacyjną. Akwarium 
może zacząć działać od razu, dzięki kompletnemu systemowi typu 
“plug-in”. Podzespoły optymalnie ze sobą współgrają, a nakład 
pracy związany z pielęgnacją pozostaje niewielki. Cotygodniowe 
czyszczenie i podmiana wody nie zabierają zazwyczaj więcej, niż 30 
minut.

Czy istnieją sposoby, by obniżyć nie tylko wymagania 
związane z pielęgnacją lecz także koszty?
Zastosowanie żarówek LED w systemie oświetlenia wydaje się być  
w tym przypadku zasadne. Pozwalają one zaoszczędzić mnóstwo 
energii i dlatego są szczególnie polecane w akwariach morskich, 
gdzie koszty zużycia energii są często nieco wyższe, niż w przypadku 
akwariów słodkowodnych. Ponadto, oświetlenie LED daje w połą-
czeniu z ruchem tafli wody warunki bliskie naturalnym. 

Jak przebiega proces zakładania akwarium?
Zasadniczo, założenie akwarium morskiego jest dużo prostsze niż to 
się z reguły wydaje. Mogę tylko polecić wskazówki zawarte w porad-
niku sera “Akwarium morskie”. Postępowanie zgodnie z nimi spra-
wi, że założenie akwarium będzie dosyć proste. Oferujemy dodat-
kowe wsparcie dla klientów, którzy, mimo wszystko, nie chcą 
zakładać akwariów samodzielnie. Możemy w ten sposób wziąć pod 
uwagę indywidualne wymagania klienta i zaproponować zbiorniki 
np. tylko z żywą skałą, z koralowcami lub nawet całkowicie już  
skompletowane i wyposażone.

Kiedy można wpuścić pierwsze ryby? 
Ślimaki, pustelniki i krewetki można wprowadzić około trzy tygodnie 
po pierwszych koralowcach. Zwierzęta te żywią się glonami i nie za-
nieczyszczają wody podczas etapu aktywacji. Pierwsze ryby można 
wpuścić do akwarium najwcześniej po upływie czterech tygodni. 
Szczególnie odpowiednie są tu gatunki o małych rozmiarach, takie 
jak małe garbiki, błazenki lub babkowate. 

W jednym z kolejnych wydań będzie można ocenić  
rozwój akwarium i jego wygląd w pełnej okazałości.  
Poradnik “Akwarium morskie” dostępny jest na stronie 
internetowej www.sera.de lub u twojego sprzedawcy. 

04  Wodę R/O odwróconej osmozy miesza się z solą 
sera marin w dużym pojemniku. Powstałą wodą 
morską napełnia się następnie zbiornik.

10 + 11   Dodanie sera marin bio reefclear wspomaga proces biologiczny i ułatwia tym samym  
akomodację koralowców. Płynne medium filtracyjne wytwarza mleczną zawiesinę,  
która znika po kilku godzinach. 

05  Wymieszaną wodą morską można od razu  
napełnić zbiornik, wlewając wodę tuż nad rafą.

06  Wszystkie pływające drobinki zostają  
przefiltrowane w ciągu 3 – 4 dni, po czym  
można wprowadzić pierwsze koralowce. 

12  Zbiornik na początku etapu aktywacji  
biologicznej. 

Fragment Acropora sp. nadający się do umieszczenia w akwarium.

04 05 06

10 11 12
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sera  
Biotop Nano 
LED Cube 16

1. nagroda
Zestaw do pielęgnacji roślin

2. nagroda

sera siporax Professional (1 litr)
i sera filter biostart (50 ml)
Wydajne medium filtracyjne oraz  
starter filtra dla krystalicznie czystej  
wody

Kompletne 
akwarium  
z oświetleniem 
LED i systemem 
filtracyjnym

zawierający
sera florena (250 ml),
sera florenette (24 tabletki)
oraz 50 ml  
każdego z produktów:
sera flore 1 carbo,
sera flore 2 ferro,
sera flore 3 vital
i sera flore 4 plant
System pielęgnacji roślin  
dla wymagających

3. nagroda

Wzięliśmy nasze lupy i ekstremalnie powiększyliśmy 
zdjęcie z tego wydania. Czy potrafisz odnaleźć 
oryginalne zdjęcie?

Oryginalne zdjęcie jest na stronie:

Wystarczy napisać właściwy numer strony w przerywanym 
kółku i przesłać nam swoje rozwiązanie do: Redakcja “sera 
VIVO”, hasło “2.2013”, Postfach 1466, 52518 Heinsberg, 
Germany lub mail‘em do 2.2013@sera.biz, w temacie 
wpisując “sera VIVO”.
Wszyscy powyżej 18 lat mogą uczestniczyć w zabawie,  
z wyjątkiem pracowników firmy sera GmbH i ich rodzin. 
Zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2014. 
Prosimy podać swoje imię, nazwisko, adres i hasło “2.2013”. 
Wystąpienie na drogę prawną jest wykluczone.



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

D ek dlo tda z cia id e

VIVO

1.

3.

2.
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1 MIEJSCE
Bon towarowy o wartości € 100,–
Matúš G. z Bratislava, Słowacja, 12 lat

ZWYCIĘZCY

2 MIEJSCE
Bon towarowy o wartości € 25,–
Daniel B. z Wuppertal, Niemcy, 11 lat

3 MIEJSCE
Bon towarowy o wartości € 25,–
Alex V. z Novelda, Hiszpania, 7 lat

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 akwariów www.sera.de

Kolorowe
akwaria

morskie

Założenie i skuteczna  
pielęgnacja z kompletnym  
zestawem produktów 7 marin
Twój wyspecjalizowany sprzedawca

Wszelkie prawa zastrzeżone


