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Sevgili hayvan severler,

Akvaryum tasarım düzenlemesi, estetik açıdan etkileyici bir uyum yapısına odaklanan bir 
çeşit akvaryum dizaynıdır. Uyumlu ve şık bir görünümde, iyi tasarlanmış bir kompozisyon 
küçük hatta minicik akvaryumlarda bile mümkündür. Doğru bir yol izlendiğinde ve uygun 
bakım ile kalıcı güzellikte ve biyolojik olarak sağlıklı bir akuapeyzaj kurulması hiç de zor 
değildir! Ancak incelemeniz avantajınızadır: bknz sayfa 16!

Çek Cumhuriyeti uzun yıllardır bir Avrupa balık bakım merkezi olmuştur. sera VIVO  
diğerlerinin yanı sıra Doğu Afrika çiklitleri, dikenli vatozlar ve deniz atları da temin eden 
profesyonel bir bakıcının eserine kapsamlı bir ışık sağlar.

Belli özelliklerde hedef besleme sadece akvaryum hobisinde bulunan eski bir gelenek  
değildir. Küçük karides türlerini arzu edilen nitelikte beslemenin avantajı küçük akvaryum-
larda bile sorunsuz bakımın mümkün olması ve böylece çok fazla kaynak gerektirmemesi-
dir. sera VIVO bu sayısında bu ilginç konuya giriş yapacaktır.

Tüm bunları ve daha fazlasını bu sayıda bulacaksınız.

Umarız sera VIVO okumak size keyif verir!

Josef Ravnak
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Prag

Čáslav

Bașlık özelliği04

Prag’ın yakınındaki pastoral ve sakin kasaba Čáslav tam  
anlamıyla egzotik bir akvaryum hazinesi: Hynek Dařbujan’ın  
toptan satış yapan HD Çiklit ve Deniz Merkezinin bulunduğu  
bu yer içerisinde birçok kişi için hazineler barındırıyor.

Avrupa’nın  
kalbinde
Egzotik bir hazine

Favori balıklarıyla –  

Bir çift Potamotrygon leopoldi  

“Siyah Pırlanta”
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Bașlık özelliği 05

Hynek, balık yetiştirmeye nasıl başladınız?
Çoğu insan gibi balıklara olan tutkum küçük yaşta 
canlı-doğuranlarla başladı daha sonra zamanla diğer 
türlere de yöneldim. Şimdi balıklar hayatımın büyük bir 
parçası.
Yaklaşık 18 yaşındayken Afrika Çiklitlerine hayran kaldım, 
bilgi toplamaya ve daha sonra yetiştirmeye başladım. Bu 
nedenle dalış eğitimimi tamamladıktan sonra Tanganyika 
ve Malawi göllerinde balıkların doğal yaşam ortamlarını 
gözlemledim. Bu gözlemler balıkların doğal gereksinimle-
rini daha iyi kavramamı sağladı.

Fakat bu ilginiz sadece tatlı su balıklarını değil gibi 
gözüküyor … 
Evet, 1990 yılında deniz balıklarıyla da çalışmaya başla-
dım. Deniz akvaryumları kurmayı planladım ancak Çek 
Cumhuriyeti’nde çok az deniz balığı ve mercan türünün 
bulunması balık ithal etmeme sebep oldu.

Balık yetiştiriciliği ile ilgili tecrübelerinizi ne kadar süredir 
başkalarıyla paylaşıyorsunuz?
Hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleriyle etkin bir 
şekilde çalışıyorum, deniz balığı yetiştiriciliğiyle ilgili birçok 
kitap yayınladım ve balık yetiştiriciliği hakkındaki konuş-
malara da ev sahipliği yapıyorum. Akvaryum bakımı 
sadece işim değil aynı zamanda hobim de olduğu için 
heyecanlı gençlerin sualtı dünyasıyla ilgili ilk izlenimlerinin 
doğru olması için elimden geleni yapıyorum. 

Elinizde bulunan nadir türleri nereden temin ediyorsunuz? 
Öncelikli kaynaklarım, yakın arkadaşlarımın bulunduğu 
Almanya ve Hollanda. Diğer balık türlerini kendim 
yetiştiriyorum. İyi kalitedeki yetiştirme koşulları ve 
hayvanlar benim için çok önemli.
150’den fazla tür ve coğrafi değişkenler ile Afrika Çiklitleri 
stoğum Avrupa’nın en iyisi olarak kabul ediliyor.

Tatlı su vatozları
Amazon havzasından Potamotrygon türündeki tatlı su 
vatozları bu kıkırdalık balıklar için büyük akvaryumlar 
yaklaşık 28 °C sıcaklık gereklidir. 
Yeni doğan yavruların ortalama büyüklü 10 cm çapındadır, 
yetişkinler ise 50 – 60 cm arasında değişir. 

03  Potamotrygon leopoldi “Siyah Pırlanta”

04  Potamotrygon sp. nadir bulunan beyaz türü “İnci”

03

04

01  sera flora Tropheus çiklitleri için ideal besin

02  Akvaryum rafları kendinden destekli ve 

tamamen camdan yapılmış 

01

02
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Denizatı yetiştirmek zor ve zahmetli  
bir iştir: İyi su kalitesi ve canlı yem  
(örn. Artemia franciscana) gereklidir. 
Hippocampus villosus, üç günlük, 8 mm

Yetiştirme havuzlarınızın toplam kapasitesi nedir?
3.000 litrelik büyük akvaryum haznemle birlikte toplam 
hacim 90.000 litre. Dikkat ettiğim özelliklerden biri de 
akvaryum duvarlarında paslanmaya neden olan metal 
yerine cam tercih etmem. Uzun saatler süren zahmetli 
temizlik yöntemleri yerine su değişimi sırasında kendi 
kendini temizleyen filtreleri kullanıyorum.

Balıklarınızı nerede bulabiliriz?
Stoğumuzun bir kısmını Almanya’ya bir kısmını tüm dün - 
yaya ihraç ediyoruz, kalan kısmını ise buradaki pazarda 
satıyoruz. Çekoslovakya’nın ve şimdiki Çek Cumhuriye-
ti’nin yıllardır yüksek kaliteli akvaryum balığı ürettiği bilinir.

Bunların yanı sıra hangi nadir bulunan balıkları  
yetiştiriyorsunuz?
Bundan birkaç yıl önce bir çeşit tatlı su balığı vatozları 
yetiştirmeye başladım ve günden güne daha çok ilgi 
çektir. Üç farklı türü önerebilirim: 
- Potamotrygon sp. “İnci”, güzel beyaz bir vatoz türü.
- Potamotrygon sp. Itaituba
- Potamotrygon leopoldi

… ayrıca burada denizatları da görüyorum …
… evet, yeni uğraşım Hippocampus villosus denizatı 
yetiştirmek. Çek Cumhuriyeti’nde yalnızca bende 
bulunuyor ve Avrupa’nın saylı yetiştiricilerinden biriyim. 

Birkaç yıldır birlikte çalışıyoruz.
Sizin için özellikle hangi sera ürünleri daha önemli?
sera’nın ürünlerine çok güveniyorum. Haftada yaklaşık 2 
kova sera flora, san ve vipan kullanıyorum. Balık yetiştirici-
liğinde suyun kalitesi çok önemli ve iyi yem kullandığınız-
da su daha az kirleniyor. Özellikle, sera siporax Professio-
nal, filtre kullanımını azaltıyor. Diğerlerinin yanı sıra suyu 
dengelemek için sera aquatan ve toxivec ürünlerini 
kullanıyorum.

Çek Cumhuriyeti’ndeki balık yetiştiriciliğinin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Modern ev ve iş yerlerinde birçok alanda bulunan 
minyatürleştirmenin bir uzantısı olarak, nano akvaryumlar 
bu sıralar çok trend. Sualtı dünyasına ilgi gösteren genç 
nesil nufusundaki artışı gördükçe çok mutlu oluyorum. 
Gençleri doğru bilgiler ve hayvanların iyi bakılmasını 
sağlayacak tavsiyelerle donatmak çok önemli.

Gelecek planlarınızı paylaşabilir misiniz? 
Şu sıralar deniz vatozu projesi için ZOO Zlín/Lešná ile 
çalışmalar yürütüyorum. Hayvanat bahçesinin ziyaretçileri 
hayvanları besleyebilecek. 

Avrupa’nın kalbindeki tropikal adaya olan heyecanlı 
ziyaretiniz için teşekkürler! 

Denizatları

Aulonocara stuartgranti Usisya,  Malawi Gölü’nün batı kıyısı 

Ophthalmotilapia nasuta Gold,  

Cape Kachese/Tanganyika Gölü

Tanganyika Gölü’nden derin su canlılar: 

Cyphotilapia gibberosa  

“Mavi Zaire Moba”
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Koloni Hayvanat Bahçesinde Sponsorluk

sera türlerin korunmasını  
destekliyor

Tüm dünyadan balıklar, amfibiler ve sürüngenler Koloni Hayvanat Bahçesi 
akvaryumunda yaşıyor – çoğu türlerinin korunması için beslenen tehlikedeki 
türlerdir. sera, 2007‘den beri hayvanat bahçesini destekliyor ve bu durum 
tehlike altındaki türlerin korunmasına katkıda bulunuyor.

Koloni Hayvanat bahçesi akvaryumu 
1971‘de açıldı. Yılda 1,5 milyonu aş-
kın ziyaretçisini 77.000 litreye kadar 

çıkan tanklarla etkiliyor Alanlarına göre dü-
zenlenen modern akvaryumlar farklı su böl-
meleri ve Hint pasifiği mercan resiflerinin 
üstüne doğru olan Rhine Nehri‘nin yolunda 
bulunan çeşitli hayvanlarını gösterir. Orada 
bulunan kıskanılacak türler nispeten daha 
geniştir. Çiklitler ve küçük karaçinler bunla-
rın arasında sayılabilirken sürüngenler ve 
amfibilerin yanı sıra gerçekten nadir bulu-
nan Avustralya türü akciğerli balık veya tat-
lı su balıklarının en büyüklerinden biri, Ara-
paima da bunlara eşlik eder. Doğal dizaynlı 
akvaryumları ve teraryumları ile Koloni Hay-

vanat Bahçesi hayvanlar dünyasına gezinti-
yi mümkün kılar. Yenisini yaratmanın yanı 
sıra aynı zamanda tehlike altında bulunma, 
koruyucu önlemler, vb bilginin ziyaretçilere 
aktarılması da önemlidir. Bu, yeni bir işaret 
sistemi ile başarılmıştır.

sera, 2007‘den beri kompleks tanklar 
ve akvaryum ve teraryum bölümlerindeki 
kurulumlar için yem ve teknik ekipman des-
teğini Koloni Hayvanat Bahçesine vermek-
tedir. Mekandaki kurumun yanında, sera 
aynı zamanda hayvanat bahçesinin diğer 
ülkelerdeki türlerin korunmasıyla ilgili pro-
jelerini de destekler: örneğin Vietnam‘da 
bir amfibi bakım ve besleme istasyonu.

Varanus melinus 
Molucca Adaları, Endonezya
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Mercanlar  
ve pigmentleri

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): Deniz otları içerisinde birbiri  
içerisinde büyüyen farklı renk çeşitleri. Mansuar archipelago,  
Radjah Ampat, Endonezya.

 04  Farklı renklendirilmiş Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) kolonileri,  
gel git sırasında resif yüzeyinde. Sera adası, Molucca Adaları, Endonezya.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae), Sera adalarında bir  
resif yüzeyinde, Molucca Adaları, Endonezya.
Pigmentler mercan dallarının uçlarına yoğunlaşır.  
Özellikle kuvvetli büyüme burada gerçekleşir.

04030201
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Johannes Dürbaum

Taş mercanları diğerleri içerisinde renkleriyle oldukça popülerdir. Ne zaman bir 
türün “yeni renkleri” piyasaya çıksa çok aranır konuma gelir ve bu nedenle 
bilinen renk çeşitlerine göre birkaç kat pahalı olabilir. Bu, parçalara ayırma 
(“parçalama”) yoluyla bitki gibi çoğaltmanın bir nedenidir.

Taş mercanlarının rengi nereden gelir? Renklerin 
orijini farklı ışık emilim ve yansımalarındandır. 
Yakın incelemelerde sadece mercan hayvanları 

değil kendileri se – polipler adı verilir – damarlarında 
bu tür pigmentlere sahiptir. Ancak aynı zamanda tek 
hücreli endosimbiyotik zooksanteller adı verilenler 
de mercan kanallarında zıt karakterdeki hayvanı ve 
bitkisiyle yaşar. Zooksanteller aslen ne bitki ne de 
hayvan kategorisine ait olan dinoflagellatlara aittir. 
Dış kısımlarında flagellae denen hareket etmek için 
gerekli kırbaçlar bulunur ve bu nedenle hayvan özel-
liklerine sahiptir. Ne var kiiç kısımlarında metaboliz-
mada üretken olan klorofil ve diğer pigmentlerin de 
bulunduğu kloroplastlara da sahiplerdir; tıpkı bir fo-
tosentetik aktif bitki hücresi gibi.

Işık yoğunluğu is zooksanthellerin üretkenliği 
ve akabinde mercanın büyümesi için elzemdir. Foto-
sentezi aktif bitkilerde olduğu gibi foto sentez per-
formansında bir en iyisi gerekir. Bu verimliliğin öte-
sinde bir ışık yayımı oluşursa, glikoz oluşumu bozulur 
çünkü foto sentez prosesleri engellenmiş olur. Komp-
like enerji transferi ve kemik zinciri aşırı yükten zarar 
görür – (hayvanlar açısından); bu durum tam olarak 
önlenmesi gereken bir şeydir. Aynı türdeki mercan 
kolonileri genellikle farklı derinliklerde ve buna bağlı 
olarak tamamen farklı ışık miktarı ortamlarında yaşar. 
Görünüşte belli türler farklı yaşam koşullarında yoğun 
ışık gereksinimlerine rağmen kalıcı olarak hayatta kal-
manın yolunu bulmuştur. Pigment dağılımı burada 
gerçekleşir.

Enerji depolayan organizmalar olan zooksan-
teller mercan damarlarına rasgele dağılmaz. Belirgin 
derecede fazla ışık olduğunda (okyanus yüzeyi gibi) 
mercan kanalının daha derinine inerler ve pigment 
katmanı üstte kalarak filtre görevi görür. Pigmentlere 
vuran ışık renk olarak açığa çıkar. Sonuç olarak ışığın 
sadece bir kısmı zooksantele vurur. Bu onları aşırı ışık 
ve inhibitasyondan korur.

Tüm bunlarla birlikte zooksanteller derin su 
formlarında üst katmanlarda bulunur. Zooksanteller 
kelimenin tam anlamıyla küçücük bir ışığa susamıştır. 
Kesemedikleri ışık daha derinlerde bulunan pigment-
lere vurarak zooksantellerin arka kısmına yansır. Bu 
yapı bir ışık kapanına benzer.

Yine de aynı türlerdeki mercanlar doğada bir-
birlerine doğrudan bitişik olabilir. Seriatopora hystrix 
(Pocilloporidae) veya Montipora digitata (Acropori-

dae) kolonileri buna örneklerdir. Kahveringi ve renkli 
çeşitleri yan yana büyür. Bu yine genetik olarak olu-
şan ön koşullar gerektirir, ne var ki sembiyoz için be-
lirgin avantajları yoktur. Aksi halde en az bir renk biçi-
mi kayda değer derecede baskın olmalıdır.

Bariz daha renkli mercanlar istiyorsanız ideal 
ışık yoğunluğu sağlayarak dallardaki pigmentlerin yü-
zeye harekete imkan tanımalısınız. Ancak tabii ki 
doğru ışığı sağlamalısınız! Fotosentezce içerilen sayı-
sız zooksantel pigmenti belli ışık dalga boyları gerek-
tirir. Muhtemelen düşük miktarda UV-A ve UV-B ışığı 
içerebilir. Hayvanlar doğada buna zaten maruzdur. 
Dallardaki ışık pigmentleri UV-A ve UV-/B ışınını alır, 
“yavaşlatır” ve düşük frekanslara indirerek foto sen-
tezde zooksantel tarafından kullanılabilir hale getirir.

Hiç şüphe yoktur ki çok düşük konsantrasyonlar 
sayesinde pigmentlerde izlenemeyecek şekilde taş 
mercanları kolonileri ve pigmentlerinin genel renk iz-
lenimlerini yükselten belli mineraller vardır. Akvaryu-
ma bu eser elementlerini eklerseniz birkaç hafta içe-
risinde renkler belirginleşecektir. Ama nitrat ve 
fosfatlı su parametreleri bunu başarabilmek için do-
ğadaki gibi sıfıra yakın olacaktır.

Derin su:
az ışık
Kloroplastların 
arkasındaki pigment- 
 ler kloroplastlara  
ışığı yansıtır.

Sığ su:
fazla ışık
Pigmentler kloro- 
plastları yansıtır ve 
fazla güçlü ışığa  
karşı korur.

IŞIK 

IŞIK 

Kloroplast 
Pigment

sera marin COMPONENT 3 ve 4, 
doğal büyüme ve renk artırma için 
önemli olan eser elementlerini içe-
rir. 
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Peter Maletschek ve Dieter Untergasser

Nispeten kolay bakımları sayesinde ilginç davranışları ve büyüleyici  
renkleri ile birçok karides türü ve besleme çeşitleri akvaryum  
hobisindeki yerini kazandı.

Değerli karidesler beslemedeki amaç sadece satın 
alınan hayvanların çoğaltılması değil, “kusursuz” 
karides denemesidir. Besleme hedefleri daha 

belirgin derecede güzel hayvanların seçimiyle canlı 
renkler ve çapraz besleme ile yeni renk türleri geliştir-
mektir.

Değerli karides besleme hobisine dahil olmak 
isteyenler bunun sadece birden fazla akvaryum kullana-
rak mümkün olabileceğinin bilincinde olmalıdırlar.  
Ortalama 60 litre hacimli akvaryumlar çoklu üretim  
hedeflenmediğinden en uygun olanlarıdır.

Akvaryum kurulumu beslemek istediğiniz türlere 
bağlıdır. Bu makalede tanıtılan hayvanların tür grupları 
Caridina ve cantonensis kökenlidir. Arı ve kaplan kari-
des grupları su parametreleriyle alakalı aynı ihtiyaçlara 
sahiptir. Bu hayvanlar, 6,5 ila 7,0 arasında bir pH değeri, 
ve 20 ila 24 °C arasında bir sıcaklık tercih eder. Bu ba-
kımın kurulumunda alçaltılabilen dip zemin düzgün pH 
değerlerini garantiler. Dip zemin oldukça düz olmalı  
ve yenmemiş yemlerin dibe çökmesi engellenmelidir. 
Dekorasyon bataklık kütüğü ve bataklık yosunu aynı 
zamanda derilerini kabuklaştırma aşamasında bebek 
karideslere yuva da olur.

Filtrasyonun biyolojik, etkili ve ekonomik olarak 
başarıyla gerçekleştirilmesi havayla çalışan sünger kar-
tuş filtreleri ile garanti edilir. Muhafazlı dahili filtreler ve 
harici filtrelerin aksine yavru karidesler sünger filtrelere 
çekilmez, boğulma riski olmaz. Bakteri ve mikro orga-
nizmalar süngerlere yerleşir ve yavrulara yem olur. Ye-
tişkin karidesler de sünger yüzeylerini aşındırmaktan 
keyif alır (Bakınız resim 1 ve 2).

Sadece birkaç akvaryum kullanırsanız aynı za-
manda motor tahrikli muhafazasız dahili filtreler de kul-
lanabilirsiniz (örneğin sera F 400). Entegre dahili biyo 
filtresi bulunan Biotop Nano LED Cube 60 yetiştirme 
akvaryumu olarak idealdir. Balık eklemeniz karides yav-
rularını yiyebileceklerinden önerilmez. Ancak küçük 
salyangozlarla sorunsuz bir arada bakılabilirler. Rams-
horn salyangozları yenmemiş yemlerle ilgilenirken boy-
nuzlu nerite salyangozları (her 50 litre su için 6 – 10 tür) 
akvaryum camını temiz tutar.

Akvaryumlar biyolojik olarak aktif hale geldiğinde 
başlayabilirsiniz. İlk hayvanlarınızı alırken lütfen aşağı-
daki noktaları dikkate alın: İlk hayvanların daha yüksek 
kalitede olmasıyla hedeflerinize daha hızlı ulaşırsınız. 
Karideslerin seçilmesi birkaç adımda gerçekleşir.

Besleme
değerli karidesler

Birkaç beyaz alanlı  

Kırmızı Kristal

Neredeyse Kırmızı bir Arı KaridesGelişigüzel olarak Kırmızı Kristal 

yavrularında daha iyi desenli olan 

hayvanlar gelecekte kuluçkalama için 

seçilir

Neredeyse Kırmızı bir Arıya bir 

basamak, S derece kalite  

(kaplan diş deseni)

Besleme hedefi beyaz renklerin kuvvetlendirildiği  
kırmızı ve siyah arı karidesleridir.

01

02
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Renk geliştrime sadece karideslerin genetik po-
tansiyeline bağlı değildir. Suda bulunan mineraller ve 
eser elementlerinin yanı sıra yüksek kalitede dengeli 
beslenme de bir o kadar önem taşır. Mineral ve eser 
elementi seviyesi sera mineral tuz ile her su değişiminin 
ardından ve akvaryumu ilk kez doldururken yükseltile-
bilir. Musluk suyundaki yüksek iletkenlik ve toplam sert-
liğin illa ki tüm önemli mineraller ve eser elementlerinin 
mevcut olmasını garantilemesi gerekmez. Su değişim-
leri ve ilk doldurma sera aquatan ya da blackwater aqu-
atan gibi bir su koşullandırıcı olmadan yapılmamalıdır. 
Çünkü bu suyun karideslere uygun hale getirildiğinden 
emin olmanın tek yoludur. 

Karideslerin günlük beslenmesinde 
sera shrimps natural ve sera Plankton Tabs 
öneririz. Spirulinanın yüksek performansı 
canlı renkleri destekler. İşleme tabi tutulan 
karides yemeği, karideslerin hayvan pro-
teininden yoksun kalarak kendi yeni  
kabuklanan cinslerine saldırmalarını önler.

Çoğalma gerçekleşmezse ne olacak?

Musluk suyundaki kirleticiler çoğalmayı imkansızlaştırabilir. Bu mad-
delerin bazıları su koşullandırıcılar ile nötrelize edilemez. Sudan 
sadece aktif karbon eklenerek temizlenebilir. Akvaryuma sadece 
hang aktif karbon içeren bir file çanta asmanız yeterli.

Bazen akvaryumda hamile karidesler olur ama hiçbir yavru yaşamaz. 
Bu durum yeni kurulan tanklarda sıklıkla olur. Bu akvaryumlar halen 
bakteri ve mikro organizma büyümelerinden yoksun ve bu nedenle 
yavru karideslerin açlıktan ölmesi ile sonuçlanan tanklardır. Bu du-
rumda az miktarda ek olarak hergün mikro toz yem sera micron 
eklemeniz önerilir. Minik karidesler bunu alternatif besin kaynağı 
olarak kabul etmeye hazırdır.

Karides bakımına atılan herkese güzel başarılar diliyoruz.

Orijinal arı karidesŞimdi sonraki kalite adımını da 

başardık, SS derece (çift japon 

bayrağı), kaplayan beyaz oldukça 

iyi

Bir Siyah Arıya doğru daha  

fazla gelişim, S derece

Son hedef de neredeyse 

gerçekleştirildi, SS derece kalite, 

kusursuzca uçtan yüzgece kaplayan 

beyaz

Orijin, düz arı karidesi Siyah desen oldukça iyi beslenmiştir

Yavru tamamen siyah ve turuncu gözlü 

olduğunda hedefe ulaşılmıştır

Siyah kaplan karides ile turuncu gözlü kaplan 

karides arasındaki hibrid

Turuncu gözlü kaplan karidesler

Kaplan karidesler diğer örneklerdir. Düz 
siyah veya lacivert renklerde ve turuncu 
gözlüler burada besleme hedefidir.
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Organik su kirliliği genellikle gözden kaçan ve ciddiye alınmayan  
bir su kalitesi etkenidir. Fakat nitrit, nitrat veya fosfat gibi organik 
olmayan asıl kısma kaynak oluşturur. Sonuçlar ciddi ve diğerlerinden 
farklı olarak kendilerini oksijen tüketimi ve artan hastalık riski ile  
belli ederler.

Organik 
kirlilik

Bölüm6
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Dr. Bodo Schnell

Havuz suyunda birçok organik madde kaynağı 
mevcuttur. Büyük bir kısmı doğrudan (yenme-
miş ve tamamen işlenmişse) veya dolaylı (balık-

lar tarafından sindirildikten sonra) yemden kaynaklanır. 
Yapraklar ve bitki meyvelerinin yanı sıra kuş pisliği veya 
havuzda yatan farkedilmemiş ölü bir hayvan da buna 
eklenir. Gelin görün ki diğer birçok su parametresinden 
farklı olarak havuz veya akvaryum test kitleri ile doğru-
dan ölçümleme mümkün değildir.

Önem ve tespit 

Organik kirliliğin çoğu oksidatif olarak bakteriler 
ve diğer mikro organizmalar tarafından yok edilir. 
Bunun için çok fazla oksijen gerekir (lütfen sera VIVO 
1/2013, 10. sayfaya bakınız). Bu durumda başka yer-
lerde oksijen azalır: örneğin balık solunumuiçin. Sudaki 
yüksek miktarda organik maddeler mikro organizma 
kitlelerinin çoğalmasına yol açar. Bu durum hastalık ris-
kini iki şekilde artırır: Bir taraftan balıkların bağışıklık 
sistemini zayıflatır;diğer yandan da (en azından bilinçli 
olarak patojenik organizmaların çoğaltılması duru-
munda) doğrudan artırılmış patojenik organizmalarla.

Aşırı durumlarda yoğun oksijen tüketimi hemen 
hemen tüm oksijenin yok olmasına yol açabilir. Ancak 
daha fazla bozulma o süreçte bile devam eder. “çev-
rim” terimi bu durum için yaygınlaşmıştır – (tüm daha 
üst yaşamların ölümünün yanı sıra yoğun şekilde isten-
meyen kokular da dahil). 

Ne var ki bu duruma gelmeden önce yeterli de-
recede uyarı sinyalleri gerçekleşir. İstenmeyen kokular, 
en azından kısmen, neredeyse her zaman uçucu nitro-
jen veya sülfür bileşenleri kaynaklıdır. Her şart altında 
havasız veya daha doğrusu anoksik proseslerin gerçek-
leşmekte olduğunu belirtir. Oksijen eksikliğinin hafife 
alınması nedeniyle tehlike an meselesidir. Diğer yandan 
en azından bazı kötü kokan maddeler de toksiktir.

Yüzeyde köpük oluşumu diğer bir uyarı sinyalidir. 
Organik maddeler (aralarında proteinler de vardır) bu-
rada, su ile hava arasındaki yüzeyde çörekelenerek kö-
püğü sabitler. Bu etki, örneğin, tuzlu su akvaryumların-
daki köpük oluşturarak atık maddeleri toplayan filtreler 
olarak kullanılırken diğer yandan da aynı zamanda arpa 
suyu yükü de buradan alıntıdır.

Minik organik atıkların artan oluşumu organik kir-
liliğin diğer bir göstergesidir. Topak organik olmayan 
atıkların aksine (net görünemeyebilir ama biyolojik filt-
rasyona değerli katkıları vardır), organik atıklar organik 
besinlerle aşırı kirliliği ifade eder.

Netice itibariyle artan organik kirlilik düzenli su 
analizleri ile de tespit edilebilir. Yukarıdaki sebeplere 
dayalı olarak tutarlı şekilde düşük oksijen seviyesi en 
net işarettir. sera oksijen-Testi kiti ile düzenli ölçümle-
meler bu nedenle önemli bir önleyici önlemdir.

Önlemler 

İyi derece havuz hijyeni ve sera siporax pond ile 
etkili filtrasyon organik kirlenmeye karşı en verimli en 
önemli tedbirlerdir. Makul balık sayısı ve beslemenin 
yanı sıra havuza düşen yaprak,vb maddelere dikkat 
etmek de bunların arasında sayılabilir. Havuza düşen 
hayvanların kurtulma ihtimali (örn: fare) vardır.

Dipte biriken atık sonbaharda boşaltılmalıdır. 
Hatta bu işlem mümkünse yılda birden fazla yapılmalı-
dır. Organik pisliklerin temizlenmesinin hızlandırılması 
için ek olarak sera pond filter biostart kullanılması öne-
rilir.

Balık miktarı ve havuz ebadına uygun güçlü bir 
filtreleme sistemi zaruridir. Bu şekilde organik çöplerin 
biyolojik parçalanması, suyun çalkalanması ve oksijenin 
doğrudan ya da geliştirilmiş yüzet çalkalama ile dolaylı 
olarak zenginleştirilmesi garantilenir. sera O2 plus ciddi 
durumlarda acil önlem olarak eklenir.
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İkincil geri gözleriyle kör mağara tetraları – 
karanlık ortamlarda kullanılmaz.

Kırlangıç balıkları hava kesecikleriyle ses  
üretiyorlar.

Dört Gözün gözleri aynı anda hem havadan 
hem de sudan haber alabilmek için yüzeyde 
ikiye ayrılmıştır.

“Konuşma”
“Sessiz balık” herkesçe bilinir. Bu 
genel yargının aksine, su altında hare-
ketli akustik bir iletişim vardır.

Balıklar, yüzme hava kesecikleri  
titreşimleriyle veya iskelet parçalarını 
sürterek ses üretebilir. Düşmanları kor-
kutmak ve partner aramak için kullan-
manın yanı sıra, türler arası iletişimde 
de kullanıyorlar. Dolayısıyla sudaki 
akustik yük bu yeni bulgulara göre 
kontrol edilmeli ve mümkün oldukça 
azaltılmalıdır. Akvaryumun içerisinde 
balık varken, cama vurmayın!

Görme
Artan su derinliği ile azalan ışık yoğun-
luğu dolayısıyla sudaki görme alanı, 
normaldeki görme alanına göre ol-
dukça azdır. Buna bir de bulanıklık ek-
lendiğinde, balıklarda miyopluk olması 
oldukça doğaldır. Esnek olmayan lens-
leri nedeniyle keskin görüşleri yaklaşık 
bir metredir. Çoğu balık türleri renkleri 
görebilir (bazıları UV ışınlarını bile).

Çoğu balıkta gözler kafanın yan tara-
fındadır. Yanda bulunan gözler saye-
sinde elde edilen panoramik görüş, 
özellikle boyunsuz olmalarından dolayı 
kafalarını çeviremedikleri için her  
taraftan gelebilecek tehlikeleri örn. 
yırtıcıları, görebilmeleri açısından su 
altında çok işe yarar. 

Ayrıca:
Çoğu balığın göz kapağı olmamasına 
rağmen yine de (bazıları yüzerek)  
tamamen normal bir şekilde uyuyabi-
lirler. 

Ringa balıkları ultra yükseklikteki sesleri  
duyabilirler. Bu özellikleri sayesinde yunuslar 
gibi avlanmak için ultra sesleri kullanan 
düşmanlarına karşı kendilerini koruyabilirler. 

Duyma
Balıkların görünebilir kulakları yoktur 
dolayısıyla – uzun yıllar boyunca – 
sağır olarak bilinmişlerdir. Duyma or-
ganları, kapalı ve sıvıyla dolu titreşen 
kulak taşları (aynı zamanda denge un-
suru olarak kullanılan) bulunan balon-
cuklardan oluşur. İnsan iç kulağına 
benzerdir. Hava kesecikleri bazı balık-
larda amplifikatör olarak kullanılır. 
Orta yoğunluktaki bir suda ses, havaya 
göre daha iyi ve hızlı şekilde iletilir.

Biz karada yaşayanlar su içerisinde sesi 
bozuk ve çarpık bir şekilde duyarken, 
balıkların kulakları sudaki şartlara mü-
kemmel bir uyum sağlar. 

Elena Rathgeber

Sessiz, sağır ve  
 basit? 

Bizimkinden tamamen farklı bir ortamda yaşadıkları için balıklar hassas hayvanlardır 
(lütfen sera VIVO 1/2013 bölüm 1’e bakınız). Balıklar ayrıca çevredeki uyaranlara 
karşı sürekli uyanıktırlar, örn. yırtıcılardan kendilerini korumak için, uygun yaşam alan-

ları bulmak için ya da yem veya eş aramak için. Bildiğimiz gibi duyu organları çevreye 
hemen uyum sağlar ve inanılmaz derecede performans gösterir. 
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Davranış araştırması 15

Fil balıkları, etkin elektrolokasyon özellikleri 
sayesinde çevrelerini algılıyor ve türlerinin 
diğer üyeleriyle iletişim kuruyor. 

Yem arayışındaki bıyıklı kedi balığı

Yanal çizgi organı tek veya çizgili şekilde, her 
iki yandan da görülebilecek şekilde merkezde 
bulunur. Uyarı hücreleri bulunan bir çok küçük 
boşluk, en ince akımları bile kaydeder.

Yumurtlamaya hazır somonlar denizden bin-
lerce kilometre uzaklaşarak yumurtlayacakları 
nehre gidiyor. Yeryüzünün manyetik alanının 
yanı sıra en hafif koku ve tat sinyalleri saye-
sinde yolu buluyor.

Bir alabalık, kokuyu ve tadı insanlardan bir 
milyon kat daha iyi tespit eder. 

Dokunma ve 
“uzaktan  
dokunma” –  
Yanal çizgi organı

Balıklar derilerindeki alıcılar yoluyla 
mekanik uyaranları algılar. Kedi balık-
ları ve sazan balıklarının ağız kenarla-
rında bulunan tüyler gibi özel do-
kunma organları yiyecek bulmayı 
kolaylaştırır. 

Balıkların su altı koşullarına uyum sağ-
layabilmeleri için aşırı duyarlu bir or-
ganları vardır – yanal çizgi organı. Bu 
hassas uzaktan dokunma organı çevre-
deki basınç değişikliklerini hisseder 
(akımlar veya sarsıntılar). Bu nedenle 
engelin ebatı, konumu, uzaklığı kayde-
dilerek çevrenin üç boyutlu bir resmi 
oluşturulur. Balıklar engellerden kaçı-
nabilir, sürüyle arasına mesafe koya-
bilir, avlarını veya düşmanlarını fark 
edebilir.

Koku ve  
tat alma
Kokulu ve lezzetli maddeler suyun  
içerisinde kolaylıkla dağılır. Karadaki 
durumun aksine, uyarıcı tetikleyici 
maddeler suda çözüldüklerinden ve 
tat bıraktıklarından her iki duyu da tek 
olarak değerlendirilebilir. 
Burun yapısı çok basit (sadece delik-
ler) olmasına rağmen şaşırtıcı şekilde 
etkindir. Balıklarda tat alma duyuları 
sadece ağızda değil tüm vücut yüze-
yindedir (baş ve bıyıklarda daha 
yoğun).

Koku ve tat alma duyusu balıklarda 
ağırlıkla yiyecek bulma ve yön tespiti 
için kullanılır. Somon veya yılan balığı 
gibi yaşamları boyu uzun yolculuklar 
yapan balıklar yollarını inanılmaz koku 
izleme özellikleriyle bulurlar. Koku 
alma duyuları, karada koku ile iz sürme 
konusunda başarılı olan köpeklerden 
bile çok daha üstündür. Koku merkezi, 
balık beyninin büyük bir kısmını kap-
sar. 

Manyetik duyu 
ve elektrikli  
organ
Bu etkileyici duyu yeteneklerinin yanı 
sıra, bazı balıklarda yeryüzünün man-
yetik alanına göre yönlenmelerini sağ-
layan ekstra manyetik duyu bulunmak-
tadır. Bazı balıklarda ise kas hücreleri 
elektikli organ haline dönüşmüştür. Bu 
sayede – türlerine bağlı olarak – av ya-
kalama, düşmanlardan kaçma, bulanık 
sularda yer edinme ve iletişim kurma-
ları kolaylaşıyor.

Balıkların duyu algısı 
bizim algılarımıza göre 
çok farklı olabilir – bugün 
tek bildiğimiz insan 
algılarıyla hemen hemen 
aynı düzeyde yoğun ve 
şaşırtıcı olmaları.
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Aquascaping 
(Sualtı peyzajı) 
(Sualtındaki) Gizli Bahçeler

Öncelikle, “hardscapes” olarak adlandırılan ta-
sarım öğeleri ile bitkiler akvaryumun merkezi-
ne yerleştirilir. Hayvanlar – var ise – türlerinden 

dolayı değil, sualanındaki uyumu desteklemek, bütün-
lemek ve tamamlamak için seçilir. Bu alışılmadık denge-
nin yanı sıra, doğal bir görünüm oluşturma isteği; klasik 
akvaryum bakımından farklı olmasını sağlıyor. Dutch 
stili akvaryumları olarak bilinen normal akvaryumlardan 
da farklılık gösteriyor.

Görsel bir alanın bazı detaylarıyla yoğun bir şekil-
de ilgilenmek, görüşünüze yeni anlamlar katar ve algı-
nızı netleştirir. Günlük izlenimler – orman yürüyüşünde 
karşılaşılan yosunlu ağaçlar, nehirde kayaların üzerinde-
ki eğrelti otları veya kuş sürülerine ev sahipliği yapan 
kum tepecikleri – sayesinde sanat çalışmalarının ger-
ginlik ve uyumunu aynı anda göz alıcı şekilde içerisinde 
barındıran bir esin kaynağı haline gelir. Ancak yoğun 
ilgi gerektiren “doğa akvaryumları”; az bakım gerekti-
ren “doğal akvaryumlar” ile karıştırılmamalıdır. Normal 
özelliklerin yanı sıra yoğun aydınlatma, CO2 desteği ve 
doğrudan besin desteği içeren yüksek teknolojili bir 
akvaryum; doğal görünümü etkin bir şekilde sunmak 
için gereklidir. 

Temel Bilgiler 

Aquascapeler şüphesiz özveri ve ekipman gerek-
tiriyor. Fakat endişelenmeyin, aquascape kurulumu gizli 
Uzak Doğu bilgilerini araştırmayı veya pahalı aksesuar-
lar satın almayı gerektirmiyor. İlk denemelerinizde  
yaşadığınız başarısızlıklar da cesaretinizi kırmasın. Hata 
yaptıkça gereksinimleri daha iyi öğreneceksiniz. 

Yeni başlayanlar için kolay planlar yapmalarını 
tavsiye ederiz. Bazı basit çizimler bu amaç için faydalı 

olabilir. Bitki büyümelerini göz 
önünde bulundurmayı unutma-
yın. Kurulumun başarılı olabil-
mesi için, ön hazırlıklar doğru 
yapılmalıdır. Tek bir kaynaktan 
iyi bir performans ve güvenilir 
teknik ekipman kullandığınız-
dan emin olun. sera, başarılı bir 
aquascape’e sahip olmanız için 
gerekli olan her şeyi sizlere su-
nar. 

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Aquascapeler yaşam alanlarını-
za sakinlik, keyifli bir rahatlama ortamı 
ve uyumu sunmak için sanatsal olarak 
tasarlanmış sualtı dünyalarıdır.

Takaski Amano 1980’lerin başında 
sualtının temellerini sunduktan  
sonra, sualtı dünyasına (aqua) olan  
ilgi gün geçtikçe daha çok artmıştır. 
Peki ama bu estetik çalışmaları  
normal akvaryumlardan ayıran  
farklılıklar neler?

Aquascaping 
(Sualtı peyzajı) 
(Sualtındaki) Gizli Bahçeler

Sert alanların (kökler ve kayalar) ve dekoratif ze-
min malzemesinin (kum ve çakıl) uygun olduğundan 
(istenmeyen maddeleri barındırmaması ve çürümeme-
si) emin olun. Başlangıçta bakımı kolay bitkileri tercih 
edin ve az miktarda balık seçin. En başta yeterli sayıda 
ve hızlı büyüyen bitkileri seçerek yosun probleminin 
önüne geçmiş olursunuz. 

Güvenli ve etkin  
CO2 desteği için  
sera flore CO2 
gübreleme sistemi 

sera floredepot – 
sağlıklı bitki gelişimi 
için fonksiyonel zemin 

sera Professional 
floreground –  
uzun ömürlü bir  
zemin için

Tüm bunların yanı sıra, seçimlerinize estetik anla-
yışınızın yön vermesine izin verin. Farklı renk ve yapılar-
daki bitki ve sert materyallerle oynayın. Örn. küçük 
balık sürüleri veya kerevitleri kullanarak farklı vurgular 
yapın.



18 Aquascaping (Sualtı peyzajı)

Kurulum 

Aquascape kurulumu için farklı olasılıklar var. 
Hepsinin ortak özelliği odak noktasının merkezde de-
ğil hafifçe yana kaydırılmış olmasıdır. Bu seçim, uyumlu 
ve memnun edici bir etki oluşturur. Renkli öğeler veya 
göz alıcı yapılar (örn. büyük bir kaya, kırmızı bitki, dallı 
bir kök) odak noktası olarak kullanılabilir. Daha küçük 
ebattaki akvaryumlarda bir odak noktasının bulunması 
gerekir. Aksi halde bırakılmak istenen etki rahatsız edici 
olabilir. 

En uygun derinliği oluşturmak da kurulumun bir 
diğer temelini oluşturuyor. Bu yanılsamayı elde edebil-
meniz için diğerlerinin yanı sıra sahnelenen ekim yönte-
mini (küçük, ön camda yüzeyi kaplayan bitkiler, arka 
tarafta ise büyük tek bitkiler) kullanabilirsiniz. Koyu 
renkli ve geniş yapraklı bitkiler akvaryumun yan kısımla-
rında kullanılırken, parlak ve ince yapraklı bitkiler ge-
nellikle orta kısma yerleştirilmelidir. Bu şekilde derinliği 
zenginleştirebilir ve kontrastla oynayarak denge ve  
çekimi sağlayabilirsiniz.

Boş alanlar bir diğer önemli estetik öğelerdir. 
Akvaryum, dekorasyon elemanlarıyla ağzına kadar dol-
durulmalıdır. Boş bırakılan “negatif” alanlar sakinliği, 
derinliği ve genişliği oluşturur. Ayrıca balıkların yüzme 
alışkanlıklarını korumaları için de gereklidir.

Statik, düz çizgili veya aşırı simetrik yapılardan 
kaçının. Akvaryumunuzda yapay ve dengesiz bir görü-
nüme sebep olur. Kayalar ve kökler ekilerek daha doğal 
bir etki bırakılabilir.

Bakım

Kurulumdan sonra, başarılı ve uzun ömürlü bir 
aquascape’in anahtarı akvaryumunuza – bahçenize – 
düzenli ve dikkatli bakmanızdır. Özellikle çok yönlü kök 
bitkiler sık sık (tercihen kısmi su değişimlerinden önce) 
budanmalıdır. 

Dengeli ve hızlı büyüyebilen canlı renklere sahip 
bitkilere sahip olmak için temel gereksinimleri kesinlik-
le karşılanmalıdır. Akvaryumların gereksinimleri farklı 
olabilir. Diğer etkenlerin yanı sıra, bitkilerin türleri, yo-
ğunluğu, ışık yoğunluğu, aydınlatma süresi, sıcaklık ve 
karbondioksit desteği de önemlidir. En iyi büyüme  
yalnızca gerekli besinler, yeterli miktarda sağlanırsa 
gerçekleşir. Bitki büyümesi, biri bile olmazsa durabilir 
(Liebig’in Minimum Kanunu’na göre) ve yosunlar eksik 
maddeler nedeniyle su içerisinde artabilir. Besin alımı, 
yemler üzerinden, kısmi su değişimi sırasında ve ilgili 
gübrelerle gerçekleşir.

Tüm bitkilerin fotosentez için ışığa ihtiyacı vardır 
(inorganik maddelerden organik maddeler oluşturma). 
Yeterli ışık yoğunluğu önemli. Hafif ışık, aquascape içe-
risinde istenen etkiyi oluşturarak uyumluluğu sağlamak 

için belirli sınırlarda çeşitlilik gösterebilir. Düşük enerji 
tüketen ve ayarlanabilir aydınlatma özelliği olan yeni-
likçi LED teknolojisini tavsiye ederiz. 

Karbon, yeryüzündeki yaşamın temelini oluştu-
ruyor. Karbondioksit eksikliği suda yaşayan bitkilerin 
gelişimini engelleyen en genel etken. sera CO2 gübre-
leme sistemi, bitkilerin yeterli besini güvenli ve yoğun 
bir şekilde almasını sağlar. 

Karbon, hidrojen ve oksijenin yanı sıra, bitkilerin 
gelişimlerini sürdürmeleri ve sağlıklı kalabilmeleri için 
diğer besinlere de ihtiyaçları vardır. Yeni ve geliştirilmiş 
sera complete range ile akvaryum bitkilerinin ihtiyacı 
olan tüm bu maddeleri doğrudan ve dengeli bir şekil-
de sağlayabilirsiniz. 

Bazı parametrelerin yeterli olup olmadığı, su tes-
ti kitleriyle kontrol edilebilir (örn. sera Fe-Test). Ancak 
bazı bensinleri eksikliği yalnızca hasarlar ortaya çıktı-
ğında tespit edilebilir (örn. potasyum – kangren, küçük 
siyah noktalar ve diğerleri). En çok görülen hastalıklar 
genellikle karbon, nitrat, fosfat, potasyum, demir ve 
magnezyum eksikliğinden kaynaklanır. 
Hasta, soluk veya iyi büyümeyen bitki-
ler aynı zamanda uygunsuz koşulların 
(örn. yanlış sıcaklık veya pH değeri,  
yetersiz aydınlatma) veya hastalıkların 
(örn. mantar ve virüsler) habercisi ola-
bilir. 

Uygun ürünlerin 
kullanılması gereksiz 

bitki hasarlarını 
engeller
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sera temel bitki bakım ürünleri (yapraklar üzerin-
den yoğun besin alma durumunda sera florena, kökler 
yoluyla yoğun besin alma durumunda sera florenette) 
– uygun dozda kullanıldığında – su bitkilerinizin ihtiyacı 
olan tüm önemli besinleri sağlar. Ayrıca aydınlatma ve 
temel parametreler uygun şekilde kontrol edilmeli ve 
yeterli miktarda karbondioksit sağlanmalıdır. 

sera sistemi bakım ürünleri özel destek gerekti-
ren boşlukları kapatır. Örneğin, CO2 gübreleme sistemi 
yerine sera flore 1 carbo kullanarak bitkilerinizi canlan-
dırabilirsiniz. Gübreleme sistemi ile birlikte de kullanıla-
bilir. sera flore 2 ferro, örn. kırmızı bitkilerdeki artan 
demir ihtiyacını karşılamanızı sağlar. sera flore 3 vital ise 
özellikle zor büyüyen bitkilerin olması durumunda has-
talıklara karşı olan direnci artıracak nadir bulunan eser 
elementlerini ve vitaminleri içerir.

Az hayvan bulunması ya da hiç hayvan bulunma-
ması ama çok büyük bitki gelişimi (yoğun ışık ve CO2) 
bazen nitrat, fosfat ve potasyum gibi ana besinlerde 
eksikliğe neden olur. Bu durumda sera flore 4 plant  
yardımcı olur.

Tüm sera bitki bakımı ürünleri, omurgasızlara 
mükemmel uyum sağlar. Ayrıca fosfat ve nitrat içer-
mezler (sera flore 4 plant hariç). Çok güçlü UV ışınına 
maruz kalsa dahi sera florena ve sera flore 2 ferro içeri-
sindeki yeni kompleks karışım kalıcıdır. 

Esnek dozaj olanaklarıyla, depo etkisi ve günlük 
canlandırma kombinasyonu akvaryum ihtiyaçlarının en 
ince ayrıntısına kadar karşılanmasını sağlar ve bu saye-
de bitkilerin gelişimi ve sağlığı optimal düzeyde olur. 
Yeterli büyüme sağlandığı için yosunlar yayılamaz. 

Bahsedilen tüm tasarım stratejileri ve bakım öne-
rileri geleneksel akvaryumlar için de geçerlidir. Sıradan 
bir akvaryum neden aquascaping fikirleriyle daha este-
tik bir görünüme kavuşmasın ki?
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Birçok akvaryum hobisi amatörlerinin konu “tuzlu su akvaryumu” kurmaya geldiğinde hala şüpheleri 
vardır. Tuzlu su akvaryumlarının çok işi olduğu, maliyetli olduğu ve komplike bir bakıma sahip olduğu 
konusunda bir yargı vardır. Bir röportajında Mönchengladbach/Almanya sera bayii Kurt Landen 

günümüzde bunun söz konusu olmadığını ve amatörler için de uygun maliyetli ve bakımı kolay komplete 
sistemler olduğunu anlatıyor. Dahası fotoğraflarla kurulumdan biyolojik aktivasyon aşamasına tuzlu su 
akvaryumunun başlangıç prosesini anlatıyor.

sera bayii 

Kurt Landen, 

Mönchengladbach

Müşterilerinizin talepleri neler?
Birçok akvaryumcu, özellikle yeni başlayanlar, yaz tatille-
rinde gördükleri su altı dünyalarını hayal eder. Örneğin 
mercanlar, palyaço balıkları veya apogonlar. Muhteşem 
renklerden büyülenip oturma odaları veya ofislerine bir 
tuzlu su akvaryumu getirmek ister.

Yeni başlayanların önünde ne gibi engeller  
vardı?
Bir süre önce bir tuzlu su akvaryumu bakımını üstlenmek 
isteyenlere geniş bir tank gerekir, satın alınması ve bakı-
mı da pahalıya gelirdi. Ayrıca kurulum ve bakım çok uğ-
raştırıcıydı. Yeni başlayanlar genellikle bunun altından 
kalkamazdı. Sadece tatlı sudan tuzlu su tanklarına  

geçenler akvaryum bakımkıyla ilgili gerekli deneyime 
sahipti.

Şimdi bu ne ölçüde değişti peki?  
Müşterilere rehberlik ederken bu sorunlara 
nasıl yaklaşıyor sunuz?
Öncelikle bir tuzlu su akvaryumu ile alakalı korkularını 
yok etmeye çalışıyorum müşterilerin. sera’nınkiler gibi 
yüksek kalite ürünlerin varlığından bunun için bahsedi-
yorum. Özellikle sera marin Biotop LED Cube 130 
komple sistemi öneriyorum. Bu ürün müşterilerin fazla 
maliyet ve bakım güçlüğüyle karşı karşıya kalmadan bir 
tuzlu su akvaryumu sahibi olabilmelerini sağlıyor.

01  sera marin Biotop LED Cube 130, tuzlu su 
akvaryumu hobisine hemen başlayabilmek için 
komple bir set.

07 + 08  Mercanlar elle dikkatlice ışık ve su akımı gereksinimlerini rahat  
karşılayabilecek şekilde yerleştirilir.  

02  Öncelikle küçük kalan resif mercan kayasından 
yapılır.

03  Dip ince kumla kaplanır.

09  İlk mercanları koyduktan hemen sonra protein 
kevgiri işine başlayarak proteinleri ve yüzen 
parçacıkları sudan ayırır. 

Bir tuzlu su  

akvaryumunun kurulumu

01 02 03

07 08 09
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Komple sistem neden özellikle yeni başlayanlara uygun? 
Avantajları neler?
Tank gerçekten muhafazası kolay ve başlangıçta gereken her şeye 
sahip: yüksek performanslı filtre malzemesi sera siporax Professio-
nal ile büyük bir 4 hazneli dahili filtre, bir kevgir, bir ısıtıcı, bir UV-C 
berraklaştırıcı ve bir besleme pompası. Akvaryum, tak çalıştır komp-
le ekipmanı sayesinde hemen kullanılmaya başlanabilir. Parçalar bir-
birine ideal derecede uyar ve bakım uğraşınız azalır. Haftalık bakım 
ve su değiştirme genellikle 30 dakikayı aşmaz.

Sadece bakım uğraşını değil de maliyetleri de azaltma 
imkanı var mıdır?
Aydınlatma ünitesinde LED çipler kullanarak fark yaratın. Oldukça 
fazla enerji tasarrufu sağlarken özellikle tatlı su akvaryumlarına naza-
ran çok az daha yüksek elektrik maliyetleri vardır ama tuzlu su akvar-
yumlarına önerilir. Ayrıca yüzey hareketi kombinasyonu ve LED ay-
dınlatma sayesinde ışık koşulları da denizdekine yakındır.

Akvaryum kurulumu nasıl yapılır?
Temel olarak bir tuzlu su akvaryumu kurulumu çoğu tarafından sanıl-
dığından daha kolaydır. Rehber olarak sadece sera kılavuzu “Tuzlu 
su akvaryumları” rehberini önerebilirim. Kurulum adımları izlerseniz 
oldukça kolaydır. Kendi başlarına kurulum yapmak istemeyen müş-
terilerimize onu öneriyoruz. Bu şekilde müşterilerin şahsi taleplerini 
karşılamış ve onlara canlı kaya, mercanlar ya da hatta kurulum ve 
komple balığı içinde hazneler sunabiliyoruz. 

İlk balık ne zaman eklenebilir? 
Salyangozlar, pavuryalar ve karidesler ilk mercanlardan ortalama üç 
hafta sonra konabilir. Bu hayvanlar mevcut algleri yer ve aktivasyon 
aşamasında suyu kirletmez. Akvaryuma ilk balık dört hafta tamamla-
nınca koyulabilir. Küçük kalan türler (minik turnalar, palyaço balıkları 
ya da kaya balıkları gibi) oldukça uygundur. 

Sonraki yeni sayılardan birinde tankın nasıl geliştirildiğini 
ve nasıl bütünüyle ihtişamlı bir hale getirilebileceğini gö-
receksiniz. “Tuzlu su akvaryumları” sera rehberini bayiiniz 
ya da internette www.sera.de adresinden temin edebilir-
siniz.

04  Ters ozmoz su ve sera marin tuz büyük bir kapta 
karıştırılır. Ortaya çıkan tuzlu su daha sonra 
akvaryumda tankı doldurmak için kullanılır. 

10 + 11   Sudaki biyolojik prosesi, sera marin bio resif temizleyici ekleyerek desteklenir.  
Bu şekilde mercanların yerleştirilmesi kolaylaşır. Sıvı biyofiltre malzemesi  
birkaç saat sonra tortulaşan sütsü bir bulut oluşturur. 

05  Tuzlu su karışımı resif üzerinden tankı  
doldurmak için hemen kullanılabilir.

06  Tüm yüzen parçacıklar 3 – 4 gün sonra filtrelenir  
ve ilk mercanlar eklenebilir. 

12  Tank biyolojik aktivasyon aşamasının başında. 

Tanka yerleştirebileceğiniz Acropora türünün parçası. 

04 05 06

10 11 12
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sera  
Biotop Nano 
LED Cube 16

1. ödül 2. ödül

sera siporax Professional (1 litre)  
ve sera filter biostart (50 ml)
Yüksek performanslı filtre medium boy ve 
kristal berraklığındaki su için filtre motoru

LED aydınlatma 
ve filtre sistemi 
ile tam bir 
akvaryum 

Aşağıdaki ürünleri içeren 

bitki bakım kiti 
sera florena (250 ml),  
sera florenette (24 tablet)
ayrýca 50 ml 
sera flore 1 carbo,  
sera flore 2 ferro,  
sera flore 3 vital ve  
sera flore 4 plant
Tüm ihtiyaçlar için  
bitki bakım seti

3. ödül

Büyüteçlerimizi çıkarttık ve bu yayınından bir resmi 
dev ebatta büyüttük. Orijinal fotoğrafta seçimi 
bulabilir misiniz?

Orijinal fotoğraf şu sayfadadır:

Sadece basit bir şekilde ilgili sayfa numarasını noktalı daireye 
yazınız ve bize çözümünüzü yollayınız: Redaktion “sera VIVO”, 
Password “2.2013”, Postfach 1466, 52518 Heinsberg, 
Almanya: veya e-mail ile 2.2013@sera.biz, Konu: “sera VIVO”.
sera çalışanları ve akrabaları hariç 18 yaş üzerindeki herkes 
katılabilir. Katılım başvuruları 30 Nisan 2014 tarihine kadar 
yollanmalıdır. Adınız, adresiniz ve şifreniz “2.2013” bilgilerini 
unutmayınız. Başvuruların sonucunda mahkeme açılamaz.

SERA
ÖDÜLLÜ OYUN 



Merhaba çocuklar,
Oldukça fazla sayıda güzel resimlerin arasından seçim 
yapmak bizim için hayli zor oldu. 
Resminiz burada yayınlanmadıysa üzülmeyiniz – 
bir dahaki sefere başarılı olabilirsiniz!

Ç larıo kcu n a sa ıys f

VIVO

1.

3.

2.
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1. ÖDÜL
€ 100,– değerinde bir alışveriş çeki
Slovakya, Bratislava‘dan Matus G., 
12 yaşında

KAZANANLAR

2. ÖDÜL
€ 25,– değerinde bir alışveriş çeki
Almanya, Wuppertal‘dan Daniel B.,  
11 yaşında

3. ÖDÜL
€ 25,– değerinde bir alışveriş çeki
İspanya, Novelda‘dan Alex V., 7 yaşında

En güzel resminizi yollayacağınız adres:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Almanya

Katılımlarınızı dört gözle bekliyoruz.

Lütfen yaşınızı ve adresinizi resminizin 

arkasına yazınız.

Başvuruların sonucunda mahkeme açılamaz. 
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Doğal akvaryumlar için www.sera.de

Renkli

Deniz
Akvaryumları

Tam 7 tuzlu su ürünleriyle  
kurulumunu ve bakımını  
başarılı şekilde yapın 


