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Bu rehberde izah edilen temel kurallara
uyarsanız doal bir akvaryum kurmak ve
akvaryumu ya˛atmak sizin iÁin oldukÁa zah-
metsiz olacaktır. sera sizi doal ve kaliteli
ürünleriyle desteklemektedir. Size bol
elence ve ba˛arı diliyoruz!
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SSüüss  bbaallııkkllaarrıınnıınn  vvee  iiÁÁiinnddee  bbuulluunnaaccaakkllaarrıı

Bir Áok örnekte, farklı süs balıı türleri aynı
akvaryumda tutulurlar. Böyle durumlarda
balıkların doal ortamlarında nasıl ya˛adık-
larını mutlaka göz önünde bulundurmanız
gerekir. Hangi süs balıkları birbirleriyle
uyum iÁinde ya˛ayabilirler, ne gibi su özelli-
kleri gerektirirler? ›zleyen sayfalarda sera
size süs balıklarınızı nasıl seÁeceinize ve
tatlı su akvaryumları iÁerisinde bir su düny-
ası nasıl olu˛turacaınıza dair bazı öneriler
sunacaktır. Deniz suyu akvaryumları iÁin
özel bir sera rehberi sunarız.

Sade tek bir tür balık beeniyorsunuz ve ev
hayvanı olarak bakmak istiyorsunuz? Bu
durumda bu tür balık tek tür akvaryumu
iÁin uygun mu evelden kontrol ediniz.

Bu tür akyaryumlarda aynı doal ya˛am
ortamından gelen balıkları seciniz. Ba˛ka
yerde göremeyeceiniz bir su altı dün-
yasının doal bir parÁasını olu˛turabilirsiniz.
Bu enteresan akvaryum tipinin pek Áok
avantajı vardır. Balıklar, bitkiler ve dekorasyon
birbirleriyle bir ahenk olu˛tururlar. Tüm
balıklar aynı su kalitesine ihtiyac duyarlar.
Bu akvaryumların bakımı oldukÁa basittir.
Bu i˛ten gerÁekten keyif alıyorsanız
Amazon su altı dünyasından, yamur
ormanlarından ya da Malawi gölünden bir
parÁayı evinizde canlandırabilirsiniz. Bu
evde geÁirilen tatil gibidir. Ama ˛imdilik biz
tek akvaryum fikrine balı kalalım.

Bir balık türü iÁin 
akvaryumlar

Biyotop akvaryumlar

Karma akvaryum
Farklı bölgelerden gelen süs balıklarını ve
bitkileri akvaryumunuzda bulundurabilirsi-
niz – her ˛ey sizin zevkinize kalmı˛tır. Tabikii
süs balıkların iyi geÁinmesine dikkat etmeniz
gerekiyor ve su kalitesinin ve su derecesenin
tüm balıklar iÁin aynı olması gerekiyor.

Öncelikle sera sizlere özellikle yeni ba˛lay-
anlar iÁin uygun olan karma akvaryumlarda
bulunabilecek bazı süs balıklarını tanı-
tacaktır. Devamında size bazı biyotop akva-
ryumlar göstereceiz.

Süs balıkları suda farklı seviyelerde
ya˛arlar. Bazıları genelde yukarda, ortada
ve akvaryumun a˛asında yüzer. Balı-
klarınızı seÁerken bunu da göz önünde
bulundurmaya Áalı˛ınız. En Áok be-
endiiniz balıkları seÁmeden önce
akvaryumunuzun ebatları hakkında da
bilgi sahibi olmanız gerekir. En basit
kurallardan biri: yeti˛kin balıın 1 cm’sine
bir litre su dü˛melidir.

Önemli bir ip ucu
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Özellikle yeni ba˛layanlara, balık dükkanında
bulunabilecek tüm süs balıkları hakkında
genel bilgi vermek neredeyse imkansızdır.
Her renkten, ˛ekilden ve boydan balık dük-
kanlardaki akvaryumlarda ya˛ar. Pek Áok
güzel balık tecrübesiz akvaryumcular
tarafından da bakılabilir ancak dier türler
sadece uzmanlara uygundur.

Tıpkı gerÁek ya˛amda olduu gibi su
altındaki ortamda da her balık türünün
dier türlerin hepsiyle uyu˛mayacak özelli-
kleri ve ihtiyaÁları vardır. Bu nedenle farklı
türlerin bölgesel davranı˛larını, durgunluk
ihtiyaÁlarını, uyku ve yemek alı˛kanlıklarını
göz önünde bulundurmak ve birbirlerine
uyum salayabilecek türleri aynı ortamda
bulundurmak Áok önemlidir.

KKaarrmmaa  aakkvvaarryyuumm Canlı douranlar

Pek Áok renkte ve ˛ekilde plati bulunmaktadır.

Erkek lepisteslerin Áe˛itli renk ve ˛ekillerde kuyruk

ve sırt yüzgeci bulunur.

KılıÁkuyruklar oldukÁa hızlı ve hareketli

yüzücüdür.

hem yeni ba˛layan hem de tecrübeli akvary-
um meraklılarını cezbeder. Sürekli hareketli
ve Áok barı˛Áıl canlılardır. Renkli ve hareketli
balıklar genellikle akvaryumun üst kısmın-
daki üÁte birlik bölümde ya˛ar.

Pek Áok süs balıı doada sürüler halinde
ya˛adıklarından bunların akvaryum iÁeri-
sinde 6 veya 8’li gruplar halinde tutul-
maları gerekir. Böylece balıklar göze daha
ho˛ görünecektir.

Önemli bir ip ucu
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Characins Barbus 

genellikle akvaryumun orta kısımlarında
ya˛ar. Sürü olarak ya˛ar ve aynı cinsten ne
kadar fazla sayıda balık olursa görünü˛leri o
kadar güzel olur.

Kardinal tetra cinsi gereksinimleri bakımından

neon tetrayla aynıdır.

Tetra’ların Hemigrammus familyası farklı renklere

sahiptir. Bunlar Áok barı˛Áıl ve dayanıklı sürü

balıklarıdır.

Neon tetra, güzel renklere sahip olduundan ve

deneyimsiz akvaryumcular iÁin bile bakımı

oldukÁa kolay olduundan Áok popülerdir.

gürbüz ve renkli bir balık türüdür. Áok hare-
ketli olduklarından akvaryum asla sıkıcı 
gelmez. Lütfen eri˛kin balıkların ebatları
konusunda satıcınızdan bilgi alın. Bazı 
barbus türleri (örnein Bala shark
[Balantiocheilus melanopterus]) karma
akvaryum iÁin fazla büyük boyutlara eri˛ir.

Kiraz barbus (Barbus titteya) Áok güzel ve barı˛Áıl

bir balık türüdür.

Sumatra barbuslar Áizgilerinden ileri dikkat Áekiy-

orlar. Bu hareketli balıklar uzun kuyruklu balıklarla

(örnein melek balıı, gurami, tülkuyruklu türler)

bir arada bulunmamalıdır Áünkü dier balıkların

kuyruklarını didikleyebilir.

Zebra türü oldukÁa farklı bir sürü davranı˛ına

sahiptir.
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Áiklit Zırhlı kedibalıkları

pek Áok ilgi Áekici davranı˛ları vardır ancak
bazı türleri tecrübesiz akvaryumculara
uygundur. Daha büyük cinsler oldukÁa
saldırgan ve aÁ gözlüdür. Melek balıkları ve
cüce Áiklitler tecrübesiz akvaryumcular
tarafından kolaylıkla bakılabilir.

bütün gün suyun a˛asında yem ararlar. Asla
tek bırakılmaması gereken bir sürü balıı
türüdür. Lütfen aynı türden en az be˛ tane
balıı bir arada tutun. Zırhlı kedibalıı
bazılarının belirttii gibi Áöp toplayan bir
cins deil aksine tüm dier akvaryum
balıkları gibi yüksek kaliteli ve Áok dengeli
beslenmeye ihtiyaÁ duyan bir türdür!

Kribensis türü iÁerisinde saklanabilecei ve üreye-

bilecei maaralara ihtiyaÁ duyar.

Kelebek Áiklitler oldukÁa güzel balıklardır fakat

sadece uysal balıklarla bir arada tutulmalıdır.

Melek balıkları, bakımı oldukÁa kolay Áiklit türleridir.           Bunlar          neon ya da kardinal tetralar ile bir

arada tutulmamalıdır Áünkü daha irice olan melek          balıklarına         yem olabilirler.
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Labirentli balıklar
Önerilen balık 
kombinasyonları

iÁinde youn bitki bulunan akvaryumlarda
mutlu olur. OldukÁa sakin bir türdür ve
dier balıkları tehdit etmez. Labirentli
balıkları dierlerinden ayıran özellii labi-
rent adı verilen bir organla (balıa ismini
veren) hava soluyabilmesidir. Bu nedenle
anabantoid’lerin su yüzeyine kadar Áıkıp
hava solumaları tamamen doaldır.

Suyun farklı katmanlarında ya˛ayan
balıkların bir arada bulundurulması her
zaman daha avantajlıdır. Örnein: Lepis-
tesler, guramiler, neon/kardinal tetralar ve
zırhlı kedibalıkları ya da platiler, barbuslar,
cüce Áiklitler ve zırhlı kedibalıkları. Her 
iki durumda da birkaÁ tane alg yiyen 
balık bulundurun. Bristlenose kedibalıı
(Ancistrus cf. dolichopterus) ve cüce vatoz
(Otocinclus cf. affinis) gibi küÁük ve orta
boylu balıklar özellikle tavsiye edilir. Bu
balıklar sürekli olarak akvaryum camındaki,
ta˛lardaki ve bitkilerin yapraklarındaki
algları kazıyarak yer. Canlı douranlar (lepi-
stesler, platiler, blek moli, kılıÁ kuyruklar, vs)
da alg yer.

Pek Áok süs balıı 25 oC’lik sıcaklıa ve doal
pH deerine (6,5 – 7,5) sahip suda rahatÁa
ya˛ar.

Cüce gurami en güzel akvaryum balıklarından

biridir. Doal rengi kırmızı ve mavi Áizgili olsa da

günümüzde turuncu-kırmızı tipleri de bulunmak-

tadır.

Youn bitki bulunan akvaryumlarda bir grup ›nci

gourami oldukÁa Áekici bir görünüme sahiptir.

Siyam dövü˛Áüsünün pek Áok farklı rengi bulunur.

Erkekler biribiriyle ciddı ciddı dövü˛ür bu nedenle

her zaman sadece tek bir erkek bir di˛i ile bakınız.

Siyam dövü˛Áüsü dier balık türlerine kar˛ı

barı˛Áıldır.



KaÁ tane bitki dikilmelidir?

Akvaryumunuzdan uzun süre keyif alabil-
meniz iÁin bitki ekerken ˛u temel kurala
uymalısınız:

Akvaryumunuz 100 x 40 m ise 80 bitki gere-
kir.
(Saksısız bitkilerde her sırık bir bitki gibi
sayılır.)
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Bitkiler akvaryum iÁerisinde
pek Áok önemli görevi 
yerine getirirler.

Ye˛ilin farklı tonları akvaryuma sükunet ve
ahenk verir. Güzel bitkilerle donatılmı˛ olan
bir akvaryum eviniz iÁin rahatlatıcı ve dikkat
Áekici bir dekor olacaktır.

Áakılların arasındaki bakterilerle birlikte bit-
kiler etkin bir filtreleme sistemi olu˛turur.
Bitkiler arasında, ilk günden itibaren suyun
iÁerisindeki azot ihtiva eden kirletici mad-
deleri Áektiklerinden Ceratophyllum demer-
sum ya da Elodea ve Egeria türleri gibi hızlı
büyüyen türler bulunmalıdır.
Fotosentez esnasında bitkiler besin olarak
karbondioksit alır ve suya oksijen verir.
Bitkiler balıklar iÁin saklanacak yer salaya-
rak balıklarda olu˛an stresi azaltır. Yavru
balıklar aÁ kom˛ularından saklanmak iÁin
büyük yapraklı youn bitkilere ihtiyaÁ
duyar.

akvaryum
boyu 
(cm)

x
50

BBiittkkiilleerr::
Sualtı dünyası iÁin 

ye˛il nefes

akvaryum
derinlii 

(cm)

9
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Ön kısım bitkileri

Orta kısım bitkileri

Ön kısım iÁin en uygun bitkiler akvaryumun
iÁinin görünmesini engellemeyecek küÁük
bitkilerdir. Boyları 15 cm’den kısadır.

Cryptocoryne nevillii Echinodorus grisebachii Vesicularia dubyana

22 – 28°C (72 – 82°F) 22 – 28°C (72 – 82°F) 22 – 30°C (72 – 86°F)

Anubias barteri Anubias sp. Ceratopteris 
thalictroides

Sagittaria platyphylla Alternanthera reineckii Cabomba aquatica

22 – 30°C (72 – 86°F) 22 – 28°C (72 – 82°F)

–

20 – 28°C (68 – 82°F)

15 – 22°C (59 – 72°F)

–

23 – 28°C (73 – 82°F) 23 – 28°C (73 – 82°F)

TTT

GGG

Bu kategoriye daha uzun bitkiler girer. Orta
kısım bitkileri yalnız bitkiler ve grup bitkileri
adı verilen iki gruba ayrılır.
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Tek bitkiler, etraflarında fazla bo˛luk
olmasına ihtiyaÁ duydukları iÁin tek
ba˛larına dikilmeleri gerekir; grup bitkileri
ince hatlara sahip oldukları iÁin isimlerinden

de anla˛ılabilecei gibi en güzel görünüm-
lerine grup halinde dikildiklerinde sahip
olurlar.

= Tek bitki = Grup bitki

Anubias barteri var. nana Eleocharis parvula Lilaeopsis brasiliensis
(genellikle yanlı˛ bir isim 
olan Echinodorus tenellus
ismiyle satılır)

22 – 28°C (72 – 82°F) 18 – 26°C (64 – 79°F)

–

18 – 28°C (64 – 82°F)

Aydınlatma ihtiyacı: yüksek orta dü˛ük

Büyüme hızı: hızlı orta yava˛

Cryptocoryne ciliata Echinodorus bleheri Nymphaea lotus

22 – 28°C (72 – 82°F) 24 – 28°C (75 – 82°F) 23 – 28°C (73 – 82°F)

Cryptocoryne crispatula
resp. 
Cryptocoryne wendtii

Microsorium pteropus

23 – 28°C (73 – 82°F) 22 – 28°C (72 – 82°F)

Ludwigia palustris –

18 – 26°C (64 – 79°F)

T

TTT

G

G G G
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uzun boylu bitkilerdir ve kenarlarla arka
kısma dikmeniz gerekir. Ön kısımda ol-
duunda bu bitkiler akvaryumun görüntü-
sünü engeller ve balıkların yüzme alanını
daraltır. Seratofilum (Ceratophyllum demer-

sum) ve su mercimei (Egeria densa) gibi
hızlı geli˛en bitkiler mükemmel oksijen
kaynaıdır ve suda alg olu˛masına neden
olan nitratı temizler.

Aponogeton crispus

Egeria densa Myriophyllum aquaticum

4 – 28°C (39 – 82°F)

–

20 – 24°C (68 – 75°F) 10 – 26°C (50 – 79°F)

Echinodorus martii

15 – 28°C (59 – 82°F)

Vallisneria americana

15 – 30°C (59 – 86°F)

Arka kısım bitkileri

Su bitkileri nemli olarak ta˛ınmalıdır.
Nemli tumak iÁin bitkileri nemli gazete
kaıda sarınız. Özel bitki
ta˛ıma po˛etlerinin yanı
sıra sera balık ta˛ıma
po˛etleri bu neden iÁin
en uygunlardır. Yetikili
satıcınıza sorunuz!
Su bitkileri konusunda
ek bilgi iÁin size “Su bitk-
iler konusunda doaya
ugun bakımıΩ sera
rehberini tavsiye ederiz.

Önemli bir ip ucu

Su bitkilerinin doaya
uygun bakımı

• I˛ık enerjisi • Mineraller• Karbondioksit

67 rehber
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DDeekkoorraassyyoonn

Ta˛lar 

Tatlı su akvaryumları
iÁin örnein granit ve
bazalt uygundur.
Yadan kirlenen ta˛lar,
maden ta˛ları, kireÁ
veya metal iÁeren
ta˛lar akvaryum iÁin
uygun deil, her ne
kadar dekoratif gözük-
seler bile. Her ta˛ı 
kaynar su ile iyice temi-
zleyin ve Áok fazla ta˛
kullanmayın. Ta˛ların
sürekli e˛elemeye
Áalı˛an balıklar nede-
niyle devrilmemesi iÁin
dekor olu˛tururken
ta˛ları silikon (yapı mal-
zemesi olarak
kullanılan silikon zehirli
olduundan sadece
akvaryum silikonu kul-
lanın!) ile yapı˛tırın.

Kök

Pek Áok evcil hayvan
maazasında bulunabi-

len bataklık kökleri
neredeyse tüm tatlı su

akvaryum-
ları iÁin

uygundur
(Dou Afrika

Áiklitlerinin bulun-
duu akvaryumlar

hariÁ). Bataklık aacı
dekoratiftir ve Áürümez.

Düz ve verimsiz arazil-
erde yeti˛ir ve Áok iyi

korunmu˛tur. Suyu
emdikten sonra dibe

oturur. Kökleri sadece
akvaryumculardan

almanız gerekir! Kendi
topladıınız kök veya
tahtalar akvaryumun

iÁinde Áürüyebilir veya
kirlilie neden olacak

maddeler aÁıa Áıkara-
bilir. Hindistan cevizi 

ve salyangoz kabu-
kları ilginÁ bir 

dekorasyon ve balıklar
iÁin saklanma yeri

olu˛tururlar.
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BBiiyyoottoopp  aakkvvaarryyuumm

Kardinal tetra

Panda ÁöpÁü

Cüce Áiklit

Güney Amerikanın Tropic Yamur
ormanının Amasonaz bölgesinden gelen,
renkleri görkemli olan balıklar genelde 
24 – 27 oC´de kendilerini iyi hisedeler.
SeÁmi˛ olduunuz balıklar arasındaki boy
farkı Áok büyük olmamalıdır, aksi halde
daha büyük olanlar küÁükleri av olarak

görebilir. Bu akvaryum tipi iÁin yumu˛ak ile
orta sert arası su uygundur. Bitkiler grup
olarak ekiniz, her grupun arasında yeterece
yer olmasına dikkat ediniz. Böylelikle sürü
halinde yüzen balıklara yeterli alan kalacak
ve bölge sahiplenen balıklar bölgelerini
belirleyebileceklerdir.

Balıklar:

Biyotop akvaryumlar süs balıklarının doal
ortamlarını temsil eder. Bu akvaryum tipi
oldukÁa egzotik görünse de iÁerisindeki
her ˛ey aynı su yapısına sahip olduu iÁin
bakımı oldukÁa kolaydır. Avantajları size
sayfa 4´ te isa etmi˛tik.

Bu rehberde size 80 cm uzunluundaki bir
akvaryumda kurabileceiniz iki biyotop
akvaryum örnei göstereceiz.

Tropik yamur ormanı

Balıkların tercih ettii yüzme bölgeleri: tüm bölgeler taban bölgesi

20 x Kardinal tetra
(Paracheirodon axelrodi)

4 x Cüce Áiklit (1 + 3 )
(Apistogramma cacatuoides)

7 x Panda ÁöpÁü
(Corydoras panda)

a

a b

b b



Taban malzemesi:

Bitkiler:
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4 x Alternanthera reineckii2 x Bacopa monnieri

A1 O1

3 x Echinodorus grisebachii 4 x Echinodorus isthmicus

Ö1 Ö2

4 x Echinodorus parviflorus

A2

1 x Arduvaz levha 1 x Yüksek arduvaz ta˛ı

80 cm / 31 in.

40
 c

m
 /

 1
6 

in
.

sera önerisi:

Dekorasyon:

Dekorasyon ve bitki düzenlemesi iÁin

Koyu Áakıl (kızıla Áalan)

1 x Kök, orta boy

3 x Sagittaria subulata2 x Echinodorus bleheri

O2 O3

A  Arka kısım O  Orta kısım Ö  On kısım

A1

A1 A2
A2

A2 A2

O1

O1
O1 O1

O2
O2

O3

O3
O3

Ö1
Ö1

Ö1

Ö2

Ö2 Ö2 Ö2



3 x Plati 
(Xiphophorus maculatus)

2 x Variatus Plati
(Xiphophorus variatus)

5 x Bronz ÁöpÁü
(Corydoras aeneus)

4 x Lepistes
(Poecilia reticulata)

4 x Lepistes
(Poecilia reticulata)

1 x KılıÁkuyruk
(Xiphophorus helleri)

1 x KılıÁkuyruk
(Xiphophorus helleri)

Plati

Lepistes

Variatus plati

Lepistes

KılıÁkuyruk

Bronz ÁöpÁü
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BBiiyyoottoopp  aakkvvaarryyuumm

Balıklar:

Orta Amerika

Balıkların Áok renkli ve canlı olmaları nede-
niyle Orta Amerika’dan gelen balık ve bitki-
lerle kurulmu˛ olan bir akvaryumda her
zaman Áok hareket olacaktır. Uzun bitkiler
akvaryumun üÁte birlik arka kısmında büy-
ürler.

Bu, balıklara oldukÁa geni˛ bir yüzme alanı
verir. GenÁ balıklar büyük yapraklı bitkiler
arasında saklanmayı severler. Dekoratif
kökler dibe yakın ya˛ayan Áiklitler iÁin
barınak olu˛turur.

Balıkların tercih ettii yüzme bölgeleri: tüm bölgeler taban bölgesi

a

a

a

b

b

a

a a

KılıÁkuyruk

a



Taban malzemesi:

Bitkiler:

Dekorasyon:

Dekorasyon ve bitki düzenlemesi iÁin

17

3 x Cryptocoryne nevillii 3 x Microsorium pteropus

O2 O3

2 x Aponogeton crispus3 x Vallisneria asiatica

A1 A2

3 x Cryptocoryne beckettii 4 x Lilaeopsis brasiliensis
(genellikle yanlı˛ bir isim olan
Echinodorus tenellus ismiyle
satılır)

Ö1 Ö2

3 x Hygrophila polysperma 3 x Cryptocoryne
wendtii

A3 O1

1 x Ye˛im ta˛ı1 x Büyük kök1 x Düz Áakıl

80 cm / 31 in.

40
 c

m
 /

 1
6 

in
.

Koyu Áakıl (kızıla Áalan)

sera önerisi:
A1

A1
A1

A2 A2 A3

O1

M1

O1

M2

O2 O2
O3

O3

O3

Ö1
Ö1

Ö1
Ö2

Ö2 Ö2
Ö2

A3
A3

A  Arka kısım O  Orta kısım Ö  On kısım
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TTeekknniikk  eekkiippmmaann

Áounluu tropik bölgelerden gelen balık
ve bitkiler iÁin doal ˛artların sa-
lanmasında en önemli role sahip olan teknik
cihazlar ˛unlardır:

Aydınlatma
sera floresan tüpler en ileri aydınlatma tek-
nolojisi kullanılarak üretilmektedir. “Made in
GermanyΩ (Alman Malı) ibaresinin yansıttıı
kalite en dü˛ük enerji tüketimini ve en iyi
aydınlatmayı ifade eder. En geli˛mi˛ flore-
san teknolojisi ile tasarlanan tüpler alg
geli˛imine neden olan türde ı˛ıı neredeyse
hiÁ üretmez. Akvarumunuz iÁin en uygun
sera floresan tüp kombinasyonlar hangiler-
idir, yetkili satıcınıza sorunuz veya “Akvary-
um ve Teraryumlar iÁin doal ı˛ıklandırmaΩ
adlı sera bro˛üründen bilgi alınız.

Dı˛ filtre

Isıtıcı

Aydınlatma

Isıtıcı ve

IÁ filtre

Aydınlatma

• Aydınlatma
• Isıtıcı ve 
• IÁ veya Dı˛ filtre.

Aydınlatma
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Akvaryum balıkları genellikle yakla˛ık 25 °C
sıcaklıındaki suda ya˛ar. Bu nedenle akva-
ryum suyu doru ˛ekilde ısıtılmalıdır.
Akvaryum ısıtıcısı akvaryuma suyun sürekli
olarak etrafından akacaı ve e˛it olarak
ısınacaı ˛ekilde yerle˛tirilmelidir.
KaÁ vatlık bir cihaz kullanılması gerektii
kolaylıkla belirlenebilir: Az ısıtılan odalarda
suyun litresi ba˛ına yakla˛ık 1,5 vat olarak
hesaplayın. Akvaryum sıcak bir odada bulu-
nuyorsa suyun litresi ba˛ına 1 vat yeterlidir.
HiÁ Áekinmeden daha kuvvetli bir ısıtıcı ter-
cih edebilirsiniz; belirli miktarda ısıyı üret-
mek iÁin harcanılan güÁ aynıdır. Kuvvetli bir
ısıtıcının güÁ rezervi daha büyük oldu-
undan evinizin ısıtma sistemi devre dı˛ı
kalsa bile akvaryum gerekli ˛ekilde ısınabilir.

Áubuk ˛eklindeki sera ısıtıcılar tama-
men su geÁirmez ve tuzlu suya
dayanıklıdır.
Sıcaklık derecelerini gösteren ayar
dümesi ile sıcaklık ayarı oldukÁa
kolaydır. sera ısıtıcıları 25 ile 300 vat
arasında dei˛en ve dei˛ik vatta
pek Áok modele sahiptir ve tüm
ısıtıcılar koruyucu kafesle
donatılmı˛tır.

Her akvaryum ebadı iÁin doru sera ısıtıcı

Doru ısıtıcı nasıl seÁilmelidir:

TTeekknniikk  eekkiippmmaann Isıtıcı

Daha kuvvetli bir ısıtı da büyük bir reserv
kuvvete sahiptir örnein ev ısıtma bozu-
lurza.

Önerimiz

Akvaryum boyu

Litre

5°C / 9°F

10°C / 18°F

15°C / 27°F
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Akvaryumlarda su temizlemesinin örnei: sera filtre aletlerle iÁ veya dı˛ filtrelerde kulana-
bilinir.

Temiz su

TTeekknniikk  eekkiippmmaann
Doaya göre uygun 

filtreleme

sera biofibres büyük par-
Áaları ve suda yüzen par-
Áaları filtreler.

sera filtre pamuk veya sera
filtre postu inÁe kir par-
Áaları temizler. Su giri˛inde
sera biyolojik iÁ filtre B,
sera filtre pamuk, hemen
sera biofibresdan sonra
kullanabilinir. (bakınız sayfa
21).

Balık ifrazları
Bitki parÁaları
Yem kalmaları

Mekanik ön 
temizleme

sera nitrivec´ten olu˛an
temizleme bakteriler sera
siporaxa yerle˛ir ve zararlı
maddeleri biyolojik bir ˛ekil-
de temizler.

Amonyum/Amonyak
(NH4/NH3)

Nitrite (NO2)

Nitrate (NO3)

Temiz su

Biyolojik su 
temizleme

Mekanik son 
temizleme



Doadaki gibi su filtreleme
(“temizleme bakterilerΩ) biyolojik bir ˛ekil-
de zehirli maddeleri, örnein balık attıkları
veya ölmü˛ bitkileri temizler. Akvaryum
suyunun temizlenmesi de aynı ˛ekilde sera
filtre sistemi ile yapılır.

Doada su dei˛ik zeminlerden geÁer ve
böyle mekanik bir temizleme olu˛ur.
Mikroorganizmalar sudaki zehirli maddeler
besleyici maddelere dönü˛ür. Su, memba-
lardan, küÁük akar sulara, nehirlere, göllere
gider. Bu sularda mikroorganizmalar

21

Mekanik su temizleme
Mekanik su temizlemede iri taneli
ve sert kir parÁaları örnein yem
kalmaları, bitki veya yosun par-
Áaları geri tutulur, böyle biyolojik
filtre mazemeleri tıkanmaz.

sera biofibres iri taneli kir par-
Áalarını etkili bir ˛ekilde filtreler.
Böyle sonraki filtre mazemlerini
kirlenmekten korursunuz ve filtre-
nisin biyolojik etkisini yükseltirsi-
niz.

sera filtre pamuk salam fibreler-
den olu˛ur, bunlar yapı˛madan
veya bozulmadan inÁe kir par-
Áalarını uzun bir süre fitreler. sera
filtre pamuk bir kaÁ kez akvaryum
suyu ile yikanabilinir. 

sera filtre postu ile pamuk fibreleri
motora dolanmaz.
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TTeekknniikk  eekkiippmmaann

sera siporax ile 

daha az su

dei˛tirme.

sera siporax dei˛ik bakteri türler-
ne en uygun ˛artları verir. Büyük
pürüzlü yüzeyde 
balgam olu˛turan bakteriler en iyi
˛ekilde tutunabiliniyorlar. Yeterli
bir ˛ekilde oksijen aliyorlar. Bu 
bakteriler Amonyumu Nitritte
dönü˛türür (aerob prosesüs).

Yüksek miktarda, tünel bir yapıya
sahip olan sera siporax´ta bulunan
aÁık gözenekler anaerob bakteriler
ve Áok az su ile ideal bakım salar.
Tünelin iÁinde az oksijenli bir ortam
vardır ve Nitrit Nitrat dönü˛türür.
Bakteriler Nitratı ayrı˛tırır bölye yeterce
oksijen olu˛ur. Böyle Nitrat oranı devamlı
azalır. Kalan Nitrat su bitkilerden yem 
olarak kullanılır.

BoruÁukların geni˛ olan iÁ arzanı maktası
kalan mazemlerin Áabuk naklet edilmesine
yardim eder; bakteriler yerinde kalır.

1 litre sera 

siporax biyolojik 

filtrelemesi ile neredeyse

seramik filtre mazemesi

gibi 34 litre filtreleme

kapasitesine sahiptir.

Biyolojik su temizleme

Bakterilerin yerle˛mesi iÁin kullanılan 
filtre mazemeleri boru bir ˛ekilde
olmasını öneririz. Su boruların iÁinden
gider. Tıkanma veya yapı˛ma olu˛maz, ve
filtreleme olumsuz etkinlenmez.

Önemli:

Doaya göre uygun 
filtreleme
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Tropikal balık bakarsanız akvaryum
suyu sera super peat filtre tortun-
dan filtrelenmesini öneririz. sera
super peat akvaryum suyuna uzun
bir süre yeterli humidasit ve eser
elementlerini verir. sera super
peat evvelden suda bulunan
deerlere göre karbonat-sertliini
ve pH-sertliini dü˛ürür. Deerler
uzun süre hafif asitli tutulur. sera
super peat mantarların, bakterilerin
ve yosunların büyümesini engeller.

Tedaviden sonra sera super 
carbon miktarını filtrede kisa vadeli
yükseltin. Tedavi süreÁinde 
kullanılan filtre kömurü kullan-
mayınız ve bu zamana kadar kul-
lanılan filtre kömürünü Áıkarınız.
Aksı taktirde ürün etkisiz kalır. sera
super carbon filtre kömürü büyük
yüzeysinden dolayı 6 hafta etkisini
gösterir. Bu süreÁten sonra filtre
kömürü mutlaka deistirilmesi
gerekir. Aksi taktirde filtrelenen
mazemeler yeniden suya gider.
sera super carbon pH-deerini
etkilemez ve fosfat ve nitrat iÁer-
mez.

Özel sera filtre mazemeleri

sera super peat ve sera super carbon
beraber kullanılmaz. Filtre kömüru 
tortuda bulunan tüm deerli maddeleri
absorbe eder. sera super carbon yerine
sera super peat kullanın.

Dikkat:
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TTeekknniikk  eekkiippmmaann

Bitki yemlemesi iÁin az fosfat 
gerekir. Fazla bir dozda yosun 
problemleri olu˛ur. sera phosvec
Granulat fosfat problemlerini kolay
ve uzun vadeli Áözer.

sera biopur ve sera biopur forte
aynen sera siporax gibi temizleme
bakterilerin yerle˛mesine yardım
ederler ve böyle biyolojik bir ̨ ekilde
zararlı maddelerin yok olmasına
yardım edeler. Zararlı maddelerin
dozu az ise, örnein Áok bitkili ve
az balıklı akvaryumlarda, bu filtre
mazemelerini öneririz. Sayfa 22´de
isa ettimiz gibi sera siporax´ın 
biyolojik filtre kapasitesi ba˛ka
seramik filtre mazemelerinden 
34 kez yüksek. Yani, sera siporax´in
fiyatı Áok uygundur.

Doaya göre uygun 
filtreleme



Sadece “doruΩ su akı˛ında temiz-
leme bakteriler coalır ve zaralı
maddeler yok olur.

Suyun akı˛ı yeterce kuvvetli ise o
zaman bakteriler yeterce oksijen
ve yem aliyor demektir. Suyun akı˛ı
fazla ise, o zaman zaralı maddeler
yok olmaz. Bu durumda temizleme
bakterilerin coalması iÁin yeterli
zaman yoktur. Áabuk büyen
yosunlar bu durumdan istifade
ederler, ve akvaryumunuzdan
daha az zevk alırsıniz. Su akı˛ı fazla
kuvvetli ise balıklarınız uzunca
ya˛amaz.

Uygun pompalama ve filtre
göstergesi

25

Fitrenin büyüklüü akvaryuma göre
dei˛ebilir. Daha büyük daha iyidir. Hangi
akvaryuma hangi filtre uygundur fitrele-
rin kutusunda yazar.

Su akı˛ı sera biyolojik iÁ filtresinde B bulu-
nan bir düme ile azalır veya yükseltirilir.

serafil di˛ filtrenin kapatma vanaları var.

En uygun filtre büyüklüü
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Áok kuvvetli olan serafil 380 iÁ filtresi küÁük
akvaryumlar iÁin 60 litreye kadar uygundur.
Integre olan elektrikli pompa ile Áalı˛ır.
Böyle büyük olan filtre süngeri (neredeyse
150 cm3) akvaryum suyunun en iyi ˛ekilde
temizler. Akvaryum süngerinde iri olan

En uygun su akı˛ı iÁin 
kuvvetli su poması

Süngerin gözeneklerinde
bulunan temizleme bakteriler

zararlı maddeleri yok eder

Akvaryum süngerinin
yüzeysinde iri olan 

maddeler kalır

KüÁük akvaryumlar iÁin sera su filtreleme

maddeler kalır. Süngerin gözeneklerinde
temizleme bakteriler yerle˛ir ve zararlı
maddeler zararsız Nitrata dönü˛ür. serafil
380 yedek parÁaları ile kolay montaj iÁin
ambalajlanmı˛tır.

TTeekknniikk  eekkiippmmaann
Doaya göre uygun 

filtreleme
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Büyük akvaryumlarında su filtrelemesi
Büyük akvaryum suların temizlenmesi iÁin
iki filtre sistemi en uygundur:

IÁ filtre: sera biyolojik iÁ filtre B 200 ve B 400

sera biyolojik iÁ filtre B´nın avantajları
• yüksek filtre perfomansı en küÁük yerler-

de bile
• modern paralel filtre teknii 
• 4-hücre sistemi, 3 tanesi dei˛ik filtre

sistemleri iÁin ve 1 hücre sera ısıtıcı iÁin
• mekanik hız filtreleme

• sera biyolojik iÁ filtre B 200 ve B 400 200 ile
400 litrelik akvaryumlar iÁin

• Tencere di˛ filtre serafil 900, 1100 ve 1300
130 ile 450 litre akvaryumlar iÁin

• yava˛, biyolojik ˛ekilde zararalı madde
azalımı

• kolay montaj
• kolay temizleme
• sızmaz
• pencerede iyi position, yer kaplamaz
• yüzeye yüzmez
• balıklar iÁin tehlikesiz
• akvaryumdaki Áevreye uygun



örnein sera siporax®

sera biofibres
yüzey süpürgesin-

den sonra

sera filtre pamuk

sera biofibres su
varidesinden sonra
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Orta bölümünden su
varidesi

Yüzey suyu 
iÁin varide

sera biyolojik iÁ filtre B iÁin sera filtre mazemeleri

Dı˛ filtre: serafil 900, 1100 ve 1300
serafilerin avantajları
• filtre kapasitesi 5,9 l, 8,1 l veya 10,5 l
• 240 l, 350 l ve 450 l akvaryumlar iÁin
• uzun ömür iÁin kuvvetli motor, enerji

tasarrufu iÁin
• kolay klipli
• dei˛ik filtre mazemeleri iÁin sepetler
• filtre mazemelerin kolay kullanı˛ı ve

bakımı
• emniyetli, ayarlabilinir hortum balama-

ları
• Áabuk ayırma videsi
• su akımının köntrölü akı˛ı
• pratik el pompasi (emmesiz, su sızmaz)
• mekanik ve biyolojik su temizleme
• ÁekiÁi desain

TTeekknniikk  eekkiippmmaann

sera filtre pamuk
(Gerekirse sera super
peat, sera phosvec
Granulat veya sera
super carbon)

Temiz su Áıkı˛ı

Doaya göre uygun 
filtreleme
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sera filtre pamuk veya
sera filtre postu

sera siporax®

(Gerekirse sera super
peat)

sera filtre süngeri

sera siporax®

(Gerekirse sera phosvec
Granulat veya sera super
carbon)

sera filtre süngeri

sera biofibres

pratik sebetler

serafil di˛ filtre iÁin sera filtre mazemeleri

W
a
ss

e
rf

lu
ss
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Yüksek performans diyaframlı pompa:
sera air 110 / 275 R / 550 R

Akvaryumda hava gerekir. Bunun iÁin kuv-
vetli diyaframlı pompalara ihtiyacınız var
örnein hava ile Áalı˛an
• fo˛ur ta˛lar iÁin
• filtre iÁin
• akvaryum süpürgesi iÁin
• dip temizleyici iÁin

sera air 110´un bir, air 275 R´in iki ve 550 R´in
dört Áıkı˛ı, müstakil diyaframlı sistem ile,
var. Böyle sera air bir kaÁ akvaryumu tek bir
poma ile Áalı˛tırır. sera air 275 R ve 550 R
ayarla bilirsiniz – kapatma vantusuz ve
ortum kı˛kaÁsız. sera air pompalar kaliteli-
dir ve TÜV/GS- ve CE-kontrolünden geÁ-
mi˛lerdir. Mahfazanın duvarlar salam ve
ses yutucudur, ABS-plastiindendir, bu
PVC den daha Áok kalitelidir. Elastik ayaklar
sesisiz ve titre˛iz Áalı˛ma salar.

Hava ile Áalı˛an aletler iÁin sısaÁ ve
balamalar

sera air set “SΩ en iyi sera air 110´ile Áalı˛ır.
2 m uzunlukta silikon bir hortum, (bu 
hortum ba˛ka hortumlardan da uzun
ömürlüdür) uygun bir sı˛ac ve ayarlama ve
geri tepen vantular iÁerir.

sera, air 275 R´ye uygun sera air set “MΩ
sunar. 4 m silikon hortumlu, 2 tane fi˛kıran
ta˛lı, 2 geri tepen vantulu ve 1 ayarlama
düme ile, müstakil iki aykvarum dekorasyon
ve hava filtre (örnein sera L 150 ve 
L 300) birtten iyi Áalı˛tırır. 

TTeekknniikk  eekkiippmmaann Hava ile hareket
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Hava kaldırma iÁ filtre

sera iÁ filtre L 60, 150 veya 300 litrelik akva-
ryumlar iÁin, Áok sessiz ve kuvvetli calı˛ır.
Havayı e˛it taksit eder. Özel tasarlanan 
sünger en küÁük partikeleri bile kapar.
Süngerin yapısı zararsız maddeleri yok
eden bakterilere en uygun ya˛am ˛artları
sunar. sera iÁ filtre L yeti˛tırmek istediinz
yavru balıklar iÁin Áok uygundur. 

Akvaryum dip süpürgesi

sera dip süpürgesi, su dei˛imsiz, Áamuru
ve kiri dipten Áeker. sera dip süpürgesi
60 cm yüksek olan akvaryumlar iÁin uyun ve
kolayÁa diyaframlı pompaya orn. sera air
takılır.

Dip temizleyici (Áamur süzgeÁ)

sera dip temizleyiciler tortu kalmalarını
akvaryum ta˛larıdan temizlerler. Aynı 
zamanda suyu kismen dei˛tire bilirsinz.
sera dip temizleyici 14 cm Áok küÁük akva-
ryumlar iÁin uygundur, kö˛eleri ve bitiki
aralarını kolay temizler. Yükseklik 14 cm,
mücessem dılı uzunluk 7 cm. sera dip
temizleyici yuvarlak geni˛ yerler iÁin
uygun. Yükseklik 25 cm, ø 5,7 cm.
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Yemleme

serafeed A yemleme aleti balıklarnıza
güvenilir yem verir. Balıklar her zaman aÁ
gözüksede alet ne az ne Áok yem verir.
Arkada˛lar ve akrabalar iyi neyitli genellde
fazla yem verirler. Evde yoksanız alet ayar
na göre günde 1 – 6 kez yemler. Bu yavru
balıklar iÁin Áok uygundur, Áünkü onlar
günde bir kaÁ kez yemlenirseler daha
Áabuk ve salıklı büyer. sera vipagran
yemeleme aletiniz iÁin Áok uygundur.

Görmek iÁin

Akvaryum camlar iyi temizlenseler bile
genelde yosunludr. AÁik ye˛il renkli nokta
yosunlar genelde cama yapı˛ır. sera glas-
clear yosun miknatiz (3 boyda sunulur)
camları Áabuk ve kolay, Áiziksiz uzunca
temizler. Temizleme bölümde bulunan
fırÁa kaliteli plastikdir. Aletin dı˛ı yumu˛ak
fötr dir.

Yavrular iÁin

sera tül yavruluk 2,5 litrelik kapasitesinde-
dir ve yavru balıklarına yeterce yüzme
imkanı verir. Böyle Áabuk ve salıklı büyer-
ler. sera biofibres filtre fibre ile sera tül
yavruluk yumurtalamak iÁin Áok uygundur.

TTeekknniikk  eekkiippmmaann YardımÁılar



FFaarrkkllıı  aakkvvaarryyuumm  ˛̨eekkiilllleerrii

Oturma odasının düzeni Áok önemlidir.

Akvaryumunuzun ˛ekilni belirlerken nere-
deyse sınır yoktur; bir ˛art ile akvaryumunuz
biyolojik Áalı˛malıdır. ÜÁgen, altıgen ve
sekizgen akvaryumlar olduu gibi ki˛iye
özel tasarlanmı˛ modeller de bulunmak-
tadır (ör. Ön camı bombeli panoramik olan
akvaryumlar).

Tamamı cam olan akvaryumlar
Bu akvaryumlar iÁin ÁerÁeveye gerek yoktur.
Cam paneller silikon kullanılarak birbirine
yapı˛tırılır. Bu darbelere dayanıklı akvaryum
tipi günümüzün en yaygın olan tipidir.

Kısmen ÁerÁeveli akvaryumlar
Bu salam ve dekoratif akvaryum tipinin
sadece üst ve alt kısımlarında alüminyum
ÁerÁeve bulunur. Bu tip bir akvaryum satın
alırken ÁerÁevelerin yapı˛tırılmı˛ oldu-
undan emin olun ve öylesine yerle˛tirilmi˛
olan ÁerÁevelerden kaÁının.

Tamamen ÁerÁeveli akvaryumlar
Bu akvaryum tipinde cam paneller salam
bir metal (genellikle alüminyum) ÁerÁeveye
yapı˛tırılır. Bu akvaryumlar darbelere kar˛ı
Áok dayanıklıdır.

Akvaryum dolapları
Pek Áok akvaryum tipine uygun akvaryum
dolapları bulunmaktadır. Bu dolaplar akse-
suarlar ve akvaryumun teknik ekipmanı iÁin
yer salar.

33
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AAkkvvaarryyuummuunn  kkoonnuummuu  vvee  hhaazzıırrllaannmmaassıı

Doru konum
Akvaryumun yerini seÁerken daha sonra
akvaryumun yerini dei˛tirmenin zor
olacaını unutmayın. Dekorasyonu yapılmı˛
ve iÁi doldurulmu˛ 100 litrelik bir akvaryum
yakla˛ık 150 kg aırlıa sahip olur (dolap
hariÁ)! Eski binalarda öncelikle tabanın
salamlıı konusunda bilgi edinmenizi öne-
riyoruz. Akvaryuma bakan ki˛ilerin
aırlıının da akvaryumun aırlıına eklene-
ceini unutmayın. Bu nedenle küÁük
sayılabilecek akvaryumlarda bile toplam
aırlık küÁük bir alanda kolaylıkla 300 kg’ye
ula˛abilir.

Odanın pencereden uzak, sakin bir kö˛esi
akvaryum iÁin en uygun yerdir. Pencereden
gelen güne˛ ı˛ıı alg geli˛imine neden olur.
Ayrıca balıklar da yan yan yüzmeye ba˛lar –
dorusunu söylemek gerekirse – ‘tavan’
onlara göre ı˛ıın geldii yöndür.

Odanın daha lo˛ bir kö˛esinde akvaryum
daha güzel görünür ve balıklar etrafta
dola˛an, kapıları aÁıp kapatan insanlardan
daha az rahatsız olur.

GüÁ kaynaı
Her ˛ekilde filtreyi, ısıtıcıyı ve aydınlatmayı
balamak iÁin akvaryumun elektrik prizine
(Áoklu) yakın olması gerekir. Priz, mümkünse,
akvaryumdan daha yüksekte bulunmalı ve
böylece prize su gelmesi (örnein su
dei˛tirilirken ya da su tamamlanırken)
önlenmelidir.

Raf
Akvaryumu bir dolabın üzerine yerle˛tirmek
istemiyorsanız uygun bir rafa ihtiyacınız
olacaktır. Raf salam olmalı ve kesinlikle
düz durmalıdır. Su terazisi bu konuda oldu-
kÁa faydalı olacaktır.
Cam Áatlamasını engelemek iÁin akvaryum-
un altına bir emniyet altlık ve bir sicak
deposu konulması gerekiyor. sera thermo-
safe emniyet altlıı kumdan veya Áizikler-
den (tahtanın doal hareketindne olabilir)
ortaya gelen cam
kırılmasını engel-
ler.
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BBiiyyoolloojjiikk  aaÁÁııddaann  tteemmiizz

Temizleme ve su yalıtımının kontrolü

Günümüzde satılmakta olan akvaryumlar
bazı güvenlik standartlarına sahiptir. Ancak
yine de olası imalat hatalarına kar˛ı cam
panelleri ve yapı˛tırma noktalarını kontrol
etmelisiniz. Silikonla yapı˛tırma dikkatli bir
˛ekilde yapılmalıdır ve silikon ile cam
arasında bo˛luk kalmamalıdır. Bu kontrol
en iyi ˛eklide a˛aıda izah edilen temizlik
i˛lemi sırasında gerÁekle˛tirilebilir.

• Akvaryumu kurmadan iyice temizleyiniz,
temizleme maddeleri kalmasın. Bir veya
iki yeni kuva gereklidir, bu kuvaları sadece
akvaryum bakımınıza kullanın.

• Cam panellerin (üst panel de dahil olmak
üzere) dı˛ yüzeyleri bile hiÁbir zaman
kimyasal cam temizleyicileri ile temizlen-
memelidir. Temizleme maddesinin bir
damlası yanlı˛lık sonucu kolaylıkla akvary-
uma girebilir.

• Akvaryumu sıcak su ve üzerine bir kaÁ
damla sera pH-minus damlatmı˛
olduunuz sert bir bez ya da sünger ile
iyice temizleyin. Dikkat: Üzerinde hali-
hazırda temizlik malzemesi bulunan 
süngerler akvaryumlara uygun deildir!

Akvaryum temizlendikten sonra suyla 
doldurulur ve sızıntı olup olmadıının
tespit edilmesi iÁin 2 – 3 saat izlenir. Bu süre
zarfında akvaryumdan su sızmazsa akvary-
umun su geÁirmediine kanaat getirilir.
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• Balıklarınız iÁin yeterli sayıda
saklanma yeri belirlemelisiniz.
Düz ta˛lar ya da delikli ta˛lar kul-
lanılarak olu˛turulacak maaralar
oldukÁa uygundur (bakınız sayfa
13).

• Büyük bitkiler akvaryumun arka
kısmı iÁin uygundur ön tarafta
olmaları akvaryumun iÁ kısmının
görülmesini önler. Ön kısma
küÁük, Áimen tipi bitkiler ekilme-
lidir.

• Uygun dekorasyon sayesinde
akvaryumun teknik ekipmanı (fil-
tre, ısıtıcı, vs.) neredeyse görün-
mez olacak kadar gizlenebilir ya
da en azından gözü rahatsız
etmez. Su ısıtıcının etrafından
akmalı ve böylelikle ısı e˛it olarak
daılmalıdır.

• Hareketli balıklar iÁin geni˛ bir
hareket alanı bırakın.

AAkkvvaarryyuumm  zzeemmiinniinniinn  ppllaannllaannmmaassıı

Akvaryumu kurmadan önce akvaryumun
ideal yerle˛im düzeni konusunda iyi
dü˛ünmeniz gerekir. Akvaryum düzenini
belirlemek iÁin bir taslak iyi bir yardımdır;

Áünkü böyle tüm ta˛ yapılarnızı, köklerinizi
ve bitkilerinizin yerlerini evvelden belirleye
bilirsiniz.

sera – CD bu i˛ iÁin ideal yardımcınızdır.
Üstten görünüm sayesinde tüm bitkileri ve
dekorasyonu istediiniz kadar dei˛tirebi-
lirsiniz. Her dei˛iklii ön izleme kısmında
balıklarla birlikte izleyebilirsiniz. Beenin-
ceye kadar dei˛iklik yapmaya devam ede-
bilirsiniz. Emin deilseniz mevcut düzeni
kaydedebilirsiniz. Böylelikle tasarımlarınıza
istediiniz sıklıkta bakabilirsiniz.

A
A

Ö

Ö

Ö Ö

Ö

O

O O O

Ö

O

A A A A
A

A

▲ Áizim (ku˛bakı˛ı görünü˛)

Ön kısım bitkileri
Orta kısım bitkileri
Arka kısım bitkileriA

O
Ö

▲ önden görünüm

sera floredepot
dip Áakılı

sera biyolojik iÁ filtre B
dekorasyon malzemeleri

2
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Akvaryum Áakılınızı uzman mazanızdan
satın alınız. Sadece böyle aldıınız Áakıların
zararlı maddesiz olmasından emin olabilirsi-
niz. Áakıları kullanımdan evvel dikkatlice su
ile temizleyiniz.

aaddıımmddaa  aakkvvaarryyuumm  kkuurruullmmaassıı5
Dipteki Áakılın 
yerle˛tirilmesi
Dip balıklarınız ve bitkilerinizin bakımında

önemli bir röl oynar. Temizleme bakterilerine
yerle˛me imkani verir. Bundan öte bitkileri
tutar.
sera floredepot dip gübreyi en fazla 2 cm
yüksekliinde koyunuz. Bunun üzerine 5 cm
lik taze yikanmı˛ koyu, inÁe Áakıl veriniz. 
sera floredepot bitkileri büyme a˛amasında
gereken maddelerle besler, böyle bitkileriniz
kuvvetli kök salar ve yapraklar güzel ye˛ilenir.
sera floredepot´yu tasarınızda bitklerinizi
koydunuz yere yerle˛tiriniz. (bakınız
tasar safa 36).

Dip iÁin inÁe (2 – 4 mm) akvaryum Áakılı
veya göl kumu (1,5 mm) kullanınız.
Dikkat kesiÁi Áakıl (örn. Bazalt kırıkları ve
seramik kırıkları) kullanmayınız balıklar
zarar göre bilir.
Áakılın rengi koyu olmasını tavsiye ederiz.
Beyaz Áakıl balıkları ˛a˛ırtıra bilir ve stres
yapabilir. Bundan ötesi balıkların görkemli
renkler koyu bir dipte daha iyi ortaya Áıkar.

Dekorasyon ve teknik
ekipman
fiimde sera filtreyi (resimde serafil 380)

(bakınız sayfa 26) sera akvaryum ısıtcın alti-
na yerle˛tiriniz. Kaynar su ile yıkamı˛
olduunuz temizlenmi˛ kaya
ve köklerle küÁük bir su altı
dekorasyonu olu˛turunuz. Bu,
balıkların kendi bölgelerini be-
lirlemelerine ve saklanmalarına
imkan verir.

1

2
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aaddıımmddaa  aakkvvaarryyuumm  kkuurruullmmaassıı5
Su doldurulması ve
hazırlanması
Suyun dogru doldurulması

Öncelikle kumun karı˛masını önlemek
üzere kumun üzerine düz bir tabak
yerle˛tiriniz. Daha sonra tabaın üzerine
akvaryumun 2/3’ü dolana kadar ılık su 
(24 – 26 oC) dökün. sera sıhhatli termomete
ile dereÁe kontrölü kolaydır. 

Balıkları iÁin uygun su
Balıkların gereklilikleri dorultusunda hazır-
lanmadıı sürece musluk suyu akvaryum
iÁin uygun deildir. Klor ve ba˛ka zararlı
metaliyonlar veya dei˛ik tuzlar balıkla-
rınıza, bitkilerinize ve mikroorganizmala-
rına zarar verir.

sera aqutan aır metalleri hızla
ayrı˛tırır, suyu temizler ve Áözül-
mü˛ tuz ile klorun etkilerini yok
eder. sera aqutan iÁerdii Áok
deerli B vitamini ve deri koruyu-
cu kolloidleriyle balıkların muko-
za tabakasını korur.

sera morena, iÁerdii doal
turba özü, eser elementler ve
hümik asitler ile characin, bar-
bus, kedibalıı ve Güney Amerika
Áikliti gibi tropikal tatlı su balı-
kları iÁin ideal su hazırlama 
malzemesidir. sera morena
istenmeyen bakteri, mantar ve
algların geli˛mesini önler.

Suyun sera nitrivec kullanılarak biyolojik
olarak hazırlanması özellikle Áok önemlidir.
sera nitrivec, doal bir mikro bitki örtüsü
olu˛turan ve bir kaÁ saat iÁerisinde kirlilie

neden olan yabancı maddeleri
yok eden farklı temizleyici ve atık
azaltıcı bakteri kültürleri iÁerir.
sera nitrivec kullanırsanız ilk
balıklarınızı, sadece 24 saat gec-
tikten sonra sonra, yeni akvary-
umunuza koya bilirsiniz. (bakınız
sayfa 41)!

BaÁlangıc iÁin önemli su deerleri
Sudaki karbonat sertlii (KH) ve pH deeri
en önemli temel su parametreleridir. Her
iki deer de mutlaka kontrol edilmeli ve
gerekli ise balıklar suya bırakılmadan önce
ayarlanmalıdır.
Farklı balık türleri farklı pH deerleri gerek-
tirir. Satıcınız beslemek istediiniz balıklar
iÁin hangi pH deerlerinin uygun olduunu
size söyleyecektir. Ayrıca, sera – CD iÁeri-
sindeki ansiklopedi de size balıkların su
ihtiyaÁları hakkında ayrıntılı bilgi salaya-
caktır. sera – CD balıkların seÁimi sırasında
mevcut parametrelerin balıklara uygun
olup olmadıını kontrol edecektir.

3
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Bu nedenle lütfen karbonat sertliini önce-
likle sera kH-testi kullanarak ölÁün ve gere-
kli olması halinde kullanım talimatlarına
uyarak sera KH/pH-plus ile deeri artırın.
pH deeri sera pH-testi maddesi ya da
elektronik olarak sera pH metre ile ölÁül-
melidir.
Doru pH deerini sera pH-plus ya da sera
pH-minus ürününü kullanım talimatlarına
uygun bir ˛ekilde kullanarak kolay ve
güvenli bir ˛ekilde ayarlayabilirsiniz.
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Karbonat sertlii pH deerini düzenler.
Akvaryumda gerÁekle˛en biyolojik indirge-
me süreÁleri ve bitkilerin karbondioksit
tüketimi nedeniyle olu˛an dei˛ikliklerde
tampon vazifesi görerek dengeler.
Karbonat sertlii “Alman karbonat sertlii
derecesi (° dKH)Ω cinsinden ölÁülür. Bu
deer karma akvaryumlarda 5 ile 10 ° dKH
arasında olmalıdır.

Bitki ekmek
1) Bitkileri ekmeden önce keskin bir makasla

kökleri hafifÁe kısaltın (˛ekil 1) ve Áürük ya
da kurumu˛ yaprakları temizleyin.

2) sera floredepot (˛ekil 2) ile hazırlanmı˛
olan Áakıl tabakasına parmaınızla bitkile-
rin yerle˛tirilecei Áukurlar aÁın.

3) Kökleri dikkatlice Áukurlara yerle˛tirin
(˛ekil 3) ve üzerlerini Áakılla örtün. Áakılı
dikkatlice bastırın ve bitkiyi hafifÁe
Áekerek köklerin tekrar a˛aı doru
olmasını salayın.

➀ ➁ ➂

4
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Bitkilerin doru gübrelenmesi

Bitkilerin doru bakımı, iyi den-
gelenmi˛ olan sera CO2 gübre-
leme sistemi sayesinde daha da
kolayla˛ır. ›lk 4 – 6 hafta boyunca
sera floreplus ürününü büyüme
hızlandırıcı olarak kullanınız.
Bitkileriniz ne kadar Áabuk büy-
ürse biyolojik su arıtımına ve
balıklara oksijen salanmasına o
kadar Áabuk katkı salamaya
ba˛larlar. Bundan sonra düzenli
gübrelemeye ba˛layabilirsiniz.

Bazı bitkiler (örnein Cabomba)
besinlerini yaprakları vasıtasıyla
alır. Bu bitkiler sera florena ile
gübrelenir.
Anubias ve Cryptocoryne gibi
bitkiler besinlerini büyük ölÁü-
de kökleri vasıtasıyla alır. Bu 
bitkilerin en iyi ˛ekilde bakılabil-
meleri iÁin sera florenette A
kullanılır. sera florenette A
besinleri uzun bir süre zarfında
iyi ayarlanmı˛ miktarlarda ser-
best bırakır.

Karbondioksit (CO2) tüm bitkiler iÁin önemli
bir besindir. Ancak karbondioksit ihtiyacı
bitkinin türüne balı olarak büyük farklılık
gösterir. Yava˛ geli˛en bitkiler (ör. Anubias)
genelde Áok az miktarda CO2 gereksinimi
duyar. Hızlı geli˛en bitkilerle (örnein
Cabomba, Myriophyllum) oldukÁa dekoratif
olan kırmızı yapraklı (örnein kaplan lotus,
Nymphaea lotus) bitkiler iÁin durum Áok
farklıdır: Bu bitkilerin uzun süre salıklı kal-
ması iÁin karbondioksit gübrelemesi ˛arttır.

sera CO2-Start uygun fiyatlıdır ve küÁük ayk-
varyumlarda CO2 gübrelemeye alı˛mak iÁin
Áok uygundur. Büyük akvaryumlar iÁin sera
CO2 gübreleme sistemi uygun, bu sistem
komple ve Áok yüksek kaliteli parÁalardan
olu˛ur. 500 g bir ˛ise iÁerir bunu gerekirse
uzman satıcınızdan yeniden doldura bilirsi-
niz.

seramic CO2 kontrol sistemi oranını otoma-
tik ayarlar. Bu aletin yüksek mikro- teknolo-
jisi devamlı pH deerini kontrol eder ve
gerekirse pH deerini aynı seviyede tutmak
iÁin CO2 ilave eder.

aaddıımmddaa  aakkvvaarryyuumm  kkuurruullmmaassıı5
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Ba˛ka bir akvaryuma alınmak balıklar iÁin
iklim dei˛iklii anlamına gelir. Akvaryum
ı˛ıını kapatınız. Parlak ı˛ıktan sakınınız.

30 dakika sonra bal-
ıkları sera balık kep-
Áesi ile ba˛ka bir
akvaryuma yerle˛tire
bilirsiniz. Nakliyat
suyunu kesinlikle
atınız!

Torbayı aÁın ve
kenarları birkaÁ defa
katlayın. Torba bu
˛ekilde aÁık olarak
suda yüzer. Torbaya
yarım saatlik süre zarfında azar azar akvary-
um suyu (torba iÁerisindeki miktarının
yakla˛ık iki ya da üÁ katı kadar) doldurun.

Balıın iÁinde bulun-
duu torbayı akvary-
umun iÁine daldırınız
(aÁık tarafı yukarıda
olarak) ve torbanın
yüzdüünden emin
olunuz.

Balıklar nasıl eklenmelidir
En sonunda akvaryumunuz kuruldu,

dekore edildi ve bitkiler dikildi; ısıtma ve
aydınlatma doru ˛ekilde Áalı˛ıyor. sera
testler su kalitesinin iyi olduunu gösteriyor.
fiimde ilk balıkları suyun iÁine salınız.
Biyolojik parÁalanmayı da aynı zamanda
ba˛latabilirsiniz.

• Akvaryumu kenarından 2 cm
bo˛luk kalana kadar suyla 
doldurunuz. sera aqutan
(pH deeri 6,5 – 7,5) ekleyiniz.
Filtreyi Áalı˛tırınız.

• sera aqutanı ekledikten en
erken bir saat sonra sera nitri-
vec ekleyiniz.

• Sonraki gün (1. gün) balıkların
% 10’unu suya bırakınız.

• 10 gün boyunca her gün sera
nitrivec (normal doz) ekleyiniz.
Böylelikle filtre bakterilerinin
faaliyete geÁmesini Áabukla˛t-
ırmı˛ olacaksınız.

• 4. gün: balıkların % 30’unu suya
bırakınız. Alg yeyiciler ve birkaÁ
dipte ya˛ayan balıkla ba˛lay-
ınız.

• 5. ve 7. günlerde: amonyum ve
nitrit seviyelerini kontrol ediniz.
Fazla yüksek deerler Áabuk
sera toxivec ile neutralize ede-
bilirsiniz.

• 8. gün: balıkların dier % 30’unu
suya bırakınız.

• 10. gün: aynen 5. ve 7. gün.
• 11. gün balıkların kalan % 30’unu

da suya bırakınız.
• Ba˛langıÁ evresinde sera vipan

ürün ailesini kullanarak Áok az
besleme yapın. sera vipan pul-
ları üst katmanlarda ya˛ayan
balıklar iÁin kullanılırken sera
vipagran yumu˛ak granülleri
orta katmanlarda ya˛ayan
balıklar iÁin kullanılır. sera
vipachips dipte ya˛ayan tüm
balıklar iÁin kullanılır. Günde bir
Amonyumu ve Nitriti kontrol
edınız ve gerklı ise sera toxivec
ile neutralize ediniz.

5
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BBiillggiissaayyaarr  ddeesstteekkllii  aakkvvaarryyuumm

sera size bir CD sunar bu CD yazılı bilgiler-
den daha öteye gider. sera – CD ile favori
balıınızın seÁimini ve hayal ettiniz akvary-
umun tasarını daha Áok kolay yaparsınız

sera – CD ile istediiniz kadar akvaryum
tasarlaya bilirsiniz ve bu tasarları deı˛tir-
mek ve saklamak imkanız var. sera – CD
otomatik hangi dip, balık, bitkiler , ta˛ uy-
gundur size söyler üstelik akvaryumunuza
kaÁ balık koya bilirsiniz söyler. 
Hayal ettiiniz akvaryum her a˛amasında
size canlı canlı gösterilir. sera – CD size bir
alı˛-veri˛ listesi verirr, böyle istediiniz 
herseyi satın alabilirsiniz.

sera — CD akvaryum kurulu-
munu kolayla˛tırır

sera – CD size 9
adet biyotop akva-
ryum hakkında
filmler gösterir
• Batı Afrika akvaryumu
• Kili balıı akvaryumu
• Asya akvaryumu
• Orta Amerika akvaryumu
• Malawi Gölü akvaryumu
• Tanganyika Gölü akvaryumu
• “Tropik yamur ormanıΩ akvaryumu
• Orta sert su akvaryumu
• Souk su akvaryumu

sera – CD filmdeki biyotop iÁerisindeki her
˛eyi dei˛tirebilmenizi salar.
• Akvaryum ebadını dei˛tirebilirsiniz: 

sera – CD her bitki ve balık türünden kaÁ
tane ekleyebileceinizi belirtir.

• Farklı balıklar ve bitkiler eklemek isterse-
niz: sera – CD söz konusu biyotopa uyum
salayabilecek dier balık ve bitki türlerini
gösterir.

sera – CD size balık ve bitki-
ler bir lexikon sunar. Tasar-
dıınız akvaryumlarınızı
ekranınızda kullanabilirsiniz.
sera – CD size daha Áok ˛ey
sunar!

Örnek: Ansiklopedi

42
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Örnek: Bitkiler iÁin dei˛im

programı

Örnek: Balıklar iÁin dei˛im 

programı

for your desired aquarium

- The CD

Installation note:Windows®
 95/98 orWindows®

 NT 4.0 (SP3)sera - The CD -will start
automatically

• Short films about   magnificent aquariums• More than a 1000   possibilities for design• Freely design as many   aquariums as desired• More than 120   colorful fish
• Beautiful aquatic plants• Screen saver of your   desired aquarium

CD-ROM

sera
Gm

bH
• P.O. Box 1466 • 52518 Heinsberg • Germany • www.sera.de

30/0
6G

B

sera Online-Laboratuvar ile
akvaryum bakımı daha Áok
kolay ve zevkli. Áok kolay su
testlerin, su hazırlıcıların
kullanımını örenebilirsiniz.
Devamlı akvaryumunuzun
ve bahÁe havuzunuzun su
kalitesini kontrol eder bilir-
siniz. Bunun avantajları
elde:
• aynı kalan su deerleri
• yosunlar ile daha az pro-

blemler
• balık hastalıkların erken

önlemnenmesi
• akvaryum bakımı iÁin daha

az zaman ve zamet

sera Online-Laboratuvar

Internete gidiniz ve görünüz

www.seralabor.com

Evaluation 
water test 

Overall condition
96%

Acidity 
pH – 6.5

Treatment: Possible causes for too low or rapidly
sinking pH values: Too low carbonate hardness, high
fish stock with according pollution (The filter
permanently forms acid during the pollutant
breakdown process. This is normal and impossible to
avoid.), and too high dosage of conditioners,
fertilizers and care products that release acids (e.g.,
pH-minus, peat preparations, CO2).
Remedial measures: Remove or reduce the above
mentioned causes, carry out water changes more
frequently with more alkaline water or water that has
a higher KH; sera pH-plus. Recommended dosage pH-
plus: First increase KH to 5 – 10 °dKH if it is lower.
Add 5 ml pH-plus per each 20 liters of water. Check
pH value after 12 hours and repeat addition of pH-
plus if necessary.

sera pH-plus

Water test

According to the input you provided we recommend the
displayed treatments and products.

save evaluation print new test

User:
Aquarium: Aquarium
Water type: 200 l Community Tank  




