
Genel Bilgi :

Tüm canlıların sağlığı,çevresindeki yaşam koşullarının sağlıklıolmasıyla
orantılıdır.Ancak;balıklar kendi yaşam koşullarının tercihini hiçbir şekilde yapamadıkları
için
Tüm sağlıklarısizin yapacağınız seçimlere bağlıdır.
Balık hastalıklarınıönlemek için,balıklarınızıhep aynıyerden almaya,balık kepçenizi
dezenfekte etmeye,su kimyasının doğruluğuna dikkat edip ve filtre sisteminin bakımını
düzenli olarak yapın.
Bilmelisiniz ki iyileşmesi çok kolay olabilecek küçük bir enfeksiyon bile,geç fark edildiği
yada fark edilmediğinde balıklarınızın kaybedilmesine neden olabilir.’Yeni balık aldım ve
eski balıklarımın da hepsi öldü’ yada ’aldığım balık daha 1 saat geçmeden öldü gibi sık
yaşanan durumlarda su kimyası,balığın ortam değişindeki fizyolojik değişimleri ve gözle
görülemeyen bakteriler önem taşır . Sizler sadece gereken ilgi ve dikkatle
yapabildiklerinizle bu kayıplarıen aza indirmeye çalışmalısınız.
İthali yapılan yada üreticiden toptancıya gelen balıklar,son satıcıya gelene kadar su
ısısında değişim,çok sayıda balığın dışkılarıyla suyu yıpratması,kimi zaman anestezi
altında nakledilmeleri neticesinde yıpranma ,stres,uyanamama ve hastalık bulaşmasıgibi
olağan sonuçlar yaşarlar.Balık alırken bunlarıbilerek hareket ederseniz yapacağınız
koruma ve bakım çok daha bilinçli olacaktır.
Tüm akvaryum severler için genel tavsiyemiz;yeni aldığınız balıklar için ısısıarttırılmışve
ilaçlıolan küçük bir karantina akvaryumuna sahip olmanızdır.Bunu uygulayabildiğiniz
sürece hem yeni balıkların iyileştiğini hem de eski balıklarınıza gelebilecek zararıen aza
indirmeye başladığınızıfark edeceksiniz.

Hastalıklar:

Beyaz benek:
Özellikle deri ve solungaçlarda gözle görülebilir beyaz noktacıklar şeklinde ortaya
çıkar.Parazit en olgun haline ulaştığında patlayarak yerinde bir delik bırakır.Bunu yapan
parazit su kaybına sebep olur.Tropik karma akvaryumlarda 12-18 saat içinde hemen tüm
balıklara bulaşır.Balıkların çoğu parazitlerle barışiçinde yaşarlar ama huzursuzluğu
kapıldıklarında bağışıklık sistemleri çöker ve bu parazitler çoğalır.Hazır olarak satılan
ilaçlara düzenli kullanıldıklarında 3 gün içinde cevap veren bu hastalık başladığıilk gün
fark edildiğinde bulaşmamasıkonusunda etkili olunabilir.Bu tip hastalıklar için akvaryum
malzemeleriniz arasında mutlaka bir beyaz benek ilacınıhazır tutmanızda fayda
vardır.Aynıhastalık deniz balıklarında da görülmektedir.

Gri salgıhastalığı: Belirtileri beyaz benek hastalığındakilerle hemen hemen aynıdır.Aynı
hastalık deniz balıklarında da görülür.Bu hastalığa neden olan parazitler ise ancak
mikroskop altında görülebilirler.Balıklar,bu parazitlere tepki verirlerken renkleri solar ve
hastalığa adınıveren büyük miktarda salgıüretirler.Bu hastalığın tedavisi beyaz benek
kadar kolay değildir.çünkü bu parazitler,tedaviye karşıdirenç gösterirler,çözümlerin
başında formalin banyosu gelir;bu konuda hekiminizden yardım almalıhastalığı
ilerlemeden önceki dönemde kontrol altına almaya çalışmalısınız.

Mantar hastalığı:
Özellikle göz,ağız,yüzgeç ve solungaç çevresinde beyaz pamukçuk-yün şeklinde



büyümelerle kendini gösterir.Mantar enfeksiyonlarıdaha çok zayıf düşmüş,yaralanmış
balıklarıetkiler ve bulaşır.Genel dezenfektan’dan çok Mantar hastalığıiçin hazırlanmış
özel ilaçlarla düzenli tedavi sonucu kesin çözüm alınabilir.

Yüzgeç(kuyruk)çürümesi:
Bu hastalığın nedeni saldırgan yüzgeç yiyicileridir.Akvaryumunuz temiz değilse iyileşmesi
zor olabilir.Hazır olarak satılan ilaçlar,fark edilebilen erken dönemlerde sonuç verecektir.
Patojenik bakteri hastalıkları:Balıkların dirençlerinin düşük olduğu durumlarda vücuda
yerleşerek hastalığıoluşturmaya başlarlar.yüzgeçten kuyruğa,ülserden kan
zehirlenmesine kadar görülen bakteriyel hastalıklar(vücudun kızarmasıyla ortaya çıkar)ile
sıklıkla karşılaşılır.İthal edilen yada toptancılardan satıcıfirmalara gelen balıkların
%70’inde bu rahatsızlıklara rastlanır.Karantina akvaryumu uygulamasıbalık kayıplarını
minimuma indirecektir.

Solungaç Parazitleri:
Normal olan balık birdenbire akvaryumun tabanında saklanmaya başlar. Olduğu yerde
sallanabilir, rengi koyulaşmıştır, gözleri kararmıştır, ve çok sık nefes alıyordur. Bazen
tabandan fırlar, özellikle solungaç kısımlarınıdekorasyonlara sürter. Alt ön yüzgeçlerini
oynatır. Bazen yüzeye yakın çıkar ve hareketsiz durarak daha iyi nefes almaya çalışır.
Solungaçlar ilk zamanlarda çok açılır, son devrelerde ise balık solungaçlarınıaçmadan
nefes almaya çalışır. Solungaçlara çok yakından baktığınızda parçalanmışkısımlara
rastlayabilirsiniz. Bu semptomlardan kısa bir süre sonra balıklar ölmeye başlar. Dışta
gözle görülür bir anormallik olmaz genelde, belki balığın zayıf düşmesine bağlıolarak
mantar-bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir, ama genelde bu enfeksiyonlar balığın
ölmesine yakın oluşur.
Yukarıda belirtilen semptomlardan özellikle göz kararmasıve sık nefes almaya dikkat
edilmelidir. Solungaç parazitleri normalde yetişkinlere zarar vermeseler de kötü su
koşulları, bakımsız bir akvaryum, veya tankın kaldıramayacağıkadar çok balık sayısı
sayılarında tam anlamıyla bir patlama yaratır.Formalin tedavisi ve düzenli bir bakım ile
kısa sürede sonuç alabilirsiniz.
Tüberküloz:Herhangi bir balığıetkileyebilir,zayıflama ve bazıdurumlarda ülserli şişliklerin
görülmesi sık rastlanan bir durumdur.Tüberküloz akvaryuma bir kez girdiğinde genellikle
hızla yayılır.Bu nedenle hasta,ölmüşyada ölmek üzere olan balıklarıakvaryumdan bir an
önce ayırmalısınız.Nadir durumlarda insanlarıda etkileyebilen bu hastalık ile
karşılaştığınız durumlarda ellerinizi iyice dezenfekte etmelisiniz


