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Japon balığı ve diğer soğuk su balıkları
Souk su bal˝klar˝ son derece güzel ve
hareketli hayvanlard˝r. Ba˛ka bir dünyadan
gelmi˛ olaanüstü yarat˝klara benzerler.
Dier süs bal˝klar˝ ile kar˛˝la˛t˝r˝ld˝˝nda,
daha dayan˝kl˝ olduklar˝ görülür, yeti˛tirme
ko˛ullar˝ da daha kolayd˝r. Özellikle ˝l˝man
iklim bölgelerinde, souk su bal˝klar˝ ak-
varyumda beslemek iÁin son derece uygun-
dur. Japon bal˝klar˝, dier tropik süs
bal˝klar˝n˝n Áou gibi sürü halinde ya˛amaz.
Yine de tek ba˛˝na b˝rak˝lmamal˝d˝r, aksi
takdirde bu s˝cak kanl˝ bal˝klar yaln˝zl˝k
Áekebilir.

1000 y˝l öncesinden beri Çin’de beslenmek-
te olan japon bal˝klar˝, insanl˝k tarihinin en
eski süs bal˝˝d˝r. Sar˝ ve k˝rm˝z˝n˝n büyü-
leyici tonlar˝ndaki bu bal˝klar hala zengin-
liin ve ˛ans˝n sembolü olarak kabul
edilmektedir. Japon bal˝˝n˝n, dier tüm
bal˝klara oranla daha fazla melez türü
vard˝r. Ama bu türlerin hepsi akvaryumda
beslemek iÁin uygun deildir.
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Bakımı kolay soğuk su balıkları

Japon bal˝˝
Carassius auratus

“NormalΩ japon bal˝klar˝ narin ve
zarif yap˝l˝d˝r. Renkleri beyaz lekeli
alt˝n sar˝s˝, turuncu, k˝rm˝z˝ tonlar˝n-
dad˝r.

Cennet bal˝˝
Macropodus opercularis

Erkek bal˝klar˝n bir arada bulun-
duu zaman agresif olduu al˝ml˝
bir türdür. Bu nedenle, akvaryu-
munuzda sadece tek bir erkek
bal˝k bulundurunuz.
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Comet Tail – Sarasa

Uzun yüzgeÁli k˝rm˝z˝ ve beyaz renklerdeki
bir Sarasa japon bal˝˝ türüdür.

Shubunkin

Gövde ve yüzgeÁ yap˝lar˝ normal japon
bal˝klar˝na benzemektedir. Ancak, tüm be-
denlerine yay˝lan siyah lekelerle birlikte ala-
cal˝ mavi ve turuncu tonlardaki renkleri bu
bal˝klar˝ dierlerinden ay˝r˝r.

Ay bal˝˝
Lepomis gibbosus

Ay bal˝klar˝, japon bal˝˝ akvaryu-
muna renkleri ve Áe˛itleriyle
farkl˝l˝k katmak iÁin eklenen sakin
souk su bal˝klar˝d˝r.
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Çok süslü japon balığı

Tül kuyruklu japonları birÁok renk
ve ˛ekilde bulacaksınız.

Tül kuyruklu bu japon bal˝˝n˝n kuyruk yüzgeÁi Áifttir. K˝sa
gövdeleri ve uzun yüzgeÁleri karakteristik özellikleridir.
Yava˛ yüzdükleri iÁin bu türü dier hareketli türlerle birlik-
te tutamazs˝n˝z.
Tül kuyruklu japon bal˝˝ türü daha s˝cak bir suya gereksi-
nim duyar (sayfa 9).

Ryukin tül kuyruk

Bu tül kuyruklu Áe˛it genellikle
k˝rm˝z˝ ve beyaz renklerdedir, bu
bal˝klar özellikle Japonya’da Áok
popülerdir. En belirgin özellikleri,
ba˛lar˝ ile s˝rt yüzgeÁleri aras˝nda
bulunan kamburdur.
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Tül kuyruklu japon bal˝˝nın farkl˝
renkteki bir örnei

›nci gövde

Pullar k˝vr˝ktır ve inci kolyeye ben-
zer.

Oranda

Gövde yap˝s˝ tül kuyruklulara ben-
zer. Orandalarda kafalar˝n˝n üze-
rinde k˝rm˝z˝ bir “ba˛l˝kΩ vard˝r.

Aslanba˛

Bu ad kafa yap˝s˝ nedeniyle veril-
mi˛tir. Tüm kafas˝n˝n etraf˝n˝ renkli
bir ˛i˛lik kaplamaktad˝r.

Gövde yap˝lar˝ farkl˝l˝k gösteren ba˛ka japon bal˝˝ türleri
de bulunmaktad˝r. Bu bal˝klar˝ beslemenizi önermediimiz
iÁin rehbere dahil etmedik.
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Akvaryum bitkileri

Akvaryum iÁindeki atmosfer ancak bitkiler eklendiinde bir
bütünlük olu˛turacakt˝r. Bu bitkiler yaln˝zca dekoratif
amaÁl˝ deildir, ayn˝ zamanda biyolojik kirleticilerin
parÁalanmas˝nda da önemli bir rol oynamaktad˝r. Bunun
yan˝ s˝ra oksijen de üretirler. Akvaryum bitkilerinin bak˝m˝
konusundaki detayl˝ bilgiyi “Su bitkilerinin doaya uygun
bakımıΩ ba˛l˝kl˝ ücretsiz sera rehberinde bulabilirsiniz.

Japon bal˝klar˝ akvaryum bitki-
lerini kemirmekten ho˛lan˝r.
Bu yüzden, Anubias gibi sert
yaprakl˝ bitkiler kullanman˝z˝
öneririz:

Alacalı Nana barteri Congensis Dev Anubias
(Anubias barteri var. nana) (Anubias congensis) (Anubias barteri)

Java Erelti otu Spiral Saz Para otu
(Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

Özellikle yavru japon bal˝klar˝ iÁin seratofilyum, Brazilian
Pennywort (Hydrocotyle leucocephala) ve elodya gibi h˝zl˝
büyüyen bitkiler uygun olacakt˝r.

Gül Tropica Amazon Java Yosunu
(Bacopa monnieri) (Echinodorus bleheri) (Vesicularia dubyana)



9

S˝cakl˝k, japon bal˝˝n˝n türüne bal˝ olarak
belirlenir. Özet olarak, dayan˝kl˝ japon
bal˝klar˝, Shubunkin ve Sarasa oda s˝cakl˝-
˝nda kendilerini rahat hisseder (18 – 24 °C).
K˝˛˝n bu s˝cakl˝k daha da dü˛ebilir. Hassas
türler iÁin yakla˛˝k 27 °C’lik s˝cakl˝k gerek-
mektedir, bu da dier türler iÁin fazla s˝cak
olacakt˝r. A˛˝r˝ yüksek ya da dü˛ük s˝cakl˝k-
lar˝ zaman˝nda fark edebilmeniz iÁin sera

Japon bal˝˝ iÁin uygun s˝cakl˝k nedir?
akvaryum termometresi kullanman˝z˝ öne-
ririz.

Japon bal˝klar˝n˝ yuvarlak kaplarda tutma-
mal˝s˝n˝z. Bal˝˝n hareketleri suda titre˛im-
lere neden olur, bu titre˛imler de camdan
dönerek bal˝a yans˝r. SonuÁ olarak, bal˝k
yan Áizgisinden sürekli kendi “yank˝s˝n˝Ω
al˝r. Bu da bal˝k üzerinde strese neden olur
ve bal˝˝n hastal˝klar kar˛˝s˝ndaki direncini
zay˝flat˝r. Bunun yan˝ s˝ra süs bal˝˝n˝z˝ 
yuvarlak kaplarda tutman˝z ba˛ka dezavan-
tajlara da neden olacakt˝r.

Temiz su iÁin büyük filtreler

Nispeten büyük olan japon bal˝klar˝ iÁin
performans seviyesi yüksek filtreler kullan-
man˝z˝ öneririz. sera biyolojik iÁ filtre B 200
ve B 400 suyu hem mekanik hem de biyolo-
jik aÁ˝dan temizler. Bu i˛lemi yerine getire-
bilmesi iÁin filtreye uygun filtre ekipmanı
tak˝n˝z. sera elyaf ve sera biofibres (biyolif)
su iÁindeki büyük parÁac˝klar˝ toplar
(örnein, yenmemi˛ yem parÁalar˝, ölü
yosun parÁalar˝). sera nitrivec’de de olduu
gibi, sera biopur ve sera siporax, sudaki 
kirleticileri parÁalayan yararl˝ filtre bakteri-
leri iÁin ideal bir ortam salamaktad˝r.

Akvaryumumu nasıl kurarım
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5 adımda akvaryum kurulumu

Dip malzemesini doldurunuz

Dekorasyon ve teknik donan˝m

Suyun hazırlanması

Akvaryum iÁine maksimum 2 cm yüksekli-
inde sera floredepot doldurunuz. Bu
tabakan˝n üzerini 5 cm’lik yeni y˝kanm˝˛
koyu, ince taneli akvaryum Áak˝l˝ ile kapla-
y˝n˝z. Ba˛lang˝Á a˛amas˝n-
da, sera floredepot
bitkilerin güÁlü kök-
ler salmas˝ ve gür
ye˛il yapraklara sahip
olabilmesi iÁin gerekli
besinleri salayacakt˝r.

1

2

3

Art˝k sera biyolojik iÁ filtre 
B 200 veya B 400’ü ya da sera
ayarlanabilir iÁ filtreler F’den
bir tanesini seÁerek sera
ısıtıcı ile birlikte akvaryu-
munuza monte ediniz. ›yi
temizlenmi˛ ta˛lardan ve
s˝cak suyla Áalkalanm˝˛ kök-
lerden küÁük bir su alt˝
manzaras˝ yarat˝n˝z.

Öncelikle, Áak˝llar˝n üzerine zemindeki
malzemenin havalanmas˝n˝ engellemek
amac˝yla bir tabak yerle˛tiriniz. Daha sonra
bu tabaın üzerinden akvaryumun üÁte
ikisi doluncaya kadar su ekleyiniz (18 – 24 °C).
Ard˝ndan sera aqutan ile
suyu kullan˝ma haz˝r hale
getiriniz. sera aqutan a˝r
metalleri balar, musluk
suyundaki kloru ve Áözü-
nür tuzlar˝ nötralize
eder. sera mineral salt
ekleyerek sudaki eksik
mineralleri tamamlaya-
bilirsiniz.



Tüm bitkileri yerle˛tirdikten sonra suyu
tamamlayıp sera nitrivec ile suyu haz˝r hale
getirebilirsiniz. sera nitrivec kirletici-
leri parÁalayan temizleyici filtre bak-
terilerine sahiptir. sera nitrivec kul-
land˝˝n˝zda doan˝n bal˝˝n˝za
uygun biyolojik bir denge olu˛tura-
bilmesi iÁin 24 saatlik “yarat˝c˝ bir
molayaΩ ihtiyac˝n˝z olacakt˝r.
Bal˝˝n yeni bir akvaryuma konul-
mas˝ iklim dei˛iklii anlam˝na
gelmektedir. Akvaryum ˝˛˝klar˝n˝
kapat˝n˝z. Bal˝˝ ta˛˝d˝˝n˝z torbay˝
aÁ˝n˝z ve suda yüzecek duruma
gelinceye kadar uÁlar˝n˝ d˝˛a doru birkaÁ
kez katlay˝n˝z. Yar˝m saat iÁinde torbaya iki ya
da üÁ misli su ekleyiniz. 30 dakika sonra bir
bal˝k kepÁesi yard˝m˝yla bal˝˝ akvaryuma
nakledebilirsiniz. Nakil s˝ras˝nda kulland˝˝n˝z
suyu her ko˛ulda lavaboya dökünüz.
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“Akvaryumumu nas˝l kurar˝mΩ ba˛l˝kl˝ sera
rehberinde bir akvaryumun kurulmas˝yla il-
gili daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayr˝ca
sera – CD’den konuyla ilgili görüntüleri de
izleyebilirsiniz.

Bitkiler4 Parma˝n˝zla Áak˝l iÁinde
bitkiyi dikebileceiniz bir
Áukur aÁ˝n˝z, yakla˛˝k
3 cm’ye kısaltt˝˝n˝z kök-
leri bu Áukura yerle˛tirip
etraf˝n˝ Áak˝llarla kapat˝n˝z.
Bunun ard˝ndan, her 2 – 3
haftada bir sera florena
s˝v˝ gübre kullan˝n˝z, sera flore-
nette A ve sera floreplus tablet-
lerden ekleyiniz.

Bal˝k5
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Uygun yem sayesinde sağlıklı ...

Japon bal˝klar˝, doal gereksinimleri ne-
deniyle Áe˛itlilii olan bir diyetle beslen-
melidir. Mideleri, ba˝rsaa benzer. Bu se-
beple, daha s˝k fakat ufak miktarlarda yem
yerler. Hareketliliklerinden ötürü bu
bal˝klar, tropikal bal˝klara oranla daha az
proteinli, daha kolay sindirilebilen karbon-
hidratlar iÁeren yemlerle beslenmelidir.

Tropikal bal˝klardan farkl˝ olarak, fazla pro-
teinden yararlanamazlar. Protein seviyesin-
deki fazlal˝k, yalanmaya neden olur ve su
kirliini art˝r˝r. Doal gereksinimlerine
uygun biÁimde beslenmedikleri takdirde
bal˝klar˝n˝z˝n muhte˛em renkleri solacakt˝r.

Japon bal˝klar˝ iÁin uygun yemler
sera gerekli tüm vitamin, mineral, eser element ve bitkileri
kapsayan, 40’tan fazla doal malzemeden olu˛an özel bir
japon bal˝˝ yemi sunmaktad˝r. Tüm bu malzemeler özenle
i˛lenmi˛tir. sera japon bal˝˝ yemi dier sera yemlerine
oranla daha az protein iÁerir, sindirimi kolayd˝r ve su
kirliliine neden olmaz.

Japon bal˝klar˝n˝n günlük beslenmeleri iÁin haz˝rlanm˝˛
olan sera goldy pul yem Spirulina ve buday tohumu iÁer-
mektedir. Tüm y˝l iÁin uygun bir “güÁ yemidirΩ.

Granül yem sera goldy Color bal˝klar˝n muhte˛em renkleri-
ni daha da güÁlendirir ve doal yoldan japon bal˝klar˝n˝n
hastal˝klar kar˛˝s˝ndaki direncini art˝r˝r. Yüksek miktarda
doal karoten iÁerir, bu nedenle japon bal˝klar˝n˝n büyü-
leyici renklerini daha canl˝ hale getirir. Sal˝k yönünden
destekleyici bitkiler ve deerli vitamin kompleksleri hassas
süslü japon bal˝klar˝n˝n bak˝m˝ iÁin idealdir.

sera goldy Royal üstün kaliteli bir granül yemdir. Suyun alt
ve orta k˝s˝mlar˝nda yem yemekten ho˛lanan süslü japon
bal˝klar˝n˝n beslenme ˛ekli iÁin de uygun bir yemdir. Bu
granül yem suda yava˛Áa batar, h˝zla yumu˛ayarak sert
k˝vam˝n˝ kaybeder.



Bal˝klar iÁin vitaminler
Souk su bal˝klar˝ Áeviktir ve fazla enerji
harcar. Bu sebeple, yemlerine vitamin ekle-
menizi öneririz. Böylece, hastal˝klar˝ ve
yetersiz beslenmenin yol aÁt˝˝ sendrom-
lar˝ önlemi˛ olursunuz. A˛a˝da belirtilen
durumlarda, japon bal˝˝na vitamin destei
verilmelidir:
• yeni bir ortama aktar˝ld˝˝nda
• her k˝smi su dei˛ikliinden sonra
• iyile˛me sürecinde
• hastal˝klar˝n ard˝ndan
• yumurtlama dönemlerinde

sera fishtamin yem üzerine kolayca damlat˝lan, s˝v˝ bir vita-
min katk˝s˝d˝r.

sera activant, tablet ˛eklindeki Áe˛itli vitaminlerin ve eser
elementlerin bir kar˝˛˝m˝d˝r. Bal˝klar˝n canl˝l˝˝n˝ ve renk-
lerinin parlakl˝˝n˝ art˝r˝r. Tabletleri bal˝klar˝n kemirmesine
izin vererek direkt olarak suya ekleye-
bilirsiniz.
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Japon bal˝˝ her zaman sanki Áok aÁm˝˛ gibi
görünür. Sizi aldatmalar˝na izin vermeyiniz.
Günde en fazla üÁ defa bal˝˝n birkaÁ dakika
iÁinde tüketebilecei kadar yem veriniz
haftada bir gün perhiz uygulaman˝z˝
tavsiye ederiz.

Beslenmede Áe˛itlilik yaratmak iÁin bal˝kla-
r˝n˝z˝ 2 – 3 farkl˝ tür yemle beslemenizi öne-
ririz. Ancak, bu yemleri ayr˝ ayr˝ veriniz ve
birbiriyle kar˝˛t˝rmay˝n˝z. KüÁük teneke ku-
tularda saklayınız. Aksi takdirde, aÁ˝lan yem
bayatlar ve iÁindeki deerli besinler etkin-
liklerini kaybeder.

... ve vitaminler sayesinde hareketli balıklar



Su parametreleri ve su testlerinin nas˝l
yapılacaı konusunda daha detayl˝ bilgi
edinmek iÁin “Su nas˝l test edilir ve doaya
göre ayarlan˝rΩ ba˛l˝kl˝ sera rehberinden
yararlanabilirsiniz.

Su dei˛imleri, suyun haz˝rlanması ve biyo-
lojik filtreleme konular˝nda “Doal ak-
varyum bak˝m˝ ve su filtrelemesiΩ ba˛l˝kl˝
sera rehberinde ayr˝nt˝l˝ bilgi sunulmu˛tur.

En iyi bak˝m ve besleme ko˛ullar˝na ramen
bal˝klar˝n˝z yine de bir hastal˝a yakalana-
bilir. “Süs bal˝klar˝ nas˝l sal˝kl˝ ya˛at˝l˝rΩ
ba˛l˝kl˝ sera rehberimizde ne tür hastal˝klar
olduunu ve bunlar kar˛˝s˝nda neler yapa-
bileceinizi anlatt˝k.
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Haftada bir kez % 25 – 30 oran˝nda k˝smi su
dei˛imi yapman˝z˝ öneririz. Tatl˝ suyu ak-
varyum iÁindeki su s˝cakl˝˝na uydurunuz
ve sera aqutan kullanarak suyu haz˝r hale
getiriniz. sera aqutan a˝r metalleri bi-

Japon balığının bakımı

raraya toplar ve japon bal˝˝n˝n
mukoza zar˝n˝ korur. Bu sayede
bal˝k strese daha az maruz kal˝r.

Biyolojik ar˝tma döngüsünün daha Áabuk
haz˝r hale gelmesini salamak iÁin ak-
varyum suyuna sera nitrivec ekleyiniz.
Sular˝n yumu˛ak olduu bir bölgede ya˛˝-
yorsan˝z, suyu sera mineral salt kullanarak
mineral yönünden zenginle˛tiriniz.

Haftal˝k olarak önemli su parametrelerini
kontrol etmenizi ve gerektii takdirde bun-
lar˝ normal düzeye indirmenizi öneririz.
sera test kitleri, s˝v˝ tabanlıdır. Bu kitlerin
küÁük konsantrasyonlarda bile kullan˝m˝ ve
ölÁülmesi son derece kolayd˝r. Ba˛langıÁ
iÁin a˛a˝da belirtilen sera test kitlerini kul-
lanman˝z˝ öneririz:

GH Toplam sertlik
KH Karbonat sertlii
pH deeri
NH4/NH3 Amonyum/Amonyak
NO2 Nitrit
NO3 Nitrat
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sera, kitaplarda yer alan bilgilerden daha
fazlas˝n˝ sunan bir CD haz˝rlad˝. sera – CD fa-
vori bal˝˝n˝z˝ ve istediiniz akvaryum kuru-
lumunu seÁmenizi oldukÁa basitle˛tirmek-
tedir.

Dierlerinin yan˝ s˝ra, sera – CD akvaryum
ebatlar˝n˝n, bal˝k, bitki ve dekorasyonun
mükemmel bir uyum iÁinde olduu güzel
bir souk su akvaryumu hakk˝nda da bir
film sunmaktad˝r. Siz de evinizde bu ak-
varyumu kurabilir ya da kendi dü˛üncele-
rinize göre bu örnek üzerinde dei˛iklikler
yapabilirsiniz. sera – CD dier souk su
bal˝klar˝, bitkileri ve dekorasyonu hakk˝nda
da bilgi vermektedir.

Souk su akvaryumunun yan˝ s˝ra, sera – CD
bal˝˝n doal habitat˝na uygun dekore edil-
mi˛ 8 farkl˝ biyotop daha sunmaktad˝r. Bu
akvaryumlar˝ da kendi fikirleriniz dorul-
tusunda dei˛tirebilirsiniz. Bu biyotop ak-
varyumlar iÁin önerilen her ˛ey biyolojik
aÁ˝dan uygundur. SonuÁ olarak, ortaya
bak˝m˝ kolay ama egzotik ve ˛˝k görünümlü
akvaryumlar Á˝kar. Ayr˝ca, 1000 seÁenek
aras˝ndan kendi akvaryumlar˝n˝z˝ geli˛tire-
bilirsiniz.

sera – CD’de yer alan dei-
˛im programlar˝ndan yarar-
lanarak akvaryumunuzdaki
bal˝k, bitki ve dekorasyon
üzerinde dei˛iklikler yapa-
bilirsiniz. sera – CD yap˝lan
her dei˛iklii kontrol eder
ve örnein akvaryuma fazla
bal˝k eklendiyse, bunu belir-
tir.

sera – CD bir akvaryumu nas˝l kurabilecei-
nizi film olarak göstermektedir. CD’de bal˝k
ve akvaryum bitkileri hakk˝nda bir ansiklo-
pedi ve bunun yan˝ s˝ra akvaryum bak˝m˝-
n˝n temel noktalar˝ hakk˝nda bir de
rehber yer almaktad˝r.

sera – CD hakk˝nda
daha detayl˝ bilgiyi
ücretsiz kitapÁ˝˝-
m˝z “sera – Hayal-
lerinizdeki akvar-
yumΩ da bulabilirsi-
niz.

Bilgisayar destekli akvaryum planlaması




