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Akwarium jest jak wakacje w domu. 
Kolorowe aktywne życie wewnątrz akwa-
rium oraz tajemnicze piękno podwodnego 
świata odwróci Twoją uwagę od stresu dnia 
codziennego. Posiadanie akwarium zape
wnia wiele urozmaicenia, zadowolenia, 
zaw sze znajdzie się coś ciekawego w domu, 
co przyciągnie uwagę. 
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Jeżeli dostosujesz się do reguł zamieszczo-
nych w tym sera poradniku, założenie 
akwarium i jego pielęgnacja nie będzie 
wymagała zbyt dużego nakładu pracy. 
Firma sera wspomoże Cię wysokiej jakości 
naturalnymi pokarmami. 
Życzymy Ci dużo radości i sukcesów!
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W większości przypadków różne gatunki 
ryb ozdobnych trzymane są razem w akwa-
rium. Biorąc ten fakt pod uwagę musicie 
zdać sobie sprawę, jak one żyją w natural-
nych warunkach. W dalszej części poradnika 
firma sera przedstawi, jak wybierać ryby  
i ewentualnie według jakich kryteriów 
dobrać cały świat podwodny do akwarium 
słodkowodnego. Dla akwariów słonowod-
nych jest osobny poradnik firmy sera.

Szczególnie jeden gatunek ryb interesuje 
Cię tak bardzo, że tylko ten gatunek chcesz 
trzymać jako zwierzątko domowe? Naj pierw 
zorientuj się, czy wybrany gatunek jest 
odpowiedni do trzymania go w takim akwa-
rium.

W tym przypadku decydujecie się na zwie
rzęta, które wywodzą się z tego samego 
środowiska. Możecie stworzyć naturalną 
część świata podwodnego. Taki fascynują-
cy rodzaj akwarium ma wiele zalet. Ryby, 
rośliny i dekoracja harmonizują ze sobą. 
Wszystkie ryby potrzebują takich samych 
właściwości wody. Utrzymywanie takiego 
akwarium jest stosunkowo nieskomplikowa-
ne. I jeżeli naprawdę sprawia Wam to przy-
jemność, to stwórzcie w swoim domu część 
podwodnego świa ta Amazonii, lasu desz-
czowego lub jeziora Malawi. Przypominać to 
będzie wakacje w domu. Ale pozwólcie nam 
teraz omówić inny rodzaj akwarium.

Akwarium dla jednego 
gatunku ryb

Akwarium biotopowe

Akwarium zbiorcze
Masz zamiar hodować ryby ozdobne i rośli-
ny, które wywodzą się z różnych rejonów – 
po prostu tak, jak Ci się podoba. Oczywiście 
musisz być pewny, że ryby ozdobne są 
łagodne względem siebie, a wymagania co 
do składu wody i temperatury są takie same 
dla nich wszystkich.

Na początku firma sera zaprezentuje Wam 
kilka ryb ozdobnych odpowiednich do 
akwarium zbiorczego dla początkujących 
akwarystów. Następnie opiszemy kilka 
akwariów biotopowych.

Ryby ozdobne żyją w różnych strefach 
wody. Są ryby, które pływają przy 
powierzchni, w środkowej strefie czy przy 
dnie akwarium. Prosimy wziąć ten fakt 
pod uwagę podczas wyboru ryb. 
Powinniście również znać rozmiar swoje-
go akwarium zanim wybierzecie ulubione 
gatunki ryb. Podstawową zasadą jest:  
1 cm ryby dorosłej na litr wody.

Ważne

Wybór ryb ozdobnych i ich środowiska
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Oferta ryb ozdobnych dostępna na rynku 
jest – przynajmniej dla początkujących – 
ogromna. Przede wszystkim każdy sprze-
dawca ma w swoich akwariach ryby rozma
itych kolorów kształtów i wielkości. Wiele 
pięknych ryb jest łatwych w pielęgnacji, 
także dla początkujących, jednak są też 
gatunki odpowiednie dla specjalistów.

Tak samo, jak w prawdziwym życiu, tak rów-
nież w środowisku wodnym każdy gatunek 
ryb posiada szczególne cechy charaktery-
styczne i wymagania, z którymi nie wszy-
scy współmieszkańcy mogą sobie poradzić. 
Dlatego też ważną sprawą jest wzięcie pod 
uwagę zachowań terytorialnych, wymagań 
co do spokoju, przyzwyczajeń, odżywiania 
się i snu u różnych gatunków i dopasowanie 
ich do siebie.

 
Piękniczkowate

Istnieje wiele kolorowych odmian hodowalnych 
zmienniaka plamistego.

Hodowlane odmiany samców gupika mają wspa-
niałe płetwy grzbietowe i ogonowe.

Mieczyki są szczególnie szybkimi pływakami.

Fascynują początkujących i zaawansowa-
nych akwarystów. Są ciągle aktywne i bar
dzo przyjazne. Te kolorowe, żywe ryby 
mieszkają głównie w górnej części akwa-
rium.

Większość ryb ozdobnych w naturze żyje 
w ławicach i dlatego również w akwarium 
powinny być trzymane w grupach  
6 – 8 sztuk z gatunku. W ten sposób będą 
one również bardziej atrakcyjne wizualnie.

Ważne

Akwarium zbiorcze
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Przebywają głównie w środkowych war
stwach wody. Objawiają silne skłonności do 
pływania w ławicach i są tym bardziej atra
kcyjne, im więcej ryb trzyma się razem  
w akwarium.

Bystrzyki Axelroda są podobne do neonów Innesa 
pod względem wymagań. Przez całą długość 
ciała biegnie czerwony pas.

Bystrzyki (Hyphessobrycon) są różnokolorowe. 
Są spokojnymi, wytrzymałymi rybami stadnymi.

Neony Innesa są bardzo popularne dzięki ich 
wspaniałym kolorom i są łatwe w hodowli także 
dla początkujących.

Wytrzymałe i kolorowe. Ich żywe zachowa-
nie sprawia, że akwarium nigdy nie jest 
nudne. Należy spytać sprzedawcy o osta
teczny rozmiar ryby, bowiem np. niektóre 
karpiowate (np. brzanka rekinia) stają się za 
duże do akwarium.

Titejki (Barbus titteya) piękne i spokojne ryby.

Brzanki sumatrzańskie (Barbus tetrazona) przycią-
gają uwagę dzięki swoim prążkom. Tych żywych 
ryb nie wolno trzymać razem z długopłetwymi ryba-
mi (np. żaglowcami, gurami, hodowlanymi odmia-
nami welonów) ponieważ będą im skubać płetwy. 

Danio pręgowane wykazują wyraźne skłonności 
do przebywania w stadach.

Kąsaczowate Brzanki i danio 
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Wykazują wielele interesujących zachowań, 
ale tylko niektóre z nich nadają się dla 
po czątkujących. Większość dużych gatun-
ków jest agresywna i raczej wybredna. 
Żaglowiec skalar i karłowate pielęgnicowate 
mogą być z łatwością trzymane przez 
po czątkujących.

Przez cały dzień poszukują pożywienia  
w niższych warstwach wody. Są rybami 
stadnymi, których w żadnym wypadku nie 
powinno się trzymać pojedynczo. Należy 
trzymać co najmniej 4 osobniki tego same-
go gatunku. W przeciwnieństwie do słysza-
nych czasami stwierdzeń, kirysy nie są 
“zbieraczami śmieci”, lecz tak samo jak inne 
ryby akwariowe potrzebują zbilansowanego 
pożywienia o wysokiej jakości! 

Barwniaki potrzebują jaskiń, żeby móc schować 
się i rozmnażać.

Pielęgniczki Ramireza są bardzo pięknymi rybami 
i należy je trzymać tylko ze spokojnymi rybami.

Skalary są łatwymi w utrzymywaniu gatunkami pielęgnicowatych.     Stanowczo nie powinny być trzymane  
z bystrzykami Axelroda lub neonami Innesa, ponieważ ryby te są          przysmakiem większych skalarów.

Pielęgnicowate Kirysy
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Czują się dobrze w akwarium z dużą ilością 
roślin. Są spokojne i nie zagrażają innym 
rybom. Ich specyficzną cechą jest dodatko-
we oddychanie za pomocą specjalnego 
organu, tzw. labiryntu (stąd nazwa ryb). 
Dlatego jest całkiem normalne, że błędni-
kowce oddychają powietrzem znad po wie
rzchni wody.

Zawsze korzystnie jest łączyć ryby, które 
zamieszkują różne warstwy wody, np. gupi-
ki, gurami, neony i kiryskowate lub zmien-
niaki plamiste, brzanki, karłowate pielęgni-
cowate i kiryskowate. W obu przypadkach 
powinieneś wpuścić kilka ryb jedzących 
glony. Warte polecenia są szczgólnie osią-
gające małe lub średnie rozmiary – zbrojnik 
niebieski (Ancistrus cf. dolichopterus)  
i Otocinclus cf. affinis. Ryby te stale zeskro-
bują glony z szyb, kamieni i liści roślin. 
Glony jedzą również piękniczkowate (gupiki, 
zmienniaki plamiste, molinezje ostrouste, 
mieczyki itd.). 

Większość ozdobnych ryb czuje się dobrze 
w wodzie o temperaturze ok. 25° C i obojęt-
nym pH (6,5 – 7,5).

Bojowniki są dostępne w wielu różnych kolorach. 
Pomiędzy sobą samce walczą bardzo gwałtownie, 
dlatego zalecamy trzymanie tylko jednego samca 
z jedną samicą. Bojowniki są całkowicie pokojowo 
nastawione wobec innych gatunków ryb.

Prętniki karłowate są jednymi z najpiękniejszych 
ryb akwariowych. Forma dzika ma czerwone  
i niebieskie paski, ale obecnie rozmnażane są też 
pomarańczowoczerwone formy hodowlane.

Para gurami perłowych jest bardzo atrakcyjna  
w zbiorniku obsadzonym roślinami.

Błędnikowce
Warte polecenia  
kombinacje ryb



Ile powinno się sadzić roślin? 
Aby Twoje akwarium było źródłem długo
trwałej zabawy należy zwrócić uwagę na 
następujące podstawowe zasady obowią-
zujące podczas sadzenia:

Tworzy to ok. 80 roślin dla akwarium 100 cm 
x 40 cm.
(W przypadku roślin w wiązkach, np. tych 
bez doniczki, każda pojedyncza łodyga 
li czona jest jako jedna roślina.)

Rośliny spełniają ważne  
zadania w akwarium.

Zróżnicowanie odcieni zieleni wnosi do 
akwarium spokój i harmonię. Pięknie obsa-
dzone akwarium jest relaksującym, dekora-
cyjnym “przyciągaczem” wzroku w Twoim 
domu.

Razem z bakteriami w podłożu rośliny two-
rzą efektywny system filtracyjny. Należy 
posadzić szybko rosnące gatunki roślin 
takie jak: rogatek (Ceratophyllum demer
sum) lub moczarka (Elodea/Egeria), które 
usuwają z wody od pierwszego dnia zanie-
czyszczenia takie jak azotany.
Podczas fotosyntezy rośliny pobierają dwu-
tlenek węgla, a wzbogacają wodę w tlen.
Rośliny dają rybom schronienie, a więc 
redukują stres. Młode ryby potrzebują gęsto 
posadzonych delikatnych roślin, aby scho-
wać się przed ich głodnymi współ miesz
kańcami.

zielone płuca  
podwodnego świata

99

Rośliny:

Długość  
akwarium  

(cm)
x
50

Szerokość  
akwarium  

(cm)
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Do sadzenia z przodu najodpowiedniejsze 
są rośliny małe, które nie zasłaniają widoku 
w akwarium. Wysokość powinna wynosić 
do 15 cm.

Do tej kategorii zaliczamy wyższe rośliny. 
Rośliny rosnące pośrodku dzieli się na tzw. 
samotne i grupowe.

Zwartka 
(Cryptocoryne nevillii)

Żabienica 
(Echinodorus grisebachii)

Mech jawajski 
(Vesicularia dubyana)

22 – 28° 22 – 28° 22 – 30°

Anubias barteri Anubias 
(Anubias sp. 
“gatunek indonezyjski”)

Różdżyca rutewkowata 
(Ceratopteris 
thalictroides)

Strzałka szerokolistna 
(Sagittaria platyphylla)

Alternanthera reineka
(Alternanthera reinickii)

Kabomba zielona 
(Cabomba aquatica)

22 – 30° 22 – 28°

 –

20 – 28°

15 – 22°

 –

23 – 28°

 

23 – 28°

PPP

WWW

Rośliny rosnące z przodu

Rośliny rosnące pośrodku
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Rośliny samotne mają większe zapotrzebo
wanie na miejsce i najlepiej sadzić je poje
dynczo; rośliny grupowe mają z reguły 
wy smukły kształt i wyglądają najlepiej, jak 

sama nazwa wskazuje, gdy rosną w gru
pach.

P  = roślina pojedyncza   W  = roślina w wiązce

Anubias karłowaty 
(Anubias barteri var. nana)

Ponikło maleńkie 
(Eleocharis pusilla)

Lilaeopsis nowoze
landzki (Lilaeopsis 
novae zealandiae)  
(błędnie sprzedawana 
często jako Echino  
dorus tenellus czyli 
żabienica delikatna)

22 – 28° 18 – 26°

 –

18 – 26°

Kryptokoryna orzęsiona
(Cryptocoryne ciliata)

Bleher’s Swordplant 
(Echinodorus grisebachii 
“Bleherae”)

Lotos
(Nymphaea lotus)

22 – 26° 22 – 28° 23 – 28°

Kryptokoryna falista 
(Cryptocoryne crispatula) 
lub Kryptokoryna wendta 
(Cryptocoryne wendtii)

Mikrozorium oskrzydlone
(Microsorium pteropus)

23 – 28° 22 – 28°

Ludwigia błotna
(Ludwigia palustris)  –

18 – 26°

PPP

W W W

Ponikło maleńkie 

Zapotrzebowanie na światło: wysokie średnie małe

Szybkość wzrostu: szybka średnia wolna
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Wysoko rosnące rośliny powinno się umie
ścić w tylnej części i po bokach akwarium. 
Posadzone z przodu zasłaniają widok i zabie
rają za dużo miejsca do pływania dla ryb. 
Szybko rosnące rośliny, jak rogatek sztywny 

(Ceratophyllum demersum) i mo czarka argen
tyńska (Egeria densa) są wspaniałymi dostar
czycielami tlenu i usuwają z wody, przyczy
niające się do rozwoju glonów, azotany.

Onowodek kędzierzawy
(Aponogeton crispus)

Moczarka argentyńska 
(Egeria densa)

Wywłócznik 
(Myriophyllum aquaticum)

4 – 28°

 –

20 – 24° 10 – 26°

Żabienica wielka 
(Echinodorus martii)

15 – 28°

Nurzaniec amerykański 
(Vallisneria americana)

15 – 30°

Rośliny wodne muszą być przenoszone w 
wilgoci. Zawiń je w zmoczoną gazetę lub 
podobny materiał. Oprócz 
specjalnych torebek do 
transportu roślin, sera 
torebki dla ryb są również 
idealne. Zapytaj wyspec
jalizowa nego sprzedawcę!
Więcej informacji o rośli
nach akwarystycznych 
znajdziecie w poradniku 
fi rmy sera “Wspaniałe 
akwarium z bujną roślin-
nością”.

Ważne

Rośliny rosnące z tyłu
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Kamienie
Granit i bazalt są  
odpowiednie do  
użycia w akwariach 
słodkowodnych. 
Zanieczyszczone  
olejem skały, ruda  
i kamień z pozosta
łościami metalu są  
nieodpowiednie do 
akwarium, nawet jeśli 
wyglądają bardzo  
ładnie. Należy  
opłukać dokładnie 
każdy kamień prze-
gotowaną wodą. Nie 
powinno się używać  
za dużo kamieni. 
Konstrukcje z kamieni 
powinny być sklejone 
za pomocą silikonu  
(ale specjalnego do 
akwariów, nie  
zawierającego  
toksyn), aby  
zapobiec zawaleniu, 
które może być  
spowodowane 
przez grzebiące 
ryby.

Drewno
Drewno z pokładów 

torfu, które jest  
dostępne w każdym 

sklepie zoologicznym, 
nadaje się 
prawie do 

każdego 
akwarium  

słodkowodnego 
(wyjątek: akwaria dla 

wschodnioafrykańskich 
pielęgnicowatych). 
Drewno bagienne  
jest dekoracyjne  

i wytrzymałe. Pochodzi  
z torfowisk i jest  

skutecznie zakonser-
wowane. Nie pływa po 

nasiąknięciu wodą. 
Należy kupować  

drewno tylko  
u wyspecjalizowanego 
sprzedawcy! Zebrane 
samodzielnie drewno  

w akwarium  
butwieje oraz  

wydziela różne  
substancje zanieczysz

czające wodę. Kokos  
i muszle ślimaków  
również stanowią  

interesującą dekorację 
oraz schronienie  

dla ryb.

Dekoracja
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Region Amazonki to system rzek, który 
posiada największą ilość wody na ziemi. 
Mnóstwo barwnych ryb pochodzi z obszer-
nego terenu Amazonki w Ameryce 
Południowej. Różnorodne kształty ryb 

ozdobnych, skały i korzenie dekoracyjne, 
tak samo jak bujna roślinność – to sekret 
sera akwarium biotopowego typu 
Ameryka Południowa, który dzięki swojej 
egzotyce przyciąga uwagę.

Zbiorcze akwarium biotopowe reprezentuje 
środowisko ryb ozdobnych. Ten typ akwa-
rium wygląda szczególnie egzotycznie, jest 
również łatwe w pielęgnacji, ponieważ 
wszystko w nim wywodzi się z jednego 
rodzaju wody. Zalety opisaliśmy na str. 4.

W tym poradniku przedstawimy trzy przy-
kłady akwariów biotopowych, które można 
założyć w akwariach o szerokości 60 lub  
80 cm.

sera akwarium biotopowe – Ameryka Południowa
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Plan sadzenia roślin w akwarium
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Lokalizacja Wielkość akwarium / Ilość roślin

Bleher’s 
Swordplant
(Echinodorus 
grisebachii 
“Bleherae”) 1 1

Żabienica 
drobnokwia-
towa
(Echinodorus 
parviflorus) 1 2

Strzałka  
szerokolistna
(Sagittaria  
platyphylla)

1 3

Kabomba  
zielona
(Cabomba 
aquatica) 2 2

Echinodorus 
“red devil”

3 5

3 4

Lilaeopsis 
mauritiana

3 5

Strefa 
pływania Wielkość akwarium / Obsada ryb

Pielęgniczka kakadu 
(Apistogramma cacatuoides)

1

1

1

1

Żałobniczka  
(Gymnocorymbus ternetzi)

4 6

Bystrzyk Pereza 
 (Hyphessobrycon erythrostigma)

 – 5

Kirys sterby  
(Corydoras sterbai)

4 6

Otocinclus  
(Otocinclus sp. cf. affinis)

5 7

Wielkość akwarium / Dekoracje

Ciemny żwirek (lekko czerwonawy)

warstwa o 
grubości  

5 cm

Drobny, biały żwirek

na “ścieżkę 
piasku”

Płaskie, czerwone łupki kamieni  
(lub podobne łupki kamieni)

5 – 7 
sztuk

10 – 12 
sztuk

Średniego rozmiaru korzenie  
(lub podobne korzenie)

1 1

60 80

60 80

Podłoże

Rośliny Ryby
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Lilaeopsis  
nowozelandzki
(Lilaeopsis 
novae 
zealandiae)
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W Ameryce środkowej ryby żyją często  
w czystej, płynącej wodzie. Gatunki żyworod-
ne (np. mieczyki i zmienniaki) to bardzo  
kolorowe i żywe zwierzęta. sera akwarium 

biotopowe typu Ameryka środkowa jest 
bardzo interesujące, nie tylko dzięki aktyw-
nym rybom, ale również dzięki pojawiające-
mu się od czasu do czasu narybkowi.

sera akwarium biotopowe – Ameryka Środkowa
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Wielkość akwarium / Dekoracje

Ciemny żwirek (lekko czerwonawy)

warstwa o 
grubości  

5 cm

Drobny, biały żwirek

na “ścieżkę 
piasku”

Płaskie, zielone łupki kamieni
(lub podobne łupki kamieni)

10 – 12 
sztuk

15 – 17 
sztuk

60 80
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Lokalizacja Wielkość akwarium / Ilość roślin

Bakopa  
karolińska
(Bacopa  
caroliniana)

3 4

Strzałka  
szerokolistna
(Sagittaria  
platyphylla)

2 4

Echinodorus 
“red devil”

1 2

Kabomba  
zielona
(Cabomba 
aquatica) 2 3

Żabienica  
reni
(Echinodorus 
“reni”) 1 1

Lobelia 
szkarłatna
(Lobelia  
cardinalis) 3 4

Żabienica  
delikatna
(Echinodorus 
tenellus) 4 6

60 80

Podłoże

Rośliny Ryby

üb
er

al
l

Strefa 
pływania Wielkość akwarium / Obsada ryb

Mieczyk Hellera  
(Xiphophorus helleri)

–

–

2

3

Zmienniak plamisty 
(Xiphophorus maculatus)

1

2

2

3

Kirysek czarnopasy  
(Corydoras melanistius)

5 5

Zbrojnik niebieski  
(Ancistrus sp. cf. dolichopterus)

– 2

60 80
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Występujące w Azji ryby żyją w zbiornikach 
o słabym przepływie wody. Jest to woda 
mało natleniona, w której dobrze czują się 
ryby labiryntowe (np. prętniki). Wykształciły 
one interesujące formy zachowań, a miano-

wicie potrafią pobierać konieczny do życia 
tlen z powierzchni wody. Różnorodne 
kształty i kolory azjatyckich ryb w sera 
akwarium biotopowym typu Azja są ciągłą 
inspiracją.

sera akwarium biotopowe – Azja
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Wielkość akwarium / Dekoracje

Ciemny żwirek (lekko czerwonawy)

warstwa o 
grubości  

5 cm

Drobny, biały żwirek

na “ścieżkę 
piasku”

Bambusowe łodygi  
(X w planie sadzenia)

– 4

Wysoki korzeń Długi korzeń  
(lub podobne korzenie)

po 1 
z

każdego 
rodzaju

po 1 
z

każdego 
rodzaju

60 80

Lokalizacja Wielkość akwarium / Ilość roślin

1 2

Nadwódka  
wielonasienna
(Hygrophila 
polysperma)

2 3

Zwartka
(Cryptocoryne 
nevillii) 2 3

Nurzaniec
(Vallisneria  
nana) 2 3

Lotos tygrysi
(Nymphaea  
lotus) 1 3

2 3

1 1

Aegagrophila 
linnaei

2 3

Zwartka wendta 
brązowa
(Cryptocoryne 
wendtii)

2 3

Zwartka wendta 
zielona
(Cryptocoryne 
wendtii)

2 3

60 80
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Podłoże

Rośliny Ryby
Strefa 

pływania Wielkość akwarium / Obsada ryb

  

1
Bojownik 

syjamski

1
1

Prętnik 

karło waty

Tęczanka neonowa  
(Melanotaenia praecox)

– 6

3

3

3

3

Kosiarka  
(Crossocheilus siamensis)

3 4

Piskorek  
(Pangio kuhlii)

3 5

Krewetka Amano  
(Caridina multidentata)

5 7

Prętnik karłowaty 
(Colisa lalia)

Bojownik syjamski 
(Betta splendens)

60 80
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Brzanka wielkołuska  
(Barbus oligolepis)

Mikrozorium 
oskrzydlone
(Microsorium 
pteropus)

Zwartka
(Cryptocoryne 
“green gecko”)

Nadwódka  
trójkwiatowa
(Hygrophila  
difformis)
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Dla zapewnienia tropikalnym roślinom 
i rybom warunków odpowiadającym ich 
wymaganiom konieczne są:

• oświetlenie (LED, PLT5, T8),
• grzałka i
• fi ltry wewnętrzne i zewnętrzne.

OświetlenieWyposażenie techniczne

Filtry 
zewnętrzne

Grzałka

Oświetlenie

=    2,6 cm

Oświetlenie

Grzałka

Filtry 
we wnętrzne

Oświetlenie
sera T8 fluorescent tubes zostały opraco
wane zgodnie z najnowszymi odkryciami 
technologii oświetlenia. Jakość “Made in 
Germany” wskazuje na najniższe zużycie 
energii przy jak najlepszej wydajności 
oświetlenia. Dzięki zastosowaniu najnow
szych substancji fluorescencyjnych, 
świetlówki te praktycznie nie wydzielają 
światła, które sprzyja rozwojowi glo
nów. Informacje na temat idealnego 
połączenia sera fluorescent tubes do 
Twojego akwarium znajdziesz u swo
jego wyspecjalizowanego sprzedaw
cy lub w sera prospekcie “Naturalne 
światło do akwarium i terrarium”. 
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Większość ryb akwariowych jest przystoso-
wana do wody o temperaturze ok. 25° C. 
Dlatego woda akwariowa powinna być 
odpowiednio ogrzewana.
Grzałka akwariowa musi być umieszczona  
w akwarium w taki sposób, aby woda 
zawsze ją opływała, a więc żeby ogrzewała 
wodę równomiernie.
Wymagana ilość watów jest bardzo łatwa 
do obliczenia. Przelicznik jest taki: 1,5 wata 
na litr wody w pomieszczeniach lekko  
o grzewanych. Jeśli akwarium jest umiesz
czone w ciepłym pokoju, to wystarczy 1 wat 
grzałki na 1 litr wody w akwarium. Można 
też bez wątpliwości wziąć grzałkę o więk
szej mocy (oczywiście z termostatem),  
a konsumpcja energii do produkcji określonej 
ilości ciepła jest taka sama.

sera aquarium heaters są całkowi-
cie szczelne i odporne na wodę 
słoną.
Regulacja temperatury jest bardzo 
prosta dzięki pokrętłu ze skalą tem-
peratury. sera aquarium heaters 
do s tępne są w różnych mocach od  
25 W do 300 W i zaopatrzone  
w siateczki ochronne.

Dla każdego rozmiaru akwarium – odpowiednia sera aquarium heater

Grzałka

Silniejsza grzałka ma większe rezerwy 
energii, np. w razie awarii ogrzewania  
w Twoim domu.

Nasze uwagi

Wyposażenie techniczne

Jak wybrać odpowiednią grzałkę:

25 50 75 100 150 200 250 300

25W 50W 50W 75W 100W 150W 200W 250W

25W 50W 75W 100W 150W 200W 250W 300W

75W 100W 150W 200W 300W 2 x
200W

2 x
250W

2 x
300W

T T     

 T =

T 

Wielkość akwarium

litry

5° C

10° C

15° C
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Schematowy opis oczyszczania wody w akwarium przy pomocy wkładów filtracyjnych firmy 
sera zawartych w filtrach zewnętrznych i wewnętrznych.

Czysta 
woda

Filtrowanie  
w zgodzie z naturą

sera biofibres lub sera filter 
sponge gromadzą grubo-
ziarniste cząsteczki i zawie-
siny.

sera filter wool lub sera filter 
mat (floss) gromadzą małe 
cząsteczki zanieczyszczeń. 
sera filter mat (floss) można 
użyć podczas mechanicznej 
filtracji wstępnej w połączeniu 
z sera filter sponge.

Odchody ryb
Części roślin

Pozostałości pokarmu

Mechaniczna  
filtracja wstępna

Bakterie czyszczące zawarte 
w sera filter biostart osie dlają 
się w sera siporax Profes
sional i natychmist rozpoczy-
nają biologiczny rozkład zanie
czyszczeń w filtrze. Bakterie 
czyszczące w skale wulka
nicznej z sera bio nitrivec 
czyszczą wodę w akwarium.

Amon/amoniak (NH4/NH3)

Azotyny (NO2)

Azotany (NO3)

Pokarm dla roślin

Czysta woda 

Biologiczne  
oczyszczanie wody

Mechaniczna  
filtracja końcowa

Wyposażenie techniczne



Filtracja wody zgodnie z naturą

dbają o to, aby zanieczyszczenia, takie jak 
odchody ryb czy szczątki roślin, zostały 
rozłożone biologicznie.
Oczyszczanie wody w akwarium przy 
pomocy systemów filtracyjnych firmy sera 
działa na tej samej zasadzie.

W naturze woda sączy się przez warstwy 
podłoża i w ten sposób jest mechanicznie 
oczyszczana. Mikroorganizmy na dnie prze-
kształcają zanieczyszczenia w składniki 
pokarmowe. Woda dostaje się przez źródła 
do strumieni, rzek i jezior. Tutaj również 
mikroorganizmy (“bakterie oczyszcząjce”) 
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Mechaniczne oczyszczanie wody
Większe i solidniejsze cząsteczki 
brudu, jak pozostałości pożywienia, 
części roślin i glonów wyłapywane są 
podczas mechanicznego oczyszcza-
nia wody, aby nie zablokować biolo-
gicznych wkładów filtrujących.

sera biofibres lub sera filter spon
ge efektywnie zbierają duże czą-
steczki brudu. W ten sposób kolejne 
wkłady filtrujące chronione są przed 
gruboziarnistymi zanie czyszczeniami 
i podnoszą przez to biologiczną 
efektywność filtra.

sera filter wool składa się z solid-
nych włókien, które magazynują 
przez dłuższy czas małe cząsteczki 
zanieczyszczeń bez przylepiania się 
czy zapchania. sera filter wool 
może być płukana wielokrotnie.

sera filter mat (floss) zapobiega 
przedostawaniu się włókien waty do 
silnika. W zależności od systemu fil-
tracyjnego sera filter mat (floss) 
spełnia te same zadania co sera fil
ter wool.
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sera siporax Professional zostaje 
umiejscowiony w filtrze i zapewnia 
idealne warunki dla różnych rodza-
jów bakterii z sera filter biostart. 
Natychmiast ropoczyna się rozkład 
zanieczyszczeń. Resztki pokarmu  
i roślin, jak i odchody ryb zostają 
przekształcone po mechanicznej 
filtracji w amon. Na dużej, chropo-
watej powierzchni, bakterie two
rzące śluz, znajdują optymalny 
punkt zaczepienia. Zostają one 
wystarczająco zaopatrzone w tlen. 
Bakterie te przekształcają amon  
w azotyny (proces aerobowy).

Niezwykle duża ilość otwartych porów 
kanałowych w sera siporax Professional 
pozwala na idealne zaopatrywanie bakterii 
beztlenowych w składniki odżywcze i małe 
ilości świeżej wody. W tunelach występuje 
słabe natlenienie pozwalające na prze-
kształcanie azotynów w azotany. Bakterie 
zmuszone są prze kształcić azotany, aby 
zapewnić sobie dosta tek tlenu. Dlatego też 
azotany są redukowane w sposób ciągły. 
Przypo mina my, że azotany są składnikami 
pokarmowymi roślin i są przez nie zużywane.

Dzięki dużemu, wewnętrznemu przekrojowi 
poprzecznemu rurek produkty rozkładu 
zostają szybko usunięte bez ciągłego wymy
wania bakterii.

Biologiczne oczyszczanie wody

Wkłady filtracyjne przeznaczone na osa-
dzanie się bakterii powinny być w kształ-
cie rurki. Pozwoli to na przepływ przez 
nie wody i zapobiegnie zapchaniu, które 
może wystąpić w procesie filtracji.

Ważne

Filtrowanie  
w zgodzie z naturąWyposażenie techniczne

Powierzchnia 1 litra  

sera siporax Professional  

ma prawie taką samą moc  

biologicznego rozkładu  

jak 34 litry materiału  

filtracyjnego z gliny

Stosowanie sera siporax 

Professional zmniejsza 

ilość podmian wody
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Podczas trzymania ryb z okolic 
tropikalnej, miękkiej wody, woda  
w akwarium powinna przepływać 
przez warstwy sera super peat 
granulat torfu. sera super peat 
równomiernie uwalnia drogocenne 
kwasy humusowe i pierwiastki śla-
dowe do wody akwariowej przez 
dłuższy czas. W zależności od 
wcześniejszej wartości wody sera 
super peat obniża twardość 
węglanową i wartość pH. Wartości 
te pozostają stale w przedziale 
słabo kwaśnym. sera super peat 
hamuje wzrost grzybów, bakterii  
i glonów.

Po leczeniu ryb, powinno się na 
krótką chwilę zwiększyć ilość sera 
super carbon w filtrze. Podczas 
leczenia ryb nie wolno używać 
węgla filtracyjnego, a już wcześniej 
włożony węgiel filtracyjny należy  
z filtra usunąć. W przeciwnym razie 
substancje czynne zawarte w środ-
kach leczniczych zostaną przez 
niego natychmiast zaabsorbowa-
ne. Ze względu na swą dużą 
powierzchnię, sera super carbon 
pozostaje aktywny przez 6 tygodni. 
Po upływie tego czasu wydajność 
absorbująca zostaje wyczerpana  
i węgiel filtracyjny musi być usunięty 
z filtra. Jeżeli to nie zostanie dopeł-
nione, wyłapane cząsteczki mogą  
z powrotem zostać uwolnione do 
wody. sera super carbon nie wpły
wa na wartość pH, jest wolny od 
azotanów i fosforanów.

sera super peat i sera super carbon 
nie powinny być razem używane. Filtr 
węglowy natychmiast zaabsorbuje wszy-
stkie cenne składniki z torfu. W miejsce 
sera super carbon należy stosować 
sera super peat.

Uwaga:

Specjalne wkłady filtracyjne firmy sera
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Fosforany potrzebne są tylko  
w niewielkich ilościach jako skład-
niki pokarmowe dla roślin. W przy-
padku ich nagromadzenia często 
powstaje problem z glonami. sera 
phosvec Granulat usuwa fosfora-
ny w łatwy i bezpieczny sposób i na 
długi czas.

sera biopur i sera biopur forte, tak 
samo jak sera siporax Profes sio
nal, pozwalają na osiedlanie bakte-
rii oczys z czających, które rozkłada-
ją zanie czyszczenia. Te wkłady fil-
trujące polecane są przy pożądanej 
małej wydajności rozkładu, np.  
w akwarium gęsto obsadzonym 
ro ślinami z paroma rybkami. Jak 
pokazano to na str. 24 sera siporax 
Professional posiada biologiczną 
wydajność rozkła du, która jest 34 
razy wyższa niż ceramiczne wkłady 
filtrujące. Dlatego też sera siporax 
Professional ma znakomitą cenę  
w stosunku do wydajności.

Filtrowanie  
w zgodzie z naturąWyposażenie techniczne



Bakterie oczyszczające mogą dzie-
lić się w optymalny sposób, kiedy 
przepływ wody jest prawidłowy.

Przepływ wody musi być na tyle 
silny, aby zapewnić bakteriom 
dostateczną ilość tlenu i skład-
ników pokarmowych. Jednakże,  
w przypadku zbyt silnego prądu 
wody zanieczyszczenia nie mogą 
zostać całkowicie rozłożone, 
ponieważ bakterie oczyszczają-
ce nie mają wówczas wystarcza-
jąco dużo wymaganego czasu i 
nie mogą się odpowiednio szybko 
rozmnożyć. Korzyść z tego czerpią 
szybko rosnące glony, a radość 
z posiadania akwarium zostaje 
zakłócona. W przypadku zbyt sil-
nego prądu wody również ryby nie 
będą wiodły dość długiego życia. 

Prawidłowa wydajność pomp 
i filtrów
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Wielkość filtra w związku z rozmiarem 
akwarium może się zmieniać. W pewnym 
sensie większy jest zawsze lepszy niż mały. 
Na opakowaniu filtra możecie sprawdzić 
do jakiego rozmiaru akwarium on pasuje.

Optymalna wielkość filtra
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Filtry sera fil 60/120 to wysoce efektywne 
wewnętrzne filtry akwariowe przeznaczone 
do małych akwariów o pojemności do 
60/120 litrów. Wyjątkowo duża powierz
chnia filtracyjna (ok. 200/350 cm3) zapewnia 
optymalną filtrację i najlepsze biologiczne 
oczyszczanie. W ten sposób otrzymujesz 
naturalnie czystą wodę.

Trzecia komora sera fil 120 wypełniona jest 
nowym wysoko wydajnym biologicznym 

Filtracja wody w małych akwariach

wkładem filtracyjnym sera siporax mini 
Professional. Ten wkład filtracyjny gwaran-
tuje najlepszą jakość wody przy optymal-
nym biologicznym oczyszczaniu.

Bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia 
różnorodny montaż filtra.
Dzięki oddzielnie dostępnym komorom  
i wkładom filtracyjnym filtr można rozbudo-
wywać o kolejne moduły.

Filtrowanie  
w zgodzie z naturąWyposażenie techniczne

sera siporax mini Professional

Komora filtra

Komora filtra

Komora końcowa

sera super carbon  
aktywny węgiel filtracyjny

Grubsze cząsteczki gromadzą się na 
powierzchni gąbki filtrującej

Pompy wodne o dużej mocy dla  
optymalnego przepływu wody

Filtr wewnętrzny sera fil
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Filtracja wody w większych akwariach

Przy filtracji dużych zbiorników sprawdziły 
się dwa systemy filtrów:
•  Filtry wewnętrzne, takie jak w sera Biotop 

Nano Cube 60 i w sera marin Biotop 
Cube 130

Zalety
•  Maksymalna wydajność filtra z minimalną wymaga-

ną powierzchnią
• Innowacyjne cechy filtra technicznego
•  Przylega blisko szyby w akwarium, osz czędza miejsce
•  Pasuje do krajobrazu w akwarium

•  Filtry zewnętrzne, takie jak sera fil bioac
tive 130, 130 + UV, 250, 250 + UV, 400 + 
UV do oczyszczania wody w większych 
akwariach o pojemności do 130, 250 ew. 
400 litrów

4komorowy filtr wewnętrzny w sera Biotop 
Nano Cube 60 wraz z:
• siatką
•  gąbką filtrującą do filtracji mechanicznej
•  sera siporax Professional 1.000 ml do 

biologicznej filtracji z 270 m2 powierzchni 
filtracyjnej

• sera heater 50 W
• sera flow pump STP 1000
•  50 ml biokultur sera filter biostart do 

natychmiastowego biologicznego rozpa-
du szkodliwych substancji

4komorowy filtr w sera marin Biotop LED 
Cube 130 wraz z:
• sera Protein Skimmer PS 200
•  gąbką filtrującą do filtracji mechanicznej
•  sera siporax Professional 2.000 ml do 

biologicznej filtracji z 540 m2 powierzchni 
filtracyjnej

• sera heater 100 W
• sera flow pump STP 1000
• sera UV-C System 5 W
•  100 ml biokultur sera marin bio reefclear 

do natychmiastowego biologicznego roz-
kładu szkodliwych substancji

Filtry wewnętrzne takie jak w  
sera Biotop Nano Cube 60 i w sera marin Biotop Cube 130 
dostępne również w najnowszej technologii LED 
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sera fil bioactive zewnetrzny filtr
Z najnowszą generacją zewnętrznych filtrów 
do akwariów sera zapewnia krystaliczną, bio-
logicznie czystą wodę o stałej jakości.
Wyposażony w jedyny w swoim rodzaju wkład 
filtracyjny sera siporax Professional (270 m2 
powierzchni na litr) i sera filter biostart po 
uruchomieniu filtr jest natychmiast biologicz-
nie aktywny. Ponadto external filters sera fil 
bioactive + UV redukują wzrost glonów  
i zarazki chorobotwórcze.

Filtrowanie  
w zgodzie z naturąWyposażenie techniczne

System filtracyjny sera bioactive dla 
natychmiastowego startu i długotrwałego 
rozkładu szkodliwych substancji w filtrze
•  Grubsze cząsteczki resztek roślin i pokar-

mu, jak i odchody ryb zostają zatrzymane 
przez włókninę i gąbkę filtrującą.

•  Bakterie czyszczące i enzymy z sera filter 
biostart rozkładają odpady, które pozo-
stały i przekształcają je w amon dla dalsze-
go rozkładu przez sera bio nitrivec.

•  Bakterie czyszczące, które pracują w fil 
trze, potrzebują specjalnego obszaru do 
osiedlenia się. Biologiczny wkład filtracyj-
ny sera siporax Professional zapewnia 
najlepsze warunki do osiedlenia się na 
powierzchni 270 m2 na litr (patrz str. 24).

Skrop po prostu suchy sera siporax 
Professional odpowiednią ilością sera  
filter biostart w zależności od wielkości 
zbiornika. sera filter biostart zawiera 
wysoko aktywne mikroorganizmy w opty-
malnym zestawieniu, perfekcyjnie zbilanso-
wane w stosunku do wysokiej jakości wkła-
du filtracyjnego sera siporax Professional. 
Po starcie filtr jest natychmiast biologicznie 
aktywny. Jednocześnie dodaj do akwarium 
sera bio nitrivec, aby rozpo cząć rozkład 
zanieczyszczeń w całym akwarium.

UVCLampa

Włóknina 
filtrująca

Gąbką filtrującą

sera siporax 
Professional
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1. Zawór uniwersalny
 • złączka węża
 • obrotowy wlot i wylot wody
 •  wieloczynnościowa dźwignia do regula cji 

przepływu wody i szybkiego zamknięcia 
dopływu wody

2. Głowica filtra
 • pompa i kabel
 •  lampa UVC do usuwania zmętnień oraz 

redukcji glonów i zarazków chorobotwó
r czych (130 + UV, 250 + UV, 400 + UV)

 •  pompa ssąca dla łatwego i wygodnego 
startu

 •  wyciągany uchwyt ułatwiający transport 
(130, 130 + UV)

 • klipsy
3.  Włóknina i gąbka filtrująca do mecha-

nicznej filtracji
4. Pojemnik na wkłady filtracyjne
 • możliwy do oddzielnego wyciągnięcia
 •  wyciągane uchwyty dla łatwego rozmon-

towania i czyszczenia
5.  Wkład filtracyjny sera siporax Profes

sional i sera filter biostart do biologicz-
nej filtracji

 •  1 litr sera siporax Professional w sera 
fil bioactive 130 dla ponad 200 litrów 
wody akwariowej

 •  2 litry sera siporax Professional w sera 
fil bioactive 250 i 400 dla ponad 400 
litrów wody akwariowej

6. Pojemnik filtracyjny
 •  z gumowymi nóżkami gwarantującymi 

stabilne położenie i stłumienie odgłosów
 • z zamknięciami

•   Natychmiast biologicznie aktywny
•  34-krotna wydajność filtracyjna*

• Redukuje rozwój glonów
•  Redukuje zarazki chorobotwó rcze
*   w porównaniu do tradycyjnego wkła

du filtracyjnego

Zalety sera fil bioactive zewnętrznego filtra

• Natychmiast gotowy do pracy
• Łatwy w uruchomieniu
• Łatwy w czyszczeniu
• Niskie zużycie energii
• Cicha praca
• Długa żywotność
• Szybki rozkład amonu i azotynów

++
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 Model Wat Qmax
 sera fil bioactive 130 + UV 16 W / UVC 5 W 300 l/h
 sera fil bioactive 250 + UV 32 W / UVC 5 W 750 l/h
 sera fil bioactive 400 + UV 36 W / UVC 5 W 1.100 l/h 
 sera fil bioactive 130 11 W 300 l/h
 sera fil bioactive 250 22 W 750 l/h

Program filtracji sera bioactive

Filtrowanie  
w zgodzie z naturąWyposażenie techniczne



sera UV-C-System 5 W

Idealne rozwiązanie dla filtra zewnętrznego 
bez wbudowanego systemu UVC.

•  Usuwa niezawodnie wszystkie gatunki glo-
nów pływających bez zastosowania środ-
ków chemicznych (mętną, zieloną wodę)

•  Redukuje namnażanie glonów nitkowatych 
i innych glonów

•   Redukuje zarazki chorobotwórcze i bakte-
ryjne zmętnienia wody

Wysoko wydajny i przy tym wyjątkowo eko-
nomiczny UVCSystem z uniwersalną złącz-
ką do filtrów i pomp.

sera UV-C Clarifier można używać w połą
czniu z pompą cyrkulacyjną, jak sera P 1200 
lub zewnętrznym filtrem, jak sera fil bioac- 
tive 130 lub 250. Wydajność pompy filtracyj-
nej powinna wynosić ok. jednej pojemności 
zbiornika na godzinę. Nie można używać 
urządzenia bez pompy.

Użycie sera UV-C Clarifier nie szkodzi 
mieszkańcom akwarium i organizmom filtru-
jącym. W ten sposób uzyskasz do 500 li trów 
biologicznie zdrowej wody akwariowej.

sera UV-C System 5 W  
do uzupełnienia filtrów bez UV

3333
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W wielu przypadkach w akwarium wymagane 
jest powietrze. Dlatego potrzebna jest pompa 
membranowa o dużej mocy, np. do napę
dzanych powietrzem
• kamieni napowietrzających
• filtrów
• odkurzaczy akwariowych
• odmulaczy żwirowych

sera air 110 plus ma jeden, air 275 R plus – 
dwa, a 550 R plus – cztery wyloty z zawsze  
w pełni niezależnym systemem membrano-
wym. Dlatego też pompy sera air plus są 
idealne do obsługiwania więcej niż jednego 
akwarium przy pomocy tylko jednej pompy. 
sera air 275 R plus i 550 R plus są regulo-
wane elektronicznie, bez komplikacji i z unik-
nięciem mniej dokładnej regulacji przez 
zawór i opaski zaciskowe węża. Pompy  
z serii sera air plus są świetnie wyproduko-
wane i są zaopatrzone w certyfikat TÜV/GS  
i CE. Specjalnie grubo ścienna i absorbująca 
hałasy obudowa składa się z wstrząsoodpor-
nych i długowiecznych ABS materiałów, lep-
szych od PVC i podobnych do plastiku. 
Elastyczne stopki zapewniają ciche działanie 
z małymi wibracjami.

Kamienie powietrzne  
i przyłącza do urządzeń  
napowietrzających
sera air set “S” jest idealny do użycia z sera 
air 110 plus. Zawiera on 2 metry silikonowe-
go węża, który jest bardziej elastyczny i trwa-
ły w porównaniu do węży klasycznych. 
Posiada on również właściwy rozmiar kamie-
nia napowietrzającego, regulator i zawór 
zwrotny.

sera air set “M” pasuje do sera air 275 R 
plus. Zawiera 4 metry silikonowego węża, 
dwa kamienie napowietrzające, dwa zaworki 
zwrotne i jeden regulator pozwalający na nie-
zależne zastosowanie do dwóch akwa riów lub 
filtra napowietrzającego sera L 150 lub L 300.

Powietrze jako napędWyposażenie techniczne
Pompa membranowa o wysokiej wydajności:  
sera air 110 / 275 R / 550 R plus
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Napowietrzające filtry  
wewnętrzne

sera internal filters L dla akwarium do 
60, 150 lub 300 litrów mają odpowiednio 
dużą moc i cicho pracują. Powietrze jest 
równomiernie rozkładane. Specjalnie opra-
cowana gąbka jest w stanie zebrać nawet 
najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń. 
Duża porowatość zapewnia idealne warunki 
życia dla bakterii, które rozkładają zanie
czyszczenia. sera internal filter L jest 
idealny przy chowie młodych ryb.

Odkurzacz akwariowy

sera gravel cleaner dokładnie usuwa 
szlam i brud z podłoża bez konieczno-
ści podmiany wody. sera gravel cleaner 
odpowiedni jest dla akwariów do 60 cen-
tymetrów wysokości, łatwy w podłączeniu 
do pompy membranowej, takiej jak sera 
air plus.

sera odmulacz do żwiru

sera gravel washers dokładnie usuwa 
muł ze żwiru w akwarium. Można w tym 
czasie wymienić część wody w akwari-
um. sera gravel washer triangular jest 
idealny szczególnie dla małych akwariów, 
ponieważ łatwiej oczyszcza narożniki i miej
sca pomiędzy roślinami. Wysokość 14 cm, 
długość krawędzi 7 cm. sera gravel washer 
round jest odpowiedni szczególnie do 
dużych powierzchni. Wyso kość 24 cm, 
średnica 5,7 cm.
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Karmienie automatyczne
Karmnik sera feed A plus niezawodnie 
przejmuje karmienie Twoich ryb. Ryby czę-
sto sprawiają wrażenie, że są głodne, więc 
przyjaciele czy krewni łatwo mogą dopro-
wadzić do ich przekarmienia. Podczas 
Twojej nieobecności karmnik będzie poda-
wał pokarm zależnie od Twoich ustawień  
1 – 6 razy dziennie do 30 dni. Jest to ideal-
ne rozwiązanie również dla młodych ryb, 
ktore szybciej i zdrowiej rosną, kiedy spoży-
wają kilka mniejszych posiłków dziennie. Do 
karmnika automatycznego idealnie nadaje 
się sera vipagran.

Dla dobrego widoku
Nawet przy skrupulatnej opiece nad akwa-
rium nie da się uniknąć lekkiego porośnięcia 
szyb akwariowych. Jasnozielone plamki 
glonów często zakłócają widok. Przy pomo-
cy czyścików sera glas clear TA6 szybko  
i dokładnie wyczyścisz szyby akwariowe, 
tak że nawet po długoletnim stosowaniu nie 
pojawią się żadne zadrapania. Szczoteczka 
czyszcząca składa się z wysokiej jakości 
mocnego tworzywa. Pokrycie zewnętrznej 
części zrobione jest z miękkiego filcu.

Dla potomstwa

sera breeding container posia da objętość 
2,5 litra i zapewnia dużo miejsca do pływa-
nia dla narybku. Szybki i zdrowy wzrost jest 
zagwarantowany. sera breeding container 
można używać również podczas tarła, 
dodając nieco sera biofibres.

Przydatni pomocnicyWyposażenie techniczne



Zaprojektowanie miejsca dla życia ryb 
odgrywa ważną rolę.

Podczas wyboru stylu Twojego akwarium 
nie ma ograniczeń wyobrażni za wyjątkiem 
funkcjonalności biologicznej. Są akwaria 
trójkątne, sześciokątne lub ośmiokątne jak 
również modele na indywidualne zamówie
nia (np. z zakrzywioną szybą frontową).

Akwaria klejone
Bez ram, szyby są bezpośrednio sklejone ze 
sobą za pomocą silikonu.

Częściowo obramowane akwaria
Aluminiowe ramy na górze i na dole, ramy 
powinny być przyklejone, a nie tylko nałożo
ne.

Akwaria całkowicie obramowane
Szyby umiejscowione są w stabilnej metalo
wej ramie (najczęściej aluminiowej). Akwaria 
tego typu są szczególnie odporne na 
wstrząsy.

Zestawy akwariowe
Mają kompletne i optymalnie dopasowane 
wyposażenie. Szyby, ramy i filtr wewnętrzny 
są ze sobą połączone. Dzięki temu, akwa
rium jest szczególnie wytrzymałe i odporne 
na wstrząsy. Filtr wewnętrzny jest całkowi
cie wyposażony do natychmiastowego bio
logicznego rozkładu zanieczyszczeń (patrz 
str. 29). Zestaw zawiera również pokrywę 
z oświetleniem, otwór na pokarm oraz 
mechanizm otwierania i przesuwania. sera 
Cubes są dostępne również w najnowszej 
technologii LED. Są od razu gotowe do uży
cia.

Szafki akwariowe
Do wielu typów akwariów dopasowane są 
szafki, w których miejsce znajdują przybory 
i urządzenia techniczne.
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Różne kształty akwarium
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Odpowiednia lokalizacja
Wybierając lokalizację należy pamiętać, że 
przenoszenie akwarium jest trudne. 
Udekorowane i wypełnione 100 litrami 
wody akwarium waży do 150 kg (bez szaf-
ki)! Jeśli mieszkasz w starym budownictwie 
zasięgnij najpierw informacji o stabilności 
podłogi. Weż pod uwagę, że wagę obser-
watorów dodaje się do wagi akwarium! 
Waga może szybko przekroczyć na małej 
powierzchni 300 kg.

Najlepsze są spokojne miejsca daleko od 
okna. Światło słoneczne wpadające przez 
okno przyczynia się do wzrostu glonów. Co 
więcej, ryby zaczynają pływać na ukos, tak 
jakby – szczerze mówiąc – od nich zależało 
skąd dochodzi światło.

W ciemnym rogu pokoju akwarium najlepiej 
wyróżnia się optycznie, a ryby są rza dziej 
niepokojone przez osoby przechodzące 
przez pokój, otwierające drzwi itp.

Zasilanie energią
W niektórych przypadkach będziesz po trze-
bował dostępu do sieci zasilającej blisko 
akwarium, aby podłączyć filtr, grzałkę, 
oświetlenie itd. Gniazdko prądu elektry
cznego powinno, jeśli to możliwe, znajdo-
wać się nad akwarium, aby nie dostała się 
do niego woda (np. podczas wymiany 
wody).

Półka
Jeśli nie chcesz umieścić akwarium na 
szafce (patrz wyżej), będziesz potrzebował 
odpowiedniej półki. Musi ona być stabilna  
i umieszczona dokładnie poziomo. Pozio
mica jest bardzo pomocna.
Pod akwarium należy położyć podkładkę 
zabezpieczającą i materiał termoizolacyjny, 
aby uniknąć naprężeń prowadzących do 
pęknięcia szkła. Podkładka zabezpieczjąca 
sera thermo-safe redukuje niebezpieczeń
stwo popękania szyby przez np. ziarenka 
piasku lub rysy napięciowe powstałe na 
skutek “pracy” drewnianej szafki. Zestawów 
akwariowych sera Biotop Cubes nie trze-
ba stawiać na zabezpieczającej podkładce, 
ponieważ wyposażone są one w mocno 
przyklejone ramy zabezpieczające.

Lokalizacja i przygotowanie akwarium
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Czyszczenie oraz 
sprawdzanie szczel ności
Bezpieczeństwo sprzedawanych dziś akwa-
riów jest standardem. Niemniej, powinno się 
sprawdzić szyby i uszczelnienia dla wykrycia 
ewentualnych wad fabrycznych. Złącza sili-
konowe muszą być wykonane bardzo 
dokładnie i nie może być żadnej szczeliny 
między silikonem i szkłem. Kontrolę tę najle-
piej przeprowadzić pod czas opisanego 
poniżej czyszczenia.

•   Przed zamontowaniem dokładnie oczy
śćcie akwarium, aby usunąć ewentualne 
pozostałości powstałe w procesie pro-
dukcji. Będziecie do tego celu potrzebo-
wać jednego lub dwóch wiader, które 
nigdy nie miały kontaktu ze środkami czy-
stości lub innymi chemikaliami i będą 
używane jedynie do czyszczenia akwa-
rium.

•  Szyby (łącznie z szybą przykrywającą) nie 
mogą być w żadnym przypadku myte 
środkami chemicznymi do czyszczenia 
szkła, nawet na zewnątrz. Odrobina środ-
ka czyszczącego może, przez pomyłkę, 
dostać się do akwarium.

•   Akwarium należy czyścić dokładnie gorą-
cą wodą, ściereczką lub gąbką, na które 
dodaje się kilka kropel sera pH-minus. 
Uwaga: wiele gąbek zostało już fabrycz-
nie nasączonych środkami czyszczącymi, 
więc są nieodpowiednie dla akwariów!

Po wyczyszczeniu należy wypełnić akwa-
rium wodą i obserwować przez 2 – 3 go  
d ziny. Jeśli przez ten czas woda nie będzie 
wyciekać, to akwarium jest szczelne.

Biologicznie czysty
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•   Weü pod uwagę odpowiednią 
ilość kryjówek dla ryb. Szcze
gólnie preferowane są jaskinie, 
które można łatwo zbudować  
z płaskich kamieni oraz z kamieni 
z otworami (patrz str. 13).

•   Duże rośliny powinno się sadzić 
przy tylnej szybie akwarium,  
w przeciwnym razie zasłonią 
widok. Z przodu powinny być 
sadzone niskie, tworzące mura-
wę rośliny.

•   Przez odpowiednie ułożenie 
materiału dekoracyjnego można 
w taki sposób ukryć wyposaże-
nie techniczne w akwarium, iż 
będzie ono praktycznie niewi-
doczne, albo przynajmniej nie 
będzie rzucać się w oczy. Woda 
musi opływać grzałkę, aby ciepło 
było rozdzielane równomiernie.

•   Należy zapewnić odpowiednio 
dużo wolnej przestrzeni, aby ryby 
mogły swobodnie pływać.

Przed założeniem akwarium należy pomy
śleć o idealnym planie. Projekt opisujący 
rozmieszczenie wszystkich skał, korzeni  

i roślin stanowi dobrą podstawę przy plano-
waniu krajobrazu w akwarium.

sera – CD stanowi tutaj idealną pomoc. 
Będziesz mógł przesuwać wszystkie rośliny 
i dekoracje tak często, jak będziesz chciał. 
Na podglądzie będziesz mógł obej rzeć 
każdą zmianę, oczywiście łącznie z rybami. 
Jeżeli nadal nie jesteś zadowolony, możesz 
zmieniać dalej. Jeżeli nie jesteś pewny, 
możesz zachować zmiany, co pozwoli Ci 
oglądać projekt tak często, jak tylko chcesz.

 szkic (widok z lotu ptaka)

rośliny rosnące z przodu
rośliny rosnące pośrodku
rośliny rosnące z tyłuT

S
P

 widok z przodu

sera floredepot
podłoże
materiał dekoracyjny

Planowanie krajobrazu w akwarium
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Podłoże tworzy podstawę dla pomy
ślnej pielęgnacji ryb i roślin. Zapewnia 

mnóstwo miejsca dla rozwoju bakterii, które 
roz kładają zanieczyszczenia. Dobre podło-
że wspomaga wzrost roślin.
Wypełnij akwarium podkładem sera flore
depot. Maksymalna wysokość: 2 cm. 
Następnie przykryj 5 cm warstwą świeżo 
umytego, drobnoziarnistego żwirku.
W początkowej fazie sera floredepot 
dostarcza roślinom składniki pokarmowe 
(przez 4 – 6 tygodni), których potrzebują 
rośliny, aby silnie ukorzenić się i mieć zielo-
ne listki. Należy równomiernie rozłożyć sera 
floredepot w miejscu przeznaczonym na 
obsadzanie roślinami (spójrz szkic na stro-
nie 40).

Jako podłoże używa się drobnoziarnistego 
(2 – 4 mm) żwiru akwaryjnego albo piasku 
rzecznego o 1,5milimetrowych ziarnach. 
Należy się upewnić, że nie stosuje się żwiru 
o ostrych krawędziach (np. bazaltowe 
odłamki), ponieważ w przeciwnym razie 
grzebiące ryby, jak kirysowate mogą się 
poranić.
Żwir powinien być ciemny, a w żadnym 
wypadku biały. Jasny żwir irytuje ryby  
i powoduje stres. Co więcej, wspaniałe kolo-
ry i ornamentyka ryb prezentują się lepiej na 
tle ciemnego żwiru.

41

Powinno się kupować akwaryjny żwir w spe-
cjalistycznych sklepach, nigdy w sklepach  
z materiałami budowlanymi i innych tego 
typu sklepach. Kupując u wyspecjalizowa-
nego sprzedawcy można być pe wnym, że 
żwir nie wydzieli zanieczyszczeń do wody 
akwariowej. Przed użyciem należy dokładnie 
przemyć żwir pod bieżącą wodą.

 Wypełnij dno żwirkiem

  Dekoracja i wyposażenie 
techniczne

 Teraz możecie zainstalować filtr firmy 
sera (rys.: sera fil 60) (patrz str. 28) oraz 
sera aquarium heater. Zbuduj mały pod-
wodny krajobraz z dobrze 
oczyszczonych skał i korzeni z 
wyspecjalizowanych sklepów. 
Skały i ko rzen ie należy sparzyć 
wodą. Dekoracja taka umożliwi 
rybom tworzenie swoich teryto-
riów i kryjówek.

Pięć  kroków do założenia akwarium

1

2
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  Napełnienie i uzdatnienie 
wody 

 Prawidłowe napełnienie wodą
Najpierw umieść płytki talerz na dnie akwa-
rium, aby zapobiec zawirowaniu wody. 
Następnie wpuść letnią wodę (24 – 26° C) 
do 2/3 objętości akwarium. Do łatwej kon-
troli temperatury posłuży sera precision 
thermometer.

Woda przyjazna rybom
Bez uzdatniania zgodnie z wymaganiami 
ryb, kranowa woda nie nadaje się do akwa-
rium. Chlor i inne zanieczyszczenia takie jak 
jony metali i różne sole stanowią niebezpie-
czeństwo dla ryb, roślin i mikroorganizmów.

sera aquatan natychmiast 
wiąże jony metali ciężkich, 
oczyszcza wodę oraz neutrali-
zuje rozpu sz czone sole i agre-
sywny chlor. sera aquatan 
chroni śluzówkę ryb dzięki cen-
nemu zestawowi witamin  
z grupy B oraz chroniącym skórę 
kolo idom.

sera blackwater aquatan, 
uzdatniacz wody z naturalnymi 
wyciągami z torfu, elementami 
śladowymi oraz kwasami humu-
sowymi jest idealny dla wszyst-
kich ryb z tropikalnych, miękkich 
wód, takich jak kąsaczowate, 
karpiowate, su mowce, oraz 
południowoamerykańskie pie-
lęgnicowate. sera blackwater 
aquatan hamuje rozwój niepo-
żądanych bakterii, grzybów  
i glonów.

Szczególnie ważne jest również uzdatnianie 
wody przy pomocy sera bio nitrivec. 
Preparat ten składa się z różnych oczy sz
czających i redukujących odpady kultur 
ba k terii, które przyczyniają się do rozwinię-

cia naturalnej mikroflory, która 
rozkłada zanieczyszczenia w 
ciągu kilku godzin. Stosując 
sera bio nitrivec ryby mogą 
zostać wprowadzone do cał-
kiem nowego zbiornika po 
upływie 24 go dzin (patrz rów-
nież str. 45)!

Ważne parametry wody dla  
początkujących akwarystów
Twardość węglanowa (KH) oraz wartość pH 
są decydującymi parametrami wody. 
Obydwie wartości powinny być w każdym 
przypadku sprawdzane i jeśli potrzeba, ure-
gulowane przed wpuszczeniem ryb.
Idealne wartości pH są różne dla różnych 
ryb. Wykwalifikowany sprzedawca poinfor-
muje, która wartość pH jest najlepsza dla 
ryb, jakie mamy zamiar hodować. Ency
klopedia zawarta na płycie sera – CD zawie-
ra wszystkie detale związane z wymagania-
mi ryb związanych z parametrami wody. 
Korzystając z tej płyty możecie sprawdzić, 
czy parametry pasują do wybranej ryby.

Pięć kroków do założenia akwarium
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Zmierz najpierw twardość węglanową za 
pomocą sera kH-Testu i jeśli to konieczne 
zwiększ ją, używając sera KH/pH-plus zgod-
nie z instrukcją zastosowania. Następnie 
należy skontrolować wartość pH za pomocą 
sera pH odczynnika testowego lub elektrycz-
nego sera pH meter.
Można łatwo i bezpiecznie dostosować 
odpowiednią wartość pH za pomocą sera 
KH/pH-plus czy sera pH-minus zgodnie  
z instrukcją obsługi.
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Twardość węglanowa stabilizuje wartość 
pH. Hamuje zmiany spowodowane np. 
przez biologiczne procesy degradacyjne  
w akwarium oraz pochłanianie dwutlenku 
węgla przez rośliny. Twardość węglanowa 
powinna być mierzona w “niemieckich 
stopniach twardości węglanowej (°dKH)”.  
W akwariach powinna wynosić 5 – 10°dKH.

 Dodawanie roślin
 
1)  Przed posadzeniem nieznacznie przytnij 

korzenie rośliny, używając nożyczek sera 
flore tool S (ryc. 1) oraz usuń zgniłe lub 
postrzępione liście.

2)  Zrób palcem dołek w żwirze, który był 
wymieszany z sera floredepot (ryc. 2).

3)  Ostrożnie umieść korzenie w dołku (ryc. 
3) i przykryj je żwirem. Delikatnie dociśnij 
żwirek i lekko pociągnij roślinę przy pomo-
cy pincety sera flore tool P, tak aby 
korzenie były zwrócone znowu w dół.
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Prawidłowe nawożenie roślin
Odpowiednio zrównoważony 
system nawożenia, opracowa-
ny przez sera, ułatwia pomyśl-
ną pielęgnację roślin. Stosuj 
sera floreplus jako aktywator 
wzrostu przez 4 – 6 tygodni. Im 
szybciej rosną rośliny, tym 
szybciej przyczynią się one do 
biologicznego oczyszczania 
wody i zaopatrywania ryby w 
tlen. Następnie rozpocznij regu-
larne nawożenie.
Niektóre rośliny (np. kabomba) 
pobierają substancje odżyw    
cze przez liście. Rośliny te 
powinno się nawozić sera flo
rena.
Inne rośliny, takie jak gatunki  
z rodzajów Anubias i Crypto co ry
ne pobierają substancje odżyw
cze głównie przez korzenie. Dla 
idealnej pielęgnacji takich ro ślin 
nadaje się sera florenette A, 
która realizuje odpowiednie 
dozowanie środków odżyw
czych przez dłuższy czas.

Dwutlenek węgla (CO2) jest ważnym skład-
nikiem odżywczym dla wszystkich roślin. 
Jednak zapotrzebowanie na CO2 jest bar-
dzo zróżnicowane. Wiele wolno rosnących 
roślin (np. Anubias) ma niskie zapo
trzebowanie na CO2. Całkiem inaczej jest  
w przypadku szybko rosnących gatunków 
(np. kabomba, Myriophyllum) oraz bardzo 
dekoracyjnych czerwonolistnych roślin (np. 
Nymphaea lotus), dla pomyślnej pielęgnacji 
tych roślin na dłuższą metę niezbędne jest 
nawożenie dwutlenkiem węgla.

Zestaw sera CO2-Start to skuteczny spo-
sób na rozpoczęcie nawożenia CO2  
w małych akwariach. Dla większych akwa-
riów odpowiedni jest sera flore CO2 fertili
zation system. Zapewnia on kompletny 
zestaw, składający się z niezwykle odpor-
nych na dyfuzję części o wysokiej jakości. 
Zawiera także przyjazną środowisku 450 g 
butlę CO2 wielokrotnego użytku, którą 
można napełnić u sprzedawcy.

seramic pH Controller automatycznie 
reguluje dopływ CO2. To sterowane mikro-
procesorem urządzenie stale kontroluje 
wartość pH i utrzymuje ją na żądanym 
poziomie poprzez dozowanie dwutlenku 
węgla. 

Pięć kroków do założenia akwarium 5
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Przeniesienie do nowego akwarium to 
znaczna zmiana dla ryb. Wyłącz oświetlenie 
akwarium. Unikaj jaskrawego światła.

Po upływie 30 minut 
możesz przenieść 
ryby za pomocą sera 
fish net. Upewnij się, 
że woda w której 
były transportowane 
ryby została wylana 
do zlewu!

Otwórz torebkę trans-
portową i zawiń brze-
gi kilka razy tak, aby 
torebka sama pływa-
ła po wodzie. Przez 
pół godziny napełniaj 
torebkę wodą akwa-
riową ma ł ymi porcja-
mi.

Włóż worek z rybami 
do akwarium (otwar-
ciem do góry) i upew-
nij się, że worek unosi 
się w wodzie.

 Jak wprowadzać ryby
 Teraz w końcu akwarium jest urzą
dzone, udekorowane i obsadzone ro ślina-

mi; filtr, ogrzewanie i oświetlenie działają 
bez zarzutu. sera testy wskazują na dobrą 
jakość wody.
Teraz będą wpuszczane pierwsze ryby. 
Jednocześnie rozpocznij biologiczny roz
kład zanieczyszczeń.

•  Napełnij zbiornik wodą do 2 cm 
poniżej krawędzi. Następnie 
dodaj sera aquatan (pH 6.5 – 
7.5). Uruchom filtr.

•  Godzinę po dodaniu sera  
aquatan dodaj sera bio nitri
vec. sera bio nitrivec przy-
spieszy aktywację bakterii filtra-
cyjnych.

•  Pierwsze ryby można wprowa-
dzić najwcześniej po  24 godzi-
nach (zaczynając od ryb żywią-
cych się glonami i ryb dennych).

•  Poziom amonu i azotynów 
powinien być sprawdzany co 
najmniej co drugi dzień. sera 
toxivec szybko zneutralizuje 
zbyt wysokie wartości.

•  Po 7 dniach ponownie zastosuj 
dawkę sera bio nitrivec. Od 
teraz, możesz stosować go raz 
w tygodniu, po czyszczeniu fil-
tra lub po częściowej podmia-
nie wody.

•  Pozostałe zwierzęta można 
wprowadzić po 8 dniach.

•  Podczas fazy startowej karm 
ryby oszczędnie, stosując 
pokarmy z rodziny sera vipan: 
sera vipan w płatkach dla ryb  
z górnych stref wody, a miękki 
granulat sera vipagran dla ryb 
ze stref środkowych. sera 
vipachips to pokarm dla 
wszystkich ryb dennych.
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sera – CD 2.0: Zaprojektuj swoje wyma
rzone akwarium

W prosty sposób połączysz różnobarwne 
ryby i fascynujące rośliny wodne w egzo-
tyczny podwodny świat – w trójwymiarze – 
tak jak w prawdziwym akwarium.

sera – CD istnieje już od 1999. sera – CD 
2.0 oferuje wyraźnie ulepszony program do 
zakładania akwarium. 

Przy pomocy płyty sera – CD 
urządzanie akwarium staje się 
proste

sera przedsta-
wia na płycie CD 
wspaniałe i łatwe 
w pielęgnacji akwaria biotopo-
we, które możesz zmieniać, wewnątrz  
biotopu, wedle swojego gustu. Ponadto 
możesz tworzyć kombinacje ponad 140 
różnych ryb i 50 roślin. Nie ma możliwości, 
że zrobisz coś źle. sera – CD sprawdza 
automatycznie, czy wielkość akwarium, 
podłoże, ryby, rośliny, skały i drewno do 
siebie pasują. sera – CD oferuje wiele moż-
liwości np.:

•  Podstawy zawierające wszystko, co 
musisz wie dzieć o akwarium

•  Zakładanie akwarium krok po kroku jak  
w formie filmu pokazowego

•  Cenne wskazówki dotyczace pielęgnacji 
akwarium

•  Leksykon z informacjami o rybach i rośli-
nach

•  Lista zakupów potrzebnych do założenia 
Twojego wymarzonego akwarium

Strona startowa
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Projektowanie akwarium  
wspomagane komputerowo



Dodawanie  
i wymiana ryb

Leksykon

Projektowanie przez  
kliknięcie i ruchy myszki

www.seralabor.com
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Laboratorium firmy sera Online upraszcza 
opiekę nad akwarium, i dostarcza prawdzi-
wej rozrywki. Bez żadnego wysił ku nauczy-
cie się, jak używ ać zestawów testów  
i uzdatniaczy do wody. Możecie sprawdzić 
jakość wody w akwarium, jak również  
w oczku wodnym. Oferuje to nastę pujące 
korzyści:

•  niezmiennie dobra jakość wody
•   mniej problemów z glonami
•   mniej czasu potrzebnego do opieki nad 

akwarium

Wejdź i przekonaj się sam na naszej stronie.

Laboratorium firmy sera Online



43
/0

2P
L

 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany 

www.sera.de • info@sera.de
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