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Krewetki i raki są pożytecznymi i niezwykle 
interesującymi mieszkańcami naszych 
akwariów. Zwierzęta te są również często 
hodowane razem z rybami. W ciągu ostat-
nich lat coraz bardziej popularne stały się 
krewetki karłowate. Krewetki, takie jak 
krewetka Amano (Caridina multidentata) 
trzymane są głównie w naszych akwariach 
ze względu na to, że są padlinożercami i 
zjadaczami glonów. Przede wszystkim 
uwalniają rośliny od dokuczliwych glonów.

Ze względu na wspaniałe ubarwienie i 
interesujące zachowanie krewetek i raków, 
projektowanie podwodnego krajobrazu 
tylko dla nich, jest prawdziwą przyjemno
ścią. Najbardziej odpowiednie do tego celu 
są nano akwaria. Są to bardzo małe i bliskie 
naturze akwaria biotopowe.
Ten SERA poradnik pomoże w urządzaniu i 
pielęgnacji fascynującego świata krewetek i 
raków.

Fascynujący świat krewetek i raków
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Gatunki krewetek
Krewetki karłowate

Bardzo popularna wśród akwary
stów jest grupa skorupiaków składa
jąca się z wielu małych (często tylko 
do 4 cm długości) gatunków krewe
tek. Krewetki karłowate zjadają   
przez cały dzień, przy pomocy swo-
ich przypominających pincetę szczy-
piec, algi i inny peryfiton, znajdujący 
się na powierzchni np. roślin lub 
skał. Te ozdobne i interesujące zwie-
rzęta są zazwyczaj bardzo spokojne, 
mogą być trzymane w dużych gru-
pach, oraz ze spokojnymi rybami i 
innymi mieszkańcami akwarium.

Krewetki wielkoramienne

Krewetki te mają zazwyczaj duże, 
długie szczypce. Kilka gatunków 
osiąga duże rozmiary, dlatego też 
niektóre z nich mogą również zjadać 
ryby i inne skorupiaki. Ponadto ich 
wyraźne zachowanie terytorialne 
może prowadzić do walk z innymi 
osobnikami tego samego gatunku. 
Mniejsze gatunki, takie jak krewetka 
Pearl (Macrobrachium cf. banjaren
se) lub krewetka szklista (Macrobra
chium lanchesteri) zazwyczaj są 
bardziej spokojne i wymagają mniej 
przestrzeni.

Krewetki filtrujące

Zwierzęta te na końcu swoich pier
wszych odnóży mają długie włochate 
pędzelki, które mogą rozkładać się 
jak wachlarz. Krewetki używają ich 
do odfiltrowywania pływających 
cząstek pokarmu (plank tonu roślin
nego i zwierzęcego) z prądu wody. 
Krewetki filtrujące lubią siadać na 
szorstkiej lub twardej nawierzchni, 
która daje im możliwość utrzymania 
się w prądzie wody.
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Gatunki raków

Te kolorowe raki są znacznie wię
ksze niż te z gatunku Cambarellus i 
żyją dłużej – do 8 lat. Zazwyczaj są 
łagodne. Z powodu dużych szczy
piec poruszają się nieco niezgrabnie. 
Raki z gatunku Cherax lubią się ukry
wać. Niektóre gatunki są aktywne 
nocą, podczas gdy inne poszukują 
pożywienia za dnia.

Gatunek Cherax

Raki z gatunku Cambarellus

Gatunek Cambarellus jest idealny do 
trzymania w akwariach. Dojrzałe 
osobniki osiągają rozmiary od 3 do  
6 cm. Odradzamy trzymanie ich 
razem z krewetkami, ponieważ kre
wetki mogą być dla nich doskonałą 
prze kąską. Nie są roślinożerne, dla
tego możesz je trzymać w akwarium 
z roślinami. Ich czas życia waha się 
od 1,5 do 2 lat. Raki z gatunku 
Camba rellus pochodzą z Ameryki 
Południowej.
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Hodowla krewetek i raków
Z reguły w przypadku wszystkich form  
hodowli, również łagodnych i towarzyskich 
krewetek, można kierować się zasadą: 
Mniej znaczy więcej! Ponadto w przypadku 
dużej liczby osobników ważne jest, by  

zapewnić im jak najwięcej możliwości ukry-
cia się. Zwłaszcza podczas linienia raki i kre
wetki potrzebują kryjówki do ochrony  
swego wrażliwego ciała.

Linienie

Raki i krewetki mają tak zwany egzoszkie-
let, tzn. szkielet zewnętrzny. Ponieważ nie 
może on rosnąć wraz ze zwierzęciem, 
zostaje więc regularnie zastępowany 
nowym podczas procesu linienia. Jest to 
ekscytujący moment, kiedy skorupiak zrzu-
ca swój stary pancerz, nazywany również 
“wylinką” i nowy, jeszcze miękki i elastycz-
ny staje się widoczny. Po rozciągnięciu do 
nowych rozmiarów, egzoszkielet twardnie 
je w trakcie procesów chemicznych i  
porzez magazynowanie składników mine-
ralnych, jak np. wapnia. Skaleczone lub ode
rwane kończyny mogą być zastąpione 
nowymi podczas linienia. Problemy z linie-
niem są zazwyczaj spowodowane nieodpo

wiednimi warunkami, w których żyją,  
ewentualnie niewłaściwym lub niewystar-
czającym odżywianiem. Możesz zapobiec 
problemom z linieniem podając specjalny 
pokarm dla skorupiaków SERA crabs natu
ral i SERA shrimps natural.

Pancerz po linieniu



Jeśli zamierzasz hodować raki lub krewetki 
w akwarium ogólnym, upewnij się, że 
dobrałeś zwierzęta bardzo starannie. Ryby 
powierzchniowe (np. pstrążenica) lub ryby 
przydenne (niezbyt małe kiryski) są idealne 
do akwarium ogólnego. Odradza się trzy-
manie ich razem z bardzo ruchliwymi żywo-
rodnymi, bocjami wspaniałymi lub pielęgni-
cami. Co się zaś tyczy większych gatunków 
raków, do hodowli razem z silnymi gatunka-
mi ryb polecamy co najwyżej spokojne 
australijskie gatunki Cherax, takie jak rak 
czerwonoszczypcy (Cherax quadricarina
tus) lub Yabby (Cherax destructor).

77

Akwarium ogólne
Trzymanie krewetek i ryb razem wymaga 
zachowania kilku środków ostrożności. 
Niebezpieczeństwo często spowodowane 
jest nie przez krewetki, a przez ryby. 
Zwłaszcza gupiki i pielęgnice mają tenden-
cje do podgryzania swoich współmieszkań
ców.
To samo dotyczy raków. Do hodowli w 
akwarium ogólnym polecane są zwłaszcza 
takie raki jak rak z Patzuaro (Cambarellus 
patzcuarensis var. “Orange”). Hodowanie 
większych raków wiąże się z pewnym ryzy-
kiem, ponieważ mogą one w krótkim czasie 
rozgrzebać precyzyjnie zaprojektowane 
akwarium i zniszczyć rośliny. Co więcej, 
szczególnie agresywne raki mogą nękać 
ryby. Dlatego też, większe raki powinny być 
trzymane w oddzielnym zbiorniku. Jak
kolwiek należy pamiętać, że trzymanie zbyt 
dużej ilości zwierząt na niewielkiej prze-
strzeni może prowadzić do wzrostu agresji  
i kanibalizmu.

Rak z Patzuaro  
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Pstrążenica Kirysek

Zalecenia dla hodowli raków i krewetek

Yabby  
(Cherax destructor)
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Akwaria biotopowe
Akwarium z krewetkami i ra  
ka mi w idealnym przypadku 
powinno być zaprojektowane 
zgodnie z ich środowiskiem 
naturalnym – strumykami i ma  
ły mi rzekami. Dla każdego bio-
topu wszystko jest wzglę dem 
siebie odpowiednio zbilanso-
wane, np. wielkość akwa rium, 
ilość i gatunki zwierząt, ilość i 
gatunki roślin, filtracja i oś wie

tlenie. Zapobiega to łą czeniu 
zwierząt, które nie pasują do sie-
bie ze względu na rozmiar, 
wymagania żywieniowe i pocho
dzenie. Naturalny biotop umo
żliwia optymalne dostosowanie 
jakości wody i stałe jej utrzy-
manie bez większego nakładu 
pracy. SERA proponuje nastę
pu jące biotopy:

Typowy biotop dla krewetek

W akwarium 60 litrowym, 
takim jak SERA Biotop Nano 
Cube 60, zaleca się hodowlę 
od jednego do trzech gatun
ków krewetek. Krewetki Atya 
gabonensis i Atyopsis moluc 
censis (dodaj tylko jeden z 
tych 2 gatunków) możesz 
trzymać razem z krewet
kami karłowatymi. Dodaj 
maksymalnie od 5 do 20 
osobników. Większe zwie 

r  zęta, jak np. Atya gabonensis 
trzymaj w mniejszej ilości.
 
Krewetki widoczne w przedsta
wionym poniżej SERA Biotop 
Nano Cube 60:
 2 Atya gabonensis
15  krewetki “Crystal Red”

Informacje na temat roślin, patrz 
strona 12.
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Krewetka Amano  
(Caridina multidentata)

Atya gabonensis

Krewetka “Crystal Red”
(Caridina cf. cantonensis)

Caridina cf. babaulti var. “Green”

Krewetka “Bumblebee”
(Caridina cf. breviata)

Atyopsis moluccensis

Krewetka “Red Cherry” 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
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Akwaria biotopowe
Typowy biotop dla raków

Do 60 litrowego akwarium 
możesz dodać maksymalnie 6 
raków karłowatych. Większe 
raki, takie jak Yabby, dla jednej 
pary wymagają akwarium o dłu
gości co najmniej 1,20 m.

Na rysunku rak karłowaty w SERA 
Biotop Nano Cube 60:
 6 rak z Patzuaro

Informacje na temat roślin, patrz 
strona 12.
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Cambarus manningi Yabby 
(Cherax destructor)

Rak morelowy 
(Cherax holthuisi)

Cherax sp. var. “Hoa Creek”

Rak Papua Red Brick 
(Cherax sp. var. “Red Brick”)

Rak czerwonoszczypcy 
(Cherax quadricarinatus)

Rak z Patzuaro 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Cherax sp. var. “Tiger”
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Rośliny
Stosownie do naturalnego środowiska – 
strumyków i małych rzek – należy ograni
czyć ilość roślin. Nie zalecamy całkowitej 
rezygnacji z roślin, ponieważ rozkładają one 
szkodliwe substancje. Ponadto, przede 
wszystkim młode, znajdują tutaj kryjówki, 
oraz dzięki osiedlającym się mikroorgani
zmom, doskonałe źródło pokarmu.

Szczególnie godne polecenia są takie rośli
ny jak: mikrozorum uskrzydlone, Vallis ne ria, 
gałęzatka kulista, jak i najróżniejsze gatunki 
mchów np. mech jawajski.

Proponowaną tutaj liczbę roślin można 
zmieniać według indywidualnych upodo
bań. Przykładowo, tylna ściana składająca 
się z mchu jawajskiego będzie wyglądać 
nadzwyczaj atrakcyjnie. Przy planowaniu 
obsady roślin uwzględnij fakt, że zakupione 
rośliny nie są w pełni rozrośnięte.

6 Vallisneria
1 – 2 mikrozorum uskrzydlone
2 – 3 gałęzatka kulista
Mech jawajski według upodobań

Mikrozorum uskrzydlone  
(Microsorium pteropus)

Gałęzatka kulista  
(Cladophora aegagrophila)

Vallisneria

Mech jawajski  
(Vesicularia dubyana)

12

V1

V2

M1

H1
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Nie ustawiaj akwarium bezpośrednio na 
słońcu, w przeciwnym razie przyspieszy to 
rozwój glonów, a woda będzie się za bar
dzo nagrzewać.

Szafka pod akwarium musi być stabilna i 
pozioma. Idealne są odpowiednio dobrane 
SERA szafki akwariowe.

Zanim zaczniesz urządzać akwa rium, powi
nieneś przemyśleć jego idealną budowę. 
Dobrą podstawą jest szkic, na którym 
możesz zaznaczyć wszystkie konstrukcje 
ze skał, korzenie i rośliny.

•  Zaplanuj odpowiednią ilość kryjówek. 
Szczególnie popularne są jaskinie, które 
można w prosty sposób zbudować ze skał 
w kształcie płyt lub wapiennych skał z 
otworami.

•  Duże rośliny należą do tylnej części akwa-
rium, w przeciwnym razie będą zakrywały 
widok. Z przodu umieść nisko rosnące i 
tworzące trawnik rośliny.

•  Odpowiednie materiały dekoracyjne poz
walają na ukrycie urządzeń technicznych 
w akwarium (filtrów, grzałek itd.).

Lokalizacja
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Filtr, grzałka, pompa

Vallisneria

Mikrozorum uskrzydlone

Gałęzatka kulista

Mech jawajski

Korzenie

Skały

SERA Biotop Nano Cube 60

V2
V2

V1 V1

V1

V2M1
M1

H1

H1

M1

V1

H1
H1

H1 H1

H1
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Podłoże i dekoracje

Pierwszą czynnością jest przygotowanie  
podłoża, w tym celu dno akwarium pokryj  
2 cm warstwą SERA floredepot w miejscach, 
w których chcesz zasadzić rośliny. W fazie 
wzrostu rośliny będą zaopatrywane w sub
stancje odżywcze dla silnych korzeni i zie
lonych liści. Na to połóż ok. 5 cm warstwę 
świeżo umytego, niebarwionego, drobno
ziarnistego żwiru lub piasku rzecznego i 
większe skały.

Jeżeli chcesz zrezygnować z piasku w 
akwarium, przy hodowaniu raków ważne 
jest wymieszanie odrobiny piasku z  
podłożem. Zwierzęta potrzebują pojedyn
czych ziarenek piasku lub bardzo małych 
kamyczków, żeby mogły być zmagazyno
wane podczas linienia w ich narządzie  
zmysłu równowagi, tzw. statocyście.

Podłoże

Dekoracje

Korzenie, tak jak i rośliny, są idealnym  
źródłem pokarmu i elementem struktury. 
Gwarantują zwierzętom konieczną ochro
nę, w szczególnie ważnym okresie po linie
niu.

Kiedy w zbiorniku trzymane są agresywne 
raki lub krewetki wielkoramienne, bardzo 
ważne są dodatkowe kryjówki. Idealne 
zastosowanie znajdą tutaj np. skały z otwo
rami lub rurki, które oferują zwierzętom  
bezpieczne schronienie, do czasu aż ich 
zewnętrzny szkielet nie stwardnieje.

2 
cm

5 
cm

14
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Po tym jak podłoże i dekoracje będą goto-
we, zamontuj urządzenia techniczne.
Nie jest to konieczne w przypadku SERA 
Biotop Nano Cube 60.

Wyposażenie techniczne
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Kompletnie wyposażony SERA Biotop Nano 
Cube 60 jest natychmiast gotowy do pracy. 
Bioaktywny system filtracyjny od razu 
zaczyna biologiczny rozkład szkodliwych 
substancji. Dzięki temu zaoszczędzisz  
tygodnie dojrzewania biologicznego.

1 Półokrągłe akwarium
 Oszlifowana, wypolerowana szyba
 Objętość około 60 litrów
  Wymiary: 
 szer. 40,3 cm x wys. 46 cm x głęb. 48,4 cm
2 Pokrywa akwarium zawierająca
2.1 świetlówkę T5 PL-18 W
2.2 otwór do karmienia ryb
2.3  mechanizm przesuwania i zamykania 

pokrywy
3  4 komorowy wewnętrzny filtr zawie-

rający
3.1 siatkę
3.2   gąbka filtracyjna do filtracji mechanicz-

nej
3.3  SERA siporax Professional: 1.000 ml 

do filtracji biologicznej, z powierzchnią 
filtracyjną 270 m2

3.4 SERA aquarium heater thermostat 50 W
3.5 SERA flow pump STP 1000
Zestaw zawiera również:
•  100 ml SERA blackwater aquatan uzdat-

niacz wody
•  50 ml SERA filter biostart biokultury dla 

biologicznego rozkładu szkodliwych sub-
stancji

SERA Biotop Nano Cube 60 został wypo-
sażony w mocno przyklejoną ramę zabez-
pieczającą. Dlatego też możesz postawić 
akwarium bezpośrednio na szafce. Nie uży-
waj żadnych dodatkowych mat.

Łatwy start z SERA  
akwarium kompaktowym

2.1

2.3

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1

2.3
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W akwarium z rakami ewentualnie krewet
kami filtr spełnia dwa ważne zadania. Po 
pierwsze oczyszcza wodę, po drugie 
wytwarza stały prąd, który imituje bieg 
strumienia. Na przykład krewetki filtrujące 
są w stanie pobierać pokarm tylko z nurtu 
wody. Do skutecznej mechanicznej i biolo
gicznej filtracji idealne są SERA wewnę
trzne filtry do małych akwariów – SERA fil  
60 lub SERA fil 120. W połączeniu z biologi
cznym wkładem filtracyjnym SERA siporax 
mini Professional powstaje biologicznie 
czysta woda.

SERA fil internal aquarium filters można 
rozbudowywać o dodatkowe moduły. 

Filtr

Wyposażenie techniczne
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wkład filtracyjny 
SERA siporax mini 
Professional

komora filtra

węgiel aktywny  
SERA super carbon

komora filtra

gąbka filtracyjna

komora zamykająca

Powierzchnia 

1 litra SERA siporax  

mini Professional ma 

prawie taką samą moc  

biologicznego rozkładu  

jak 34 litry materiału  

filtra cyjnego 

z gliny



Oświetlenie

Krewetki i raki nie wykazują szczególnych 
wymagań jeśli chodzi o oświetlenie. Z tego 
względu pokrywy z kilkoma lampami 
pozwalają na wybór lampy odpowiedniej  

do potrzeb roślin, np. SERA plant color. 
Jeżeli zamieszczasz jedną lampę, zalecamy 
wtedy SERA tropic sun.

Pokrywa

Grzałki

Zarówno raki jak i krewetki wymagają takiej 
pokrywy akwarium, która zapobiegnie ich 
ucieczkom, ponieważ zwierzęta te chętnie 
badają swoje najbliższe otoczenie i przy 
nieprawidłowym zabezpieczeniu mogą 
opuścić akwarium.

Dostarczanie tlenu

Tak, jak w piętrzących się strumykach, w 
naturalnym środowisku tych zwierząt, 
zarówno dla linienia, jak i rozmnażania, 
ważny jest również wysoki poziom tlenu w 
wodzie akwariowej. Niezależnie od filtra 
można go dodatkowo uzyskać poprzez 
napowietrzanie, np. pompką membranową 
SERA air plus air pump w połączeniu z 
kamieniem napowietrzającym z SERA air 
set.

Wiele krewetek pochodzi z subtropikalnej 
strefy klimatycznej. Sezonowe wahania 
temperatury są zatem naturalne i mogą 
nawet zwiększyć sukcesy hodowli. Opty
malna temperatura dla większości gatun
ków wynosi między 19 a 25° C (np. dla kre
wetek “Tiger”, “Bumblebee” i “Bee”). Kre
wetki Amano czują się dobrze nawet przy 
temperaturach pomiędzy 10 a 30° C. 

Większość raków wymaga tem
peratury między 20 a 27° C. 
Optymalny stopień wzrostu 
zwierzęta osiągają przy tempe
raturze 25° C. Do ogrzewania 
zbiornika zalecamy SERA a quar
ium heater thermostat.

1717
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Uzdatnianie wody

Zwykle skorupiaki są o wiele bardziej  
wrażliwe na chemiczne zanieczyszczenie 
wody niż wiele gatunków ryb. Z tego  
względu należy uzdatniać bieżącą wodę. 
Przy każdym napełnianiu zbiornika, czy to 
przy pierwszym napełnianiu, czy też  
częściowej podmianie wody, dodawaj 
zawsze do wody SERA aquatan lub spe
cjalnie stworzony dla skorupiaków SERA 
blackwater aquatan. Wiąże on natychmiast 
jony metali ciężkich, oczyszcza wodę i neu
tralizuje toksyczne substancje, takie jak np. 
agresywny chlor. Np. w fazie wstępnej lub 

w razie potrzeby zaleca się 
dodatkowo użycie aktywnego 
węgla SERA super carbon, 
który niezawodnie usuwa z 
wody inne toksyczne substan
cje.

Zwróć uwagę również na odpowiednią 
twardość wody. Twardość wody określa 
stężenie rozpuszczonych jonów metali  
ziem alkalicznych (berylowców). Miękka 
woda zawiera mniej tych jonów – przede 
wszystkim wapnia i magnezu – niż twarda 
woda. Większość gatunków krewetek jest 
raczej przystosowana do miękkiej wody z 
ich pierwotnego biotopu.

Uzdatnienie wody

Prawidłowe napełnianie wody

Najpierw połóż płaski talerz na żwirze, aby 
uniknąć zmącenia wody. Wlej następnie  
letnią wodę (24 – 26° C), aż zbiornik napełni 
się do 2/3 jego objętości. SERA precision 
thermometer ułatwi kontrolę temperatury.

18
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W ten sposób twardość węglanowa dla kre
wetek “Red Cherry” i Amano powinna 
wynosić 4 – 16°dKH, dla krewetek “Crystal 
Red” (Caridina cf. cantonensis) i “Tiger” 
(Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”) jej 
poziom powinien być jeszcze niższy od 2 – 
10°dKH. Twardość węglanowa wynosząca 
od 5 – 10°dKH jest zatem w każdym przy
padku prawidłowa. Raki przystosowane są 
zazwyczaj do środowiska z twardszą wodą. 
Jeżeli ze względu na twardą bieżącą wodę 
potrzebujesz obniżyć twardość węglanową, 
umieść w filtrze granulat torfu czarnego 
SERA super peat. Dzięki temu dodatkowo 
zostaje zahamowany rozwój szkodliwych 
grzybów i bakterii.
Twardość węglanową zmierzysz przy uży
ciu SERA kH-Test, a zwiększysz jeżeli to 
konieczne z pomocą SERA KH/pH-plus.

Krewetka Amano  
(Caridina multidentata)

Krewetka “Red Cherry”  
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Jeżeli pomimo wszelkich starań stężenie 
szkodliwych substancji nagle silnie wzro
śnie, SERA toxivec natychmiast zapobie
gnie gwałtownemu zatruciu organizmów w 
akwarium.

Natychmiastowa pomoc
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Dodawanie roślin
Nowo nabyte rośliny powinny być moczone 
przez kilka dni w oddzielnym zbiorniku. 
Podmień przy tym kilka razy wodę, aby 
usunąć nadmiar nawozów, jak i ewentualne 
resztki środków leczniczych i środków 
ochrony roślin. Poza tym obsadzenie rośli
nami łodygowymi może spowodować pro
blemy, ponieważ niektóre z nich przy ich 
przecięciu mogą uwalniać szkodliwe dla 
roślin składniki.

Prawidłowe nawożenie roślin

1.  Przed zasadzeniem lekko skróć wierz
chołki korzeni ostrymi nożyczkami (rys. 1) 
i usuń zwiędłe i uszkodzone liście.

2.  Zrób palcem dołek w podłożu, które 
zostało przygotowane z SERA florede
pot (rys. 2).

3.  Włóż ostrożnie korzenie w dołek (rys. 3) i 
pokryj je żwirem. Naciśnij ostrożnie żwir i 
lekko pociągnij roślinę, w ten sposób 
korzenie skierują się ponownie w dół i 
odpowiednio się ułożą.

1 2 3

Opieka nad roślinami staje się prosta przy 
użyciu dokładnie przystosowanego SERA 
systemu do nawożenia. Podłoże SERA flo
redepot gwarantuje roślinom optymalną 
podstawę do silnego wzrostu. Podczas 
pierwszych 4 – 6 tygodni użyj SERA flore
plus jako wzmacniacza wzrostu. Im szybciej 
rośliny rosną, tym wcześniej mogą się one 
przyczynić do biologicznego oczyszczania 
wody i zaopatrzyć mieszkańców akwarium 
w tlen. Następnie należy zacząć regularne 
nawożenie. Rośliny, które w przewa żają cym 

stopniu pobierają substancje odży wcze 
przez liście, nawoź z pomocą SERA florena. 
Rośliny, które pobierają te substancje przez 
korzenie, nawoź SERA florenette A. 
Dziennie zużywane substancje odżywcze 
uzupełnij SERA flore daydrops.

20
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Teraz w końcu akwarium jest już udekoro
wane i obsadzone roślinami. Filtr, ogrzewa
nie i oświetlenie funkcjonują jak powinny. 
SERA testy wykazują dobrą jakość wody.

Podczas tej fazy karm oszczędnie (patrz od 
str. 24).

•  Skrop SERA siporax mini Professional 
starterem filtra SERA filter biostart. 
Uruchom filtr. Natychmiast rozpocznie 
się biologiczny rozkład szkodliwych sub
stancji w filtrze.

•  Dodaj SERA bio nitrivec do wody akwa
riowej. To rozpocznie biologiczny roz
kład zanieczyszczeń w akwarium.

•  Następnego dnia (1 dzień) dodaj 10% 
zwierząt.

  Przez 10 dni codziennie dodawaj SERA 
bio nitrivec (normalną dawkę). Dzięki 
temu skrócisz czas, w trakcie którego 
bakterie filtracyjne stają się aktywne.

•  4 dzień: dodaj 30% zwierząt.

•  5 i 7 dzień: skontroluj zawartość amonu 
i azotynów. Zbyt wysoki poziom zneu
tralizujesz szybko z pomocą SERA toxi
vec.

•  8 dzień: dodaj kolejne 30% zwierząt.

•  10 dzień: to samo co 5 i 7 dnia.

•  11 dzień: dodaj ostatnie 30% zwierząt.

21

Powierzchnia 

1 litra SERA siporax  

mini Professional ma 

prawie taką samą moc  

biologicznego rozkładu  

jak 34 litry materiału  

filtra cyjnego 

z gliny

Wprowadzanie zwierząt



Przenoszenie do nowego akwarium ozna
cza dla zwierząt zmianę klimatu. Wyłącz 
oświetlenie akwarium. Unikaj jasnego  
światła.

1.  Włóż torebkę ze zwierzętami do akwa
rium (otwarciem do góry) i upewnij się,  
że torebka pływa.

2.  Otwórz torebkę i zawiń kilka razy jej 
brzegi, tak aby sama pływała po wodzie. 
Przez pół godziny napełniaj torebkę 
małymi porcjami.

3.  Po upływie 30 minut możesz przenieść 
zwierzęta z pomocą SERA fish net. Wodę, 
w której zwierzęta były transportowane 
wylej do zlewu!

22

Wprowadzanie krewetek i raków

1

2

3
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Wprowadzanie zwierząt
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Utrzymanie wody
Prawidłowo założony zbiornik wymaga nie
wielkiej uwagi. Odnoszący sukcesy hodow
cy zalecają podmieniać co tydzień 30 – 
50% wody akwariowej. Jest to imitacja 
naturalnych opadów deszczu, które z kolei 
zwię kszają gotowość do rozmnażania się. 
Podmieniana woda może być o kilka stopni 
niższa. Dodawana woda powinna być jed
nak zawsze uzdatniana przy użyciu SERA 
aquatan lub SERA blackwater aquatan. 
Kolejnym ważnym powodem regularnej 
częściowej podmiany wody jest niska tole
rancja krewetek i raków na azotan. 
Podwyższony poziom azotanów prowadzi 
do problemów z linieniem. Poziom azota
nów sprawdzisz za pomocą SERA NO3
Test.

Powstający muł usuniesz przy użyciu SERA 
gravel washer. Ponadto zawsze należy 
zostawić niewielką ilość mułu w akwarium, 
ponieważ jest on dla krewetek – przede 
wszystkim młodych – dodatkowym źródłem 
pokarmu. Nie należy usuwać zrzuconych 
podczas linienia wylinek. Zawierają one 
wartościowe składniki mineralne oraz zosta
ją całkowicie zjadane przez zwierzęta.
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Zarówno raki jak i krewetki są 
zwierzętami wszystkożernymi. 
Ich naturalne środowisko 
życia zapewnia im raczej nie
wielką ilość roślin, ale za to 
dostarcza sporo liści i drewna, 
które wpadły do wody. Ten 
rozkładający się materiał orga
niczny (detrytus wzgl. muł) 
wraz z porastającymi go mikro
organizmami (grzybami, bak
teriami, jednokomórkowcami), 

jak i glonami, służy jako ważne 
źródło pokarmu. Ich menu uzu
pełnione jest tym wszystkim, co 
skorupiaki mogą znaleźć i zła
pać: są to małe zwierzęta, takie 
jak ślimaki, małże, robaki, cza
sami nawet małe ryby, ale rów
nież często jest to padlina lub 
dojrzałe owoce. Aby pokryć 
zapotrzebowanie na białko, nie
których skorupiaków nie odstra
sza nawet kanibalizm.

Najbardziej wartościowe składniki

Dla zaspokojenia różnorod
nych potrzeb skorupiaków 
SERA stworzyła nową inno
wacyjną grupę pokarmów 
SERA crabs natural i SERA 
shrimps natural. Warto
ściowe składniki i delikatny 
proces przetwarzania 
sprawiają, że ten rodzaj 
pokarmu jest idealną 
podstawową dietą dla 

skorupiaków. Jedyny w swoim 
rodzaju skład jest rezultatem 
użycia wodnych organizmów, 
np. ryb morskich, gammarusa, 
spiruliny i glonów morskich, 
które są źródłem białek i tłusz
czów. Białka te charakteryzują 
się dużą zawartością aminokwa
sów, które są całkowicie wyko
rzystywane przez skorupiaki.

24

Karmienie zgodne z naturą
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Tym sposobem pokarm jest lekkostrawny, 
dzięki czemu woda nie zostaje zanieczysz-
czana niestrawionymi produktami roz
kładu.

Wyjątkowo lekkostrawny

Optymalne zaopatrzenie

Ponadto taki skład gwarantuje optymalne 
zaopatrzenie w esencjonalne kwasy tłusz-
czowe omega. Wysoka zawartość spiruli-
ny, alg morskich, jak i licznych wysokowar-
tościowych ziół i warzyw dostarcza zwie-
rzętom ważnych składników mineralnych, 
witamin i mikroelementów, np. naturalny 
jod z alg morskich dla uregulowanego 
linienia. Pokrzywa działa przeciwzapalnie i 
zwiększa płodność u krewetek i raków, co 
jest potwierdzone licznymi obserwacjami. 
Kora wierzbowa i szyszki olchy dostarcza-

ją naturalnego źródła substancji balasto-
wych, ponadto posiadają one antybakte-
ryjne i grzybobójcze działanie. Gammarus i 
omułek nowozelandzki jeszcze bardziej 
uatrakcyjniają pokarm. Dlatego też bez 
problemu można było zrezygnować – tak 
jak w przypadku wszystkich rodzajów 
SERA pokarmów – z dodatku aromatów. 
Oprócz tego SERA chciałaby się jeszcze 
bardziej zbliżyć do warunków naturalnych, 
całkowicie rezygnując z barwników.

Naturalne barwniki

Oba rodzaje pokarmu zawierają wyłącznie 
wartościowe, naturalne barwniki pocho
dzące z własnych składników, np. wzmac-
niająca ubarwienie i podobna do witamin 
astaksantyna z algi Haematococcus. Skład
niki VitalImmunProtectFormuły, jak i cała 
receptura SERA crabs natural i SERA 

shrimps natural, stworzona według naj-
nowszych naukowych osiągnięć, wspierają 
u raków i krewetek zdrowy rozwój (z ure
gulowanym, bezpiecznym linieniem), wspa
 niałe barwy, płodność i witalność.



Idealny kształt pokarmu

Dzięki formie obu rodzajów pokarmu – 
małym granulkom w przypadku SERA 
shrimps natural i niezwykłym krążkom w 
przypadku SERA crabs natural – zwierzę
ta mogą przenieść pokarm w bezpieczne 
miejsce, gdzie mogą zjeść bez stresu.

Mniejsze krewetki chętnie łapią granulki i 
urywają po kawałeczku. W naturalnym śro
dowisku robią to samo np. z ziarenkami 
piasku. W przypadku bardzo małych lub 
młodych krewetek granulka SERA shrimps 
natural wystarczy dla kilku zwierząt. Kiedy 
krewetka jest już najedzona, upuszcza 
kawałek, tak że następna krewetka może 
kontynuować jedzenie.

Raki preferują krążki SERA crabs natural. 
Konkurują w zdobyciu pokarmu, po czym 
oddalają się w spokojny kąt z całym krąż
kiem lub – tak jak jest to w przypadku 
małych gatunków – z jego fragmentem. 
Kształt krążków jest w szczególności łatwy 
do przytrzymania przez szczypce raków.
Oba pokarmy toną szybko i przez przy
najmniej 24 godziny zachowują swoją 
formę. Nie tracą przy tym swojego smaku  
i składników. W ten sposób pokarm speł
nia optymalnie naturalne zwyczaje żywie
niowe tych zwierząt, a woda nie zostaje  
niepotrzebnie zanieczyszczona. Zalecamy 
codzienne karmienie tymi pełnowartościo
wymi pokarmami, które zresztą są również 
znakomite dla skorupiaków morskich, a 
także chętnie zjadane przez kiryski.
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Karmienie w akwarium ogólnym

W akwarium ogólnym, w którym stosuje się 
pokarm z rodziny produktów SERA vipan 
(SERA vipan, SERA vipagran, SERA vipa
chips), skorupiaki będą dzielić się nim rado-
śnie z pozostałymi mieszkańcami akwa-
rium. Bardzo chętnie jedzą również SERA 
Spirulina Tabs. W ten sposób w akwarium 
nie pozostają żadne resztki pokarmu oraz 
unika się nadmiernego organicznego za nie
 czyszczenia wody. Przynajmniej raz w tygo-
dniu powinieneś karmić SERA crabs  
natural lub SERA shrimps natural, aby 
spełnić specjalne wymagania skorupiaków.

Zadbaj o urozmaicenie

Dla urozmaicenia diety okazjonalnie 
mo żesz dokarmiać zwierzęta sparzonymi 
warzywami (np. groszkiem, cukinią, mar-
chewką) i liśćmi (np. dębu, buka, orze-
cha włoskiego, ketapanga). W przypad-
ku warzyw upewnij się, że pochodzą one 
z nieskażonych upraw, ponieważ krewet-
ki i raki są bardzo wrażliwe na pestycy-
dy. SERA marin gourmet nori – naturalne, 
lekkostrawne algi nori – jest wspaniałym 
uzupełnieniem diety skorupiaków, nadaje 
się doskonale również do specjalnych zaci-
sków do pokarmu z przyssawkami, które 
umieszczane są pod wodą.
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Rozmnażanie
Jeżeli chciałbyś hodować krewetki, musisz 
wziąć to pod uwagę już przy ich wyborze. 
Niektóre krewetki, jak np. krewetki Amano, 
w stadium larwalnym potrzebują słonej 
wody (prymitywny typ), zatem nie nadają 
się do hodowli. Odpowiednie krewetki do 
hodowli w akwarium to np. krewetki  
“Crystal Red” (Caridina cf. cantonensis), 
“Red Cherry” (Neocaridina heteropoda var. 
“Red”), jak i krewetki “Tiger” (Caridina cf. 
cantonensis var. “Tiger”). Do szczególnie 
łatwych w hodowli gatunków raków można 
zaliczyć: raka florydzkiego (Procambarus 
alleni), raka z Patzuaro (Cambarellus patz
cuarensis var. “Orange”), oraz Cherax sp. 
var. “Tiger”.
Aby odnieść sukcesy w hodowli krewetek i 
raków, przestrzegaj następujących rad: nie 
trzymaj zbyt dużo zwierząt w zbyt małym 
zbiorniku. Zawsze używaj pokarmu wyso
kiej jakości. Zapewnij odpowiednią jakość 
wody z wystarczająco wysokim poziomem 
tlenu oraz przeprowadzaj co tydzień  
częściową podmianę wody. Zwierzęta 
podziękują Ci licznym potomstwem.

Szczególnie młodym należy 
zapewnić właściwą liczbę 
kryjówek, aby zapobiec kani
balizmowi. Zwróć uwagę na to, że 
ze względu na częściowe bliskie pokre
wieństwo między gatunkami krewetek 
może dojść do niechcianych krzyżówek. 
Aby tego uniknąć nie należy trzymać 
razem krewetek “Crystal Red” (Ca
ridina cf. cantonensis), “Tiger” (Ca
ridina cf. cantonensis var. “Tiger”) i 
“Bumblebee” (Caridina cf. breviata).

Krewetka “Red Cherry” 
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)

Krewetka “Tiger” 
(Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”)

Rak z Patzuaro 
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)

Krewetka “Crystal Red” 
(Caridina cf. cantonensis)

Cherax sp. var. “Tiger”
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Krewetka Amano 
(Caridina multidentata)
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Uwaga! 

Krewetki i raki nie są zbadane w takim stop
niu jak ryby. Dlatego też niewiele wiadomo 
o ich chorobach i leczeniu. Infekcji wiruso
wych, grzybic (np. plamicy u raków) jak i 
mikrosporydii, nie dało się do tej pory efek
tywnie wyleczyć. Dlatego też powinieneś 
zagwarantować zwierzętom najlepsze z 
możliwych warunki. Zwierzęta karmione 
pełnowartościowym pokarmem, oraz żyją
ce możliwie bezstresowo w środowisku 
spełniającym ich wymagania, są zdecy
dowanie mniej podatne na zachorowania. 
Ponadto stosowanie SERA blackwater 
aquatan zapobiega rozwojowi chorób, 
ewentualnie w przypadku małych zranień 
przyspiesza ich gojenie. Nabywając nowe 
zwierzęta zawsze upewnij się, że są zdro
we.

Nie wszystkie środki pielęgnacyjne i leczni
cze stosowane u ryb są tolerowane przez 
raki i krewetki. Jeżeli konieczne jest lecze
nie w akwarium ogólnym, spokojnie 
możesz sięgnąć po różnorodne produkty z 
asortymentu fi rmy SERA. Np. środki leczni
cze z serii SERA med Professional – 
Protazol, Tremazol i Flagellol zostały 
dokładnie przetestowane, oraz uznane za 
bezpieczne dla skorupiaków. Poza tym bez 
zastanowienia możesz stosować SERA 
ectopur. Po leczeniu zwierzęta potrzebują 
zastosowania SERA fi shtamin. Witaminy 
te wzmacniają zwierzęta i dbają o szybki 
powrót do zdrowia.

 W obecności skorupiaków należy nie
stety zrezygnować z zastosowania nieza
wodnych środków SERA med Professional 
Nematol i SERA mycopur. W razie wątpli
wości na czas leczenia należy usunąć sko

rupiaki z akwarium ogólnego i nie leczyć 
ich razem z rybami. Jako alternatywę 
możesz zastosować leczenie ryb w osob
nym zbiorniku.
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Środki lecznicze i środki dla pielęgnacji?
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Krab pustelnik
Kraby pustelniki nie żyją w wodzie. Są to 
interesujący i łatwi w utrzymaniu miesz
kańcy terrarium. Skorupiaki te pochodzą z 
krajów tropikalnych i są aktywne w  
półmroku i w nocy. W zależności od roz-
miaru terrarium, najlepiej trzymać je w gru-
pach od 3 do 5 osobników. Terrarium nie  
powinno być mniejsze niż 50 x 30 x 30 cm.

Popularne podłoże w terrarium, jak kora 
sosny zmieszana z piaskiem, jest odpo-
wiednie jako materiał wyścielający. Kraby 
pustelniki lubią się wspinać, dlatego też na 
ścianach terrarium zamocuj kokosowe 
maty. W środowisku naturalnym, kraby 
pustelniki zamieszkują głównie laguny i  
często pobierają zarówno wodę słoną, jak 
i słodką. W związku z tym powinny mieć 
zapewniony dostęp do obu rodzajów 
wody. Z SERA marin basic salt w prosty 
spo  sób przygotujesz potrzebną ilość sło-
nej wody, która będzie bogata w wapń i 
mikroelementy.

Kraby pustelniki są wszystkożerne. Karma 
dla krabów SERA crabs natural jest rów-
nież doskonale dostosowana do żywienio-
wych potrzeb tych zwierząt. Jako uzupeł-
nienie diety możesz wybierać spośród róż-
nych rodzajów owoców i warzyw, sałat czy 
ziół (np. mlecz, jasnota, babka lancetowa-
ta) pochodzących z nieskażonych upraw. 
Ważny dla prawidłowego linienia jod, raki 
otrzymują wraz z SERA marin gourmet 
nori. Ponadto te lekkostrawne algi zawie-
rają wiele witamin, wielokrotnie nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, jak i inne ważne 
mikroelementy.
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Zwierzęta okazjonalnie cieszą się z kawałka 
ryby lub mięsa. Przy czym musisz zwrócić 
uwagę na to, czy usunąłeś z terrarium 
wszystkie niedojedzone resztki pokarmu, 
zanim szybko się rozłożą. Pojemnik z karmą 
SERA crabs natural może pozostać w terra
rium przez dłuższy czas.

Charakterystyczną cechą krabów pustelni
ków, której zawdzięczają  

swoją nazwę, jest to,  
że zamieszkują w 
pustych skorupkach 
ślimaków. Ponieważ 
skorupki nie rosną, 

krab zmienia je w regu-

larnych odstępach czasu. Dlatego też,  
kraby zawsze powinny mieć skorupki ślima-
ków do wyboru. Możesz je nabyć jako arty-
kuły dekoracyjne lub znaleźć puste skorupki 
ślimaka winniczka.

Podczas linienia, kraby pustelniki opusz
czają swoje skorupki. W tym czasie pilnie 
potrzebują schronienia i wilgotnego  
podłoża, w którym mogą się zakopywać. 
Jako że zwierzęta te pochodzą z krajów  
tropikalnych, wymagają temperatury 25 – 
30° C i 60 – 80% wilgotności powietrza. W 
zależności od rozmiarów terrarium wystar-
cza zwyczajna żarówka, jak i codzienne 
spryskiwanie zbiornika wodą.

Poradnik ten daje ci pierwsze spojrzenie 
na fascynującą opiekę nad rakami i kre-
wetkami. Dalsze informacje na temat eks-
cytujących krewetek i raków znajdziesz 
przede wszystkim w książce “Garnelen & 
Krebse” autorstwa Christiana W. Hof
stätter’a. Autor, biolog, zna naturalne  
środowisko skorupiaków i prowadzi ich 
hodowlę w Wenezueli.

Kosmos Verlag,
121 stron,
ISBN 978440104712
(dostępna wyłącznie w 
języku niemieckim)

Więcej porad i wskazówek dotyczących 
hodowli krewetek i raków znajdziesz na 
stronach internetowych tego autora:
www.garnelenzucht.de i
www.shrimppictures.com

Jeśli potrzebujesz specjalnych informacji, 
np. odnośnie warunków utrzymania  
poszczególnych gatunków, skontaktuj się 
ze swoim sprzedawcą lub hodowcą.

Wyczerpujące informacje dotyczące  
zakładania i opieki nad akwarium znaj-
dziesz w SERA poradnikach “Jak założyć 
moje akwarium” i “Utrzymywanie akwa-
rium zgodnie z naturą”. Poradniki znaj-
dziesz w sklepach zoologicznych lub w 
internecie na stronie www.sera.de.
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