
n  Karides ve kerevit biyotopları
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Karidesler ve kerevitler, akvaryumlarımızın 
kullanışlı ve ilgi çekici sakinleridir. Dahası bu 
hayvanlar balıkları bir arada tutar. Özellikle 
cüce karidesler son yıllarda daha çok  
popüler olmaya başlamıştır. Amano karidesi 
(Caridina multidentata) gibi karidesler akva
ryumlarımızda çöpçü ve yosun yiyiciler ola
rak yaşar. En önemlisi, yosunları rahatsız 
eden bitkileri temizler.

Canlı renkleri ve ilgi çekici hareketleri saye
sinde, karidesler ve kerevitler için bir su altı 
dünyası tasarlamak özel bir zevktir. Nano 
akvaryumları özellikle bu amaç için uygun
dur. Bunlar doğaya yakın olan çok küçük 
biyotop akvaryumlardır.
Bu sera rehberi, karides ve kerevitlerin 
büyüleyici dünyasının montajını ve bakımını 
yapmanıza yardımcı olur.

Karides ve kerevitlerin büyüleyici dünyası
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Karides türleri
Cüce karidesler

Birçok küçük (en uzunu sadece 4 cm) 
karides türünü içeren krustase  
grubu, akvaryumcular arasında oldu
kça popülerdir. Cüce karidesler,  
yosunları ve bitkiler veya kayalar 
üzerindeki perifitonları yer. Bu deko
ratif ve ilgi çekici canlılar genellikle 
barışçıldır ve büyük gruplar içerisin
de bakılabilir. Ayrıca sakin balıklar ve 
diğer akvaryum sakinleri ile birlikte 
de yaşayabilir.

Uzun kollu karidesler

Bu karideslerin daha uzun kıskaçları 
vardır. Bazı türler çok fazla büyür, bu 
nedenle bazıları balık veya diğer kru
staseleri bile yiyebilir. Ayrıca, haki
miyet iç güdüleri, kendi türlerinin  
diğer üyeleriyle kavga etmelerine  
neden olabilir. İnci karidesi (Macro
brachium cf. banjarense) veya Pirinç 
toprağı karidesi (Macrobrachium lan
chesteri) gibi küçük türler, daha 
barışçıldır ve daha az yer gerektirir.

Yelpaze karidesleri

Bu hayvanların bacaklarının ucunda 
yelpaze gibi uzamalarını sağlayan 
uzun kıllar vardır. Bu yelpazeleri,  
yüzen yem parçalarını (bitkisel veya 
hayvansal plankton) su akımından fil
trelemek için kullanır. Yelpaze kari
desleri, akımda tutunabilecekleri bü
yük veya katı yüzeylerde durmayı  
sever.
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Kerevit türleri

Bu renkli kerevitler Cambarellus 
türlerine göre daha büyüktür ve  
daha uzun – 8 yıla kadar yaşar.  
Genellikle barışçıldır. Büyük kıskaç
ları nedeniyle hantalca hareket eder. 
Cherax türleri saklanmayı sever. 
Diğerleri gün boyunca yem aradığı 
gibi bazı türler de gececidir.

Cherax türleri

Cüce kerevit – Cambarellus türleri

Cambarellus türleri akvaryumda 
yetiştirilmeye çok uygundur. Ta
mamen büyüdüklerinde boyutları  
3 ile 6 cm arasında olur. Karidesler 
hoş karşılanan aperatif olarak  
görüldüğü için, karideslerle birlikte 
tutmanız tavsiye edilmez. Bitkiler 
yenmez bu nedenle cüce kerevitli 
bitkili akvaryumlarda tutabilirsiniz. 
Ortalama ömrü 1,5 ile 2 yıl ara sın
dadır. Cam barellus türleri Güney 
Amerika’dan gelir.
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Karides ve kerevit besleme
Barışçıl ve arkadaş canlısı karidesleri besler
ken bile genel bir kural vardır: Daha az daha 
fazladır! Dahası, birçok türün beslenmesi 
durumunda dinlenme için fazla yer ayırmak 
önemlidir. Özellikle kabuk dökerken, kerevit 

ve karidesler yumuşak gövdelerini korumak 
için bir korunağa ihtiyaç duyar.

Kabuk dökme

Karides ve kerevitlerde dış iskelet bulunur. 
Büyüyemediği için kabuk dökerek yenisiyle 
düzenli olarak değiştirilir. Krustasenin eski 
kabuğundan ayrıldığı ‘dış iskeleti’nden  
ayrıldığı ve yeni, yumuşak ve esnek “ka
buğunun” görünmeye başladığı an çok hey
ecanlıdır. Yeni boyutuna girdikten sonra,  
dış iskelet kimyasal işlemler ve kalsiyum gibi 
tortu mineraller ile katılaşır. Hasarlı veya  
ayrılmış uzuvlar yeni kabuk dökmeler ile  
değiştirilebilir. Kabuk değiştirme sorunları 
genellikle, uygunsuz koşullarda yetiştirme, 
yanlış veya yetersiz beslenmeden kayna
klanır. Kabuk dökme sorunlarını krustaseler 

için özel olan sera crabs natural ve sera 
shrimps natural yemleri ile önleyebilirsiniz.

Kabuk dökme sonrasında deri (iskelet)



Kerevit veya karidesleri topluluk akvaryum
larında yetiştirmek istiyorsanız hayvanlı dik
katlice seçtiğinizden emin olun. Yüzey  
balıkları (örneğin balta balığı) veya dip  
balıkları (örneğin küçük zırhlı balıklar),  
topluluk akvaryumları için uygun balık  
türleridir. Canlı doğuranlar, soytarı balıkları 
veya çiklitlerle birlikte beslemek tavsiye 
edilmez. Daha büyük kerevit türleri için,  
sadece Kırmızı Kıskaç (Cherax quadricarina
tus) veya Kerevit (Cherax destructor) gibi 
barışçıl Avustralyalı Cherax türleri diğer 
kuvvetli balık türleri ile yetiştirilebilir.

77

Topluluk akvaryumları
Karidesleri ve balıkları aynı yerde yetiştir
mek, dikkatli olmayı gerektirir. Tehlike  
bazen karideslerden değil balıklardan kay
naklanır. Özellikle lepistes ve çiklitler diğer 
sakinleri kemirmeye eğilimlidir.
Aynı şey kerevitler içinde geçerlidir. Toplu 
akvaryumlarda yetiştirmek için, özellikle 
Meksikalı Turuncu cüce kerevit (Cam ba
rellus patzcuarensis türü “Turuncu”) gibi 
cüce kerevitler tavsiye edilmektedir. Daha 
büyük kerevitleri yetiştirmek, özenle kurul
muş akvaryumun kazılması ve bitkilere  
hasar verilmesi riskini taşır. Ayrıca, özellikle 
kavgacı kerevitler balıkları rahatsız edebilir. 
Bu nedenle büyük kerevitler kendi akvary
umlarında tutulmalıdır, ancak çok fazla hay
vanın yetersiz alanda tutulması, saldırgan
lığı ve yamyamlığı artırabilir.

Meksikalı Turuncu cüce kerevit  
(Cambarellus patzcuarensis türü “Turuncu”)

Balta balığı Zırhlı kedi balığı

Topluluk akvaryumları için tavsiyeler

Kerevit 
(Cherax destructor)
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Biyotop akvaryumlar
Karides ve kerevitleri olan bir 
akvaryum, doğal yaşam alan
larına, nehirlere ve diğer küçük 
ırmaklara uygun şekilde kurul
muştur. Akvaryum boyutu,  
canlıların sayısı ve ebatları, bit
kileri sayısı, bitki türleri, filtre  
ve ağırlık gibi her şey, biyotop
ta uygun oranlardadır. Bu şekil
de boyutları, beslenme ihtiyaç
ları ve kökleri uyumlu olmayan 

hayvanların kaynaşması önlenir. 
Doğal bir biyotop, su kalitesinin 
en iyi şekilde ayarlanmasını ve 
fazla çaba harcamadan bu şekil
de kalıcı olmasını sağlar. sera 
size şu tavsiyelerde bulunmak
tadır:

Tipik bir karides biyotopu

sera Biotop Nano Cube 60 
gibi 60 litrelik akvaryumlarda 
sadece bir ile üç arasında 
karides türü tutmanız ideal
dir. Afrikalı Büyük yelpaze 
karidesleri ve Asyalı yelpaze 
karidesleri (lütfen bu türler
den sadece birini ekleyin) 
bodur karideslerle birlikte 
tutmaya uygundur. Beş 
adet, toplamda maksi
mum 20 adet hayvan 

ekleyin. Ancak Afrikalı Büyük yel
paze karidesleri gibi daha büyük 
olan hayvanların sayısını daha az 
tutun.

sera Biotop Nano Cube 60 res
mindeki karidesler:
 2 Afrikalı Büyük yelpaze karidesi
15 Kristal Kırmızı Arı karidesi

Bitkiler hakkında bilgi edinmek 
için lütfen sayfa 12’ye bakın.
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Amano karidesi 
(Caridina multidentata)

Afrikalı Büyük yelpaze karidesi 
(Atya gabonensis)

Kristal Kırmızı Arı karidesi 
(Caridina cf. cantonensis)

Yeşil karides 
(Caridina cf. babaulti türü “Yeşil”)

Yaban arısı karidesi 
(Caridina cf. breviata)

Asyalı yelpaze karidesi 
(Atyopsis moluccensis)

Kırmızı Vişne karidesi 
(Neocaridina heteropoda türü “Kırmızı”)
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Biyotop akvaryumlar
Tipik bir kerevit biyotopu

60 litrelik akvaryuma maksi
mum 6 adet cüce kerevit ekle
melisiniz. Kerevitler gibi daha 
büyük olan kerevitlerden bir  
çift yetiştirmek için en azından 
1,20 m uzunluğunda bir akvary
um gereklidir.

sera Biotop Nano Cube 60’ta 
resimde gösterilen cüce kerevit:
6 Meksikalı Turuncu cüce kerevit

Bitkiler hakkında bilgi edinmek 
için lütfen sayfa 12’ye bakın.
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Cambarus manningi Kerevit 
(Cherax destructor)

Kayısı kereviti 
(Cherax holthuisi)

Güneş kereviti 
(Cherax sp. türü “Hoa Deresi”)

Kırmızı Tuğla kereviti 
(Cherax sp. türü “Kırmızı Tuğla”)

Kırmızı Kıskaç 
(Cherax quadricarinatus)

Meksikalı Turuncu cüce kerevit 
(Cambarellus patzcuarensis türü “Turuncu”)

Asya Kaplanı ıstakozu 
(Cherax sp. türü “Kaplan”)
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Bitkiler
Doğal yaşam alanlarına – nehirlere ve küçük 
ırmaklara – uygun olarak, bitkilerin sayısı 
sınırlı olmalıdır. Ancak, bitkiler kirletici parç
alayıcı oldukları için tamamen bitkisiz  
olması da tavsiye edilmez. Dahası, özellikle 
yavru krustaseler saklanma yerleri bula
caktır ve mükemmel bir yem kaynağı olan 
mikro organizmalar yerleşecektir.

Java eğreltiotu, yosun topları ve Java yosu
nu gibi farklı yosun türleri çok uygundur.

Burada tavsiye edilen bitkilerin sayısı, kişisel 
zevkinize göre değiştirilebilir. Örneğin, Java 
yosunları içeren bir arka plan çok ilgi çekici 
gözükebilir. Bitki düzenlemesini program
larken, lütfen alınan bitkilerin büyüme  
evresini tamamlamadıklarını unutmayın.

6 Vallisneria
1 – 2 Java eğreltiotu
2 – 3 Yosun topları
Zevke uygun Java yosunu Java eğreltiotu  

(Microsorium pteropus)

Yosun toplari
(Cladophora aegagrophila)

Vallisneria

Java yosunu  
(Vesicularia dubyana)

12

V1

V2

M1

H1
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Akvaryumu doğrudan güneş ışığı alan bir 
yere yerleştirmeyin. Aksi halde, yosun  
büyümesi artar ve su güçlü bir şekilde ısınır.

Akvaryum kabini sabit ve yatay konumda 
olmalıdır. Uygun sera akvaryum kabinleri 
idealdir.

Akvaryumunuzu dekore etmeye başlama
dan önce ideal montaj için biraz düşünme
lisiniz. Tüm kaya yapılarını, kökleri ve bitkil
eri bir taslak halinde çizmeniz iyi bir  
başlangıçtır.

•  Yeterli saklanma yeri listesi Özellikle oyu
klar çok popülerdir. Plakşekilli kayalar 
veya delikli kireç kayalar kullanarak  
kolaylıkla yapabilirsiniz.

•  Büyük bitkiler akvaryumun arka tarafında 
durmalıdır aksi halde görüntüyü engeller. 
Yavaş büyüyen ve çim şekilli bitkiler öne 
yerleştirmek için uygundur.

•  Uygun dekorasyon malzemeleri, teknik 
ekipmanı (filtre, ısıtıcı vb.) akvaryum içeri
sinde kolaylıkla saklamanızı sağlar.

Yer

13

Filtre, ısıtıcı, pompa

Vallisneria

Java eğreltiotu

Yosun topları

Java yosunu

Batak tahtası

Kayalar

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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Dip malzemesi ve dekorasyon

Öncelikle sera floredepot uzun ömürlü dip 
kumu karışımı yaklaşık 2 cm katman  
oluşturacak şekilde bitki ekmek istediğiniz 
yere doldurun. İlk aşama sırasında, bitkiler, 
güçlü kökler ve yeşil yapraklar için gerekli 
olan besinlerle güçlenir. Yeni yıkanmış boy
anmamış ince taneli akvaryum çakılıyla veya 
daha büyük taneleri olan nehir kumuyla  
5 cm’lik katman halinde örtün.

Akvaryumda kum kullanmak istemiyorsanız, 
krustaseleri korumak için çakılın içerisinde 
biraz kum karıştırmak önemlidir. Hayvanlar, 
dengelerini korumak için tek kum taneleri
ne veya küçük çakıl parçalarına ihtiyaç 
duyar, buna statokist denir.

Dip malzemesi

Dekorasyon

Bitkiler gibi batak tahtaları da “çayır” olarak 
uygundur ve yapısal elemanlardır. Özellikle 
kabuk dökme sonrasındaki önemli süre 
boyunca hayvanların ihtiyacı olan barınağı 
sağlar.

Özellikle saldırgan kerevit veya uzun kollu 
karidesler yetiştiriyorsanız ek saklanma yer
leri çok önemlidir. Bu gibi durumlarda, dış 
iskeletlerine zarar vermediği sürece hay
vanlar için, delikli kayalar veya kolay savunu
labilir barınak sağlayan borular.

2 
cm

5 
cm

14
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Dip malzemesini doldurduktan ve dekora
syonu yaptıktan sonra teknik ekipmanı  
yerleştirin. 
sera Biotop Nano Cube 60 kullanıldıysa bu 
işlem gerekli değildir.

Teknik ekipman

15

Tüm dahili ekipmanı ile sera Biotop Nano 
Cube 60 hemen kullanıma hazırdır. Biyoaktif 
filtre sistemi, biyolojik kirletici ayrış tır masını 
hemen başlatır. Bu size biyolojik aktivasyon 
açısından haftalar kazandırır.

1  Baş ön akvaryumu 
 Cilalı cam
 Hacim yaklaşık 60 litre
  Boyutlar: genişlik 40,3 cm x yükseklik 

46 cm x derinlik 48,4 cm
2  Akvaryum kapağı ile
2.1  floresan tüpü T5 PL-18 W
2.2  yem kapağı
2.3  katlama ve itme mekanizması
3  4 oda iç filtresi ile
3.1  ağ
3.2  mekanik filtreleme için filtre süngeri
3.3   biyolojik filtreleme için 270 m2 filtre 

yüzeyli 1.000 ml sera siporax Profes
sional

3.4  sera ısıtıcı 50 W
3.5   sera sirkülasyon pompası STP 1000
İçindekiler:
•  100 ml sera blackwater aquatan su den

geleyicisi
•  Biyolojik kirletici ayrıştırması için 50 ml 

sera filter biostart biyokültürleri

sera Biotop Nano Cube 60 güvenlik çerçe
vesine yapıştırılmıştır. Çerçevesiyle birlikte 
akvaryumu kabine doğrudan yerleştiriniz. 
Ek keçe kullanmayın.

Kolay bir başlangıç için sera 
kompakt akvaryum

2.1

2.3

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1

2.3
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Filtre karides veya kerevit akvaryumunda iki 
önemli iş yapar. Bir yandan suyu temizler, 
diğer yandan nehir gibi sabit bir su akışı 
oluşturur. Örneğin, yelpaze karidesleri  
yemlerini sadece akımdan alabilir. Küçük 
akvaryumlar için sera iç filtreleri – sera fil 60 
veya sera fil 120 – etkili mekanik ve biyolojik 
filtreleme için idealdir. Biyofiltre malzeme
si, sera siporax mini Professional ile birlik
te biyolojik olarak temiz su sağlar.

sera fil iç akvaryum filtreleri ek kartuşlarla 
uzatılabilir.

Filtre

1 litre 

sera siporax mini 

Professional yüzeyi 

neredeyse 34 litre kilden 

yapılmış filtre mazemesi 

kadar biyolojik filtreleme 

gücüne sahiptir

Teknik ekipman

16

sera siporax mini 
Professional 
filtre malzemesi

filtre kartuşu

sera super carbon 
aktif filtre karbonu

filtre kartuşu

filtre süngeri

uç kartuş



Işık

Karides ve kerevitlerin ışıkla ilgili özel bir 
gereksinimleri yoktur. Bu nedenle, birçok 
lambalı kancalar bitkilerin gereksinimlerini 
göz önünde bulundurarak bir lambanın 

seçilmesini sağlar, örn. sera plant color. 
Sadece bir lamba kullanılıyorsa sera tropic 
sun ürününü tavsiye ederiz.

Kapak

Isıtıcı

Karides ve kerevitlerin ikisi de akvaryumdan 
kaçmalarını önleyecek bir kapak gerektirir, 
çünkü yakın çevrelerini keşfetmeyi severler 
ve bunu yapmak için akvaryumu terk edebi
lirler.

Oksijen beslemesi

Bu canlıların doğal yaşam alanlarındaki hızlı 
akan nehirler gibi, akvaryum suyunda da 
yüksek oksijen seviyesi gereklidir, kabuk 
dökme ve üreme dönemleri için önemlidir. 
Filtrenin dışında ek bir pompa ile bu  
sağlanabilir örn. sera air set hava taşı ile 
birlikte sera air plus hava pompası gibi.

Çoğu karides subtropikal iklim bölgelerin
den gelir. Mevsimsel sıcaklık değişimleri bu 
nedenle doğaldır ve hatta üremeyi artırır. 
Örneğin Kaplan, Yaban arısı ve Arı karidesle-
ri için en iyi sıcaklık aralığı 19 ile 25 °C  
arasındadır. Amano karidesleri 10 ile 30 °C 
sıcaklıkları arasında daha iyi hisseder. Çoğu 
kerevit 20 ile 27 °C arasında sıcaklık gerekti-
rir. Hayvanların en iyi büyüme oranı 25 °C’dir. 

sera termostatlı akvaryum  
ısıtıcıları akvaryumu ısıtmak 
için tavsiye edilir.

1717
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Suyu ayarlama

Krustaseler kimyasal su kirliliğine birçok 
balık türünden daha hassastır. Bu nedenle 
musluk suyunu ayarlamak önemlidir. 
Akvaryumu her dolduruşunuzda, tamamen 
veya kısmi değiştirmede, özellikle krustase
ler için geliştirilmiş olan sera aquatan veya 
sera blackwater aquatan ekleyin. Ağır 
metal iyonların hemen bağlar, suyu  
arındırır ve saldırgan klor gibi zehirli mad-
deleri etkisiz hale getirir. Ayrıca, biyolojik 
etkinleştirme aşamasında gerekliyse, diğer 
zehirli maddeleri sudan ayıran aktif karbon 
olarak sera super carbon ürününü kullanın. 

Uygun su sertliğini de göz önünde bulun-
durun. Su sertliği, çözünmüş toprak alkali 
metalinin yoğunluğunu belirtir. Yumuşak  
su, sert suya göre – genelde kalsiyum ve 
magnezyum – iyonlarını daha az içerir.  
Çoğu karides türü orijinal yaşam alanlarında 
yumuşak suya adapte olmuştur.

Suyun ayarlanması

Suyu doğru şekilde doldurma

İlk olarak suyun çakılda ve çakılın alt taba
kasında girdap oluşturmaması için çakılın 
üzerine sığ bir plaka yerleştirin. Daha sonra 
ılık (24 – 26 °C) suyu deponun üçte ikisi dol-
ana kadar doldurun. sera cam termometre 
sıcaklığın kontrolünü kolaylaştırır.

18
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Örneğin, Kırmızı Vişne ve Amano karidesleri 
4 – 16 ° dKH oranında karbonat sertliği ge-
rek tirirken Arı ve Kaplan karidesleri 2 –  
10 ° dKH oranına ihtiyaç duyar. Bu nedenle 
5 – 10 ° dKH arasındaki karbonat sertliği her 
durumda doğrudur. Kerevitler genellikle  
biraz daha sert suyu olan çevrelere adapte 
olur. Sert musluk suyundan dolayı karbonat 
sertliğini düşürmeniz gerekiyorsa, filtreye 
sera super peat (turba taneleme) yerleş-
tirerek yapabilirsiniz. Bu, ayrıca zararlı man
tar ve bakterilerin gelişimini durdurur.
The sera kH-Test kitiyle karbonat sertliğini 
kontrol edebilirsiniz ve gerekiyorsa sera 
KH/pH-plus ile karbonat sertliğini artırabilir
siniz.

Amano karidesi  
(Caridina multidentata)

Kırmızı Vişne karidesi 
 (Neocaridina heteropoda türü “Kırmızı”)

Tüm önlemlere rağmen kirleticilerin  
yoğunluğu hızla artıyorsa, sera toxivec 

akvaryumdaki hayvanların ağır şekilde  
zehirlenmelerini önler.

Acil yardım
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Bitkileri ekleme
Yeni satın alınmış bitkiler, ayrı bir akvary
umda birkaç gün boyunca sulanmalıdır. 
Aşırı gübre ve tedavi kalıntıları ile bitki  
koruyucu maddelerinin gitmesi için suyu 
birçok kez değiştirin. Ayrıca, gövde bitkile
rinin ekimi, bazıları kesildiğinde zararlı  
maddeler ortaya çıkardığı için bazı sorunla
ra neden olabilir.

Bitkilerin doğru şekilde gübrelenmesi

1.  Ekmeden önce (şekil 1) kök uçlarını bir 
makas yardımıyla hafifçe kısaltın ve  
çürümüş veya yıpranmış yaprakları ayırın.

2.  sera floredepot (şekil 2) ile hazırlanmış 
çakılların arasına parmağınızla bir çukur 
açın.

3.  Kökleri çukurun içine yerleştirin (şekil 3) 
ve çakıllarla kapatın. Çakılları dikkatlice 
bastırın ve bitkiyi hafifçe çekin böylece 
kökler aşağı doğru bakar.

1 2 3

Bitkileri başarılı bir şekilde yetiştirmek, iyi 
şekilde ayarlanmış sera gübreleme siste
miyle kolaylaştı. sera floredepot alt taba
kası, bitkilerin güçlü gelişmesi için en iyi 
temeli oluşturur. İlk 4 – 6 hafta boyunca, 
gelişim destekçisi olarak sera floreplus 
ürününü kullanın. Bitkiler ne kadar hızlı 
büyürse, biyolojik su arıtmaya o kadar yakın 
zamanda katkıda bulunur ve akvaryum 
sakinlerine oksijen sağlar. Daha sonra 
düzenli gübreleme başlar. Besinlerini  
genellikle yapraklarından alan bitkiler sera 
florena ile gübrelenir. Besinlerini genelli

kle köklerinden alan bitkiler ile sera flore-
nette A kullanarak ilgilenilmelidir. Günlük 
tüketilen besinleri sera flore daydrops ile 
doldurun.

20
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Sonunda akvaryum dekorasyonu yapıldı ve 
bitkiler eklendi, filtre, ısıtıcı ve aydınlatma 
gerektiği gibi çalışıyor. sera testleri su kali
tesinde iyi sonuçlar veriyor.

Bu başlangıç aşamasında idareli şekilde 
besleyin (lütfen sayfa 24’e bakın).

•  sera siporax mini Professional üzerine 
sera filter biostart ekleyin. Filtreyi çalış
tırın. Filtre içerisinde biyolojik ayrıştırma 
başlayacaktır.

•  Akvaryum suyuna sera bio nitrivec 

ekleyin. Böylece akvaryum içerisinde 
biyolojik ayrıştırma başlayacaktır.

•  Bir sonraki gün (1. gün) hayvanların 
%10’unu ekleyin.

  10 gün boyunca her gün sera bio nitri-
vec (normal dozda) ekleyin. Bu şekilde, 
filtre bakterilerinin etkinleşmeye baş lama 
sürelerini kısaltmış olacaksınız.

•  4. gün: Hayvanların %30’unu ekleyin.

•  5. ve 7. gün: amonyum ve nitriti kontrol 
edin. sera toxivec çok yüksek değerleri 
hızlı bir şekilde dengeler.

•  8. gün: İstenen hayvanların diğer %30’unu 
ekleyin.

• 10. gün: 5. ve 7. gün ile aynı.

•  11. gün: İstenen hayvanların son %30’unu 
ekleyin.

21

Hayvanların tanıştırılması

1 litre 

sera siporax mini 

Professional yüzeyi 

neredeyse 34 litre kilden 

yapılmış filtre mazemesi 

kadar biyolojik filtreleme 

gücüne sahiptir



Yeni bir akvaryuma geçiş, hayvanlar için 
iklim değişikliği anlamına gelmektedir. 
Akvaryum ışığını söndürün. Parlak ışıktan 
kaçının.

1.  Balık çantasını akvaryumun içine sokun 
(üstü açık olarak) ve çantanın suya  
girdiğinden emin olun.

2.  Çantayı açın ve kenarları birkaç kez çevi
rin. Çanta suda açık olarak yüzer. Çantayı 
yarım saatlik bir zaman içerisinde  
bölümler halinde akvaryum suyuyla dol
durun (orijinal çanta içeriğinin yaklaşık 
iki veya üç katı).

3.  Otuz dakika sonra hayvanları sera balık 
kepçesi kullanarak transfer edebilirsiniz. 
Geçirirken kullandığınız suyu batırmadı
ğınızdan emin olun!

22

Karideslerin ve kerevitlerin sokulması

1

2

3
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Hayvanların tanıştırılması
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Su bakımı
Doğru montajı yapılmış akvaryumlar çok az 
bakım gerektirir. Başarılı üreticiler akvary
um suyunun %30 – 50 oranının haftalık ola
rak değiştirilmesini önermektedir. Bu  
durum akvaryumun, üremeye hazır hale 
gelme oranını artıran doğadaki şelaleler  
gibi olmasını sağlar. Değiştirilen sı birkaç 
derece soğuk olabilir. Ancak eklenen suyu 
daima sera aquatan veya sera blackwater 
aquatan ile düzenlemesiniz. Karideslerin ve 
kerevitlerin nitrite dayanıklılığı kısmi su 
değiştirilmesinin bir diğer önemli nedeni
dir. Yüksek nitrat seviyeleri kabuk dökme 
sırasında sorun çıkmasına neden olabilir. 
Nitrat seviyesini sera NO3-Test kitiyle con
trol edebilirsiniz.

Kısmi su değişimi sırasında sera dip temiz-
leyicisi ile oluşan tortuları çekmeniz tavsiye 
edilir. Fakat, küçük bir miktar tortu akvary
umda kalabilir, karidesler – özellikle yavrular 
– bu tortuları ek yem kaynağı olarak kullan
mayı sever. Kabuk dökmeleri sırasında hay
vanların kabuklarını çıkarmamalısınız. Değerli 
mineraller içerir ve tamamı hayvanları  
tarafından yenebilir.
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Doğaya uygun besleme
Karides ve kerevitler hem et 
hem ot yiyen hayvanlardır,  
örn. bitkisel veya hayvansal 
yemleri yerler. Doğal yaşam 
alanları genelde daha az bitki 
sağlar ama suya bol miktarda 
yaprak türü ve ağaç düşer. 
Üzerinde büyüyen mikro orga
nizmalar içerisinde (mantar, 
bakteri, protozoa) çürüyen bu 
organik madde (birikinti ve 
tortu) ve yosunlar önemli bir 

besin kaynağı görevi yapar. 
Krustaselerin bulabildiği ve yaka
layabildiği her şey beslenmeleri
ne eklenir. salyangoz, midye, 
kurt gibi küçük organizmalar, 
hatta küçük balıklar, bazen  
çürümüş et veya olgun meyve. 
Bazı krustaseler protein ihtiyaç
larını karşılayabilmek için yamy
amlık bile yapabilir.

En değerli içerikler

sera, krustaselerin çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için yenilikçi krustase yem
leri olan sera shrimps natu-
ral ve sera crabs natural 
yemlerini geliştirdi. Değerli 
içeriği ve özenli işlenmesi, 
bu yemlerin krustaseler 
için başlıca ideal besin 
öğesi olmasını sağlıyor. 

Eşsin besin karışımı, deniz balığı, 
gammarus, spirulina ve deniz 
yosunu gibi akuatik organizma
lardan protein ve yağ destekçisi 
olarak faydalanılması sonucu 
oluşmuştur. Bu nedenle içerdi
kleri proteinler, krustaseler  
tarafından kullanılması ideal olan 
amino asit karışımı özelliğini 
taşır.
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Yemler bu yolla sindirilmesi kolay hale gelir 
ve sindirilememiş ürünlerden dolayı oluşan 
su kirliliği önlenir.

Özellikle sindirilmesi kolay

En iyi destek

Ayrıca, bu karışım, önemli omega yağ asit
leriyle en iyi desteği sağlar. Spirulina, deniz 
yosunu ve birçok yüksek kaliteli bitkilerin ve 
sebzelerin yüksek oranı, düzenli kabuk dök
meyi sağlayan deniz yosununun doğal  
iyotu gibi mineralleri, vitaminleri ve eser  
elementlerini hayvanlara sağlar. Isırgan otu 
– bir çok gözlem ile onaylanmıştır – iltiha
plara karşı etkilidir ve karides ile kerevitlerin 
verimliliğini artırır. Söğüt kabuğu ve  
gürgen kozalağı doğal bir denge maddesi 
kaynağıdır ve dahası bu içerikler anti bakte

riyel ve mantar önleyici etkilere sahiptir. 
Gammarus ve yeşil dudaklı midyeler yemi 
daha cazibeli hale getirir. Bu nedenle her
hangi bir tat eklememek mümkündür – bu 
durum tüm sera yemleri için geçerlidir. 
sera yapay boyalar kullanmayarak doğaya 
daha yakın olmayı istiyor.

Doğal boyalar

Yemler içeriklerinde değerli doğal boyalar 
içermektedir, örn. renk canlandırıcı ve vita
min olarak Haematococcus yosunundaki 
astaksanten gibi. Vital Immune Protect 
Formülünün bileşenleri sera shrimps natu-
ral ve sera crabs natural ürünlerinde 
olduğu gibi, en yeni bilimsel bulgulara göre 

karıştırılmıştır, kerevit ve karideslerin sağlık 
gelişimini (düzenli olarak, güvenli kabuk 
dökme aktivitesi), parlak renkleri, verimliliği 
ve gerekliliği destekler.



Doğaya uygun besleme
Yemlerin ideal şekilleri

Yemlerin şekillerinden dolayı, – sera 
shrimps natural yeminin küre şekli ve sera 
crabs natural yeminin eşsiz halkaları – hay
vanlar yemleri strese girmeden yiyebilece
kleri bir barınağa kolaylıkla taşıyabilir.

Daha küçük karidesler küreleri almayı ve 
dönen hareketlerle yem parçalarını ısırmayı 
sever. Doğada çakılları yeme şekilleri de 
böyledir. Çok küçük veya yavru karideslerin 
olması durumunda bir adet sera shrimps 
natural yem küresi birçok hayvan için 
yeterli olacaktır. Bir karides kendi hakkını 
yedikten sonra, bir sonrakinin yemeye 
devam etmesi için parça düşecektir.

Kerevitler sera crabs natural yeminin 
döngülerini tercih eder. Kerevitler, tüm bir 
halka veya – küçük parçalar durumunda – 
bir kırıntı ile sakin bir köşeye çekilene kadar 
çekişme halindedir. Halka şekli, özellikle 
kıskaçlı kerevitler için yakalaması kolaydır.
Her iki yem de hızla batar ve suyun içerisin
de 24 saat boyunca şekillerini korur. Bu süre 
boyunca tatları ve içerikleri kaybolmaz. Bu 
nedenle yem, bu hayvanların doğal besin 
alışkanlıklarını karşılar ve su gereksiz bir 
şekilde kirlenmez. Bu sağlıklı yemleri  
günlük olarak kullanmanızı tavsiye ediyo
ruz. Ayrıca bu yemler, deniz krustaseleri  
için çok uygundur ve kedi balıkları  
tarafından da tüketilebilir.
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Topluluk akvaryumlarında yemleme

sera vipan ürün ailesinin (sera vipan, sera 
vipagran, sera vipachips) kullanıldığı 
topluluk akvaryumlarında, krustaseler yem
lerini diğer akvaryum sakinleriyle mutlu bir 
şekilde paylaşacaktır. sera Spirulina Tabs 
yemi de kullanılabilir. Bu sayede, akvaryum 
içerisinde yem kalıntıları kalmaz ve aşırı 
organik su kirliliği önlenmiş olur. Fakat, kru
staselerin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için sera shrimps natural veya sera crabs 
natural ürünleri, topluluk akvaryumlarında 
haftada en az bir kez kullanılmalıdır.

Çeşit sağlayın

Ara sıra haşlanmış sebze parçalarını (örn. 
bezelye, kabak, havuç) ve yaprakları (örn. 
meşe, kayın, ceviz, badem), beslenme 
düzenine biraz çeşit eklemek için kullanabi
lirsiniz. Sebze kullanıyorsanız, kirlenmemiş 
bir tarım alanından geldiğinden emin olun, 
çünkü karidesler ve kerevitler tarım  
ilaçlarına çok hassastır. sera marin gourmet 
nori – doğal, kolay sindirilebilir Nori yosunu 
– batmasını sağlayan yem kelepçesine  
bağlandığında mükemmel bir ek yemdir.
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Üreme
Karideslerin çoğalmasını istiyorsanız, bu 
durumu karidesleri seçerken göz önünde 
bulundurmalısınız. Amano karidesi gibi bazı 
karidesler larvaları için (ilkel tip) tuzlu su 
gerektirir bu nedenle üreme için daha az 
uygundur. Akvaryum içerisinde kolaylıkla 
üreyebilen karidesler, Kristal Kırmızı Arı  
karidesleri (Caridina cf. cantonensis), Kırmızı 
Vişne karidesleri (Neocaridina heteropoda 
türü “Kırmızı”) ve Kaplan karidesleri (Caridina 
cf. cantonensis türü “Kaplan”). Üremeye 
özellikle uygun olan kerevit türleri Florida 
ıstakozları (Procambarus alleni), Meksikalı 
Turuncu cüce kerevit (Cambarellus patzcua
rensis türü “Turuncu”) ve Asya Kaplanı ısta
kozları (Cherax sp. türü “Kaplan”).
Karideslerin ve kerevitlerin üremesini sağ
lamak için lütfen aşağıdaki tavsiyeleri göz 
önünde bulundurun. Küçük akvaryumlarda 
çok fazla hayvan beslemeyin. Daima yüksek 
kaliteli besinler kullanın. Yeterli yükseklikte 
oksijen seviyesi olan su kalitesini sağlayın ve 
haftalık su değişimleri yapın. Hayvanlarınız 
sizi yavrularla ödüllendirecektir.

Özellikle yavrular yamyamlığı önlemek için 
birçok uygun barınağa ihtiy
aç duyar. Lütfen istenmeyen 
melez üremelerin fazla yakın 
ilişkileri olması durumunda karides 
türleri arasında oluşabileceğini unut
mayın. Bu durumun olmasını engellemek 
için Arı, Kaplan ve Yaban arısı karidesleri 
aynı ortamda tutulmamalıdır.

Kırmızı Vişne karidesi 
(Neocaridina heteropoda türü “Kırmızı”)

Kaplan karidesi 
(Caridina cf. cantonensis türü “Kaplan”)

Meksikalı Turuncu cüce kerevit 
(Cambarellus patzcuarensis türü “Turuncu”)

Kristal Kırmızı Arı karidesi 
(Caridina cf. cantonensis)

Asya Kaplanı ıstakozu 
(Cherax sp. türü “Kaplan”)

28

Amano karidesi 
(Caridina multidentata)
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Dikkat! 

Tedavi veya bakım ürünleri ve krustaseler?
Karidesler ve kerevitler henüz balıklar kadar 
iyi araştırılmamıştır. Bu nedenle hastalıkları 
ve tedavileri hakkında çok az şey bilinir. 
Virüs kaynaklı enfeksiyonlar, mantar (örn. 
kerevitte mantar kabuğu hastalığı) ve 
mikrosporidia henüz etkin şekilde tedavi 
edilememektedir. Bu nedenle hayvanlarınız 
için en iyi bakım şartlarını sağlamalısınız. 
İhtiyaçlarına uygun şekilde sağlıklı olarak 
beslenen ve stresten uzak olan hayvanlar 
hastalıklara karşı çok daha az hassastır. 
Ayrıca, sera blackwater aquatan ürününün 
kullanılması hastalıkları önler veya küçük 
yaralanmaların olması durumunda iyileş
meyi hızlandırır. Yeni hayvan satın alırken 
sağlıklı olduklarından emin olun.

Sağlıklı balıklara uygun olan tüm bakım 
ürünleri ve tedaviler kerevit ve karidesler 
tarafından kabul edilmez. Topluluk akvary
umunda bir tedavi uygulanması gerekiyor
sa sera ürün aralığındaki çeşitli ürünleri 
güvenle kullanabilirsiniz. Örneğin sera med 
Professional tedavileri olan Protazol, 
Tremazol ve Flagellol krustaseler için test 
edilmiş ve onaylanmıştır. sera ectopur 

ürününü tereddüt etmeden kullanmak da 
mümkündür. Hayvanlar tedavi uygula
masından sonra sera fishtamin ürününe 
ihtiyaç duyar. Bu vitaminler hayvanları 
güçlendirir ve hızlı iyileşmelerini sağlar.

 Krustaseler mevcutsa, sera med 
Professional Nematol ve sera mycopur 

ürünlerinin güvenilirliğinden maalesef 
uzak durmalısınız. fiüpheliyse, tedavi sıra
sında krustaseler topluluk akvaryumundan 

çıkarılmalıdır ve balıklarla birlikte tedavi 
görmemelidir. Alternatif olarak, balıkları 
bir tedavi akvaryumunda ayrı olarak 
iyileştirebilirsiniz.
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Kara yengeçleri suda yaşamaz. İlginç ve 
yetiştirilmesi kolay teraryum sakinleridir. 
Krustaseler tropik kökenlidir ve gecegündüz 
etkindir. Teraryumun boyutuna bağlı olarak 
3 – 5 hayvanlık gruplar halinde tutulabilir. 
Teraryum minimum 50 x 30 x 30 cm 
ebatlarında olmalıdır.

Genel teraryum zemini, kum ile karıştırılmış 
ağaç kabuğu gibi, dip malzemesi olarak 
uygundur. Kara yengeçleri tırmanmayı 
sever. Bu nedenle teraryumun duvarlarına 
hindistan cevizi hasırı yapıştırdığınızdan 
emin olun. Doğada, kara yengeçleri genelli
kle göllerde yaşar, sıkça tuzlu ve tatlı su alır. 
Bu nedenle yengeçlerin her iki tür suya da 
erişebilmesi gerekir. Gerekli miktarda sera 
marin basic salt – doğal kalsiyum ve eser 
elementleri bakımından zengin – kullanarak 
tuzlu su hazırlamak kolaydır.

Kara yengeçleri hem et hem ot yer. Yengeç 
yemi sera crabs natural, bu kara hayvanları 
için idealdir. Bu besine ek olarak kirlenme
miş bir tarım alanından salata veya bitki 
(örn. hindiba, ölü ısırgan veya sinir otu) gibi 
farklı türdeki meyve ve sebzeleri de seçebi
lirsiniz. sera marin gourmet nori bir tedavi 
olarak, kabuk değiştirme için önemli olan 
iyot miktarını yengeçlere sağlar. Bu kolay 
sindirilebilir yosunlar çok miktarda vitamin, 
yüksek oranda doymamış yağ ve diğer eser 
elementlerini içerir.

Kara yengeçleri
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Bu hayvanlar bir parça balık veya et ile keyif 
alabilir. Yalnız, kalan yiyeceği teraryumdan 
almayı unutmayın çünkü hızlı bir şekilde 
çürümeye başlayacaktır. sera crabs natural 
ile dolu olan bir kase teraryumda depo ola
rak daha uzun süre kalabilir.

Kara yengeçlerinin isimlerinden de anlaşı
labileceği gibi bir özelliği ise içerisinde  

yaşayabildikleri boş bir kabuk 
kullan maları dır. Bu 
kabuk büyüye mediği 
için yengeç düzenli 
aralıklarla kabuğunu 
değiştirir. Bu nedenle, 

yengeçlerin arasında 

seçim yapabilecekleri salyangoz kabuğu 
seçenekleri olmalıdır. Dekorasyon malze
mesi olarak satın alabilir veya bir Burgonya 
salyangozunun boş kabuğunu bulabilirsi
niz.

Kabuk değiştirme sırasında kara yengeçleri 
kabuklarını bırakır. Bu süre boyunca acil ola
rak barınağa ve kazabilecekleri nemli  
toprağa ihtiyaçları vardır. Bu hayvanlar tro
pik kökenli oldukları için 25 – 30 °C sıcaklığa 
ve %60 – 80 oranın atmosfer nemine ihtiya
çları vardır. Teraryumun boyutuna bağlı  
olarak, normal bir ampul ve günlük su  
püskürtmesi yeterlidir.

Bu rehber size kerevit ve karideslerin  
büyüleyici bakımı hakkında ilk izlenimleri 
verir. Bu arada Christian W. Hofstätter 
tarafından yazılmış “Garnelen & Krebse” 
kitabındaki heyecan verici karides ve kere
vitler başlığı altında daha fazla bilgi bulabi
lirsiniz Yazar, biyolog, krustaselerin doğal 
çevresi hakkında bilgi sahibidir ve 
Venezuela’daki üreme istasyonunda çalış
maktadır.

Kosmos Verlag
121 sayfa
ISBN 9783440104712
(yalnızca Almancası 
mevcuttur)

Karides ve kerevit bakımı hakkında daha 
fazla bilgiyi yazarın internet sitesinde bula
bilirsiniz:
www.garnelenzucht.de ve
www.shrimp-pictures.com

Özel bilgiye ihtiyacınız varsa, örn. özel  
türleri yetiştirme şartlarıyla ilgili, lütfen  
yetkili bayiiniz veya üretici ile irtibata geçin.

Akvaryum montajı be akvaryum bakımı ile 
ilgili bilgileri “Akvaryumumu nasıl kurarım” 
ve “Doğa koşullarına göre akvaryum bakımı” 
sera rehberleri ile size vereceğiz. Bu reh
berler yetkili mağazalarda veya www.sera.de 
internet sitesinde mevcuttur.
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