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Arany- és más hideg vizet kedvelő halak
A hideg vizet kedvelŒ halak nagyon szép,
élénk halak. Gyakran úgy néznek ki, mint
egy másik világ meseszereplŒi. Tenyész-
tésük alapján erŒsebbek és könnyebben
gondozhatók, mint a többi díszhal. Beszer-
zésük és ápolásuk is gyakran kevesebbe
kerül, mint a trópusi akváriumok esetében.
A hideg vizi halak háziállatként különösen
beleillenek a hıvös környezetükkel a mi
földrajzi körülményeink közé. Az aranyha-
lak nem rajokban élŒ halak, mint sok tró-
pusi díszhal. De egyedül sem lehet Œket
tartani, mert nagyon barátságosak és így
különösen elszigetelŒdhetnek.

Az aranyhalak a legrégebbi díszhalak az
emberiség történelmében. Több mint 1000
évvel ezelŒtt Kínában már tenyésztették
Œket. Az arany és vöröses színekben pom-
pázó aranyhalak ott még ma is a gazdagság
és a szerencse szimbólumai. Az aranyhalak
között olyan sok különbözŒ tenyésztésı
fajta létezik, mint semelyik más díszhal ese-
tében. Természetesen nem mindegyik fajta
illik a könnyen ápolható akváriumi lakók
közé.
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Könnyen gondozható, a hideg vizet kedvelő halak

Aranyhal
Carassius auratus

A “közönséges” aranyhalnak nyúj-
tott, elegáns formája van. A színe
aranysárga, narancs, vöröses vagy
piros, fehér foltokkal.

Paradicsomhal
Macropodus opercularis

Attraktív hal, amelynél a hímek
agresszívan reagálnak. Ezért ügy-
elni kell arra, hogy csak egy hímet
tegyünk az akváriumba.
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Üstökösfarkú Sarasa

A hosszú uszonyú vörös-fehér Sarasa-
aranyhalak variációi.

Shubukin

A test- és uszonyforma a közönséges
aranyhalakét idézi. A halak mégis kéklŒ és
narancsszínıek és ugyanakkor egyenlete-
sen elosztott fekete foltok vannak az egész
testükön.

Napsügér
Lepomis gibbosus

A napsügér egy békés, hideg
vizet kedvelŒ hal, ami színével és
formájával változatosságot hoz
az aranyhalas akváriumba.
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Különleges aranyhal-tenyésztés

A fátyolfarkú aranyhalaknak sok
szín- és formavariációja van.

A fátyolfarkú aranyhalaknál a farokuszony duplán van. 
IsmertetŒjelek a nagyon zömök testforma és a hosszú 
uszonyok. A lassú úszási magatartásuk alapján nem
társíthatók más, nagyon élénk fajtákkal. Az aranyhalak
fátyolfarkú fajtája melegebb vizet igényel (lsd. 9 oldal).

Ryukin-fátyolfarkú

A fátyolfarkúak ezen gyakran vörös-
fekete mintázatú variációja külö-
nösen Japánban kedvelt. Egy ka-
rakteres domborulat van a fej és a
hátuszony között.
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Példa a színvariációkra.

Gyöngypikkelyes

A pikkelyek ív alakúak és sırıek.
Gyöngysorokra emlékeztetnek.

Piros sapkás

A testforma a fátyolfarkúhoz ha-
sonló. A fejen egy piros kinövés
van.

Oroszlánfej

A név a fejformából származik.
Színes kinövés borítja az egész
fejet.

Vannak extrém aranyhalfajták, az úgynevezett “nehezen
szaporíthatók”, amiket nem ajánlunk, és amiket ezért itt be
sem mutatunk.
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Vízinövények

Egy akvárium csak dús növényzettel érheti el a megfelelŒ
atmoszféráját. Ennél a vízinövények nemcsak nagyon deko-
ratívak, hanem fontos elemei a biológiailag káros anyagok
lebontásának és az oxigén termelésének. A vízinövények
ápolásához szükséges kizárólagos információkat Ön a mi
ingyenes sera tanácsadónkból “Vízinövények természetes
gondozása” kapja meg.
Az aranyhalak szívesen harap-
dálják a vízinövényeket, ezért
ajánljuk Önöknek a bŒrszerı
levelekkel rendelkezŒ növé-
nyek ültetését, mint például
az Anubias félék:

Törpe lándzsafı Kongói lándzsafı Szakállas lándzsafı
(Anubias barteri var. nana) (Anubias congensis) (Anubias barteri)

Jávai páfrány Óriás vallisneria Pénzlevelı lizinka
(Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

A gyorsan növekvŒ növényfajták ültetése – mint a tó-
csagaz, a gázló és az átokhínár – különösen a fiatalabb
aranyhalaknál ajánlatos.

Kicsi húzóka Trópusi kardfı Jávai moha
(Bacopa monnieri) (Echinodorus bleheri) (Vesicularia dubyana)
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A szükséges vízhŒmérséklet az aranyhalak
fajtájától függ. Az egyszer˚, erŒs felépítés˚
aranyhalak, Shubukinok és Sarasak szoba-
hŒmérséklet˚ (18-24 °C-os) vízben érzik jól
magukat. Télen lehet hidegebb is. Az
érzékenyebb fajták elŒnyben részesítik a 
27 °C-os vizet, azt, amit már a többi fajta
tartósan túl melegnek talál. Ajánljuk Önnek
a sera akvárium-vízhŒmérŒit, amivel Ön
azonnal észlelheti a hŒmérséklet túlzott
változásait.

Semmi esetre se tartsuk az aranyhalakat
gömb alakú akváriumban. A halak mozgása
következtében vízhullámok keletkeznek,
amik az üvegrŒl visszaverŒdnek a halra.
Tehát az érzékeny oldalvonalon keresztül a
hal állandóan a saját testképét / echoját
érzékeli Ez tartós stresszhez és az arany-
hal ellenállóképességének csökkenéséhez
vezet. Emellett még sok más hátránya van,
a díszhalak gömb alakú akváriumban törté-
nŒ tartásának.

Nagyteljesítmény˚ sz˚rŒ a tiszta vízért

Ahhoz, hogy a relatív nagy aranyhalak gon-
dozása ne sok munkával járjon, ajánljuk a
magasabb teljesítmény˚ sz˚rŒket. A B 200-
as és a B 400-as sera Bio belsısz˚rı az
akváriumvizet mechanikailag és bioló-
giailag tisztítja. Ehhez a sz˚rŒbe megfelelŒ
betét elhelyezése szükséges. A sera sz˚rı-
vatta és a sera biofibres a nagyobb méret˚
szennyezŒ részecskéket (pl. ételmaradék,
elhalt algadarabok) visszatartják. A sera
biopur és a sera siporax – az akvárium vizét
a káros anyagoktól megtisztító sera nit-
rivec hasznos filterbaktériumai számára –
ideális telepviszonyokat kínál.

Az akvárium elrendezése

Milyen melegre vagy hidegre van
szükségük az aranyhalaknak?
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A kész akváriumig öt lépésben

Az aljzat feltöltése

Dekoráció és technika

A vÌz

Terítse a sera floredepotot max. 2 cm
vastagságban az akváriumba. Erre jön 5 cm
vastagságú, frissen mosott, sötét, finom-
szem˚ akváriumi kavics. A sera floredepot
ellátja a növényeket tápanyaggal a növe-
kedési fázisban. Ezekre
a növényeknek az
erŒs gyökérzetükhöz
és a zöld leveleikhez
van szükség.

1

2

3

Ezt követŒen teheti be a 
B 200 vagy B 400 típusú sera
Bio belsısz˚rıt, vagy egy
hagyományos sera belsısz˚-
rıt F és a sera akváriumi-
hıfokszabályozós f˚tıit.
Építsen jól megtisztított kö-
vekbŒl és a szakkereske-
désekbŒl származó, forró
vízzel leöblített gyökerek-
bŒl kis víz alatti tájat.

Azért, hogy a víz ne kavarja fel a kavicsot és
az altalajt, elŒször állítson be pl.: egy lapos
tányért a kavicsra. Aztán lassan öntse erre –
a kb. 18-24 °C-os – vizet, amíg az akvárium
2/3 részig fel nem telik. Kizárólag a sera
aqutannal lehet a vizet
elŒkészíteni. A sera aqutan
a nehézfémeket, a klórt
éppúgy megköti a veze-
tékes vízben, akár az
oldott sókat.
A sera mineral salt / ás-
ványi hozzáadásával lehet
pótolni a hiányzó ásvá-
nyi anyagokat.



Miután minden növény el lett ültetve, tölt-
heti fel az akváriumot vízzel és adhatja
hozzá a sera nitrivecet. A sera nit-
rivec tisztító és a káros anyagokat
megkötŒ filterbaktériumokból áll. A
sera nitrivecnek 24 órás hatóideje
van, amíg az akváriumi környezet 
a halaknak megfelelŒ, biológiai
egyensúlyt létrehozza. Egy új
akváriumba történŒ áttelepítés a
halak számára klímaváltozást je-
lent. Kapcsolja ki az akvárium
világítását. Nyissa ki a halak
m˚anyag zacskóját és többször
t˚rje vissza a szélét, amíg a zacskó magától
szabadon nem úszik a vízben. Egy fél óra el-
teltével adjon 2-3 rész akváriumvizet a 
zacskóba. 30 perc elteltével a halakat a
merítŒhálóval át tudja rakni. A szállításhoz
használt vizet a lefolyóba kell önteni.
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Egy akvárium berendezésérŒl kizárólagos
információkat Ön a sera tanácsadó kiad-
ványunkból “Így rendezem be az akváriu-
momat”, és a sera – Die CD-jén levŒ filmbŒl
kaphat.

A növények4 Nyomjon az ujjával egy kis
lyukat a növénynek az alta-
lajba, dugja bele a vízi-
növény 3 cm-esre vissza-
vágott gyökerét, és a
lyukat fedje be kaviccsal.
A növényeket minden má-
sodik, harmadik héten
sera florena folyékony táppal és
sera florenette A és sera flore-
plus tablettákkal ápolja.

Halak5
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Fajtáknak megfelelő táplálék az egészségért

Az aranyhalakat változatosan és a fajtának
megfelelŒen kell táplálni. Bélszer˚ gyom-
ruk van, ezért gyakran, de keveset esznek.
Az aktivitásuk miatt olyan – sok nyers-
anyagot tartalmazó – táplálékra van szük-
ségük, amiket kíméletesen készítenek elŒ.
Az aranyhalak kevés proteint, és több köny-
nyen emészthetŒ szénhidrátot igényelnek,

mint a meleg vizet kedvelŒ halfajok. A fe-
hérje-többletet a meleg vizet kedvelŒ ha-
lakkal ellentétben nem használják fel. A
magas fehérjetartalom elhízáshoz és a víz
szennyezettségének fokozódásához vezet.
A nem megfelelŒ táplálás eredményeként a
halak színezete elhalványul.

Táplálék aranyhalak számára ...
A sera több mint 40 természetes nyersanyagot, minden
szükséges vitamint, ásványi anyagot, nyomelemeket és
növényeket tartalmazó speciális aranyhal-eledele van. Ezek
az összetevŒk a leginkább kíméletesen összeállítottak. Az
aranyhalak tápja kevesebb proteint tartalmaz, mint más
sera tápok. Könnyen emészthetŒ és nem szennyezi a vizet.

sera goldy: Pelyhes táp minden fajta aranyhal napi
etetéséhez, spirulinával és búzacsíraolajjal. Ez “energiatáp”
az egész évre.

sera goldy Color: Granulátum táp. Természetes módon
javítja az aranyhalak színezetét és ellenállóképességét.
Különösen sok természetes karotint tartalmaz és így
fokozza – a fajtáknak megfelelŒ módon – az aranyhalak
színezetét. A körültekintŒ összeállítás, az egészséget
fokozó növények és az értékes komplex multivitamin
ideális a gyakran érzékeny aranyhal-fajták ápolásához.

sera goldy Royal: Egy magas minŒség˚ granulátum-táp,
azon aranyhal-fajták számára is, amik elŒszeretettel táp-
lálkoznak a közép vagy mélyebb vízrétegekben. Ez a granu-
látum-táp lassan süllyed el, hamar puha lesz, és mégis
hosszú ideig megtartja az állagát.



Vitaminok halak számára
A hideg vizet kedvelŒ halak nagyon eleve-
nek és sok energiára van szükségük. Ezért
ajánljuk a táp vitaminokkal történŒ kiegé-
szítését. Így megelŒzheti a betegségek és a
különbözŒ hiányok fellépését. Az aranyha-
lakat minden esetben el kell látni vita-
minokkal:
• az akváriumba történŒ berakást köve-

tŒen
• minden részleges vízcsere után
• a gyógyítás segítésére
• betegségek után
• az ívási idŒszak folyamán

A sera fishtamin egy folyékony készítmény, amit a tápra
kell csepegtetni.

A sera activant számos vitamin és nyomelem kombináció-
ja, tabletta formában. Fokozzák a vitalitást és segítik a ha-
lakat színezetük megŒrzésében. A tablet-
tákat közvetlenül a vízbe kell rakni. Így a
halak azt harapdálhatják.
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Az aranyhalak mindig olyan benyomást kel-
tenek, mintha éhesek lennének. Ne hagyja
magát megtéveszteni. Maximum három-
szor etesse Œket naponta, de csak annyi
táppal, amit a halak néhány perc alatt meg
tudnak enni.

Heti egy böjtnap nem árt. Ahhoz, hogy az
étrend változatos legyen, 2-3 különbözŒ
fajta táplálékot ajánlunk, de ezeket nem
összekeverve, hanem külön-külön adagol-
ja. Kis dobozokból etesse Œket. Különben a
megkezdett táp régi lesz és az értékes
összetevŒk elvesztik hatásukat.

... és fitten a vitaminokkal



Ha már többet szeretne tudni a víz értékei-
rŒl és a tesztjeirŒl, ajánljuk Önnek “Víztesz-
telés és természetes elŒkészítés” cím˚ sera
tanácsadó kiadványunkat.

A víz cseréjérŒl, elŒkészítésérŒl és a bio-
sz˚résrŒl kizárólagosan “Az akvárium ter-
mészeth˚ ápolása és a vízsz˚rés” c. sera
tanácsadó kiadványunkban informáljuk Önt.

A legjobb ápolás és etetés esetén is a
díszhalak egyszer betegek lehetnek. Hogy
melyik betegségek fordulnak elŒ, és hogy
Ön mit tud ezek ellen tenni, megmutatja az
“Egészséges díszhalak – hogyan?” cím˚
sera tanácsadó kiadványunk.

14

A hideg vizet kedvelŒ halak esetében a víz
25-30 %-ának heti egyszeri cseréje ajánlott.
A friss víznek ugyanolyannak kell lennie,
mint amit az akvárium berendezésekor
beletöltött. Az akvárium hŒmérsékletére

Az aranyhalak tartása

ügyelni kell és a sera aqutannal
elŒ kell készíteni. A sera aqutan
megköti a nehézfémeket és óvja
az aranyhalak nyálkahártyáját. Így
a halakat kevesebb stressz éri.

Ahhoz, hogy a biológiai tisztító folyamat
ismét gyorsan m˚ködni kezdjen, adjon sera
nitrivecet az akvárium vizébe. Az ásványok
pótlására a vizet dúsítsa sera mineral salt,
ha Ön relatív lágy viz˚ környéken lakik.

Ajánljuk, hogy hetente egyszer mérje meg
és pótolja néhány fontos elem mennyi-
ségét a vízben. A sera kémiai tesztek úgy-
nevezett csepptesztek. Nagyon könnyen 
alkalmazhatóak és csekély koncentráció-
ban is mérhetŒek. Kezdetnek a következŒ
sera teszteket ajánljuk:

GH összkeménység
KH karbonátkeménység
pH-érték
NH4/NH3 ammónium/ammónia
NO2 nitrit
NO3 nitrát
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Akváriumtervezés számítógéppel

A sera kifejlesztett egy CD-t, ami az összes
nyomtatásban megjelent információnál több
lehetŒséget nyújt. A sera – Die CD-je
megkönnyíti Önnek kedvenc halainak kivá-
lasztását és jelentŒs ötletet ad az Ön álom-
akváriumának berendezésében is.

A sera – Die CD-je többek között egy filmet
mutat be Önnek, egy nagyon szép hidegvízi
akváriumról, az akváriumok méreteirŒl, a ha-
lakról, a növényekrŒl és a dekorációkról, amik
optimális esetben egymást befolyásolják. Ezt
az akváriumot otthon berendezheti vagy az
elképzelései alapján változtathatja. Ehhez
kínál a sera – Die CD-je alternatív hideg vizet
kedvelŒ halakat, növényeket és dekorációkat.

A sera – Die CD-je a hidegvízi akváriumon
kívül még 8 biotop-akváriumot mutat be,
hogy hogyan rendezik be a mindenkori halak
számára az anyaországban. Ezeket az akvári-
umokat is a kívánságainak megfelelŒen vál-
toztathatja. Ezekben a biotop-akváriumok-
ban biológiailag minden összeillik, így köny-
nyen ápolhatók, de mégis egzotikusak és
nagyon dekoratívak. Az akváriumok több
mint ezer lehetŒségébŒl tud Ön egyénileg
alkotni.

Ezzel – a sera – Die CD-jén
található programmal Ön 
halakat, növényeket és de-
korációkat tud cserélni,
áthelyezni. A sera – Die CD
minden változtatást meg-
vizsgál, és azonnal megmu-
tat, ha pl.: túl sok hal kerülne
betelepítésre.

A sera – Die CD-je egy filmben mutatja meg
Önnek, hogy hogyan kell egy akváriumot
berendezni. A CD-n van egy lexikon a halakról
és a vízinövényekrŒl éppúgy, mint az akvári-
umok ápolásának alapjairól is.

A sera – Die CD-
jérŒl kizárólagosan
csak az ingyenes
“sera – Az Ön álom-
akváriuma” cím˚
brossúránkból kap-
hat információkat.




