


Zdecydowana większość akwarystów słysząc „akwarium morskie” 
myśli sobie „fantastyczne, ale nieosiągalne”. Nic bardziej mylnego. 
W obecnej chwili, by zostać posiadaczem akwarium morskiego nie 
ma już konieczności wydawania astronomicznych sum pieniędzy 
oraz studiowania ichtiologii. Wbrew powszechnie panującym 
opiniom akwarium morskie nie wymaga dużo większej opieki i 
wiedzy niż ładne akwarium roślinne. Zacznijmy więc od początku. 
Czego potrzebujemy by rozpocząć przygodę z akwarystyką morską 
i jak to  właściwie ugryźć?
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Na początek woda - czyli fakty i mity. Wielu naszych klientów zadaje 
pytanie czy do zasolenia akwarium morskiego używa się 
standardowej soli używanej w kuchni. Odpowiedź brzmi: nie. Do 
przygotowania wody o parametrach odpowiednich dla zwierząt 
morskich niezbędna będzie nam przede wszystkim woda po filtrze 
odwróconej osmozy (jednym słowem czyste H2O). W taką wodę 
możemy się zaopatrzyć w dobrych sklepach akwarystycznych bądź 
zakupić filtr RO i przygotowywać ją samemu (przy okazji można ją 
wykorzystać do żelazka, akumulatora itp.). Ceny dobrych filtrów 
odwróconej osmozy zaczynają się już od 170 zł. Idźmy dalej. W 
momencie kiedy posiadamy już przefiltrowaną wodę możemy 
przystąpić do jej zasolenia.

Do tego celu służy specjalnie spreparowana, syntetyczna sól 
morska zawierająca wszystkie niezbędne pierwiastki do 
przygotowania wody morskiej o idealnych parametrach.  
W naszych akwariach używamy i polecamy znaną, sprawdzoną sól 
Blue Treasure Reef Salt. Koszt soli kształtuje się na poziomie 35 zł 
za 3,3kg co pozwala na przygotowanie ok. 90l wody morskiej.

Ktoś powie, że woda to nie wszystko i by stworzyć akwarium 
morskie na pewno potrzebujemy jeszcze masę drogiego i 
skomplikowanego sprzętu. Z opinią, że woda to dopiero początek 
możemy się zgodzić, z resztą już nie. Każde akwarium morskie 
oprócz wody potrzebuje odpowiedniego oświetlenia na poziomie 
min. 0,8 W/l, odpowiedniej filtracji (czyli popularnego odpieniacza, 
który usuwa z wody słonej tłuszcze, kwasy organiczne itp.), 
cyrkulatora (pompka wprawiająca w ruch wodę w akwarium) oraz 
grzałki. Jeżeli porównamy to do osprzętu zbiornika roślinnego, 
gdzie również znajdziemy mocne oświetlenie, filtr kubełkowy, 
nierzadko butlę CO2,  
a z nią cały zestaw do nawożenia roślin zauważymy, że akwarystyka 
morska nie jest taka straszna jak ją nam do tej pory wszyscy 
przedstawiali. 
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W momencie kiedy wiemy już jak przygotować wodę możemy 
zabrać się za planowanie zbiornika. Dla początkujących poleca się 
z reguły zbiorniki od 30l (piko rafy) do 250l.  W tych najmniejszych 
może zamieszkać na przykład popularny Błazenek (z bajki „Gdzie 
jest Nemo”), krewetka oraz krab. Jest to mała lecz bardzo 
sympatyczna obsada, którą proszę nam wierzyć można 
obserwować wieloma godzinami. Co do sprzętu to w tego typu 
zbiorniczkach z reguły stosujemy grzałkę, mały cyrkulator, 
odpieniacz wewnętrzny lub kaskadowy oraz oświetlenie na 
poziomie 0,7 W/l. 

Dla osób które uważają, że Piko Rafy nie są dla nich polecamy 
większe zbiorniki -  o pojemności w okolicach ok. 250l z sumpem 
(akwarium technicznym umieszczonym w szafce). Większość 
zapyta: co to do licha jest ten sump i jak to działa? Odpowiedź jest 
wbrew pozorom bardzo prosta. Sump to akwarium, które 
umieszczamy w szafce pod akwarium głównym. Trzymamy w nim 
m.in odpieniacz białek, który w razie braku sumpa musiałby zostać 
umieszczony w akwarium lub na jego brzegu, oraz grzałkę. Sump 
daje nam również możliwość umieszczenia w nim różnego rodzaju 
mediów filtracyjnych i absorbujących .

Jak to działa?

Zbiornik główny najczęściej w jednym z rogów posiada komin (dwie 
szyby niższe od ścianek akwarium o ok 5cm ,odgradzające róg od 
całego akwarium). W kominie na samym dnie znajdują się dwa 
otwory, którymi woda za pomocą rurek będzie spływała do sumpa w 
szafce. Dlaczego dwa otwory? Jeden jest otworem głównym 
zwanym spływem, drugi natomiast to otwór awaryjny zwany rewizją. 

Woda spływająca do sumpa jest tam ogrzewana za pomocą grzałki 
oraz filtrowana przez odpieniacz, po czym zostaje przepchnięta z 
powrotem do akwarium górnego za pomocą pompy obiegowej. 
Jednym słowem pompa przepompowuje wodę do góry, a ta 
przelewając się przez komin grawitacyjnie wraca do sumpa. Wielu 
zapyta - OK, ale co się stanie w momencie kiedy odłączymy 
zasilanie - zalejemy sąsiada?. Odpowiedz jest oczywista - nie 
zalejemy :) Proszę sobie przypomnieć, że komin w akwarium jest  
o 5cm niższy od ścianek bocznych. To znaczy, że z górnego 
zbiornika do sumpa może się przelać co najwyżej ok. 4cm tafli 
wody. Przy akwarium 120x40x50 daje nam to ok. 19l. Sump 
projektowany jest zawsze w taki sposób by bez problemu przyjął 
wodę spływającą z góry w razie zaniku prądu. Takie rozwiązanie jest 
wbrew pozorom bardzo proste i całkowicie bezpieczne. 

Jak można zauważyć koszty założenia akwarium morskiego nie są 
aż tak wysokie jak uważa wielu ludzi. Tak naprawdę dysponując 
kwotą 700 zł możemy założyć małą rafę z ulubioną przez wszystkich 
rybką zwaną Błazenkiem (popularny Nemo). Nie ma nic 
przyjemniejszego aniżeli obserwacja tych ryb wraz z ukwiałem, z 
którym żyją w symbiozie.

Przejdźmy do najprzyjemniejszej części jaką jest zakładanie 
akwarium ze słoną wodą. Przede wszystkim musimy zdecydować w 
którym miejscu naszej przestrzeni życiowej znajdzie się akwarium. 
Ważnym elementem w umiejscowieniu zbiornika ma jego 
nasłonecznienie. Akwarium powinno znaleźć się w miejscu w którym 
nie będą go nękały promienie słoneczne. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ nasłonecznione zbiorniki częstą atakowane są przez 
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glony, a w okresie letnim bardzo ciężko jest w nich zapanować nad 
wysoką temperaturą. 

 

W momencie kiedy akwarium znalazło swoje miejsce umieszczamy 
w jego rogu grzałkę  oraz odpieniacz (jeżeli zdecydowaliśmy się na 
sump umieszczamy te elementy właśnie w nim). Kolejny krok to 
przystąpienie do wsypywania żywego piasku (można również użyć 
suchego, tańszego piasku jednak trzeba się liczyć z tym że minie 
bardzo dużo czasu do momentu, kiedy podłoże zacznie pracować 

biologicznie poprzez osadzanie się pożytecznych bakterii, na 
których nam bardzo zależy. Piasek  powinien być rozprowadzony 
równomiernie po całym zbiorniku - tak by utworzył warstwę ok. 
2-4cm.  Na przygotowane podłoże układamy skałę tworząc swego 
rodzaju półki, na których będziemy w przyszłości umieszczać korale 
(skała powinna stanowić ok. 15-20% objętości akwarium).
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PAMIĘTAJ  
Źle osadzona skała może się usunąć i uszkodzić szklane szyby 

akwarium.

Dlaczego żywa skała jest taka ważna? Dlatego, że żyją w niej 
miliony pożytecznych bakterii oraz niezliczona ilość różnego rodzaju 
mikroorganizmów (małych robaczków, rozgwiazd, krabów itp.) Żywa 
skała importowana jest najczęściej z odległej Indonezji lub Fiji. 

Z uwagi na fakt, że skała nie może przebywać bez cyrkulacji wody 
dłużej niż kilkadziesiąt godzin, transport ten jest dość kosztowny 
(transport lotniczy) co ma niestety wpływ na jego dość wysoką cenę 
w Europie. Taka skała jest jednak niezbędna w każdym akwarium 
morskim z uwagi na to, że jest ona odpowiedzialna za filtrację wody 
w naszym zbiorniku. Jak pewnie już zauważyliście, w akwarium 
morskim nie stosujemy żadnych filtrów, czy to wewnętrznych czy 
zewnętrznych. Właśnie dlatego nie jesteśmy się w stanie obejść bez 
dobrej jakości skały i biologii, która się w niej kryje.

Po ułożeniu skały możemy przystąpić do zalania naszego akwarium 
wcześniej przygotowaną, zasoloną i podgrzaną do 25 stopni wodą 
RO. Tak jak wcześniej pisaliśmy do zasolenia służą nam specjalne 
sole (np. Blue Treasure). Z reguły na każde 10l czystej wody po 
filtrze RO przypada ok. 350g soli. Ktoś na pewno zapyta: w jaki 
sposób zmierzyć takie zasolenie? Jest to bardzo proste i szybkie. 
Najczęściej stosuje się w tym celu salimetry (koszt ok. 15zł), które 
wyglądem przypominają spławiki z podziałką lub termometry. 
Salimetr wrzucony do słonej wody unosi się na jej powierzchni, a 

dzięki precyzyjnej skali odczytujemy poziom zasolenia. Prawidłowe 
zasolenie wody akwariowej to 1.023-1.025.

W momencie kiedy przygotowanie wody mamy za sobą, wlewamy ją 
do zbiornika (najlepiej wlewać ją do ustawionego wewnątrz 
akwarium kubka by nie wypłukać wcześniej umieszczonego piasku). 

Jeżeli akwarium mamy już zalane wodą warto podać do wody 
bakterie, które przyspieszą dojrzewanie naszego morszczaka. 
Osobiście używamy sprawdzonego preparatu Special Blend firmy 
Microbe Lift, który podajemy przez pierwsze tygodnie istnienia 
zbiornika. Po podaniu bakterii wkładamy cyrkulator, który będzie 
odpowiedzialny za ruch wody w zbiorniku i uruchamiamy cały 
osprzęt wraz z odpieniaczem.
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Po uruchomieniu całego systemu rozpoczyna się okres dojrzewania 
zbiornika, który trwa z reguły ok. 3-4 tygodni.  
W tym czasie może występować okresowe zmętnienie wody lub 
pojawienie się drobnych glonów na skałach. Jest to całkowicie 
normalne i nie musimy się tym zbytnio martwić. Po dwóch 
tygodniach należy wykonać pierwszą podmianę wody w ilości 20% 
(zlewamy z akwarium 20% wody i uzupełniamy ją wodą 
przygotowaną w identyczny sposób jak podczas startu)  
 

BARDZO WAŻNE

Oświetlanie akwarium zaczynamy od 5h dziennie i wydłużamy je 
o 1h tygodniowo, co pozwoli nam uniknąć glonów. Postępujemy 

tak, aż do momentu osiągnięcia 10h dziennie.

Po okresie dojrzewania możemy przystąpić do wprowadzenia 
pierwszych mieszkańców. Na początek polecamy tzw. „ekipę 
czyszczącą”, w której skład wchodzą ślimaki, kraby i krewetki. 

Zwierzęta te będą zjadały glony oraz resztki pożywienia 
podawanego rybom. W momencie kiedy zwierzęta odpowiedzialne 
za czystość naszego akwarium mają się dobrze (po ok. 1 tydzień) 
możemy wybrać się do sklepu i zakupić pierwsze ryby. W nano 
akwariach polecamy umieszczenie maksymalnie dwóch Błazenków, 
w większych zbiornikach  
(w zależności od litrażu) możemy pomyśleć o szerszej i bardziej 
różnorodnej obsadzie ryb. Ważne by nie przeciążyć systemu,  
a przyszłych mieszkańców wprowadzać etapami. 

Jak można zauważyć założenie zbiornika morskiego nie jest w 
obecnych czasach nieosiągalne i trudne. Przy odrobinie chęci 
każdy może posiadać kawałek oceanu w swoim domu. 

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy przynajmniej część wątpliwości i 
nasze rady pozwolą stworzyć Państwu swoją pierwszą  domową 
rafę.

 
WAŻNE 

Wodę odparowaną uzupełniamy czystą wodą RO  
- sól nie odparowuje
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