
PIELĘGNACJA I KARMIENIE MEDUZ 

 

Nie musisz się obawiać hodowli meduz. Pielęgnacja tych stworzeń może być zabawą. Podstawową 

regułą jest czysta woda w akwarium. Ponieważ meduzy wchłoną ponad 90% wszystkiego, co zjedzą, 

czysta woda w akwarium utrzymuje się bardzo łatwo. Zabrudzi się jedynie podczas karmienia, dlatego 

uważaj, abyś je niepotrzebnie nie przekarmił. Dlatego zalecamy 3 razy tygodniowo szybki test wody. 

Raz tygodniowo lub raz za dwa tygodnie wymień ok. 25% wody z akwarium. 

 

Meduzy wymagają stałą temperaturę otoczenia (odpowiada i pokojowa temperatura 18 – 25 C) oraz 

stałe zasolenie. Ustalisz ją za pomocą refraktometru lub areometru, który dołączamy do każdego 

zestawu. 

Jeśli meduzy będą miały czystą wodę, stałą temperaturę, zasolenie i pokarm raz dziennie to będą u 

Ciebie świetnie się czuły. 

 

Postępowanie od zamówienia aż po hodowlę 

Po zamówieniu akwarium i dostarczenia go do domu, powinieneś przygotować słoną wodę. Zyskasz 

ją zmieszaniem osmotycznej lub destylowanej wody z odpowiadającą ilością soli, do otrzymania 

wartości 31-34 ppt (1,022 - 1,026 mg). Zalecamy przygotować większą ilość, zaoszczędzisz w ten 

sposób czas podczas kolejnych wymian wody w akwarium. 

Kiedy masz tak przygotowaną wodę możesz ją powoli nalać do akwarium. Potem dodaj substrat, 

materiał filtrujący i krople startujące. Pozostaw wodę do filtrowania na tydzień. W ten sposób 

świetnie przygotujesz środowisko do życia meduz. 

Mniej więcej po tygodniu, kiedy bakterie usadowią się w akwarium, możesz zamówić meduzy. 

Wysyłamy je firmą specjalizującą się przewozem zwierząt.   

 

Kiedy otrzymasz już meduzy sprawdź jeszcze raz idealne wartości wody w akwarium. Jeśli woda ma 

prawidłową temperaturę pokojową, a czystość i zasolenie osiąga zalecane wartości, wszystko jest w 

porządku. Możesz zacząć z powolną aklimatyzacją meduz. Pomału mieszaj im wodę w torebce z wodą 

w akwarium i daj im dość czasu, aby przyzwyczaiły się do nowej temperatury, otoczenia i zasolenia 

wody. Najlepiej jest zanurzyć meduzy w torebce, w której były dostarczone i pozostawić je na 10 – 20 

minut do powolnego wyrównania temperatury wody w torebce i wody w akwarium. Kiedy meduza 

zacznie pulsować i wyglądać żywiej, jest gotowa na wypuszczenie jej do akwarium. 

 

Pierwsze 24 godziny po wpuszczeniu meduzy mogą sprawiać wrażenie zmęczonych. Stopniowo 

przyzwyczają się do otoczenia i zaczną się rytmicznie poruszać. Zdrowa meduza porusza się raz co 3-6 

sekund. Ważne jest także poprawne ustawienie prądu wody w akwarium, aby meduza była lekko i 

przyjemnie podnoszona. Pierwsze 24 godziny nie zalecamy karmienia meduz. Z karmieniem zacznij 

drugiego dnia małymi dawkami. Zapobiegniesz w ten sposób zanieczyszczeniu akwarium. Stopniowo 

możesz zwiększać dawki karmienia, dopóki nie ustalisz prawidłowej ilości pokarmu. 

 



Pierwsze 14 dni od włożenia meduz do akwarium nie zalecamy wymieniać wody w akwarium. W 

substracie i systemie filtracji usadowią się bakterie, które pomagają w czyszczeniu wody w akwarium. 

Po 14 dniach możesz wymienić 25% wody.  

 

Karmienie 

Jak często karmić? 

Meduzy karmi się raz dziennie. Dzienna porcja mrożonego fitoplanktonu dla 3 meduz przypomina 

wielkość ziarnka groszku. Jeśli po ok. 90 minutach po karmieniu resztki jedzenia pływają w wodzie lub 

leżą na dnie, karm mniejszą ilością. Zalecamy także rozdzielić dzienną dawkę pomiędzy poranne i 

wieczorne karmienie. Jeśli wcześniej wiesz, że przez dłuższy czas nie będziesz mógł nakarmić meduzy, 

(np. 2 dni), daj meduzom większą dawkę jedzenia. 

 

Czym karmić? 

Żywe artemie 

zalecamy karmienie żywymi artemiami (bezpancerzowcami). Takie jedzenie jest najbardziej 

odpowiednie dla meduz, ponieważ artemie pływają w akwarium aż do ich zjedzenia. Pomaga to w 

utrzymaniu idealnego poziomu jakości wody i zapewnia meduzom bezpieczne środowisko życia. Do 

hodowli żywych artemii możesz kupić łatwe małe przyrządzenie na naszej stronie, lub możesz go sam 

stworzyć za pomocą zwykłej butelki i małego wentylu powietrza. U tego rodzaju karmienia ważne jest 

naprawdę uważnie oddzielić wylęgnięte artemie od jajeczek. Meduza nie jest w stanie strawić 

jajeczka, mogło by to jej spowodować problemy zdrowotne. 

 

Mrożone artemie 

Dla klientów najbardziej odpowiedni sposób karmienia. Zaletą jest że nie musisz zajmować się 

wylęganiem własnego pokarmu. Są to świeżo zamrożone wylęgnięte artemie. Karmienie nie jest 

wymagające, za każdym razem ułamiesz mały kawałek artemii i rozpuścisz w nabranej wodzie z 

akwarium. Potem zawartość wylejesz z powrotem do akwarium i meduzy zjedzą pokarm. Wysyłamy 

tą karmę mrożoną i starannie zapakowaną tak, aby dotarła do ciebie w idealnym stanie. 

 

 

Baby brine shrimp 

Baby brine shrimp to zastępstwo za żywe artemie. Są to sterylizowane, nowo narodzone nauplii w 

wodnym roztworze. W jednym 2 gramowym opakowaniu znajduje się około 1,5 milionów napuli. 

Niewygodą w odróżnieniu od żywych artemii jest to, że nie zjedzona potrawa zanieczyszcza wodę i 

dlatego jest bardziej wymagająca na utrzymanie czystości i jakości wody. 

 

 

 



Zoo fitoplankton 

karmienie za pomocą zoo fitoplanktonu jest dla meduz wystarczająco wydajne, lecz nejbardziej ze 

wszystkich karm zanieczyszcza akwarium. Przy tym karmieniu jest bardzo ważne podawać idealną 

dawkę, którą meduzy zjedzą bez pozostawiania resztek. 

 

UWAGA: wszystkie rodzaje pokarmu dla meduz zakupisz u nas 

 

 

Test jakości wody 

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś pewien zdrowotnym stanem meduz – np. kurczą się, wywracają się 
na drugą stronę lub pływają na dno, powinieneś sprawdzić jakość wody w akwarium. Zalecamy użycie 
zestawu testów do pomiaru jakości wody – PH, amoniak, azotyn, azotan, oraz zmierzyć zasolenie i 
temperaturę wody w akwarium. 

Idealne wartości 

PH 8,0 - 8,3 

ZASOLENIE 30 – 34ppt (1,022 - 1,026) 

AMONIAK (NH 3) 0,0ppm 

AZOTYNY (NO 2-) 0,0ppm 

AZOTANY (NO 3-) 0,0 – 20,0ppm 

TEMPERATURA WODY 15 °C – 32 °C 

Jeśli wartości różnią się od idealnego stanu, trzeba jak najszybciej zmienić wartości. W razie 
mniejszych problemów zalecamy wymienić 25% wody w akwarium, a w razie większego 
zanieczyszczenia zalecamy wymienić aż 50% wody. Ważna uwaga – nigdy nie zmieniaj całej wody 
naraz! W akwarium trzeba pozostawić sprzyjające bakterie, które żyją w filtracji. Zasolenie wody 
możesz regulować dolaniem osmotycznej lub destylowanej wody a w odwrotnym razie namieszaj 
bardziej słoną wodę. Temperaturę łatwo dostosujesz za pomocą ogrzewacza w filtracji. Dla meduzy 
jest także bardo ważny prąd wody, który utrzymuje ich kształt i zdrowie. Prąd powinien być na tyle 
silny, aby był w stanie podnosić je od dna. 

 

UWAGA: Testery do sprawdzania jakości wody zakupisz również u nas lub w każdym sklepie 
zoologicznym, w którym zakupić można słonowodne ryby.  

 

 



Najczęstsze pytania odnośnie hodowli meduz 

Jak długo żyje meduza? 

Zależy od gatunku meduzy. Aktualnie hodujemy meduzy, które żyją dłużej niż rok, ale mamy także 
meduzy żyjące dwa lata.  

Jak często trzeb je karmić? 

Meduzy karmi się raz dziennie a raz tygodniowo można opuścić karmienie. Podczas zanieczyszczenia 
wody rozdziel karmienie na dwie dawki dziennie. 

Jak dbać o czystość akwarium? 

Akwarium najlepiej umieść z dala od słońca. Może to zapobiec powstawaniu glonów. Potem starczy 
raz lub dwa razy tygodniowo podczas wymiany wody oczyścić także szkło akwarium. 

Jak często musi się mierzyć jakość wody? 

Jakość wody zalecamy mierzyć minimalnie 3x tygodniowo (ok. 5 minut pracy). 

Jak często musi się wymieniać woda? 

W mniejszych akwariach wymieniamy ok. 10 – 25% wody raz tygodniowo lub raz co dwa tygodnie. W 
razie zmierzenia wartości wody innej niż idealnej wartości wymień część wody wcześniej lub większą 
część wody za jednym razem. Nigdy natomiast nie można przekroczyć więcej niż 50% wody naraz. 

Czy meduzy są bezpieczne? 

Księżycowe meduzy są dla człowieka nieszkodliwe, ponieważ ich jad nie przedostanie się przez ludzką 
skórę. Mamy także w ofercie meduzy, które mogą spowodować lekkie poparzenia skóry. Więcej 
informacji w szczegółach pojedynczych gatunków meduz. 

Czym karmić meduzy? 

Najlepszym pokarmem dla meduz są świeżo wylęgnięte skorupiaki (bez-pancerzowce). Ciągle pływają 
w akwarium, aż do ich konsumowania, więc nie grozi ryzyko zanieczyszczenia wody. Można je także 
karmić mrożonymi skorupiakami, suszonym jedzeniem, baby brine shrimps (sterylizowane krewetki), 
lub mrożonym i suszonym fitoplanktonem. Jedzenie, które opadnie na dno akwarium trzeba odessać 
rurką. 

Potrzebują światło? 

Meduzy w przyrodzie wypływają wraz ze słonecznym i księżycowym światłem, dlatego trzeba im w 
akwarium jak najbardziej przybliżyć naturalne warunki. W dzień zalecamy jaśniejsze kolory 
wieczorem i w nocy ciemniejsze kolory. Świecimy im 24 godziny dziennie, można ewentualnie w nocy 
wyłączyć światło na 5-10 godzin. 

 



Dlaczego akwarium dla z musi być specjalnie zaprojektowane? 

Wszystkie akwarium są specjalnie zaprojektowane dla hodowli meduz tak, że w akwarium musi być 
wytworzony stały prąd wody, akwarium mają zaokrąglone kształty, aby meduzy nie mogły się 
zaklinować w rogu oraz jest dobrze zabezpieczona filtracja, aby nie mogła wessać meduzy. 

Można hodować rybki jednocześnie z meduzami? 

Tak, można, widzieliśmy współżycie Księżycowej meduzy i rybki. 

Gdzie można nabyć morską wodę? 

Morską wodę można przygotować w domu za pomocą destylowanej lub osmotycznej wody i morskiej 
soli. Idealne zagęszczenie wody to 31-34 ppt. Wszystko co potrzebne możesz zakupić u nas. 

Jak postępować, kiedy potrzebuje wyjechać na czas dłuższy niż np. weekend? 

Meduzy wytrzymają bez karmienia dłuższy czas. Nie zalecamy praktykować tego często, ponieważ nie 
robi to meduzom dobrze i mogą zacząć się zmniejszać. 

Dla utrzymania meduzy w dobrej kondycji zalecamy je karmić codziennie. Ewentualnie można opuścić 
jedno karmienie tygodniowo. Jeśli wyjeżdżasz w dłuższą podróż, musisz zapewnić aby ktoś 
pielęgnował akwarium. Jeśli wypuścisz połowę wody z akwarium, możesz go ostrożnie przewieźć ze 
sobą np. do znajomych. W większych akwariach trzeba zapewnić, aby do mieszkania przychodził ktoś, 
kto będzie raz w tygodniu karmił meduzy i raz na dwa/trzy dni mierzył jakość wody.  

Jaką temperaturę powinna mieć woda? 

Meduzy mogą mieć temperaturę od 15 – 30 stopni. Nie sprzyja im wahanie temperatur. Dlatego 
spróbuj utrzymać meduzom stałą temperaturę a zmianę temperatury zawsze dokonuj stopniowo. 
Najbardziej optymalna temperatura dla meduz to 18 – 22 C. 

Jak się rozmnażają? 

Samiczka wypuści jajeczko a samiec je zapłodni za pomocą spermy. Potem z jajeczka powstanie 
planula, później polip, który przyczepi się do ścianki akwarium. Później z polipa powstanie strobila, ze 
strobili ephyra, a z ephyry meduza. Polipy się rozmnażają aseksualnym dzieleniem. Z powodu 
potrzeby regularnej wymiany wody i czyszczenia akwarium, jest wielce nieprawdopodobne, że 
dopracujesz się do stadia polipa w twoim akwarium. 

Jak poznać zdrową meduzę? 

Zdrowa meduza ma kapelusznikowy kształt i porusza się raz za 3-6 sekund (po karmieniu jest meduza 
powolniejsza), ma 4 macki i włoski wzdłuż kapelusza. 

Jak powstała nazwa księżycowej meduzy? 

Nazwa księżycowej meduzy pochodzi od 4 półksiężyców (żołądków) w środku, przypominających 
księżyc. 



Można sprowadzić także inny gatunek? 

Tak, hodujemy kilka gatunków meduz, planujemy nabyć też inne gatunki.  

Jakie są wielkości meduz? 

Księżycowe meduzy dostosują się do wymiarów akwarium. W mniejszych rodzajach akwarium 
maksymalna wielkość to około 8 cm. W wielkich rodzajach akwarium mogą meduzy osiągnąć aż 25 
cm. Więcej informacji w szczegółach pojedynczych meduz. 

Jaka jest zalecana ilość meduz? 

Meduzy żyją w przyrodzie w wielkich grupach, dlatego nie zalecamy hodowli tylko jednej meduzy. 
Zależy od gatunku meduz i wielkości akwarium, ale zawsze zalecamy minimalnie 3 meduzy. 

Jak meduza je? 

Meduzy żywią się za pomocą włosków wzdłuż kapelusika a potem przesuwają jedzenie do 4 żołądków 
pośrodku za pomocą macek. Najedzona meduza ma napełnione 4 żołądki pośrodku. 

Można meduzy wysyłać pocztą? 

Tak, meduzy można wysyłać. Są zapakowane do podwójnego woreczka i do termo pudełka, które 
zapewni utrzymanie stałej temperatury podczas przewozu. Ważne jest dotrzymanie terminu odbioru. 

 

 


