
125 Morskie Potworki (Artemia Salina) 

 

 

 Zawartość: 

 1 saszetka z jajkami 

 1 saszetka pokarmu 

 1 łyżeczka  

 1 akwarium 

 1 pipeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morskie Potworki to Artemia Salina, które żyją w słonych jeziorach. Ich jaja mają naturalną zdolność do wysychania          

i przetrwania w ekstremalnych warunkach w oczekiwaniu na kontakt z wodą, aby się wykluć. Ta niezwykła 

umiejętność to „DIAPAUZA”. 

 

Przygotowanie:  

1. Będziesz potrzebować około 350 ml butelkowanej wody o temperaturze pokojowej. Potrząśnij dobrze 

butelką aby dobrze natlenić wodę. Następnie wlej ją do akwarium. Nie używaj wody z kranu, wody 

destylowanej ani wody gazowanej. 

2. Wsyp do wody saszetkę z jajkami i delikatnie zamieszaj aby rozpuścić ochronną sól. 

3. Twoje morskie potworki są najbardziej czułe na temperaturę w pierwszym tygodniu. Potrzebują jak 

najbardziej stałej temperatury pomiędzy 17°C  a 30°C w nasłonecznionym miejscu (ale nie wystawiaj na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych w czasie lata, ponieważ akwarium może się przegrzać). 

4. Po upływie 24-72 godzin zaczną pojawiać się w wodzie malutkie, białe plamki. Przez szkło powiększające 

możesz obserwować jak malutkie Artemie wykluwają się ze swoich jajek.  

 

Opieka nad Morskimi Potworkami: 

5. Po 24 godzinach możesz zacząć je karmić wsypując dawkę jedzenia przy pomocy miarki – łyżeczki. Następnie 

karm je co 2-3 dni. 

6. Codziennie natleniaj wodę pipetą poprzez wtłoczenie bąbelków powietrza. Nie zasysaj z powrotem wody do 

pipety – to może zranić lub zabić Twoje Morskie Potworki.  

7. Morskie Potworki kochają światło słoneczne. Będą bardziej aktywne w mocnym świetle i będą płynąć w jego 

kierunku (możesz to sprawdzić przy pomocy latarki). Umieść akwarium w ciepłym, oświetlonym miejscu. 

8. Na dnie akwarium z czasem będziesz mógł dostrzec osad i brud. Jest to normalne. Nigdy nie zmieniaj wody, 

ponieważ może to zaburzyć ich ekosystem. Jeśli woda jest brudna, przestań wsypywać pokarm do momentu, 

aż woda się oczyści.   

 



 

 

 

OSTRZEŻENIE: Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Małe elementy – niebezpieczeństwo zadławienia. 

Zatrzymać opakowanie do reklamacji. Kolory i zawartość mogą odbiegać od tych zamieszczonych na opakowaniu. 

 

 

 

 


