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Milí čtenáři a čtenářky, 

vítám  vás  u  šestého  čísla  našeho  klubového  bulletinu.

Tentokrát  budete  mít  příležitost  zjistit,  jak  jsme to  vlastně

s  tou „klubovostí“ mysleli. Před rokem jsme se začali scházet

jako  parta  lidí,  kteří  chtějí  slovenskou  akvaristiku  trochu

oživit,  rozhýbat,  možná  i  někam  popostrčit  –  a  hlavně

sami  něco dělat.  Klub ještě  neslaví  svoje  první  narozeniny,

takže by  bylo předčasné bilancovat,  jak se nám naše plány

podařilo  naplnit.  Když  ale  listuji  (byť  jen  virtuálně)  tímto

číslem  časopisu  Akvárium,  nemůžu  se  ubránit  dojmu,  že

KLUB.AKVA.SK funguje tak, jak má.

Téměř tři desítky stran jsem tentokrát věnovali „klubovým

záležitostem“ – reportážím z akcí, které jsme pořádali, a před-

stavením  našich  ryb  a  nás  samotných.  Můžete  namítnout,

že  je  to  mnoho a  že vám je náš klub ukradený.  Tak to  ale

máte smůlu, já si totiž myslím, že si tolik místa zasloužíme ;-)

Poslední  číslo  časopisu  se  setkalo  s  obzvlášť  kladnými

ohlasy – mám podezření, že to bylo proto, že se v něm sešlo

hned  několik  článků,  ze kterých  radost  z akvaristiky  přímo

čišela. Tentokrát jsme téma časopisu zaměřili opačným smě-

rem, takže si po přečtení některých článků sotva pomyslíte,

jaká je akvaristika prima záliba. Bohužel. 

Pokud zrovna nemáte náladu na smutné čtení a chcete se

jen pobavit a inspirovat, přečtěte si hned první článek. Potom

časopis odhoďte – resp. vypněte počítač – a utíkejte někam

pryč. Kdybyste zůstali  doma, hrozilo by vám, že začnete po

očku pokukovat  po bytě a  hledat  místo na  další  akvárium.

Nedělejte tu chybu, že si přečtete i druhý článek – to už by

muselo být akvárium znatelně větší; nebo nedejbože dojdete

až k článku úplně poslednímu... tam by vás spasila snad jen

malá chovnička.

Přeji  vám  za  celou  redakci,  ať  si  užijete  léto  podle  svých

představ. Načerpejte síly na podzim, za dva měsíce je tu sedmé

číslo našeho  Akvária a  především začíná sezóna velkých akva-

ristických akcí! 

Markéta Rejlková

(Foto: Miloš Chmelko)
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JAK SI HRAJE HALANČÍKÁŘ

David Kopeček

Plesiolebias lacerdai. Tento trpasličí druh z Brazílie jsem

získal  zcela náhodou. Kolega mi  jej  nabídl  s tím, že se mu

chov nedaří a zbylo mu „pár“ jiker, jestli tedy nemám zájem.

Pochopitelně mi  zvědavost  nedovolila  tento atraktivní  druh

nevyzkoušet.

Myslel jsem si, že slovo pár může znamenat hrst rašeliny

a  v  ní  přibližně 15 až  30 jiker.  Jaké však bylo mé zděšení,

když jsem v sáčku s jikrami objevil rašeliny méně, než by se

vešlo do krabičky od filmu, a jiker jsem napočítal pouze dva,

tři kusy. Bylo mi jasné, že šance na odchov jsou téměř nulové. 

Nastalo čtyřměsíční čekání, jež vyvrcholilo prvním zalitím.

To ale nebylo úspěšné, získal jsem pouze 2 ks potěru a ještě

ke  všemu „skokany“. Rašelinu jsem znovu zasušil, ale šance

se  tím ještě zmenšily. Po čtrnácti dnech přišel druhý „déšť“.

Jaké bylo mé překvapení,  když jsem napočítal 6 zdravých a

krásných  kusů.  Samozřejmě se  z  nich  stal  ten  nejopečová-

vanější potěr: slabá filtrace v nádrži, přebytek rostlin, přísun

potravy 6x denně v podobě vířníka – zkrátka luxus. I tak jsem

do týdne o 2 kusy přišel. To už ale „lacerdajovic miminka“ při-

jímala artémii. Ve hře tedy byli čtyři hráči ve velikosti 8 mm.

Do 2,5  cm však  bylo  ještě  daleko.  Potěr  i  přes  veškeré

krmení  rostl  velmi  pomalu  a  mne  už  začala  trápit  otázka

poměru pohlaví. Jenže, abych to neměl tak jednoduché, při

odkalování  jsem  zjistil,  že  mi  zbyli  hráči  jen  dva.  Proč???

Nechápal jsem to. Tak to by muselo být obrovské štěstí, abych

měl pár. 

Za několik týdnů byla překonána hranice 1,5 cm a pozvol-

na  se  začaly  objevovat  náznaky  pohlaví.  V  té  době  jsem

nemohl odtrhnout oči od akva. Co to bude? Kluci, holky, nebo

neuvěřitelné štěstí v podobě páru? 

Protože  jsem  sám  přesně  nevěděl,  jak  samička  vypadá,

vyhledal jsem její fotku na netu. A bylo rozhodnuto, jsou to

samci  –  smůůůla!  Končím!  Nechám  je  dorůst  alespoň  pro

fotku. Vtom jsem si vzpomněl na jednoho kolegu. Jestli třeba

on  náhodou  nevlastní  samičku.  Kolega  taky  zalíval  a  taky

úspěšně. Vykulil se mu jediný kus, který někde zapomenutý

krmil.  Pochopitelně  jsem  ho  okamžitě  navštívil  a  potěr  si

odnesl.  Nemusím  asi  připomínat,  jaká  je  pravděpodobnost

přežití jednoho kusu osmimilimetrového potěru. Za pokus to

ovšem stálo. 
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Po vyčerpávající cestě jsem jej umístil do nádrže. Tento-

krát jsem se ale řídil rčením „méně znamená více“. Přesněji

řečeno jsem potěr hodil do malého zarostlého akva a nestaral

se, někdy nakrmil artémkou. Tak jsem tedy byl znovu ve hře:

dva kluci 1,8 cm a jeden osmimilimetrový exemplář – holka,

nebo kluk? 

Do velikosti 1,5 cm byla daleká cesta, která ubíhala velmi

pomalu.  Ale dočkal jsem se, v malé nádržce plné rostlin se

pohybovala rybička velká 1,5 cm se samičími znaky. Nemohl

jsem tomu uvěřit a nechtěl jsem dělat ukvapené závěry. Opět

jsem vysedával  u  akva  a  nemohl  od  něj  odtrhnout  oči.  Po

nějaké  době rybička  měřila  2  cm a  já  mohl  říci  ano,  je  to

holka!! 

Plesiolebias lacerdai – samice. (Foto: David Kopeček)

Zmocnila se mě neskutečná radost. Slečna byla již dosta-

tečně velká, aby mohla jít do akva za oběma teď již nádherně

zbarvenými  samci.  Toto  trio  u  mne  dostalo  dvacetilitrové

akvárium.  Pochopitelně  s  holým  dnem,  trsem  hnědovky  a

jávského mechu a k tomu misku s rašelinou na tření... 

Po třech týdnech se samci pravděpodobně poprali a já o

jednoho  přišel.  Nevadí,  i  tak  je  to  pořád  pár.  Akvárium

neustále  pozoruji,  ale  tření  ani  pokus  o  tření  nějak  nezaz-

namenávám. Až jednou po kvalitním krmení a výměně části

vody zjišťuji, že tření opravdu probíhá, jen není tak bouřlivé,

jak jsem očekával. Po zkušenostech s nothobranchii, kteří to

dokáží  v  misce  pěkně  roztočit,  a  vějířovkami,  jež  se  také

nenechají  zahanbit,  jsem svědkem toho,  jak sameček něžně

láká samičku. Něco podobného jsem viděl poprvé. 

K lákání samičky používá všechny ploutve včetně prsních,

které má nádherně zbarvené a protažené do špiček. Dokud je

ještě od samičky daleko,  začíná s námluvami pozvolna jako

opravdový kavalír. Vždy všechny ploutve stáhne k tělu a pak

rychle roztáhne. To se mnohokrát opakuje a on se pomaličku

přibližuje  k  samici.  Teprve  až  je  skutečně  blízko,  všechny

ploutve propne a vystaví je na odiv samičce a snaží se ji dostat

nad  substrát.  Tam  sameček  „ulehá“  do  substrátu  a  stále

roztahuje  a  stahuje  ploutve.  Samička  se  k  němu  pomalu

přiblíží.  Pak  je  již  tření  podobné  jako  u  nothobranchiů.

Partneři jsou k sobě těsně přitisknuti a samička vypustí jikru.

Následuje trhnutí celým tělem a zatlačení jikry do rašeliny.

Vše se pozvolna opakuje znovu a znovu. Jikry jsou však velmi

malé, do 1 mm. 

Plesiolebias lacerdai – jikra. (Foto: David Kopeček)

Tento  druh  patří  mezi  nejplašší  halančíky,  které  mám.

Jsou  to  ryby,  jež  opravdu potřebují  svůj  klid.  Jako  krmivo

používám z 90 % artémii, někdy drobnou nitěnku, patentku,

velmi omezeně cyklop. Teplota vody je 22-25 °C, pH 6,5-7 a

tvrdost 6 °dGH. Ostatní parametry nesleduji. 

Škoda,  že  tyto  ryby  nejsou  mezi  halančíkáři  rozšířeny

více.  Velmi  dobře  by  se  jimi  dalo  osadit  nějaké  miniak-

várium.  Pro  svou  plachost  určitě  nelze  ryby  doporučit  do

žádné rybí společnosti, přestože se v přírodě vyskytují spolu

s  druhy Simpsonichthys reticulatus a Pituna sp. Kvůli drob-

nému  potěru  se  nedá  tento  druh  doporučit  začátečníkům,

ale  jen  chovatelům,  kteří  mají  dlouhodobější  zkušenosti

s odchovem ryb. 

V současnosti se zdá, že v misce je dostatek jiker, takže

doufám, že mé trápení nebylo zbytečné a já budu mít to štěstí
chovat Plesiolebias lacerdai i v dalších generacích. 
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RETROCULUS LAPIDIFER,
MODROPERÝ SEKÁČ Z RIO TOCANTIS, BRAZÍLIA

Pekka Katajisto

Latinský názov pre rod  Retroculus je  odvodený od jeho

pomerne  vzadu  umiestnených  očí.  Takisto  by  jeho  názov

mohol byť Robustorpedus, pretože ryby tohoto rodu sú veľmi

silné a svalnaté, a predsa ich celkový profil je uhladený. 

Typový  druh  R.  lapidifer má  osobitý  zvyk  odpočívať

na  dne  v  póze  pripomínajúcej  vykonávanie  klikov,  jedine

podporujúce  ruky  sú  nahradené  vzpriamenými  brušnými

plutvami.  Ich  štýl  plávania  sa  zdá  byť  na  prvý  pohľad

nemotorný,  kvôli  zmenšenému  plávajúcemu  mechúru  ryba

potrebuje prekonávať ustavičnú „nadváhu“. Avšak všetka táto

nemotornosť  sa  stratí,  akonáhle  niečo  zaujímavé  získa  jej

pozornosť a ryba vyrazí bleskovou rýchlosťou. Toto a všetko

ostatné okolo retroculusov je zdá sa perfektne prispôsobené

ich  rheofilnému  (=  prúd  milujúcemu)  životnému  štýlu,

začínajúc  spôsobom  ich  správania  sa  a  silnými  plutvami

a  končiac extrémne lepivými ikrami.

Fylogenetický  vzťah  rodu  Retroculus k  iným  neotro-

pickým  cichlidám  sa  donedávna  veľa  skúmal.  Kullander

odlúčil rod  Retroculus,  ktorý bol časťou podčeľade Geopha-

ginae,  a  vytvoril  ich  vlastnú  skupinu  Retroculinae.  Toto

stanovisko bolo neskôr potvrdené dvoma štúdiami založený-

mi na mitochondriálnom a jadrovom DNA Fariasom a kol.,

ktorý dokázal základné umiestnenie rodu Retroculus v rámci

všetkých neotropických cichlíd. Inými slovami, aj keď Retro-

culus môže  niekomu  pripomínať  pretiahnuté  satanoperky,

nie  je medzi  nimi  bližší  vzťah  ako  medzi  Retroculus a

napríklad diskusmi.

Trenie

Svoje prvé štyri kusy R. lapidifer som získal v roku 2002,

keď sa 3-4 cm veľké mláďatá (boli úplne prvými vo Fínsku)

nasťahovali  do  160-litrového  akvária.  Malí  retrovia  zjedli

hocičo s veľkou chuťou a po tom, čo narástli do dvojnásobnej

veľkosti,  som ich  presťahoval  do  530-litrového  akvária.  Vo

väčšej nádrži sa ryby rozbehli v raste ešte viac a po roku ich

chovu najväčšia z nich merala 15 cm. 

V tomto momente sa z  ničoho nič  vytvoril  pár  a obaja,

samec aj samica (bolo to evidentné kvôli väčším rozmerom a

masívnejšiemu vzhľadu samca), začali vyhrabávať do piesku

veľkú  jamu.  Niekoľko týždňov  bolo v  akváriu  cítiť  zreteľné

vzrušenie, ale napokon sa nič nestalo. 

Po  týždni  som  mal  šťastie  stretnúť  sa  s  Thomasom

Weidnerom, ktorý navštívil sled seminárov nášho národného

klubu (Ciklidistit) v Helsinkách. Spýtal som sa na jeho názor

na moje šance na odchov. Thomas bol dosť odmeraný a odpo-

vedal mi, že ryby sú ešte stále príliš malé a mladé a možno,

keď budú mať 20  cm...

(Foto: Pekka Katajisto)

Ako  Thomas  predpovedal,  dvorenie  ustalo  a  trvalo  to

jeden celý rok, kým sa znovu začalo. Tento raz to bolo naozaj

divoké.  Párik  zahájil  predvádzanie  roztiahnutých  žiaber a

bočné vystavovanie sa, neporovnateľné so žiadnou cichlidou,

ktorú  som  mal  možnosť  vidieť  sa  trieť.  Taktiež  prejavovali

zvláštny  zvyk,  nasmerovali  si  hlavu  na  určitý  bod  vedľa

kameňov a začali agresívne triasť hlavou. 

Takmer  po  dvoch  týždňoch  dvorenia  si  párik  vyhrabal

jamu  na  mieste,  na  ktoré  predtým  ukazovali.  Hrabanie

prebiehalo  pár  dní  dokiaľ  jedného  dňa,  keď  som sa  vrátil

z  roboty, sa zdalo, ako by už bolo po všetkom. Jama bola do

polovičky zakrytá a párik preukazoval k sebe menší záujem.

Nasledujúci deň bolo očividné, že sa niečo pokazilo. Celkovo

stratili záujem o svoju jamu a dopustili, aby sa iní požierači

zeme (Geophagus, Satanoperca a podobné druhy, pozn. red.)

motali naprieč miestom, kde bola predtým jama. Parametre

vody  počas  trenia  boli  nasledujúce:  28,4  °C,  pH  6,3,  NO3

10  mg/l, NO2 <0,1 mg/l a 2,5 °dKH.

O mesiac neskôr dvorenie začalo znovu a bolo,  ak je to

vôbec možné, dokonca ešte extravagantnejšie. Tento raz som

preložil Satanoperca daemon, ktoré sa pri poslednom pokuse

taktiež  nadmieru  vzrušili.  Po  tomto  sa  všetky  ostatné  ryby

skryli do svojich úkrytov a párik retrov začal hrabať. Vytvorili

si 25 cm širokú a 10 cm hlbokú jamu vedľa kopy kameňov

veľkosti ľudskej päste, zarovnanej peknou kôpkou piesku. 

O tri dni neskoršie sa začalo trenie. Tento raz som mal to

šťastie  byť  doma,  keď  sa  dvorenie  zmenilo  na  synchroni-

zované plávanie oboch partnerov. Samica nakládla asi 10-20

ikier  na jednu otočku,  samec čakajúci  hneď vedľa  samičiej

chvostovej  plutvy  ju  ihneď nasledoval,  aby  oplodnil  ikry  a

zmiešal mlieč s ikrami a pieskom. Po niekoľkých kolách obaja

rodičia  začali  nosiť  na  vrch  znášky jednu až  tri  plné tlamy
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hrubšieho  piesku  a  štrku,  ktorý  predtým  oddelili  od  inak

jemného piesku a nakopili ho vedľa trecieho miesta.

V  tomto  momente  bolo  zreteľné,  že  ikry  boli  veľmi

lepkavé. Toto bez pochýb odzrkadľuje rýchlotečúce domovské

rieky  druhov  skupiny  Retroculinae.  Už  aj  tak  ťažké  ikry

nadobudnú  extra  hmotnosť  pridržiavaním  sa  ku  zrnkám

piesku,  takže  sa  vedia  vyhnúť  odplaveniu  silným  prúdom

rieky.  Divé  R.  lapidifer používajú  na  prikrytie  ich  znášky

dokonca  aj  pomerne  veľké  okruhliaky,  ale  okrem  jemného

„zemežrútskeho“  piesku  zrnitosti  1  mm  som  im  vedel

ponúknuť jedine štrk zrnitosti 5-10 mm. Zrejme používaním

väčších zŕn štrku alebo kamienkov retrovia zabezpečia prísun

kyslíku  dokonca  aj  pre  ikry  hlboko  zahrabané,  a  to  vďaka

ľahšiemu prúdeniu vody.

(Foto: Pekka Katajisto)

Po približne desiatich kolách odkladania ikier si párik dal

prestávku na oddych. Odvážil som sa odsať približne tretinu

piesku s  ikrami  pomocou hadice  a  premiestnil  som ich  do

pôrodničky,  ktorá  bola  umiestnená  priamo  pred  výpusťou

filtra,  ktorá  poskytovala  dodatočný  prúd  v  samostatnom

60 -litrovom akváriu. Samec bol voči mne pomerne agresívny,

keď som odsával ikry, ale obaja rodičia sa upokojili po tom,

ako som skončil. 

Vtedy pre nich začala ďalšia úloha, ktorej sa budú ďalej

venovať  24  hodín  denne.  Párik  premiestňoval  znášku  spo-

ločne  s  hrubým  štrkom  do  novovyhrabaných  jám,  čo  robil

približne 4-krát za deň. Ryby vôbec neodpočívali, dokonca ani

počas  noci,  keď  pokračovali  v  práci  za  pomoci  nočného

osvetlenia,  ktoré  svietilo  vo  vedľajšej  miestnosti.  Toto  ich

úsilie ich vyčerpalo, pretože sú v ich domovine zvyknuté na

vodu bohatú na kyslík. Takže v suboptimálnych podmienkach

môjho  akvária  ich  hyperaktívne  počínanie  spôsobilo,  že

dýchali po celý čas veľmi  ťažko. Bez ohľadu na to pár našiel

dostatok  energie  a  času  aj  na  utužovanie  svojich  väzieb

obvyklými  extravaganciami  bočného  predvádzania  sa,  a  to

uprostred všetkého toho hrabania a sťahovania.

Ikry, ktoré som oddelil, sa začali liahnuť 72 hodín po trení,

ale aj  napriek malej  preventívnej  dávke metylénovej modre

80  %  ikier  splesnivelo  a  nevyliahlo  sa.  Zdalo  sa,  že  veľká

hmotnosť  ikier  pretrvala  a  liahnutie  predstavovalo  vlastne

iba  to,  že  ikrám  pribudol  ako  vlások  tenučký  a  rýchlo  sa

pohybujúci chvostík. 

Medzitým rodičia vo väčšej nádrži pokračovali vo svojom

až príliš aktívnom sťahovaní, ktoré sa obzvlášť teraz, keď sa

plôdik  vyliahol,  zdalo  byť  natoľko  drsné,  že  je  malým

zázrakom, že plôdik nezraní neustále ho doprovádzajúci štrk. 

Po týždni som odsal aj zvyšok plôdika s pieskom do toho

istého menšieho akvária, pretože rodičia vyzerali byť naozaj

vyčerpaní. I keď sa plôdik ťažko odlišoval od piesku, neskôr

bolo jasné, že úspešnosť liahnutia bola zďaleka lepšia s rodič-

mi  ako  v  samostatnej  nádrži.  Je  pravdepodobné,  že  drsne

vyzerajúce zaobchádzanie a ustavičná manipulácia s ikrami je

prospešná  vďaka odieraniu  škodlivých  látok  alebo  dokonca

strácaniu  časti  vonkajšieho  plášťa,  ktorý  ochraňuje  ikry

v  prvých  dňoch po oplodnení.

Nasledujúci deň (osem dní po trení) sa plôdik rozplával a

už  hneď  ďalší  deň  sa  začal  kŕmiť  čerstvo  vyliahnutými

naupliami artémie. Neskôr malí retrovia prešli na bosmínie a

potom  na  patentky.  Zdá  sa,  že  patentky  sú  potrava,  ktorú

najviac  preferujú,  čo  vôbec  nie  je  prekvapujúce,  pretože

Moreira  a  kol.  publikovali,  že  50-99  %  obsahu  žalúdka

retroculusov tvoria práve larvy pakomárov. 

Napriek  apetítu  sú  R.  lapidifer skôr  pomalšie  v  raste,

aspoň v porovnaní s plôdikom  Satanoperca jurupari,  ktorý

chovám  v  tej  istej  240-litrovej  nádrži.  Kým  S.  jurupari

mierumilovne a bez ustania spásajú dno, mladé  R. lapidifer

sa sústreďujú na ľudí v miestnosti a pri čo i len najmenšom

pohybe  mnoho  metrov  od  nádrže  sa  ponáhľajú  na  kŕmne

miesto.  Vyzerá  to,  že  v  ich  aktívnom  štýle  života  takisto

konzumujú oveľa viac a v štyroch mesiacoch, keď majú 3 cm,

začínajú preukazovať niečo aj z povahy svojich rodičov. Aké

úchvatné ryby!

rastliny
(Preklad: Jozef Veres)

(Foto: Pekka Katajisto)
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ŘÍZKOVÁNÍ ROSTLIN ODSPODU

Dario Schelfi

Čemu se žádný z akvaristů-rostlinkářů nevyhne při  péči

o  své  akvárium  je  právě  zastřihování  rostlin.  Estetika  a

layout  akvária  jsou  rozhodující  mírou  tvořeny  vzhledem

rostlin,  takže  se  jim  musíme  dostatečně  často  věnovat.  Až

když rozmístění a tvar  jednotlivých rostlinných prvků v ak-

váriu odpovídá našemu záměru, můžeme se těšit  půvabnou

uspořádaností, nebo také rafinovanou divokostí, které jsou na

rostlinném akváriu přece tím podstatným. 

Jak je všem čtenářům známo, řízkování rostlin v akvarij-

ních podmínkách má dva hlavní účely: zahušťování (zejmé-

na  ve  fázi po  založení akvária) a usměrňování (redukování)

divokého růstu rostlin.

Tomuto  druhému  účelu  se  budeme  věnovat  v  našem

krátkém  článku  především.  Zdůrazním  hlavně  estetické

aspekty podobných zásahů do akvária, podrobnosti ohledně

zastřihování rostlin po jejich zasazení nechám na jiný článek.

V  akváriu,  které  je  již  zaběhnuté  a  bohatě  osázené

rostlinami,  je  udržování siluety  a objemu každého trsu tím

nejpodstatnějším, co musí akvarista dělat – a přesto je tato

činnost často podceňována. 

Bohužel ne vždy se používají ty správné techniky. Občas se

stane, že rostliny reagují citlivě na nešetrné zacházení, takže

po drastickém zastřihování  můžeme zaznamenat  zpomalení

růstu a naopak bujení řas. 

Systém „řízkování odspodu“ tyto možné obtíže brilantně

vyřeší,  protože  zdůrazňuje  nikoliv  zotavení  a  znovuvyužití

právě  zastřihnuté části,  ale  spíše  vhodné  nakládání  s  takto

získanými vegetačními vrcholky.  

Tato technika vlastně jen využívá zvláštní charakteristiky

téměř všech vodních rostlin, a sice schopnosti rozmnožovat se

pomocí  řízků  neboli  odřezků  a  úlomků.  Napomáhá  tomu

schopnost získávat živiny z prostředí i bez kořenové soustavy. 

Než budu pokračovat ve výkladu, musím zdůraznit, že se

tento  systém  dá  využít  jen  u  stonkových  rostlin  a  v  dobře

zaběhnutých a stabilních akváriích, kde nechybí zdroj živin a

kde nic nebrání jejich využití  (světlo, CO2, hnojivo).  Pokud

není  splněn  některý  z  těchto  faktorů,  nejenže  zmiňovaná

technika nepřinese očekávané výsledky, ale může být dokonce

kontraproduktivní.

Technika je víceméně snadná a umožní nám získat – a bez

jakéhokoliv narušení kontinuity i udržet – trsy rostlin, které

budou bohaté, husté a bující.

Nutností  je  vyjmout ze substrátu celý  trs,  který chceme

upravovat.  (Jak  uvidíme  později,  tuhle  operaci  musíme

provést  jen  při  prvním  zásahu.)  Potom  provedeme  řez,

kterým oddělíme vegetativní vrcholky – jejich počet a délka

závisí  zcela  na  tom,  jakého  layoutu  chceme  dosáhnout.

Dalším  krokem  je  ukotvení  jejich  spodků  malou  svorkou

z olova,  nebo jednodušeji  a  bezpečněji  malým kamínkem, a

závěrečné umístění právě vytvořeného trsu do akvária. Není

nutné  provést  skutečné  zasazení,  stačí  jen  jednoduše  trs

umístit na zvoleném místě položením „kotvy“ na substrát.

Tento poslední aspekt celé techniky nám umožní okamžitě

zhodnotit,  jaký  měl  celý  zásah  vliv  na  layout.  Můžeme  si

jednoduše pomocí přemístění trsu představit, jak bude layout

vypadat,  aniž  bychom  museli  čekat,  až  povyrostou  krátké,

právě zasazené rostlinky.

 

Praktické  a  estetické  výhody  jsou  tedy  evidentní:

dosáhneme výsledku prakticky okamžitě, aniž bychom museli

čekat, až se zotaví zastřihnuté stonky; nedochází k žádnému

zastavení růstu; nemusíme nijak měnit náš zaběhnutý systém

hnojení; nevidíme žádné nehezké řezy v trsech rostlin; další

zacházení s nově vzniklými keříky může probíhat  bez toho,

abychom museli rostliny vytrhávat ze substrátu. 

Rostliny

Tento  systém  můžeme  použít  se  skoro  všemi  druhy

stonkových rostlin, které se v akvaristice využívají:   Rotala,

Limnophila, Hygrophila, Lobelia atd.

Výchozí materiál

Většinou  nakoupíme  rostliny,  které  nemají  vyvinuté

kořeny a  které nám předvedou bujný růst  až  teprve tehdy,

když se ocitnou v prostředí, které splňuje jejich požadavky –

většinou  tedy  tam,  kde  pravidelně  hnojíme  a  dbáme  na

prosperitu rostlin.

Navrhuji proto použít tuto metodu zastřihování odspodu

jen na vrcholové partie stonků, které se vyvinou už v našem

vlastním akváriu,  raději  než  abychom to  zkoušeli  s  čerstvě

zakoupenými rostlinami ze skleníkového pěstování.

Důvod  tohoto  rozhodnutí  je  velmi  jednoduchý,  když

vezmeme v úvahu, že čerstvě odříznutý vrcholek se ochotněji

rychle  uchytí  a  bude  pokračovat  plynule  v  růstu  za  před-

pokladu, že rostl ve stejném akváriu, než kdyby se podmínky

před a po zásahu významně změnily.

První řízkování

Abychom  dosáhli  dobrých  výsledků,  je  nezbytné,  aby

mateřská  rostlina  nevykazovala  žádné  příznaky  nedostatku

živin a aby měla pevné tkáně a husté listy.

Navrhuji  nechat  ji  růst  svobodně  až  k  hladině,  alespoň

poprvé,  kdy  se  k  řízkování  chystáme.  Získáme  tak  stonky,

které budou dostatečně dlouhé a také pěkně hustě olistěné,

protože u hladiny je nejvíce světla.
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Vytržení mateřské rostliny

Když  získáme vrcholové  řízky  (jednoduchým  čistým  ře-

zem hned pod zvolenou uzlinou), mateřskou rostlinu můžeme

odstranit tak, že jí opatrně vyjmeme ze substrátu. Je  přitom

někdy  vhodné  –  podle  toho,  jaký  substrát  jsme  použili  –

vypnout na několik minut filtr, aby se zvířené částečky mohly

usadit.

Nová rostlina

Teď už nám zbývá jen seskupit dohromady čerstvě získané

stonky (po čtyřech až osmi podle velikosti listů), ukotvit je na

spodku  buď  olověnou  svorkou,  nebo  malý  kamínkem  –

k  tomu využijeme tenké  kovové  drátky  s  plastovou  izolací.

Výsledný trs necháme klesnout na vybrané místo v akváriu. 

Tenhle  přístup  je  přímo  ideální  pro  zaplňování  míst

sevřených mezi skalami, nebo v blízkosti stěn akvária, kam se

rukou  dostaneme  jen  obtížně.  Oceníme  ho  i  při  zakrývání

neestetických trubic a filtrů.

Následné řízkování

Takto získané rostliny vytvoří samozřejmě kořeny, které

však neproniknou hluboko do substrátu. Díky tomu můžeme

při dalších zásazích do akvária trs kdykoliv snadno vyjmout,

aniž bychom tím způsobili zvíření dna nebo újmu baktériím,

které ho osídlují. 

Považuji ještě za vhodné podotknout, že tato technika se

dá  vhodně  doplňovat  s  klasickou  metodou  zastřihování.

Můžeme je  používat  obě zároveň v  jedné nádrži.  Klasickou

metodu oceníme hlavně tam, kde potřebujeme zvětšit objem

některých trsů rostlin, nebo zaplnit doposud prázdné místo

v  akváriu. 

Přeloženo z:
[1] www.aquagarden.it

(Překlad: Markéta Rejlková)

Trs Rotala macrandra, který by potřeboval zastřihnout.

(Foto: Dario Schelfi)

 Čerstvě získané vrcholové řízky. (Foto: Dario Schelfi)

Příprava nového trsu. (Foto: Dario Schelfi)

Ukotvení za pomoci malého kamene. (Foto: Dario Schelfi)

Nový keřík zpátky v akváriu. Kdo by to řekl, že byl

 právě zastřižený? (Foto: Dario Schelfi)
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MICRANTHEMUM

Vincenzo Maisto

Micranthemum,  nebo také „Baby's  Tears“  (dětské slzy),

jak tyto  rostlinky nazývají  naši  zaoceánští  akvarističtí  kole-

gové  –  ať  už  pro  tvar  lístků,  nebo  kvůli  tendenci  snadno

„perličkovat“,  tedy vytvářet  „kapky“  kyslíku,  které  se  právě

podobají malým slzám.

Jak  Micranthemum  umbrosum,  tak micranthemoides

pocházejí  ze Severní Ameriky. Oba dva druhy jsou bahenní

a  osídlují  břehy  potoků a  řek,  které  mají  typicky neutrální

nebo kyselé pH a nepříliš vysokou teplotu.

Ve svých domácích biotopech tvoří husté nízké trsy, které

vypadají trochu jako trávníky.

Odlišit od sebe oba zástupce rodu není složité: lístky, které

jsou v protistojném postavení, jsou u  umbrosum  větší a více

zakulacené, u micranthemoides menší a protáhlejší.

(Foto: Nunzio Rubino)

V akváriu

Tak,  jako  v  případě  všech  bahenních  rostlin,  dno  hraje

v  úspěšném pěstování klíčovou roli.

Jílovité substráty a inertní drobné štěrky s obohaceným

podkladem jsou v tomhle případě ideální, ačkoliv po zhruba

6-8  měsících  bude  vhodné  přidat  ještě  tabletkové  hnojivo.

Kontinuální přidávání draslíku, který je přijímaný listy, pak

usnadňuje a podporuje i příjem makroprvků ze dna.

Rostliny  rodu  Micranthemum  jsou  velmi  náchylné  na

chlorózu, která je patrná jako vybledlá místa na listech. Ri-

ziko  jejího  vzniku  minimalizujeme  přidáváním  mikroprvků

(na  prvním místě  železa).  Pokud  chceme  úspěšně  pěstovat

oba dva druhy, je nutné silné osvětlení.

Podle  mých  zkušeností  trpí  Micranthemum  micranthe-

moides při vyšších teplotách (nad 26 °C), zatímco umbrosum

se zdá ke zvýšené teplotě být poměrně tolerantní. Oba druhy

– a  zase obzvlášť  micranthemoides – jsou hodně citlivé na

chemické látky obsažené v algicidech a v některých léčivech.

(Foto: Vincenzo Maisto)

K rozmnožování rostlin dochází pomocí bočních pupenů:

na tenkých stoncích, v každé jednotlivé uzlině, se vyvíjejí nové

větvičky,  které  rychle  zahušťují  keřík.  Takové zahuštění  ale

způsobí znatelný úbytek množství světla, které se dostává do

nižších  partií.  Následkem  toho  může  dojít  ke  žloutnutí  a

opadávání  spodních  listů,  pokud  včas  nezasáhneme  pravi-

delným  zastřihováním  nebo  vytažením  celého  keříku  ze

substrátu,  jeho  rozdělením  na  několik  částí  a  následným

zasazením na různá místa v akváriu.

(Foto: Vincenzo Maisto)

aquadesign

Díky  všestranným  možnostem  využití  v  akváriu  se

Micranthemum mezi akvaristy těší velké oblibě. Výborně se

hodí  jako  sólový  rostlinný  protagonista  do  malých  akvárií;

vynikající  službu  nám  prokáže  při  vytváření  kontrastních

keříků,  pokud ho  zasadíme vedle  rostlin  s  jiným odstínem

nebo tvarem listů; ideální je pro formování „schůdků“ a uliček

mezi kořeny a kameny.
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V  mých  layoutech  umísťuji  Micranthemum  nejraději

do  středních partií,  obvykle tak, že zakrývá spodky kořenů,

které se tyčí směrem k hladině. Nebo tyto rostlinky nechávám

vykukovat  zpoza kamenů a  přitom zakrývat  báze vysokých

rostlin u zadní stěny akvária. Považuji za nevhodné využívání

(Foto: Vincenzo Maisto)

těchto  druhů  jako  „trávníkových“,  protože  takový  způsob

pěstování  úplně  potlačuje  jejich  „osobnost“  neboli  typický

ráz  růstu.

(Foto: Vincenzo Maisto)

Přeloženo z:
[1] www.aquagarden.it

(Překlad: Markéta Rejlková)

DĚTSKÉ SLZY

Vincenzo Maisto

Akvárium,  které  vám  tu  stručně  představím,  se  zrodilo

v  březnu 2005.  Hned od počátku jsem měl  v  plánu využít

v  něm  trávník  z  Hemianthus  callitrichoides  "Cuba".  Tuhle

drobnou rostlinku jsem už příliš dlouho skladoval v jednom

20-litrovém akváriu a čekal, až se najde vhodnější umístění. 

K zařízení akvária jsem použil lávové kameny z Vesuvu.

Dno, které se skládalo z JBL Deponit překrytého křemi-

čitým  „akvaristickým“  štěrkem,  umožnilo  snadné  zasazení

rostlin.  Použil  jsem  Hemianthus  callitrichoides  "Cuba",

Micranthemum  micranthemoides  jako  převládající  prvky  a

Anubias "Petit" a Rotala wallichii jako obyčejné komparzisty.

Mimo  jiné  i  díky  osvětlení,  které  představovaly  dvě

T5  zářivky  (24  W),  se  rostliny  rychle  uchytily  a  v  krátké

době  došlo k vytvoření scenérie, kterou jsem si představoval:

konkávní  layout  bez  nějakého  výrazného  fokálního  bodu,

který  by  přitahoval  pozornost;  Micranthemum  micran-

themoides  vykukující  zpoza  kamenů,  které  jsou  rozházené

v  planině pokryté Hemianthus callitrichoides.

Nízký počet  použitých druhů usnadnil  významně péči  o

akvárium,  musel  jsem  jen  zhruba  na  týdenní  bázi  rostliny

prostříhávat. 

„Dětské slzy“ jsem tohle akvárium pojmenoval tak trochu

kvůli  vlastnostem  použitých  rostlin,  které  mají  tendenci

„bublinkovat“,  a  tak  trochu proto,  že mi  ta  scenérie  připo-

mínala  jednu zahradu nedaleko domova,  kam jsem se jako

dítě utíkal schovat, když mi bylo smutno.

Rozměry: 60 x 30 x 36 cm (65 l)

Osvětlení: Ceab Dry Set T5, 2 x 24 W

Filtrace: externí

Substrát: JBL Deponit, jemný křemičitý štěrk

CO2: Askoll, 1 bublinka/sek.

Hnojivo: Flourish Iron Excel, Flourish K2SO4

Voda: 23 °C; 5 °dKH; 8 °dGH; pH 7,0; NO3-, NO2- a PO4-

neměřitelné 

(Foto: Vincenzo Maisto)

bezstavovce
Přeloženo z:
[1] www.aquagarden.it

(Překlad: Markéta Rejlková)
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Latinský názov Neocaridina palmata 'Nektarinen'
Slovenský názov/synonymum žiadny

Pôvod južná Čína

Veľkosť samice do 25 mm, samci okolo 20 mm

Správanie mierumilovná

Popis Malá  krevetka, základná farba hnedá a šedá v závislosti od prostredia s tmavšou

a bledšou kresbou po bokoch a na chrbte, ktorá môže u samíc prejsť až do výraz-

nejšieho chrbtového pásu. Kresba môže obsahovať aj modrú a hnedočervenú farbu.

Rostrum stredné s drobnými zubmi. Nosiace samičky majú tmavohnedé vajíčka.

Minimálna Optimálna Maximálna

Teplota °C 20 24 28

pH 6,5 okolo 7 7,5

Celková tvrdosť °dGH 3 okolo 6 10

Uhličitanová tvrdosť °dKH

Potrava Všežravec – žerie odumierajúce časti rastlín, planktón a mikroorganizmy žijúce na

rastlinách a dekorácii, bežné krmivo pre akváriové ryby, riasy.

Rozmnožovanie Špecializovaný typ, celý cyklus prebieha v sladkej vode, z vajíčok sa liahnu

životaschopné približne 1,5-2 mm veľké,  samostatné mláďatá.

Pohlavné rozdiely Samice väčšie, mohutnejšie, výraznejšie sfarbené, niekedy s chrbtovým pásom.

Samce menšie, štíhlejšie, menej intenzívne sfarbené, vždy bez chrbtového pásu.

Plodnosť Do 30 mladých každých 4-6 týždňov v závislosti od veku a podmienok samice, zvačša

však len okolo 15.

Požiadavky na chov Akvárium od 20 l objemu, hustejšie zarastené jemnolistými rastlinami a machmi,

korene. Prospieva im častejšia výmena vody za čerstvú.

Odchov Jednoduchý, po udomácnení sa a prispôsobení sa podmienkam. Pri zanedbaní

výmeny vody zastavia samičky produkciu vajíčok. Mladé sú ihneď po narodení

samostatné a dospelé jedince si ich nevšímajú. Pri zanedbaní výmeny vody nosiacim

samičkám môžu zaplesnievať vajíčka.
téma

Zvláštnosti Z prírody importované jedince majú v chrbtovej časti oranžové cysty parazitujúceho

červa, ktorý ich využíva ako medzihostiteľa. Vďaka nemu dostali aj svoje

pomenovanie 'Nektarinen'.

Príbuzné druhy/variety Veľmi veľa príbuzných druhov a foriem, z oblastí rozšírenia od Číny cez Indiu,

Malajziu až po Turecko, líšiacich sa niekedy len drobnými znakmi, prípadne

sfarbením, inokedy aj primitívnym rozmnožovacím cyklom.

           12           

Neocaridina palmata 'Nektarinen' – samec.

(Foto: Norman Durný)

Neocaridina palmata 'Nektarinen' – samica.

(Foto: Norman Durný)
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TÉMA: TAK TAKHLE NE!
Markéta Rejlková

Když se rozhlížíme na internetu a sledujeme akvaristické

dění, nemůžeme si nevšimnout toho, že ne každý přistupuje

k akvaristice tak, jako my. Samozřejmě, takové dělení MY-VY

je  vždycky  ožehavé.  Ale  možná  trochu  odvážně  předpoklá-

dám, že čtenáři  Akvária patří do velké party lidí, kteří se na

akvaristiku dívají hodně podobnýma očima.

My tedy máme svoje  ryby,  rostliny  a  akvária  vůbec tak

nějak opravdicky rádi. Věnujeme jim svůj čas, svoje myšlen-

ky, věnujeme se jim občas i my celí.

Nebudu  ale  popírat,  že  je  kolem nás  spousta  lidí,  kteří

mají k akváriu „střízlivější“ vztah – je to jen účelové zařízení,

které slouží k ubytování rybiček. Rybičky jsou potom různé,

většinou pestrobarevné, akční, dravé, cool... a tak podobně. Je

totiž  strašně  lákavé  koupit  si  bojovnici  v  kelímku,  sypat  jí

pravidelně krmivo a bavit se (nebo ještě lépe bavit i další lidi)

tím, jak je ten tvor legrační,  jak se vzteká, jak se předvádí,

zkrátka jak je nám k dispozici k pobavení a k relaxu.

Taková akvária najdeme nejčastěji v dětských pokojích – a

popravdě řečeno nelze proti tomu nic moc namítat. Děti mají

prostě jiná měřítka a aby je něco zaujalo, musí to být barevné,

pohyblivé, nebo jinak nápadné. My sami jsme tak často začí-

nali a podívejme se, kam nás naše první krůčky s „rybičkama“

zavedly :-)

Vykřičník  v  názvu  tématu  tedy  v  žádném  případě  není

namířený  proti  začátečníkům  nebo  proti  akvaristům,  kteří

mají  akvárium pro  svoje  jednoduché potěšení,  tzv.  „krmiči

ryb“  v  žargonu  některých  (zejména  ve  vlastních  očích)

pokročilých akvaristů – nic si z toho nedělejte, krmíme ryby

všichni, a co má být...

Vzali  jsme si  tentokrát  na mušku některé  z  negativních

záležitostí,  které  se  s  akvaristikou  bohužel  spojují.  Místo

„negativních  záležitostí“  by  se  chtělo  říci  spíš  některé

z  obludností,  škaredostí, zrůdností – konečně jsem našla to

správné slovo. Ale posuďte sami na následujících stránkách.

Aby toho negativního nebylo příliš najednou, vybrali jsme

si prozatím dva asi nejmarkantnější aspekty chovu rybiček a

jejich  znásilňování  pro  potřeby  naplnění  estetického  cítění

člověka. Nepěkně se na rybách a jejich přírodním prostředí

samozřejmě podepisují i jiné lidské aktivity a „nápady“. 

Už jen to, jak si mnozí kupují ryby bez toho, aby si cokoliv

zjistili o jejich základních životních potřebách... to je vlastně

smutný  začátek  drtivé  většiny  akvaristických  „pokusů“  a

krachů.  Zahyne tak mnoho ryb,  které doplatí  na obyčejnou

lidskou  ignoranci.  No  co,  prostě  se  mi  ryba  líbí,  tak  si  ji

odnesu a doma to nějak zkusím, třeba dočasně. Tohle bohužel

dělají i lidé, kteří se akvaristice věnují i několik let.

Etický  aspekt  akvaristiky  je  zdůrazňován  hlavně  tehdy,

když si někdo pořídí příliš malé akvárium, přerybní ho, když

si koupí rybu, která jeho akvárium jednou přeroste, v posled-

ní  době i  v  souvislosti  s  ohroženými  druhy  ryb a  aktuálně

s  těmi nešťastnými geneticky modifikovanými dánii.  O tom

všem ale  až  někdy  příště  –  lidé  jsou  schopni  ještě  větších

obludností ať už z ignorance, nebo s přímým úmyslem. 

No řekněte sami:

(Zdroj: Practical Fishkeeping [1])

(Zdroj: Practical Fishkeeping [1])

Tyto fotografie přinesl před rokem časopis Practical Fish-

keeping – původně byly publikované v jednom akvaristickém

časopise  v  Singapuru  s  podrobným  návodem,  jak  pomocí

injekce změnit zbarvení vlastních ryb a jak je také obyčejnými

nůžkami  snadno  zbavit  ocasu.  Popsána  je  i  následná  péče

včetně ošetření antibiotiky (nicméně anestetika se z nějakého

důvodu nepoužívají). Myslím, že k tomu není co dodat. Jen

vysvětlení, kdybyste nevěděli – bezocasé ryby jsou populární,

protože tvarem připomínají srdce. Tak takhle opravdu ne!

[1] www.practicalfishkeeping.co.uk
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BARVIČKY V AKVÁRIU

Markéta Rejlková

Pochopitelně, vybíráme si do svého akvária ryby, které se

nám líbí, které nás něčím zaujmou. Co je na tom divného, že

pohled  přitahují  barvy,  vzory,  ať  už  křiklavé,  nebo  harmo-

nicky ladící... třeba s kobercem v obýváku? Nic, lidské oko a

mozek  tak  fungují,  není  se  za  co  stydět.  Pokud  něčí  vkus

vybočuje, neznamená to automaticky, že dotyčný je „vadný“.

Proč  tedy  barvičky  v  akváriu  zařazuji  mezi  zrůdnosti?

Protože lidem už nestačí krása tropických rybek a vyrábí si

svoje  vlastní.  Prolistujte  někdy dobrý  atlas  akvarijních ryb,

rozhlídněte se jen tak po internetu a budete žasnout, jakou

ohromnou pestrost a krásu příroda vymyslela.  Pokud svým

rybkám poskytneme nejlepší  péči,  vybarví  se tak,  že z nich

nebudeme moci odtrhnout oči. Neprávem se říká, že tropické

sladkovodní  akvárium  nemůže  nabídnout  tolik  barev,  jako

poskytuje mořská nádrž s korálovými rybkami.

Nehledě na to,  že stovky druhů ryb nás dokáží  okouzlit

i  bez toho, aby je zdobily pestré barvy. Typickým příkladem

jsou pancéřníčci rodu  Corydoras,  oblečení do odstínů šedé,

zlatavé, hnědé až černé – a kolik akvaristů je chová, kolik je

obdivuje a kolik jim naprosto propadlo!

Když už jsme u těch pancéřníčků – pravda,  zbarvení  je

kapánek nudné. Albíni už jsou také okoukaní. Co byste řekli

na  albína,  kterému  namalujeme  ocasní  část  narůžovo?

Můžete  si  vybrat  i  variantu  s  tyrkysovou  nebo  žlutou.

„Producenti“  ryb  a  obchodníci  s  nimi  vám  milerádi  splní

každičké přání, které – byť by mohlo na nezaujatého člověka

působit poněkud zvráceně – zvýší váš požitek z akvaristiky a

finanční zisk druhé strany. A o to přeci jde.

Příklad  s  pancéřníčky  je  reálný,  i  když  je  to  ten  méně

známý.  Dnes  skutečně  není  problém  obstarat  si  rybu  snů;

už  nemusíme  listovat  zažloutlými  knihami,  jako  jsme  to

dělali  v dětství, kdy jsme tužkou opatrně podtrhávali jména

budoucích obyvatel našich akvárií nebo si zakládali zvláštní

notýsky a neustále vybírali a přebírali, které z mnoha ryb dát

přednost  –  protože  akvárií  je  vždycky  málo.  Nemusíme  se

snažit marně vybrat ze dvou rybek, z nichž jedna má velikost

tak akorát, ale druhá je přece jen hezčí. „Hezčí“ se dá zařídit

za pár sekund a ani to moc nebolí (prý).

Obchodníci  na vše myslí  za  nás,  i  z  obyčejných popelek

dokáží během okamžiku udělat tvora nepřehlédnutelného asi

jako  blikající  neóny  ve  večerním  městě.  Konečně  máme

perfektní obyvatele do biotopu á la Legoland, do akvária, kam

jsme vkusně rozmístili  umělé domečky a bublající žábu, ale

v  žádné akvaristice se nám ani za mák nedaří najít tu pravou

rybičku. Ona ne každá ladí k tyrkysovému štěrku – a my jsme

přece perfekcionisti.    

Neónové barvy si našly cestu do akvárií, lépe řečeno pod

šupiny našich domácích mazlíčků. Kdy se to stalo, jak se to

stalo a co na to říkají akvaristé? 

Parambassis ranga „Color“. (Foto: Andy Gordon, [4])

Barevně  „vylepšené“  akvarijní  ryby  se  začaly  v  Evropě

objevovat  asi  před  20  lety.  Parambassis  ranga  (téměř

průhledný drobný okouník sklovitý, známý spíše pod starým

názvem  Chanda  ranga)  byl  a  je  typickým  protagonistou

tohoto  smutného  příběhu.  Bezbarvá  a  komerčně  málo

zajímavá ryba se stala hitem poté, co se podařilo její sklovité

tělíčko oživit pruhem nebo hned dvěma v barvě zelené, žluté,

růžové  nebo  fialové  (vše  pěkně  v  neónovém  provedení).

Barvené ryby rozhodně neunikly pozornosti, mnozí akvaristé

je  kupovali  ze  zvědavosti  nebo  z  nevědomosti.  Hovořilo  se

o  tom,  že  nápadné  barvy  jsou  snad  výsledkem  výběrového

křížení,  ozařování,  krmení  potravou  obsahující  speciální

barviva...    

Pravda je úplně jiná a když vyšla najevo, zvedla se mezi

akvaristy vlna odporu. Britský časopis Practical Fishkeeping

(dále  jen  PFK,  [1])  spustil  v  roce  1996  masívní  kampaň

zaměřenou  proti  prodeji  uměle  barvených  ryb.  Výsledky

alespoň ve Velké Británii  byly  uspokojivé,  nicméně s  upra-

venými rybami se setkáváme v obchodech dodneška a mnoho

akvaristů netuší, co si to vůbec kupují.

Kde je vlastně problém s barvením? Pojďme se podívat na

několik údajů.  

Injektování

Dr.  Stan  MacMahon  a  Dr.  Peter  Burges  publikovali  na

stránkách PFK [1]  výsledky svého zkoumání barevně modi-

fikovaných  exemplářů  Parambassis  ranga (tento  druh  se

v upravené podobě v Evropě objevil jako první). Několik jich

uspali  sedativy  a  zkoumali  pod  mikroskopem.  Zjistili,  že

barvivo nebylo nanesené na povrch ryby,  ale  že se nachází

pod  epidermis  a  je  tekuté.  Na  základě  toho  usoudili,  že

barvivo  je  do  těla  ryb  vpraveno  několika  vpichy  injekční
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stříkačkou.  Tuto svoji  hypotézu si  ověřili,  když se  jim dos-

talo  do ruk několik fotografií z celého procesu barvení. Podle

těchto  autorů  pocházejí  ryby  z  Asie  –  ovšem  ne  přímo  ze

Singapuru.

Alessandro  Mancini,  redaktor  italského  časopisu  Il  mio

acquario,  považuje  za  zdroj  uměle  barvených  ryb  Thajsko

s  dodatkem, že ryby se z  Bangkoku transportují nejprve do

Singapuru a odtud do celého světa. V článku publikovaném

na serveru Acquaportal [2] autor uvádí, jak byl sám při náv-

štěvě svého obchodního partnera v Bangkoku svědkem celé

procedury.  Zavedli  ho  na  odlehlé  místo  na  periferii  města,

kde  byly  ohromné  nádrže  pro  divoké  Parambassis  ranga.

Dál už cituji z článku:

„S  vybranou  zdvořilostí  orientálcům  vlastní  mi  majitel

farmy vysvětlil, že aby ryby snesly ošetření bez velkých škod,

musejí  být  dobře  aklimatizované,  takže  je  nechávají  po

odchytu v nádržích několik dní. 

Nářadí pro barvení bylo celkem vzato velmi jednoduché:

malý stolek ze dřeva, miska vody nabrané z jedné z velkých

nádrží, kus látky nasáklý vodou, malé plechovky s barevnými

tekutinami a „předmět doličný“, obyčejná injekční stříkačka

na podávání inzulínu s velmi tenkou jehlou. Stejně tak jedno-

duché (na pohled!)  bylo  provedení:  ryby lovené po malých

skupinkách čekaly v misce, odkud je jednu po druhé opatrně

vybíral  „technik“  (vážný chlapec s velmi jistou rukou) a  na

mokrém hadru do nich vpichoval injekční stříkačku; nejdřív

na jednom boku, potom na druhém. 

Vpichy byly provedeny v místě, kde na tělo nasedá řitní

ploutev  a  nahoře  pod  hřbetní  ploutví.  Tím  ryba  získala

jakousi barevnou „korunku“ podél téměř celého těla, protože

barvivo se tkání rychle šířilo. 

Po  ukončení  zákroku  byly  ryby  umístěny  do  zvláštní

velké  nádrže.  Nejprve byly omámené,  pravděpodobně kvůli

působení nějakého anestetika v misce;  během krátké chvíle

se vzpamatovaly  a  plavaly  bez  zjevného  poškození.  Celé  to

probíhalo velmi rychle a za méně než hodinu plavalo v nádrži

několik  stovek „Chanda color“,  vytvářejících  mnohobarevné

skvrny ve vodě.“

Parambassis ranga „Color“. (Foto: Andy Gordon, [4])

Máčení

Pokud vám představa maličké rybky a blížící se injekční

stříkačky nedělá dobře, možná si pomyslíte, že namočit celou

rybu do barviva je daleko „humánnější“. 

Ve skutečnosti  neexistuje  důkaz  (na  rozdíl  od ostatních

zde  popisovaných  metod),  že  by  se  takto  ryby  opravdu

barvily.  Mnozí  ale  máčení  považují  za  nejpravděpodobnější

způsob, jak se barví „parrot“ kříženci, které známe z fotografií

v  mnohobarevném  provedení  a  jejichž  pestrost  vyvolávala

množství dohadů.

Uměle obarvení hybridi „parrot“. (Zdroj: Acquaportal , [2])

Tato metoda potřebuje nejprve překonat ochranný slizový

obal ryb; dosáhne se toho celkem snadno, stačí rybu hodit do

žíravého roztoku, který ochranu zničí. Potom můžeme takto

obnažený  objekt  přesunout  do  nádoby  s  barvící  substancí,

která snadno pronikne do kůže. 

Výhoda  oproti  přímým  vpichům  pod  kůži:  dosáhneme

rovnoměrného  pokrytí  s  vyrovnaným  barevným  odstínem.

Nevýhoda: nemůžeme vytvářet  efektní vzory a kombinovat

různé barvy.

Na závěr je nutná ještě jedna koupel pro zakonzervování

barev – nebo lépe řečeno pro prodloužení životnosti celého

obchodního artiklu.  Ryby bez ochranného obalu jsou velmi

náchylné k chorobám. Obnovy ochranného štítu dosáhneme

tak,  že  rybu vložíme do dalšího roztoku,  který  silně dráždí

kůži ryb. Podráždění vyvolá rychlou tvorbu slizu. Hotovo.

Laser

Loni se objevila zpráva [1] o nové metodě barvení ryb za

použití laseru. Jistá firma v Hong Kongu začala nabízet ryby

zdobené  různými  nápisy  typu  „Miluji  tě“  nebo  s  přáními

k čínskému Novému roku.

Používají se prý jen lasery s nízkou intenzitou, díky čemuž

ryby necítí žádnou bolest. Údajně dochází k působení laseru

jen na povrchu šupin, nikoliv skrz ně; mortalita ryb po zásahu

je nulová a dokonce ani  nekrvácejí.  A pokud si  přejete mít

na  rybě  nápis  podle  vlastního  gusta,  žádný  problém,  tahle

unikátní služba je vám k dispozici.
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Z internetu, kde tato tisková zpráva obletěla svět a vzbudila

u mnohých neakvaristů touhu mít taky rybičky: 

„Wu Han, Čína – lidé kupují tetované ryby. Zákazníci si

mohou vybrat z mnoha různých čínských znaků, jako jsou

Bohatství, Drak, Dlouhověkost, Štěstí... 

Tyto tropické ryby jsou velmi populární, protože je lidé

kupují kvůli Fengshui a věří, že jim přinesou štěstí.“

(Zdroj: WeirdAsiaNews.com)

Podle  mě  je  takový  živoucí  nápis  ideální  doplněk  do

skleněné  koule.  Není  nad  to,  když  se  ryby  používají  jako

dárek, který „to řekne za vás“ (ale k narozeninám si přece jen

prosím raději něco jiného!).

Laserová úprava ryb, která teď vytlačuje původní injekční

stříkačku,  ale  není  až  tak  horkou  novinkou.  Mimo  jiné  se

od roku 1975 používá ke značkování produkčních ryb v růz-

ných výzkumech – nepleťte si s přibarvováním lososa kvůli

lákavějšímu masu, což je také široce diskutovaná praxe.

Opět  na  stránkách  PFK  [1]  se  dočteme  několik

podrobností o studii  věnované této technice, kterou zpraco-

vali  pánové Lee Blankenship a Dan Thompson v roce 1993

a  která  zkoumala  značkování  divokých  lososů  pomocí

takzvaného kumarinového barviva (CD). Zjistili, že CD laser

vypaluje dírky, které pronikají skrz šupiny a epidermis až do

vrstvy tkáně zvané stratum compactum. Pomocí akustických

vln  je  pak  okolí  dírek  obroušeno a  dojde  tak  k  odstranění

všech pigmentových buněk nad  stratum compactum.  Zasa-

žené  místo  proto  úplně  vybledne  a  je  možné  ho  obarvit

laserovým  médiem.  Epidermis  se  po  tomto  úkonu  zacelí

během  zhruba  týdne,  stopy  poškození  pak  úplně  zmizí  za

5  týdnů. Pokud je ryba tmavěji zbarvena, musí se použít čtyři

nebo  pět  dávek,  aby  se  zničily  tmavé  pigmentové  buňky

(melanofory).  V  důsledku  toho  dochází  pod  stratum com-

pactum k masívní tvorbě puchýřů.

Uměle  barvené  ryby,  které  mají  na  těle  ohraničené

barevné  skvrny,  pruhy,  obrázky  nebo  nedejbože  nápisy,

prodělaly právě takovou laserovou „kůru“.

Krmení

Používání krmiv obohacených o různá barviva (případně

hormony) je široce rozšířeným způsobem, jak dát vlastnímu

zboží obzvlášť čerstvý a přitažlivý „look“. Na jednu stranu je

pro  ryby  zcela  přirozené  přijímání  potravy,  která  obsahuje

určitá  barviva  (nejčastěji  přírodní  karotenoid  astaxantin).

Spousta  rostlinných  nebo  živočišných  druhů  obsahuje  ve

zvýšené  míře  barviva,  a  to  se  projeví  i  ve  zbarvení  jejich

konzumentů.  Za  nejsilnější  zdroj  podporující  vybarvení  je

považován krill. 

Běžná  komerční  krmiva  podporující  vybarvení  nejsou

nijak  škodlivá.  Obsahují  přírodní složky bohaté  na barviva,

jako  je  například  právě  zmíněný  krill.  Problémem  ale

je,  pokud  prodejci  ryb  používají  ne  tak  docela  férové

prostředky,  tj.  podporují  vybarvení  ryb  hormony  nebo

umělými  barvivy.  Má  to  totiž  následky  nejen  na  samotný

vzhled  ryb,  ale  dlouhodobě  i  na  jejich  zdravotní  stav  a

schopnost reprodukce.

Faktem ale  bohužel je,  že maličký diskus s  nevýrazným

hnědým zbarvením sotva obstojí v konkurenci s vrstevníkem,

který  má  pěkné  tyrkysovo-červené  vzory.  Možná  nesmíme

tolik nakupovat očima a rozhodovat se na základě okamžitého

dojmu, ale vážit si práce poctivých chovatelů.     

   
Proč to vadí lidem?

Akvaristé se proti barvení ryb ozvali masově hned z něko-

lika důvodů. Vezmu to od konce. Je to podvod na zákaznících,

protože snad nikomu nebude prodavač vykládat, jak nápadné

zbarvení vzniklo. Zmínka o injekční stříkačce by část poten-

ciálních zákazníků docela jistě odradila. Ale ruku na srdce –

kolik  lidí  se  v  akvaristice  ptá  na  podrobnosti,  než  si  něco

(někoho!) koupí?

Je  to  byznys  se  vším  všudy,  velmi  nevybíravý.  Z  naší

západní společnosti se ozývaly námitky proti tomu, že k této

špinavé práci  jsou často využívány děti.  Nezřídka se poraní

použitou stříkačkou. Pravda je, že asijská společnost má jiné

hodnoty a jiné principy fungování, takže vnucovat jim naše

měřítka zřejmě není nejlepší.  Jsme-li ale koncoví zákazníci,

můžeme byznys velmi dobře ovlivnit. Kde není poptávka, není

ani nabídka.

Odvrácenou stranou tohoto obchodu je také skutečnost, že
Asijci  (a  samozřejmě  nejen  oni)  produkují  nejroztodivnější
zboží  ve  snaze  uspět  na  trhu  –  bez  ohledu  na  to,  jak  to
poznamená jejich přírodní prostředí.

Yasuhikotakia modesta – „blue“ a „pink“.

 (Foto: Ken Childs, Animal-world, [5])
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Nejpalčivější je ale pro akvaristy  pomyšlení na to, že kvůli

našemu  koníčku  a  uspokojení  pochybných  rozmarů  akcep-

tujeme a koupí přímo podporujeme zacházení s rybami, které

je – když už nic jiného – bezohledné. 

A abych nezapomněla – barvící  efekt je u každé ze  zde

popsaných metod dočasný. Za pár týdnů až měsíců se z našich

nových  fantastických  rybek  stanou  zase  šedé  myšky,  které

bychom si zřejmě nikdy nekoupili. (Opravdu si nemyslím, že

„akvaristé“, kteří se nechají oslovit neónovými  barvami, by

si  při  jejich  nedostupnosti  vybrali  šedé,  stříbřité,  zkrátka

obyčejné rybky – vzhledem k tomu, že přirozeně barevných

až křiklavých rybek bývá v akvaristikách dostatek.) 

Proč to vadí rybám?

Výzkumy prokázaly, že ryby nepochybně mají schopnost

cítit  bolest.  Čili  příjemný  zážitek  pro  ně  barvící  operace

nebude; ale budiž,  je  to krátkodobá procedura a za několik

okamžiků (možná dnů) už vpichy nejsou cítit.

Pravdou ale je,  že za těch několik dnů už některé rybky

necítí opravdu vůbec nic a plavou si nerušeně někde v rybím

nebi. Samotný vpich je sice malý (i když okouníci měří okolo

3-4 cm, takže bývá v lidském měřítku přirovnáván k injekci

s  jehlou o průměru tužky...),  ale při  sebemenším nakládání

s rybou dochází k narušení ochranné slizové vrstvy v místech,

kde je držena prsty apod. Tím se otevírá vstupní brána pro

různé infekční činitele. 

Jak známo, vodní svět je plný „zákeřných“ patogenů, ale

zdravá  ryba  se  s  nimi  lehce  vypořádá  –  v  první  řadě  tím,

že  jim nedá šanci na vstup do těla. Tento mechanismus ale

v našem případě selhává.

Ryby jsou také oslabené stresem spojeným s přelovová-

ním a dalšími úkony. To všechno má za následek, že část ryb

určených k vývozu a podrobených barvícímu zákroku prostě

v krátké době uhyne.

Zbývající  ryby  trpí  ve  zvýšené  míře  chorobami.  Téměř

polovina  ryb,  které  podstoupily  vpich  barviva  pod  kůži,

trpí  virovým  onemocněním,  které  způsobuje  virus  rodu

Lymphocystis.  Projevuje  se  bělavými  skvrnami  na  těle  a

ploutvích a za běžných okolností jím po importu trpí méně

než 10 % Parambassis ranga [1].  

V článku Dr. Jima Greenwooda na stránce [3] Death By

Dyeing  (smrt  barvením),  věnované  čistě  kampani  proti

barveným  rybám, se dočteme, že u barvených  okouníků bylo

zjištěno i závažné poškození jater.  

Oběti

Na barevné vylepšení se hodí zejména všechny albinotické

a xantorické formy nebo rybky,  které mají  málo pigmentu.

K uměleckému  zpracování  se  ale  také  přímo  nabízejí  boky

„placatých“  ryb  –  nejčastěji  velkých  labyrintek  a  cichlid.

Následuje  neúplný  seznam  ryb,  které  jsou  prokazatelně

nebo  domněle  vylepšené  lidskou  rukou,  přičemž  konkrétní

použitá  technika  zůstává  ještě  stále  v  některých  případech

tajemstvím:

Parambassis ranga

Kryptopterus bicirrhis

Astronotus ocellatus

„papouščí  cichlida“ (Parrot Cichlid)

Symphysodon spp.

Mikrogeophagus ramirezi

Archocentrus nigrofasciatus

Maylandia zebra

Maylandia greshakei

Aulonocara stuartgranti

Gymnocorymbus ternetzi

Moenkhausia sanctaefilomenae

Osphronemus goramy

Helostoma temminkii

Macropodus opercularis

Betta splendens

Colisa labiosus

Puntius tetrazona

Barbonymus schwanenfeldii

Yasuhikotakia modesta

Syncrossus hymenophysa

Gyrinocheilus aymonieri

Epalzeorhynchos bicolor

Pangasius hypophthalmus

Hypostomus plecostomus

Corydoras aeneus

Poecilia sphenops

Xiphophorus maculatus

Xiphophorus variatus

„rtěnkové“ (lipstick)  variety  parmiček,  živorodek atd.,  které

mají červeně zvýrazněnou partii tlamky

Bohatší seznam s přehledem dostupných barevných variet

najdete zde: [3].

Tetovaná, nebo ne? Z Asie se k nám dostává mnoho barev-

ných variet nejrůznějších druhů, ne vždy se jedná o výs-

ledky šlechtitelského umění. Jak ale poznat tetovanou rybu

od vyšlechtěné? Těžko. Má-li ale na bocích neuměle nakres-

lená růžová srdíčka, ruce od ní pryč! (Foto: Andy Gordon, [4])
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Co s tím?

To je jednoduché – nekupovat. Nekupovat a nestydět se

obchodníkovi říci, co si myslíte o barvených rybách, pokud je

najdete v nabídce. Sortiment barvených ryb je široký a trh je

flexibilní, ve světě se tak objevují kolekce speciálně určené pro

Vánoce,  Valentýna,  Den  nezávislosti...!  Barví  se  i  koráli  a

dokonce  i  některé  druhy  sasanek;  smutnou  hvězdou  jsou

v  poslední době „parroti“, živorodky a stále ještě okouníci.

Já  už  jsem je  naštěstí  několik  měsíců  nikde  neviděla  a

musím říct, že u nás je tento problém daleko méně palčivější

než v zemích, kde je obchod s akvarijními rybami přece jen

objemnější  a  kde  je  akvaristů  (potenciálních  kupců)  více.

Zatím – doufejme, že než tady tato móda propukne naplno,

popularita umělých zásahů do rybí krásy opadne.

Na druhou stranu je u nás tento „moderní trend“ velmi

málo – ba skoro vůbec – diskutovaný,  takže je pro české a

slovenské akvaristy daleko snazší nechat se chytit do pasti.

Když  procházím  zahraniční  diskusní  fóra,  panuje  tam

vcelku jednomyslná shoda – barvené ryby jsou „out“ a když

přijdou na přetřes,  tak  o  jejich  výrobě  a  prodeji  nenajdete

žádné kladné  vyjádření.  Na  přetřes  ale  přicházejí  poměrně

často, protože se vždy nějaký čerstvě příchozí človíček zeptá

na  problém  se  svými  novými  rybkami,  případně  na  dopo-

ručení na vhodné spolubydlící; zeptá se, jak velké asi dorostou

ty krásné rybičky, které viděl včera v obchodě a plánuje si je

koupit – a už je oheň na střeše.

V  lepším  případě  si  je  ještě  nekoupil  –  a  téměř  určitě

to  po  přečtení  reakcí  zkušenějších  ani  neudělá.  V  horším

případě  už  mu  anilínové  rybičky  plavou doma v  akváriu  a

většinou smutně a zděšeně konstatuje, že to nevěděl a že by si

je nikdy nekoupil. Pozdě bycha honit, jak se říká.

Jeden komentář  za  všechny  (opět  ze  stránek PFK,  [1]):

„Moje  první  ryby  byly  právě  barvení  okouníci  sklenění  a

myslel jsem si o nich, že jsou nádherní. Moje potěšení trvalo

24 hodin, protože jsem hledal na internetu informace o nich a

zjistil jsem, co jsou ve skutečnosti zač.

Byl jsem šokovaný. Mluvil  jsem s prodavačem a ten mi

řekl, že se tyhle ryby prodávají, takže je obchod prostě bere.

Mí okouníci byli všichni napadení virem Lymphocystis, tři

zemřeli během měsíce. Zbývající dva se zotavili a žili dalších

18  měsíců,  kdy  se  virus  znovu  objevil  a  okouníci  zemřeli

pokrytí skvrnami.“ (Stuart Halliday)

Parambassis ranga napadený lymfocystózou.

(Foto: Stuart Halliday, [6])

Bohužel, začátečník (a nejen on) jde do akvaristiky a tam

nakupuje  –  očima.  Nejsem si  tak  docela  jistá,  co  každého

z  nás přitahuje k  akvaristice a k rybám jako takovým. Proto

nedokážu  posoudit,  jak  si  rybky  vybíráme  a  jak  je  vlastně

možné, že se některým z nás líbí všelijaké nemožně barevné

skvrny nebo proužky,  které  nevypadají  ale  vůbec přirozeně.

Jak tedy může někoho napadnout odnést si domů molynézie,

které mají na skoro bílém podkladě vytetované růžové srdíčko

(takovéto „výrobky“ se objevily na Sicílii  před několika  lety

v  době krátce před svátkem  sv. Valentýna )? A je mi líto, že

se  potom  často  zcela  bezelstně  ptá,  jestli  je  to  výsledek

šlechtění, nebo jestli snad takové rybičky plavou v přírodě. 

Ach bože,  to je takový problém si něco o vybrané rybce

zjistit, než sáhneme pro peněženku?

Opět jeden barevně „vylepšený“ hybrid parrot. Tenhle tvor

nevypadá vůbec zdravě a dívat se na něj by mi určitě

nedělalo radost. Kupodivu, podobné výrobky  jdou na

dračku... (Foto: Michelle Stuart, [4])

Základním pravidlem akvaristiky by mělo být: čtěte, učte

se a nespěchejte.  Přeneseno na barevné ryby: NEKUPUJTE

ZAJÍCE V PYTLI! Nekupujte monstra, to už není akvaristika.

Na  chvilinku  jsem  se  zamýšlela  nad  tím,  jestli  bych

neměla dodat  něco smířlivého pro případ,  že by tyto řádky

četl  někdo,  kdo  ctí  svoje  výsostní  právo  na  vlastní  názor

a vkus a prostě se mu tyto uměliny líbí a kupovat si je bude.

Pro ten případ ale opravdu nenacházím slova.

[1] www.practicalfishkeeping.co.uk/pfk/pages/campaign.php 

[2] www.acquaportal.it

[3] www.deathbydyeing.org

[4] www.fishtanksandponds.info/ethics/dyed-fish.htm 

[5] www.animal-world.com

[6] www.theaquariumwiki.com 
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MRZÁKY ODSTŘELIT!

Roman Slaboch

Kontroverzním  názvem  článku  parafrázuji  slova  pana

Horáka.  Samozřejmě,  že  jej  neznáte.  Je  to  hajný  v  Podkr-

konoší, který mi dával srnčí hlavy na preparace. Pan Horák

je  vynikající  znalec  zvířat,  lesa  a  veškerého  života  v  něm.

Jednou jsme si takhle příjemně povídali v jeho lovecké jizbě

a  já  se  zeptal,  proč  mezi  těmi  mnoha  desítkami  loveckých

trofejí  není  žádná  zlatá,  nebo  alespoň  stříbrná.  Proč  je  to

samý špičák,  vidlák,  deformovaný  očník,  nadočník,  zduřelá

pučnice atd. 

Odpověď si i  po letech pamatuji doslova; „Když já mám

ty  zvířata tak rád, že mezi nima nemůžu vidět mrzáky – to

je radši odstřelím!“

Mezidruhové křížení  může  vést  k  rozličným výsledkům.

V  přírodě  občas  vznikají  takoví  kříženci  spontánně,  ale

většinou hynou již ve stádiu zárodku. Je to nejčastěji  dáno

různými  počty  chromozomů v  genomu jednotlivých  druhů,

což  zajišťuje  téměř  100  %  mortalitu.  Sejdou-li  se  ale  dva

druhy  se  stejným  počtem  chromozomů,  může  výsledný

hybrid  přežít,  dospět  a  v  některých případech  být  dokonce

velmi vitální.  Jejich plodnost se ale v absolutní většině pří-

padů blíží nule.

Mezi  vitální  a komerčně úspěšné mezidruhové křížence,

kteří  lidstvu  prospěli,  patří  bezesporu  nutričně  i  výnosy

nadprůměrné  triticale  –  kříženec  pšenice  (Triticum)  a  žita

(Secale).

Mezi  vitální  a komerčně úspěšné mezidruhové křížence,

kteří  lidem  nabourávají  estetické  vnímání  a  pokřivují

empatie,  patří  bezesporu  i  „papouščí  cichlidy“,  nejčastěji

nabízené v červené barvě pod obecným názvem „Red (Blood)

Parrot Cichlid“. 

Jedná se o mohutné, až  přes 20 cm velké ryby,  vzniklé

nepřirozeným křížením několika druhů. Dostupné informace

tvrdí,  že  jde  o  křížence  různých  velkých  druhů  ze  skupiny

Cichlasoma.  Odlišné  kombinace  rodičovského  páru  potom

dávají  vzniknout  různým tvarům,  deformacím a  základním

barvám.

• Amphilophus citrinellus x Vieja synspila 

• Amphilophus labiatus x Herichthys carpintis

• Amphilophus labiatus x Heros severus 

• Amphilophus labiatus x Heros salvini

• Amphilophus labiatus x Hoplarchus psittacus

• Amphilophus labiatus x Vieja fenestrata

• Amphilophus labiatus x Vieja synspila

Amphilophus citrinellus. (Foto: Jiří Plíštil)

Amphilophus labiatus. (Foto: Roman Slaboch)

Vieja synspila. (Foto: Roman Slaboch)
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Herichthys carpintis. (Foto: Roman Slaboch)

Herichthys carpintis. (Foto: Roman Slaboch)

Heros severus. (Foto: Roman Slaboch)

Heros severus – xantorická forma. (Foto: Roman Slaboch)

Heros salvini. (Foto: Roman Slaboch)

Vieja fenestrata. (Foto: Roman Slaboch)

Tito  kříženci  již  v  době  svého  vzniku  (technologickou

stránku křížení zvládli na Taiwanu koncem 80. let minulého

století – první zmínka pochází z roku 1986) vzbudili značnou

pozornost  a  emoce.  A to  z  obou stran názorového spektra.

Hnutí  odpůrců se  je  snažilo  zakázat,  hnutí  milovníků se je

naopak  snažilo  prosadit  jako  nové  druhy.  Žádný  názorový

proud  neuspěl.  Chtělo  by  se  říct  „bohužel“  i  „naštěstí“

současně. Co k čemu přiřadíte záleží na tom, na které straně

barikády stojíte.

Aby  komerční  boom  těchto  kříženců  neuvadl,  ladili

Taiwanci jejich vzhled dál. A to přesně v mantinelech svého

–  pro Evropany většinou poněkud obtížně pochopitelného –

vkusu.  Nestačila  již  „přirozená“  deformace  páteře,  lebky,

čelistí,  plovacího  měchýře  a  dalších  orgánů.  Nastoupili

chemici,  protože  základní  intenzívně  červená,  okrově  žlutá,

či  šedá  barva  těla  (podle  rodičovského  páru)  nesplňovala

požadavky  především  východoasijských  zákazníků.  Povrch

těla  byl  tedy  chemicky  zbaven  ochranného  slizu,  pigmen-

tovými  barvivy,  případně  injekčně  zabarven  a  následným

podrážděním byla tvorba slizu opět obnovena.

Další úchylný požadavek na sebe nenechal dlouho čekat.

Rybky totiž v podstatě ještě stále úspěšně plavaly a to bylo

nepřípustné.  Na  řadu tedy přišla  amputace  ocasní  ploutve,

včetně  části ocasního násadce.
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Už dávno před touto fází měli nastoupit ochránci zvířat,

jinak  poctivě  demonstrující  proti  celkem  pochopitelným  a

smysluplným  pokusům  farmaceutických  firem.  Ale  zřejmě

sbírali síly na tažení proti GMO…

Odhlédněme nyní od vkusu chovatelů, majících ve svých

nádržích tyto bastardy (úmyslně používám staročeský termín

pro křížence pro jeho pejorativní  nádech).  Nedá mi ale ne-

zastavit  se  nad  jejich  sníženou  empatií.  Jen  doufám,  že

zároveň  nepatří  mezi  pravidelné  diváky  uslzeného  pořadu

„Chcete  mě?“,  nebo  mezi  signatáře  či  sympatizanty  „Hnutí

za  etické zacházení se zvířaty“. Bylo by to stejné, jako když

nesmiřitelní ochránci zvířat jedí někde v kožených botách a

v závětří hamburger.

Neumím si představit, a vlastně si představit ani nechci,

jak  je  možné,  že  v  někom  může  úmyslně  zmrzačený  živo-

čich  vzbuzovat  tak  nekritické  sympatie.  Pravda,  iniciační

trápení,  vedoucí  k  dosažení  jejich  podoby,  už  mají  za

sebou,  ale vzhledem k jejich poškození nemohou vést plno-

hodnotný život. 

akvafoto

Ve světle těchto faktů se mi jeví v úvodu citovaná slova

hajného Horáka nadčasově moudrá.

Zdroje:
[1] www.geocities.com/parrotcichlid

[2] www.cichlidresearch.com

[3] americkecichlidy.akva.cz

[4] portal.ubio.org

[5] www.biolib.cz

[6] dd-b.net/photography/gallery/Fish%20Sept-2003 

„Parrot Cichlid“. (Foto: David Dyer-Bennet, [6])

„Parrot Cichlid“. (Foto: David Dyer-Bennet, [6])

„Lipstick Parrot Cichlid“ – obludná ukázka toho, jak daleko je člověk ochoten zajít. Autor snímku nám ho zaslal se slovy:

„Fotografie je moje, ale ryba ROZHODNĚ ne! Jediné, co je na těchto lipstick kreaturách pozitivní, je to, že je jich vidět

v obchodech čím dál tím méně. Zdravý rozum snad zvítězí.“ (Foto: Ronald M. Coleman)
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(Foto: Peter Szalay)

FOTOGRAFIA CEZ MIKROSKOP

Peter Szalay

Mikroskop...  určite  ste  každý  už  niekedy  videli  rôzne

fotky  nafotené  cez  mikroskop  –  fotky,  ktoré  bežným  foto-

aparátom  neodfotíte.  Ceny  mikroskopov  a  fotovybavenia

k nim nie  sú  však vôbec  lacná  záležitosť.  Na  nasledujúcich

riadkoch vám popíšem moje jednoduché riešenie mikroskop

& fotoaparát. 

(Foto: Peter Szalay)

Nebudeme  sa  zaoberať  mikroskopmi  s  priamym  výs-

tupom  cez  adaptér  na  fotenie,  poprípade  výstupom  cez

CMOS  kameru.  Ostaňme  pri  jednoduchom  mechanickom

mikroskope,  s  ktorým  ste  sa  pravdepodobne  stretli  už  na

základnej škole. 

Podobne  konštrukčne  riešený  mikroskop  som  si  za

dávnych  čias  zadovážil  z  „CCCP“.  Jeden  okulár,  tri

prepínateľné  zväčšovacie  sklenené  objektívy  (3,7/0,11;

8/0,20;  20/0,40).  Bez  prídavného  osvetlenia,  žiadna  elek-

tronika, váha... po hlave by som s ním nechcel dostať ;-) Cena

100 rubľov ;-) 

Dlhší  čas ležal  zabudnutý v komore až do kúpy digitál-

neho  fotoaparátu  s  optickým zväčšením.  Na  internete  som

zahliadol pár pekných fotiek, tak som si povedal, že to skúsim

aj ja. Bol to len taký pokus, či sa niečo s tým vybavením bude

dať vôbec pofotiť. Výsledok milo prekvapil a dnes ho pravidel-

ne používam na „dokumentačné“ akva fotky. 

Malá úprava mikroskopu pred fotením. Tubus má

na  konci  zväčšovaciu  šošovku  –  okulár  (10  x)  s  malým

otvorom na pozorovanie okom, avšak nevhodným na fotenie.

V  mojom  prípade  je  našťastie  vyberateľný  (pravdepodobne

pre čistenie od prachu). 

Po  vysunutí  máme  k  dispozícii  „čistý“  tubus  –  čo býva

obvykle kovová rúrka s priemerom cca 2  cm a dĺžkou 10 až

20 cm po hlavicu mikroskopu (na hlavici je nasadený revol-

ver,  ktorý môže mať niekoľko rozdielne zväčšujúcich objek-

tívov).  Ďalšia  úprava  nie  je  potrebná  a  mikroskop  je

pripravený na fotenie. 
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(Foto: Peter Szalay)

Fotoaparát.  Ako  ste  si  všimli,  odstránený  okulár  má

zväčšenie 10 x, preto aj použitý fotoaparát by mal mať ideálne

rovnaké  optické  zväčšenie.  Ja  používam  starší  fotoaparát

s šesťnásobným optickým priblížením (Panasonic DMC-LZ1)

a dvojnásobným digitálnym zväčšením (väčšie digitálne do-

ostrovanie  neodporúčam,  fotka  veľmi  stráca  na  kvalite).

Takže čím väčší optický zoom, tým lepšie. Výsledné zväčše-

nie  vypočítame, keď vynásobíme hodnoty okuláru (v našom

prípade fotoaparátu) a objektívu na mikroskope. 

Statív. Bez  statívu  to  nepôjde,  stačí  akýkoľvek  jedno-

duchý  typ  výškou  presahujúci  mikroskop.  Nuž  a  to  je  celá

technika, hádam ešte doplnkové osvetlenie, ale to nie je ani

nutné. 

(Foto: Peter Szalay)

Fotoaparát  dáme  na  statív,  mikroskop  napr.  na  pevný

stôl,  upravíme  výšku  statívu,  nastavíme  na  fotoaparáte

maximálne  priblíženie  a  opatrne  ho  centrujeme  na  stred

okulára  mikroskopu  (viď  obrázok).  Pozor  na  koncové  sklo

objektívu na fotoaparáte,  pokiaľ je väčšie ako priemer oku-

láru. V mojom prípade sa plast chrániaci objektív dotýka kovu

okulára.  Na  mikroskope  nastavujem  najmenšie  zväčšenie

(3,7/0,11).  Pri  väčšom  zväčšení  už  fotoaparát  nedokázal

korektne  zaostriť  (8/0,20  a  20/0,40).  Pri  fotoaparáte

s  väčším  optickým  priblížením  môžete  však  byť  úspešný,

treba  skúsiť. 

Na  tenké  priesvitné  podložné  sklíčko  si  pripravím

predmet  na  fotenie.  Najlepšie  výsledky  mám  vtedy,  ak  je

fotografovaný  objekt  pritlačený  medzi  dvoma  sklami.  Tu

treba  pracovať  veľmi  opatrne,  niekedy  už samostatná váha

sklíčka  nám  zlikviduje  živý  materiál  na  fotenie.  V  takom

prípade si pomáham kúskami papiera a pod., ktoré vkladám

medzi sklá. 

Príprava na fotenie Artemia salina. (Foto: Peter Szalay)

Mikroskop  nastavujem  manuálne  posuvným  prstencom

tak,  aby  bol  objekt  vo  fotoaparáte  viditeľný  a  ostrý.  Tu  sa

spolieham len na display vo fotoaparáte, neustálym ostrením

kontrolujem správnu polohu  – jemne doostrím mikroskop,

nasleduje kontrola ostrením fotoaparátu a tak dokola, pokiaľ

nie je výsledok použiteľný. Hĺbka ostrosti je minimálna, preto

centrujte mikroskop veľmi opatrne. Chce to trochu cviku, ale

dá sa to zvládnuť. 

Moje  nastavenie  fotoaparátu  –  pevné  bodové  meranie

na  stred,  ISO  100,  biela  automat,  EV  0,  samozrejme  mód

makro,  ak  má  aparát  stabilizátor  –  vypnúť,  na  statíve  ho

nepotrebujeme.  Oneskorená  spúšť  2  s  a  čas  okolo  ¼  s.

Oneskorenou  spúšťou  zamedzíme  akémukoľvek  roztraseniu

snímky aparátom,  dlhší  čas vytiahne  viac  svetla – meníme

samozrejme podľa aktuálnej situácie pri fotení. 

Osvetlenie, veľmi dôležitá vec – tu nedám presný návod.

Zakaždým  použijem  iný  spôsob  osvetlenia,  podľa  toho,  čo

mám  pripravené  na  fotenie.  Ak  je  to  napr.  rastlina/riasa,

neónom z akvária si ju pekne prisvietim, nech vidieť štruktúru
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rastliny.  Zrkadlom  mikroskopu  mením  intenzitu  podsvie-

tenia.  Keď som nedávno fotil  artémiu,  prídavné svetlo som

použil len minimálne a rukou si ešte rôzne tienil nad foteným

objektom.  Príliš  silným  svetlom  zanikla  štruktúra  artémie

a na  fotke z  nej  nebolo  nič  vidieť,  najlepšie  fotky  som mal

v  takom polotieni. 

Rozhodne odporúčam experimentovať, najlepšie výsledky

mám, keď je ešte vonku dostatok svetla a zmiešava sa s prí-

davným osvetlením. Modrý  nádych,  ktorý  vidíte  na niekto-

rých fotkách, dosiahnete jednoducho položením modrej látky

na osvetlovacie zrkadielko mikroskopu. Môžete samozrejme

použiť akúkoľvek farebnú látku a tým meniť celkový vzhľad

foteného objektu. Denné svetlo, prídavné svetlá, rôzne nasta-

venie zrkadla mikroskopu, látka, tienenie rukou atď... každá

fotka  je  originál  a  už  nikdy  nenasimulujete  rovnaké  pod-

mienky pri ďalšom fotení. Nuž a samozrejme editácia fotiek,

doostrenie, pridanie kontrastu, potlačenie odleskov atď. atď. 

Ako vidíte, stačí mikroskop s jednoduchou konštrukciou,

akýkoľvek lacný dig. kompakt s väčším optickým priblížením,

základný jednoduchý statív  a  malé „laboratórium“ máte na

svete.  Čokoľvek  som  dal  pod  mikroskop,  vždy  prišlo

prekvapenie,  plno detailov, ktoré nečakáte; vajíčka artémie,

ktoré  vyzerajú  ako  čokoládové  bonbóny,  tenká  riasa  ako

bambusový les, vajíčka slimáka ako plást medu. Veľakrát to

chce ale  aj  správny nápad – chcete detail  krevety? Odfoťte

jej  čerstvo zvlečený pancier :)  a  máte krevetu 1:1,  s  ktorou

môžete bez problémov pracovať. 

Veľa  trpezlivosti  a  dobrých  nápadov  pri  fotení  cez

mikroskop praje salik.

[1] cs.wikipedia.org/wiki/Mikroskop  

Riasa. (Foto: Peter Szalay)

Caridina japonica. (Foto: Peter Szalay)

Riasa. (Foto: Peter Szalay)

Riccia fluitans. (Foto: Peter Szalay)
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Riccia fluitans. (Foto: Peter Szalay)

Riccia fluitans. (Foto: Peter Szalay)

Boraras urophthalmoides. (Foto: Peter Szalay)

Pancier Caridina japonica. (Foto: Peter Szalay)

Dvojdňové larvy Caridina japonica. (Foto: Peter Szalay)

Eleocharis acicularis. (Foto: Peter Szalay)
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Artemia salina – vajíčka. (Foto: Peter Szalay)

Artemia salina – nauplie. (Foto: Peter Szalay)

Artemia salina – dospelý jedinec. (Foto: Peter Szalay)

Physa – vajíčka. (Foto: Peter Szalay)

Vesicularia dubyana. (Foto: Peter Szalay)

Nezmar. (Foto: Peter Szalay)

Nitenka. (Foto: Peter Szalay)
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Vesicularia dubyana. (Foto: Peter Szalay)

Dafnia. (Foto: Peter Szalay) Cyklop. (Foto: Peter Szalay)

zaujímavosti
Dafnia. (Foto: Peter Szalay)
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MASTNÉ POVLAKY & SPOL.

Maurizio Gazzaniga

Mezi  problémy,  které  zřejmě  nejčastěji  narušují  klid

mnohých akvaristů, a to zvlášť těch začínajících, patří podle

mě určitě všechny záležitosti, které se dají připsat mikrobio-

logické složce. Ta sice nezřetelně, ale přece jen charakterizuje

každou nádrž.

Objeví-li se „podivné“ mastné povlaky na hladině, zvláštní

vatovité chumáčky na kořenech nebo jiném zařízení a také na

rostlinách  a  rozkládajících  se  listech,  což je  jen  malý  výčet

příkladů,  vyvolá  to  u většiny akvaristů veliký  neklid.  Skoro

jako by se jednalo o fenomény, ohlašující kdovíjakou blížící

se  katastrofu a hlavně vůbec nepatřící  do akvária. Ale je to

opravdu tak? Nebo jaký význam jim máme připisovat?

Záměrem tohoto článku je osvětlit trochu tyto a podobné

„fenomény“,  které  jsou  naprosto  přirozené  a  odvozené  od

zcela  konkrétních  příčin  –  jsou  také  projevem  komplexní

biodiverzity, která je přítomná v každé naší nádrži.  

Než se pustíme do popisu jednotlivých fenoménů, které

jsem se rozhodl podrobit zde zkoumání, považuji za vhodné

představit  alespoň  trochu  protagonisty  tohoto  krátkého

pojednání,  čili  baktérie  a  houby.  A  to  proto,  abychom

obohacení  o  úplně  nejzákladnější  vědomosti  mohli  lépe

porozumět  následujícímu  textu.  Pochopitelně,  koho  to

nezajímá,  může  tuhle  část  přeskočit  a  přejít  hned  na

následující sekci, která je spíše prakticky zaměřená. 

Tlustý a nepřehlédnutelný mastný povlak, který se objevil

na hladině jedné malé nádrže, provozované podle návrhu

Konrada Lorenze, po roce od založení. 400X zvětšení.

(Foto: Maurizio Gazzaniga) 

Baktérie 
V  substrátu  každého  akvária,  mezi  štěrkem  a  obohace-

nými  dny,  na  rostlinách,  na  kamenech  a  kořenech  a  také

samozřejmě  v  jakémkoliv  filtru  mohou  přebývat  milióny  a

milióny baktérií. Někdy jsou nepatrné, jindy mají „významné“

rozměry,  jako například baktérie,  které charakterizují anae-

robní prostředí s velkým množstvím rozkládající se organické

hmoty. 

Zadíváme-li se do okuláru mikroskopu, můžeme je pozo-

rovat v neklidném a zmateném hemžení, ale také v naprosté

nehybnosti,  až začneme pochybovat,  že to, co sledujeme, je

skutečně živé. 

Baktérie, které kolonizovaly dřevo několik dní potom,

co bylo vloženo do akvária. 600X zvětšení.

(Foto: Maurizio Gazzaniga)

V  každém  případě  se  jedná  o  organismy  malých,  ne-li

přímo miniaturních rozměrů,  obvykle hluboko pod prahem

viditelnosti  lidským  okem,  tj.  pod  0,1  mm  (100  mikronů).

Bez  ohledu  na  to  je  můžeme  pozorovat  jako  vláknité  chu-

máčky  uvnitř  filtrů,  na  hladině  jezírek  a  nebo  na  listech

rostlin;  nebo  si  jich  všimneme  jako  čehosi  kluzkého,  když

přeběhneme  prsty  po  jakémkoliv  povrchu,  který  zůstal

několik dní pod vodou.    

Život tak, jak ho známe, by nemohl existovat bez téměř

všudypřítomných  a  především  masivně  se  vyskytujících

baktérií. Pokud by bylo možné všechny je posbírat a položit

na misku vah, zjistili bychom možná ne tak překvapivý fakt,

že hmotnost baktérií by dalece přesáhla váhu všech ostatních

organismů na Zemi.
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V  našich  akváriích  přebývá  ohromné  množství  druhů,

které se dají rozlišit na morfologické i genetické bázi. Všechny

tyto druhy se dají roztřídit do širších a ještě širších skupin. Od

druhu můžeme pokročit k rodu, od rodu k čeledi a tak dále, až

se dostaneme k živočišné a rostlinné říši. Kdokoli měl někdy

v  ruce  text  věnovaný  systematické  botanice  nebo  zoologii

se  při  listování  sotva  mohl  ubránit  pocitu  jistého  zmatku

vyvolaného pohledem na něco, co se může zdát nekonečnou

sekvencí různých forem a struktur.

Nicméně,  pokud  se  na  chvilku  zastavíme  a  budeme  se

věnovat  rozdělení  živých  organismů  na  buněčné  bázi,  tedy

zkusíme-li je roztřídit jen podle strukturálních charakteristik

viditelných  na  úrovni  jednotlivých  buněk,  věci  se  velmi

zjednoduší. A to proto, že na téhle úrovni je můžeme rozdělit

na  příslušníky  jedné  ze  dvou  skupin  –  prokaryota nebo

eukaryota.   

Základní  rozdíl  mezi  oběma  skupinami  je  ten,  že

prokaryotické organismy nemají buněčné jádro – jádro, které

je typické pro eukaryoty a kde je DNA oddělená od zbytku

cytoplazmy komplexní stěnou z dvojité membrány.  

Baktérie a sinice jsou prokaryota, zatímco všechny ostatní

organismy jsou eukaryota.

Srovnání prokaryot. V popředí sinice rodu Oscillatoria, oblkopená velkými anaerobními baktériemi. 400X zvětšení.

  (Foto: Maurizio Gazzaniga)
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konzumenti

světelná energie

Bez přítomnosti dekompozitorů, jejichž role se v akváriu zhosťují zejména baktérie, by organický materiál nemohl být

přeměněný na CO2, H2O a minerální soli, takže by se cyklus neuzavřel. Úlohou každého akvaristy je umět najít a udržet tu

správnou rovnováhu mezi různými skupinami živých tvorů. 

CO2 + H2O +
minerální soli

dekompozitoři

producenti
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Pozorujeme-li  je  pod  mikroskopem s  velkým zvětšením

(900-1000x),  baktérie  se  nám  zjevují  v  nejroztodivnějších

formách, podle kterých ale nedokážeme určit druhy. To proto,

že často i nepříbuzné druhy mají stejný nebo podobný tvar. 

Navzdory kulovité formě koků musíme za „typický“ tvar

prokaryotického  jednobuněčného  organismu  –  a  také  pro

akvaristu snadno pozorovatelný jako váleček se zaoblenými

konci  –  považovat  bacily.  Po  odebrání  a  separaci  vzorku

mohou  tyto  drobounké  tyčinky  zůstat  nalepené  jedna  na

druhou, čímž vznikne řetězec podobný tomu na obrázku na

1.  straně  článku.  Také  koky  mohou zůstat  spojené  a  tvořit

krátké  řetězy.  V  tom  případě  je  nazýváme  streptokoky.

Jsou-li  buňky  hodně  krátké a  podobné  čárkám,  jmenují  se

vibria.  Spirily mají  lehce  spirálovitý  tvar  a  spirochety

mají  zase spirálu flexibilní,  která  má schopnost  měnit  tvar,

pokud se baktérie pohybuje. V rozkládajících se listech kryp-

tokoryn  můžeme  často  obdivovat  spirochety,  které  svými

sinusoidními pohyby připomínají nekonečně malinkaté hady.

Tvarových podob baktérií známe více, uvedl jsem jen některé.

Mnoho baktérií  má  schopnost  pohybovat  se  ve  vodním

prostředí  za  pomoci  drobounkých  bičíků,  které  jsou  však

viditelné  jen  při  použití  speciálních  barvících  technik  –

ty  představovaly  hlavně  v  minulosti  významný  aspekt

systematické práce.

Obecně  se  baktérie  rozmnožují  příčným  dělením  nebo

pučením.  U  větvených  baktérií,  které  jsou  snadno zaměni-

telné s houbami, známe ještě třetí typ rozmnožování, a sice

dělení (fragmentaci) vlákna. 

Způsob obživy může být autotrofní nebo heterotrofní.

Za  autotrofy  se  považují  všechny  organismy,  které  mají

schopnost syntetizovat organické sloučeniny z jednoduchých

sloučenin  anorganických,  jako  jsou  CO2,  H20  a  minerální

soli. Naopak heterotrofní jsou ty organismy, které nedokáží

vytvořit  ani  jednu  organickou  molekulu,  kterou  potřebují,

a  proto se musí naprosto spoléhat na jiné organismy.  

Autotrofové  potom  mohou  být  rozlišení  na  fototrofy,

pokud získávají  energii  nutnou na fixaci  CO2 ze světelných

paprsků, a na  chemotrofy, kterým zase jako zdroj energie

poslouží  oxidačně-redukční  reakce  (zahrnující  různé  anor-

ganické sloučeniny). 

Typickým (a většině akvaristů dobře známým) příkladem

chemotrofních baktérií jsou baktérie nitrifikační, zodpovědné

za oxidaci amonia na dusitany a poté na dusičnany: 

NH4+   +   3/2 O2  ------>   NO2-   +  H2O  +  H+

NO2-   +   1/2 O2    ------>   NO3-

Existuje  velké  množství  druhů  baktérií,  které  dokáží

žít  v  prostředí  bez  kyslíku.  Kyslík  v  některých  případech

může dokonce představovat opravdový jed. Většina baktérií

se ale bez kyslíku neobejde. Nitrifikační baktérie se například

ocitají ve velkých nesnázích při poklesu koncentrace O2 pod

2 mg/l.

Aerobní baktérie  jsou takové, u kterých figuruje kyslík

jako finální akceptor v řetězci přenosu elektronů – v procesu,

který známe jako aerobní dýchání. U anaerobních baktérií

tuhle funkce převzal jiný prvek.

Je  také  možné  odlišit  obligátně  aerobní  baktérie,  tj.

ty,  které  jsou  schopné  rozvoje  jen  za  přítomnosti  mole-

kulárního  kyslíku  (O2);  úzce  anaerobní  baktérie,  kterým

se  naopak  daří  jen  za  nepřítomnosti  kyslíku;  fakultativně

anaerobní  baktérie,  které  dokáží  změnit  svůj  vlastní  meta-

bolismus  podle  dostupnosti  kyslíku  a  tudíž  prosperují  jak

za  jeho  přítomnosti,  tak  bez  něj;  a  nakonec  mírně  an-

aerobní  baktérie, které tolerují přítomnost malého množství

kyslíku.

Houby 
Také  houby  mají  v  přírodě  ohromně  důležitou  funkci,

protože  jsou  společně  s  heterotrofními  baktériemi  zodpo-

vědné za mineralizaci a rozklad organické hmoty. 

Zdálo by se,  že  neexistují  žádná omezení  ohledně toho,

kde všude  se  houby mohou  uchytit.  Kromě materiálů  jako

jsou  dřevo  nebo  papír  je  můžeme  najít  třeba  na  oblečení,

elektrických  kabelech,  v  inkoustu  a  dokonce  v  leteckých

pohonných hmotách.

A  přesto,  bez  ohledu  na  tuto  jejich  vlastnost,  role  hub

v  ekologii  sladkovodních systémů je velmi omezená. Vysky-

tuje se zde jen málo druhů a mají okrajový význam, zatímco

hlavními dekompozitory jsou zde baktérie.  

Tělo hub je většinou tvořeno vlákny, často rozvětvenými,

která  se  nazývají  hyfy a  mají  průměr  běžně  mezi  4  a  10

mikrony.   Hyfy  dohromady tvoří  mycelium.  U plísní  jsou

hyfy tvořené trubicovitými vlákny, které můžeme rozlišit na

vegetativní – zajišťující vyživovací funkce – a vzdušné, které

mají na starosti rozmnožování. 

Houby  nemají  pigmenty,  které  by  byly  schopné  zachy-

covat  světelnou  energii,  a  díky  tomu  se  mohou  živit  jen

heterotrofně  jako  saprofyté,  parazité  nebo  symbiotičtí

mutualisté.

Nepohlavní  rozmnožování  vede  k  tvorbě  spor,  buď

bičíkatých  a  pohyblivých,  nebo  nepohyblivých  bez  bičíku.
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Organismus počet buněk výživa

vyšší rostliny mnohobuněčné autotrofní

řasy jednobuněčné, mnohobuněčné autotrofní

ryby mnohobuněčné heterotrofní

houby kolonie (vlákna), mnohobuněčné heterotrofní

baktérie jednobuněčné, vzácně jiné autotrofní, heterotrofní
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Pohlavní  rozmnožování  probíhá  pomocí  izogamie  nebo

oogamie.    

Na rozdíl od baktérií jsou mnohé plísně – i když je pro ně

optimální  pH  5,5  –  schopné  tolerovat  i  extrémně  kyselé

prostředí  s  pH  2,  které  je  už  krajně  nevhodné  pro  rozvoj

většiny baktérií. Teplotní optimum je mezi 22 a 30 °C.

Další  odlišností  mezi  houbami  a  baktériemi  je  ta,  že

baktérie – jak už víme – jsou schopné přizpůsobit se prostředí

s  nízkým obsahem kyslíku nebo úplně bez něj;  houby  jsou

naproti tomu obligátně aerobní. 

Hyfy podvodních hub, vzniklé na kořenu. 400X zvětšení.

(Foto: Maurizio Gazzaniga)

Spory hub. 400X zvětšení. (Foto: Maurizio Gazzaniga)

Mastný povlak na hladině 
V části věnované baktériím jsem naznačil, že je můžeme

vizuálně  vnímat  jen  tehdy,  když  se  jejich  masa  znásobí

natolik,  že  tvoří  větší  seskupení  libovolného  typu.  A  vida,

mastný povlak, který se někdy tvoří na hladině akvária a je

na  něj  vždycky  pohlíženo  s  jistým  nemohoucím  údivem,

představuje právě jednu formu těchto seskupení.

Jak  už  bylo  řečeno,  baktérie  mají  schopnost  interakce

s  jakýmkoliv ponořeným povrchem – štěrk, kameny, dřevo,

rostliny,  skla  atd.,  na  které  přilnou  a  kolonizují  je.  To

shlukování  se  na  jistých  místech  je  dáno  zcela  jasným

motivem,  a  sice  snahou  zabydlet  se  tam,  kde  je  větší

dostupnost živin; nadbytek, který je pravděpodobnější blízko

nějakého předmětu než ve volné vodě.

Živiny,  tak  jako  se  mohou  akumulovat  na  libovolném

povrchu  pod  vodou  díky  elektrostatickým  vlivům,  můžeme

úplně  stejně  najít  také  shromážděné  na  hladině  kvůli

působení stejného mechanismu. Nadbytek živin, který takto

vznikne,  je  lákadlem  pro  mnoho  druhů  baktérií,  které

v  krátkém čase vytvoří tenkou vrstvičku (biofilm) o tloušťce

obvykle několika málo mikronů.           

V  okamžiku,  kdy tento povlak (často proměnlivé  barvy)

v  akváriu najdeme, můžeme mít dozajista mnoho otázek, na

které bychom rádi našli odpověď. Jelikož jsme si už objasnili

samotnou  podstatu  a  původce  povlaku,  teď  už  zbývá  jen

rozhodnout, jestli je stůj co stůj nutné nějak zakročit, nebo ne;

případně  jaké  mohou  být  následky  přítomnosti  takového

povlaku v akváriu.   

Vzorek odebraný ze skleněné stěny akvária, které funguje

3 měsíce. Spolu s baktériemi se tu zřetelně objevují

i miniaturní améby. 400X zvětšení. (Foto: Maurizio Gazzaniga)

Pokud se nám v našem akváriu podařilo (pomocí různých

rozhodnutí a opatření, což ale nepatří do tohoto pojednání)

umožnit  vznik  té  správné  rovnováhy  mezi  producenty

(rozuměj  především makrofyty),  konzumenty  a  dekompozi-

tory,  mám za to, že nemusíme dělat vůbec nic, jedině snad

sledovat výskyt a vývoj tohoto fenoménu.  

Dokud budou ve vodě chemické částice s el.  nábojem –

a  ty  tam  budou  vždycky,  nemůžeme  dost  dobře  očekávat,

že  se takový mastný povlak ve více či méně viditelné podobě

v  akváriu nevytvoří. Jediný způsob, jak se mu můžeme poku-

sit  vyhnout,  je  vytvořit  silné  proudění  na  hladině  pomocí

výtoku z filtru nebo za použití vzduchování. Takové řešení by

ale nutně vedlo ke ztrátám CO2, což je situace, kterou bychom

si ve většině nádrží sotva přáli.

Nicméně  tenhle  povlak  se  časem  zvykne  stabilizovat,

dosáhne určité svojí rovnováhy, podobně jako libovolné jiné

společenství  živých tvorů.  V mnoha případech  se  stane tak

tenoučkým, že je skoro neviditelný a má jen minimální dopad

na  náš  malý  ekosystém,  myšleno  zejména  na  zabraňování
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části  světelných  paprsků  ve  vstupu  do  vody.  Ani  výměna

plynů na  hladině  tímto  nijak  netrpí,  alespoň ne ve  většině

případů. Jen v akváriích,  která jsou přerybněná, s nedosta-

tečnou filtrací  a  s koncentrací  kyslíku blížící  se nebezpečně

nízkým  hodnotám  by  mohl  povlak  na  hladině  způsobit

nějaký  problém.  Ve  všech  ostatních  případech  podle  mě

nestojí za to si s povlaky příliš lámat hlavu, nebo se je snažit

mechanicky  odstranit,  ať  už  vířením  hladiny,  nebo  staho-

váním povlaku pomocí  novin nebo podobných pomůcek ve

snaze povlak nasát nebo stáhnout ke straně. 

Vatovité chumáče 
„Na  kořenech  v  mém  akváriu  se  objevil  nějaký  bělavý

rosol. O co jde? Mám si dělat starosti?“

Kdoví kolikrát už jste měli příležitost číst a možná i s roz-

dílnou  úrovní  vašich  znalostí  odpovídat  na  otázky,  jako  je

tahle. Osobně jsem je už přestal počítat. Ale o co se vlastně

jedná? Baktérie? Houby? Nebo ještě něco jiného?

Jak  dobře  ví  každý,  kdo  má  mikroskop  a  dostatečné

zkušenosti na to, aby identifikoval, co v něm vidí, to, co se dá

zaznamenat na jakémkoliv dřevě,  které je po nějakou dobu

pod vodou,  je  určitý  typ  biocenózy,  ve  které  se  především

baktérie a houby v různé míře podílejí  na vzniku typických

(často vatovitých) hmot, které potom můžeme pozorovat.    

Pokud jsou tyto útvary  spíše šedavé a želatinové, obvykle

převládají  baktérie.  Naopak,  pokud  vypadají  jako  vatovité

chumáče, jedná se o plísně. Jistotu ale – jak snadno uhodnete

– získáme jedině tehdy, pokud použijeme mikroskop.

Rozvoj  baktérií  a  hub  přitahuje  také  mnohé  jiné  orga-

nismy, které potom oživují tyto mikrosvěty (viz foto pod tímto

textem). Pro příznivce mikroskopů je to skutečný zlatý důl,

studium těchto společenství může být ohromně zajímavé.

Vířenka, bičíkatý prvok, který je běžnou součástí

společenstev diskutovaných v textu. 400X zvětšení.

(Foto: Maurizio Gazzaniga) 

           32           

Obzvlášť silný povlak z hladiny akvária bez filtru. (Foto: Maurizio Gazzaniga)
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Jelikož jsme si i v tomto případě vysvětlili, s kým máme tu

čest, nezbývá než odpovědět na další otázku, která bývá běžně

pokládána  – a  sice  otázka,  jestli  nás  mají  podobné  útvary

v  akváriu  zneklidňovat.  Odpověď je  ne,  pochopitelně.  Tato

hmota,  i  když  může  nabývat  úctyhodných  rozměrů  a  na

pohled není zvlášť lákavá, je z více důvodů odsouzená k zá-

niku  během  několika  týdnů.  Mnohem  rychleji  se  to  stane

tehdy,  když  jsou  v  akváriu  přítomní  býložraví  živočichové

(plži  nebo  ryby),  které  se  mohou  rosolem  živit.  Ryby  jako

Otocinclus  affinis  nebo  Ancistrus  dolichopterus dokáží

veškerou  plíseň  na  kořenech  v  akváriu  odstranit  za  jediný

den.  Fakt,  že  na  dřevě  už  nic  nevidíme,  by  nás  ale  neměl

uvést  do omylu – pokud odebereme znovu vzorek, najdeme

stejně pestrou společnost organismů, jaká tam byla předtím.

Některé druhy budou určitě chybět, jiných bude méně, ještě

další se zase množí více a některé druhy si teprve teď našly

cestu  na  scénu  tohoto  miniaturního  divadla  života,  kterým

může být akvárium.  

Velmi  často  se  doporučuje,  abychom  každý  kus  dřeva,

který  se  chystáme  dát  do  akvária,  sterilizovali  varem.  Ale

skutečně to máme dělat? Vezmeme-li do úvahy,  že baktérie

mají  nenahraditelnou roli v koloběhu hmoty,  nejsou potom

podobné návrhy  nesmyslné?

Pokud bychom poté, co si vyhlédneme a koupíme nějaký

kořen, tento nechali vařit asi 20 minut, bezpochyby by se nám

podařilo zničit všechny vegetativní buňky baktérií;  nicméně

by to nemuselo mít vůbec žádný efekt na možné – a většinou

početné  –  endospory.  To  proto,  že  druhy  schopné  tvorby

endospor si vytvořily do různé míry schopnost odolávat teplu,

takže by na jejich zničení byly zapotřebí časy o mnoho vyšší,

než těch zmíněných 20 minut.  

Některé  bakterie  zničíme  už  pár  minutami  varu,  jako

například  Bacillus anthracis; u jiných potřebujeme více než

450  minut, nutných ke sterilizaci  suspenze obsahující  druh

Bacillus stearothermophilus. 

Kromě  toho,  abychom  celou  záležitost  ještě  více

zkomplikovali,  dodám,  že  existují  baktérie,  jejichž  spory

potřebují k vývoji projít tepelným šokem, tj. musí nejdříve být

vystavené zvýšené teplotě. 

Když  to  shrneme,  tak  v  podstatě  varem  kořenů  nebo

kamenů  před  jejich  vložením  do  akvária  provádíme  určitý

výběr,  který  není  nijak  zvlášť  přínosný.  Nezabráníme  tím

samozřejmě  vývoji  baktérií  a  plísní,  které  jsou  neustále

přítomné všude kolem nás – jako např.  Bacillus  mycoides,

běžný „kontaminant ovzduší“ – a bezpochyby se vrátí a budou

kolonizovat plochy, z kterých jsme je násilně vyhnali.  
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Hyfy hub zřetelně viditelné mezi lístky mechu. Zvětšení 100x. (Foto: Maurizio Gazzaniga)
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Ještě jednou mech napadený hyfami hub. Je ale nutné

zdůraznit, že podobné případy jsou velmi vzácné a jen

těžko se můžeme s něčím podobným setkat v našich

akváriích. (Foto: Maurizio Gazzaniga)

Mléčný zákal
Poslední  fenomén,  kterému  se  budeme  věnovat,  bude

„mléčná  voda“.  A  to  proto,  že  je  podle  mě  opravdu  málo

akvaristů,  kteří  mohou  prohlásit,  že  se  nikdy  –  s  jistým

podivem smíšeným s šokem – nesetkali s tím, že by se jejich

akvárium přeměnilo na něco mléčného a zapáchajícího.

Obvykle  se to  stává několik  dní  po založení  akvária.  Je

dost  nepravděpodobné,  že  by  se  podobný  problém  objevil

v  dobře  zaběhnutých  akváriích  se  správnou  rovnováhou  a

s  vysokým  obsahem  kyslíku  ve  vodě,  který  zajišťuje  nejen

výměna  plynů  na  hladině,  ale  i  fotosyntetické  procesy

vykonávané početným rostlinstvem.   

Ale  co  to  vlastně  je?  Co se  to  děje  s  naší  vodou?  Také

v  tomhle případě jsme konfrontováni s procesy mikrobiální

povahy,  které jsou jednoduše vysvětlitelné a  především na-

prosto přirozené.

Jako  následek  málo  důkladného  proprání  štěrku,  nebo

mnohem snadněji při přehnojení substrátu se můžeme setkat

s  nadbytečným,  až  exponenciálním  rozvojem  baktérií.  To

vede  ve  spojení  s  nedostatečným  vzduchováním  k  rychlé

spotřebě  molekulárního  kyslíku  (O2)  dostupného  ve  vodě.

Voda se  mléčně zakalí  kvůli  enormnímu množství  baktérií,

z  nichž  mnoho  druhů  v  těchto  podmínkách  přechází  na

anaerobní  metabolismus.  To  má  za  následek  vznik  jedo-

vatých  a  zapáchajících  sloučenin,  např.  sirovodíku  (H2S),

který  vzniká  redukcí  síranů,  jichž  bývá  v  akváriu  obvykle

dostatek.

Jak se máme zachovat v případě, že jde o nově založené

akvárium  bez  rybího  osazenstva?  Rozhodně  nepodléhejme

panice a nutkání okamžitě za každou cenu něco podniknout,

třeba hned začít  měnit  vodu nebo, což je ještě horší,  dodat

do  akvária  další  baktérie  v  podobě  některého  z  mnoha

komerčních přípravků.

Jediné, co má jakž takž smysl, je:

1. Zvýšit výkon filtru nebo čerpadla, pokud jsme ho nastavili

na nižší průtok.

2. Nastavit  výtokovou  trubici  z  filtru  tak,  aby  docházelo

k čeření  hladiny  (voda  může  i  stříkat  na  hladinu  shora

z rozstřikovací rampy).

3. Případně  zapojit  vzduchovací  motorek  a  použít  hodně

porézní  vzduchovací  kamínek;  vzduchování  necháme

funkční ještě několik dní po odeznění zákalu.

Je  možné,  že  to  bude vyžadovat  nějaký ten čas,  jako je

vidět  na  obrázku  dole,  ale  za  pár  dní  se  biomasa  baktérií

začne  ustalovat  na  běžných  hodnotách,  voda  bude  zase

krystalicky čistá a nebude cítit po zkažených vejcích.

Závěr
Touto souhrnnou prohlídkou některých nejvíce znepoko-

jujících fenoménů mikrobiologické povahy v každém akváriu

jsem doufám přispěl  k tomu, že  je uvidíte  v jiném světle  a

nebudete je vnímat, jak je tomu skoro vždycky, jako něco, co

do akvária nepatří. 

Právě,  že  akvárium  není  a  nemůže  být  jednoduchá  a

neposkvrněná nádoba na rostliny a ryby. Je to ve skutečnosti

něco mnohem, ale mnohem komplexnějšího, založeného na

protagonistech  téměř  vždy  neviditelných  pro  naše  oči,  ale

kvůli tomu o nic méně důležitých.    

Nadbytek živin, který – z různých důvodů – někdy

v akváriu vznikne, může vést až k masivnímu rozvoji

baktérií, což se projeví jako známý mléčný zákal.

 Jakmile dojde k potlačení nebo spontánnímu ústupu

podmínek, které rozvoj zákalu umožnily, množství baktérií

se ustálí na hodnotách, které můžeme nazývat optimální.

Zdroj:
[1] www.aquagarden.it

(Překlad: Markéta Rejlková) 

živorodky
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ŽIVORODKA FESTOVA – PSEUDOPOECILIA FESTAE
(BOULENGER, 1898)

Norbert Dokoupil

Pri  niektorých druhoch rýb je interval medzi ich pozna-

ním vedou (teda prvým opisom) a akvaristickou premiérou

skutočne  dlhý.  Živorodka  Festova  patrí  k  nim.  Známy

anglický  ichtyológ  G.  A.  Boulenger,  pôvodom  Belgičan,

pracujúci  v  Britskom  múzeu,  druh  opísal  už  r.  1898  [2].

Prvý  import do Európy sa však uskutočnil až po 78 rokoch,

roku  1976.  (Rok  1977  uvádzaný  Baenschom  a  Riehlom  [1]

je  omyl,  je  rokom publikácie).  Napriek  tomu,  že  živorodka

Festova  bola  odvtedy  opakovane  dovezená,  je  stále  veľmi

vzácnym  druhom  živorodky,  na  ktorej  si  „vylámali  zuby“

viacerí špecialisti.

Rozšírenie

Ekvádor  –  v  pásme  medzi  Tichým  oceánom  a  úpätím

Kordiller, od hraníc s Kolumbiou po hranice s Peru.

Výskyt

Terra  typica  sú  35  °C  teplé  termálne  pramene  San

Vincente  pri  Santa  Elena  v  Ekvádore.  Podľa  amerických

ichtyológov G. Meffeho a F. F. Snelsona [4] sa má vyskytovať

v  odtokovom  kanáli  kúpeľov  San  Vincente  Hot  Springs.

Ich  tvrdenie, že kúpele sú  jedinou známou lokalitou druhu,

je  mylné. Živorodka Festova je výlučným druhom v celej sieti

tokov  nížinnej  oblasti  atlantického  pobrežia,  odvádzaných

systémom  Rio  Daule.  V  areáli  rozšírenia  sa  prejavil  ako

ekologicky  veľmi  prispôsobivý.  Vo  väčších  tokoch  žije  vo

vode  tvrdej až extrémne tvrdej, s rozpätím celkovej tvrdosti

od 5 do 50 °dGH. 

A.  C.  Radda  [7]  ho  hľadal  pri  Santa  Elena  v  malom

rybníčku vytvorenom prehradením potoka, ale nenašiel vôbec

žiadne ryby. Uvádza však niekoľko iných lokalít:

• Rio  Pajan  (systém  Rio  Colimes),  teplota  29,8  °C,  el.

vodivosť 1300 µS20, pH 8,0 (hodnoty  zistené 9.10.1976);

• Rio  Calderon  (systém  Rio  Colimes),  teplota  31,5  °C,

el. vodivosť 1500 µS20, pH 8,0.

Oproti tomu v malých potokoch dažďového lesa a v hor-

ských  potokoch  či  malých  stojatých  vodách  pritekajúcich

z  Kordiller žije vo vode mäkkej s rozpätím celkovej tvrdosti

od 2,5 do 5,0 °dGH. Napr.:

• Rio Chico  Chaune (systém Rio Palenque), teplota 21 °C,

el. vodivosť 123 µS20, pH 7,5.

• Rio Fermin, teplota 26 °C, el. vodivosť 127 µS20, pH 7,5.

• Malá bahnitá jama 7 km od Vinces, teplota 24 °C, vodivosť

224 µS20, pH 7,5. Na hladine porasty Eichhornia.

Spoločenstvo rýb na uvedených lokalitách tvorili cichlidy,

tetry a sumčeky.

Oblasť rozšírenia Pseudopoecilia festae. (Zdroj: internet)

Tvar a sfarbenie 

Telo je štíhle, vretenovité so zahrotenou hlavou. Sfarbenie

je  variabilné  v  závislosti  na  lokalite.  Podľa  Raddu  [7]  sú

najkrajšie južné populácie. Obidve pohlavia rybiek pôvodom

z  malého potoka 8 km severozápadne od Arenillas pri  obci

San  Vincente,  s  extrémne  tvrdou  vodou  (celková  tvrdosť

50,4 °dGH  (!),  pH  8,0),  sú  na  chrbte  hnedo  sivé.  Chrbát

samčekov sa kovovo zlato leskne. Boky sú trblietavo modré a

majú  až  20  husto  vedľa  seba  uložených  kolmých  čiernych

pásikov, ktoré sa zvýraznia, keď rybka vybledne. Samce môžu

mať nad prsnými plutvami tmavú bodku (vzácne dve),  nie-

kedy  však  iba  na  jednej  strane  tela.  Spodná  strana  tela  je

slonovinovo  biela.  Chrbtová  a  chvostová  plutva  sexuálne

aktívnych  samcov  je  žltá  až  oranžová,  dymovo  obrúbená.

Mladí  jedinci  majú  nepárové  plutvy  jemne  oranžovo

tónované. Ritná plutva je pri tele až do pohlavnej dospelosti

sýto oranžová. Plutvy samičiek sú bezfarebné.
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Samička San Vincente pred pôrodom.

(Foto: Norbert Dokoupil)

Pri Rosa Zarate – v riečke Rio Blanco s kľudnými zónami

a zátokami – bola objavená forma, pri ktorej u oboch pohlaví

nahradil priečne pásiky pozdĺžny tmavý pásik. V riečke medzi

Rosa Zarate a Esmeraldas bola zasa zistená populácia s mi-

moriadne  veľkými  a  výrazne  pásikovanými  samičkami [9].

Fenotypová variabilita môže teda zvádzať k domnienke, že ide

o rozdielne druhy. 

Živorodka  Festova  je  malým  druhom.  Samce  dorastajú

max. 37 mm, samičky až 42 mm (TL).

Doterajšie údaje o tomto druhu v akvaristickej literatúre

sú  minimálne.  Je  pozoruhodné,  že  aj  pre  ichtyologické

zbierky  bolo  od  prvého  opisu  ulovených  iba  veľmi  málo

jedincov.

Novodobá história

Ako som sa už zmienil v úvode, prvý import  do Európy

uskutočnil  viedenský  akvarista  A.  C.  Radda  roku  1976.

Priviezol rybky chytené 6. októbra 1976 pri obci San Vincente.

Keďže  ma  menovaný  vždy  veľkoryso  podporoval,  priviezol

som do Bratislavy roku 1978 niekoľko mláďat z jeho odchovu.

V tom čase som patril  k niekoľkým prvým šťastným chova-

teľom tohto druhu v Európe. Moje chovateľské skúsenosti sú

preto späté s rybkami, ktoré ešte neboli domestikované.

Chov 

Chov  je  problematický  a  vybočuje  z  bežnej  schémy.

Ideálne podmienky je dodnes možné určiť iba pre konkrétnu

populáciu.  Situácia  sa  zmení,  až  keď  budú  k  dispozícii

dostatočne domestikované akváriové kmene.

Prečo sa rybkám nedarí vo väčšom priestore nie je známe.

Prax ukázala, že pre chov sú vhodné malé akváriá s obsahom

25 až 40 litrov. K osadeniu použijeme rastliny, ktoré nezni-

žujú pH (Vallisneria, malé druhy  Echinodorus). Chovateľmi

živorodiek s obľubou používaný jávsky mach (mechúrnatka

jávska  –  Vesicularia  dubyana)  a  riečňanka  (Najas)  sú

úplne  nevhodné.  Časť  hladiny  kryjeme  mrvkou  (Riccia)  a

rohovinovcom (Ceratopteris). Nakoľko rybky rady vyskakujú,

akvárium  dobre  zakryjeme.  Ideálny  je  porast  zelených  rias

na  sklách. Sfarbenie rybiek ovplyvňuje farba dna, preto kvôli

sýtym farbám volíme tmavé (nie však čierne) dno. 

Tak ako v  prírode,  aj  v  akváriu  je  tvrdosť  vody bezvýz-

namná. Z pragmatického dôvodu však použijeme radšej vodu
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tvrdú, lebo sa v nej ľahšie udržuje potrebné alkalické pH so

spodnou hodnotou 7,5. Obligátnu výmenu vody obmedzíme

na  minimum,  druh  sa  cíti  dobre  vo  vode  starej.  Teplota

vyhovuje medzi 23 až 26 °C.

Zdá sa,  že medzi  určujúce faktory úspechu patrí  výživa.

Hlavný podiel tvorí drobná živá – artémia, jemný planktón,

mikry, grindal a suchá rastlinná. Povahovo sú rybky mierne a

znášanlivé. Teoreticky by ich bolo možné združiť s inými. Pri

tak vzácnom druhu je však rozumnejšie využiť malý priestor

na intenzívny odchov v monokultúre.

Etológia

Z vlastnej  skúsenosti  oponujem tvrdeniu,  že  tmavý bod

samčekov je  znakom dominancie  [6] alebo prejavom,  že sa

rybky cítia dobre. 

V  čriede  môjho  chovu  sa  vytvorila  jasná  hierarchia,

v  ktorej  alfa-samec  (dominantný)  bol  najväčší,  vždy  bez

bodky a  s  oranžovým gonopodiom a nepárovými plutvami.

Beta-samce boli menšie,  vždy s bodkou (niekedy zdvojenou)

a  s  plutvami  iba  žltkastými.  Ostatok  tvorili  „záložníci“  pre

prípadne uvoľnené miesto v hierarchii.

Odchov 

V stabilizovanom chove je odchov pomerne jednoduchý.

Rybky  sa  rozmnožujú  superfetáciou.  Mláďatá  sa  rodia

postupne v  krátkych intervaloch.  Rodičia  nie sú kanibalmi,

a  preto  z  čriedy  odlovujeme  z  priestorových  dôvodov  iba

najväčších jedincov. 

Pseudopoecilia festae – alfa samec. (Foto: Norbert Dokoupil)

Superfetujúce samičky rodia v nepravidelných intervaloch

5-18 dní zväčša 2-5 mláďat. Neviem, prečo najvyšší v jednom

vrhu zaregistrovaný počet 18 jedincov sa prekvapivo narodil

práve  v pozoruhodne krátkom odstupe 6 dní od posledného

pôrodu. 

Mláďatá, podobné malým gupkám, merajú okolo 8-9 mm

a hneď po narodení  majú  oranžovú ritnú a  žltú  chvostovú

plutvu. 

Najvhodnejšou  potravou  pre  mláďatá  sú  artémie  a

prachový planktón, kombinovaný s rastlinnými preparátmi.

Rybky dospievajú v 3.-4. mesiaci života.

Pri štúdiu pôvodného materiálu (463 jedincov), uloženého

od roku 1898 v Turíne, zistil E. Tortonese [11], že na jedného
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samca  pripadá  3,6  samíc.  Všetky  samičky  boli  gravidné  a

obsahovali až 7 mláďat veľkých do 7 mm. Vo vaječníkoch sa

nachádzali  vajíčka  a  mláďatá  v  rôznom  stupni  vývoja

(superfetácia!).  Rozmery  dospelých  rýb  boli  prekvapujúco

malé, samce 18 mm, samičky 25 mm.

Moje  skúsenosti  (v  súlade  s  vedeckými)  sú  odlišné  od

údajov  nemeckej  literatúry  [6],  podľa  ktorej  sú  pôrody

pravidelné po 14 dňoch, ale mláďatá merajú iba 5 až 5,5 mm.

Faktom je, že na rytmus pôrodov výrazne pôsobia vonkajšie

vplyvy (stres).  Môžeme predpokladať,  že  v  akváriu  umiest-

nenom vo frekventovanej izbe, kde sa napr. často zapaľuje a

zhasína svetlo (môj prípad), sú vytvorené podmienky naru-

šujúce pravidelnosť rytmu pôrodov.

Časový údaj v Aquarien Atlase [1], že 28 dní po poslednom

oplodnení sa rodí 3-7 iba 5 mm veľkých mláďat, je vzhľadom

na superfetáciu ťažko akceptovateľný.

Záverom to, čo akvaristi „zbožňujú“

V literatúre posledných rokov nájdeme druh pod rôznym

vedeckým  označením:  Pseudopoecilia  festae Regan,  1913,

Priapichthys  festae (Boulenger,  1898)  a  tiež  Priapichthys

fria (Eigenmann, Henn et Wilson, 1914). Príčinou je  skutoč-

nosť,  že  rôzni  autori  nerešpektovali  donedávna  poslednú

revíziu  Raddu  [8].  Podľa  tejto  je  P.  fria konšpecifický

s  Pseudopoecilia festae, a preto iba jeho synonymom.

Perokresba  gonopodia  P.  fria  (podľa Henna,  [12])  však

morfologicky  vybočuje  z  radu  gonopodií  ostatných

Priapichthys. Je  ale  prakticky  identická  s  gonopodiom

Neoheterandria  elegans  (porovnajte  foto).  Je  možné,  že  u

Henna  došlo  k  zámene  kresieb  s  N.  elegans,  ktorú  opísal

r. 1916.  V tom prípade  nie  je  synonymom  P.  festae  (senzu

Radda), ale N. elegans.

Pri  porovnaní  štruktúr  gonopodií  a  suspensoria

gonopodií,  vzhľadu,  ako  aj  morfologických  a  meristických

údajov,  ďalej  biológie  a  oblasti  rozšírenia  zástupcov  rodu

Priapichthys,  bola  výrazná  odlišnosť  konštatovaná  iba  pri

Priapichthys annectens.  Z  toho  dôvodu  Radda  navrhuje

ponechať rod  Priapichthys monotypický (iba s jedným dru-

hom P. annectens) a všetkých ostatných príslušníkov preradiť

k  historicky  najstaršiemu  pomenovaniu  Pseudopoecilia

Regan, 1913 s typovým druhom Pseudopoecilia festae.

Gonopodium Priapichthys fria podľa Henna, 1916.

(Zdroj: [12])

Zdá sa, že stanovisko Raddu je sčasti akceptované. V po-

slednej revízii rozdelili Meyer a Etzel [5] pôvodných 9 druhov

Rosena a Baileyho [10] do 4 rodov, v každom po dva druhy:

Rod: Priapichthys Regan, 1907

Druhy: P.annectens (Regan,1907)

P. puetzi Meyer et Etzel, 1996

Rod: Alloheterandria Hubbs, 1924

Druhy: A.nigroventralis (Eigenmann et Henn, 1912)

A. caliensis (Henn, 1916)

Rod: Diphyacantha Henn, 1916

Druhy: D. chocoensis (Henn, 1916)

D. dariensis (Meek et Hildebrand, 1913)

Rod: Pseudopoecilia Regan, 1913

Druhy:  P. austrocolumbiana Radda, 1985

P. festae (Boulenger, 1898)

Ako  sa  názory  na  systematiku  môžu  rozchádzať,  doku-

mentuje najnovšie rozdelenie podľa Lucindu a Reisa [3], ktorí

v  práci  sledujúcej  monofýliu  živorodiek  neakceptujú  pred-

chádzajúcu  revíziu.  V  rode  Pseudopoecilia,  zaradeného  do

tribu  (skupiny  druhov)  Gambusiini  Gill,  1893  rozlišujú  tri

druhy: P. festae, P. austrocolumbiana a P. fria.
z AQUATABu
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Gonopodium Neoheterandria elegans.

(Foto: Norbert Dokoupil)
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ARAPAIMA GIGAS 
ULOVENA V ŘECE SARAWAK NA BORNEU

Jiří Plíštil

V místních čínských novinách se objevila zpráva, že byla

ulovena  Arapaima gigas v řece Sangui Sarawak na Borneu.

Po  hodinovém zápasu s rybou byl uloven 60 kg vážící  obr.

Původní  rozšíření  Arapaima gigas je  v  povodí  Amazonky.

Tento obr sladkých vod může podle některých zdrojů dosáh-

nout délky až 4,5 m a váhy 200 kg. 

Bohužel  se  nejedná  o  první  podobný  úlovek  v  jihový-

chodní Asii. Podle zpráv diskutujících na Petfrd.com [1] byla

již Arapaima ulovena i v dalších částech. Konkrétně jsou zdo-

kumentovány  úlovky  z  řeky  Batu  Kawa,  další  z  Reserviour

Park a konečně poslední z oblasti Matang (Paroh Area). 

Jsem zvědav, jací další predátoři jsou a budou zavlečeni

do oblasti jihovýchodní Asie. Nemyslím si, že zrovna umělá

introdukce nepůvodní ichtyofauny je tím správným krokem.

Do budoucna by se mohly introdukované druhy stát predá-

tory bez přirozeného nepřítele a vytlačit tak původní druhy. 

Zdroj:
[1] www.petfrd.com

NEJSLAVNĚJŠÍ RYBA
POSLEDNÍCH MĚSÍCŮ

Jiří Plíštil

Z  rybky  Celestichthys  margaritatus se  stala  slavná

hvězda, která svým zjevem mnoho akvaristů fascinuje a chtějí

ji  mít ve svém akváriu. Ti šťastnější, kterým už rybka plave

v akváriu, se nyní mohou o své postřehy rozdělit s ostatními

nadšenými chovateli na nově vzniklých stránkách s příznač-

ným názvem The Celestial Pearl Danio Forum [1].

[1] www.celestialpearldanio.com
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VĚDCI V SURINAMU OBJEVILI 24 NOVÝCH DRUHŮ
ŽIVOČICHŮ

Jiří Plíštil

Vědci objevili 24 nových druhů živočichů během expedic

v  roce 2005 a  2006,  které  byly  konány pod záštitou  ame-

rické  neziskové  organizace  Conservation  International  [1].

Expedice  byly  sponzorovány  dvěma  hornickými  společ-

nostmi,  které  plánují  v  Surinamu  těžit  bauxit  pro  výrobu

hliníku. 

Nálezy  pochází  z  oblasti  vzdálené  asi  128  kilometrů

jihovýchodně od hlavního města Paramaribo. 

Jedna z expedicí znovuobjevila sumce  Harttiella crassi-

cauda (Boeseman,  1953),  který  byl  již  50  let  pokládán  za

vyhynulého  vlivem  znečištění  těžařskými  společnostmi.

Mezi  nově  objevenými  živočichy  byly  4  žáby,  12  druhů

brouků,  6 druhů ryb  a  jeden mravenec.  Zprávy se  bohužel

nezmiňují o bližších informacích. 

Zdroj:
[1] www.conservation.org

[2] www.nationalgeographic.com

STOLETÁ RYBA Z ALJAŠKY

Jiří Plíštil

Komerční  rybářská  loď  ulovila  u  Aljašky  obrovskou,

pravděpodobně  100  let  starou  ropušnici  druhu  Sebastes

borealis. 

Samice velká 1,1 m a vážící  27 kg byla ulovena při lovu

tresek  v  Beringově  moři,   jižně  od  Pribilovových  ostrovů.

Ropušnice byla vytažena z hloubky 640 metrů.

Vědci  z  National  Oceanic  and Atmospheric  Administra-

tion (NOAA) odhadují stáří této samice mezi 90 a 115 lety. 

Věk  a  délka  této  ropušnice  se  blíží  k  maximálním

hodnotám,  které  byly  v  minulosti  zjištěny.  Největší  zdoku-

mentovaná ropušnice  byla  119  cm dlouhá a  její  věk  dosáhl

úctyhodných 157 let. 

reportáže

Zdroj:
[1] www.nationalgeographic.com

[2] news.bbs.co.uk (Foto: Karna McKinney, NOAA Fisheries)
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AKVÁRIUM BACH HODONÍN

Norman Durný

Klubový  výlet  do  Akvárium  Bach  v  Hodoníne  sa  nám

podarilo  zorganizovať  na  poslednú  chvíľu.  Čas  predaja  pre

verejnosť je totiž obmedzený na obdobie od 15. septembra do

30.  apríla.  Nám  sa  však  podarilo  dohodnúť  si  návštevu  aj

mimo tohto obdobia, presnejšie 5. mája, a preto by som rád

touto cestou ešte raz poďakoval majiteľovi a personálu firmy

za umožnenie exkurzie a nákupu.

Naša  samotná  cesta  do  Hodonína  začala  v  skorých

ranných  hodinách  stretnutím  na  konci  Bratislavy,  pred

začiatkom  diaľnice  smerom  do  Česka.  Nálada  bola  od

počiatku  vynikajúca,  a  preto  krátka  cesta  nepredstavovala

pre  nikoho nepríjemnú nutnosť. Prvý problém však nastal na

česko-slovenskej  hranici,  kde  nám  zadržali  jedného  cestu-

júceho pre  poškodený cestovný doklad.  Po tomto smutnom

zážitku  sme  rýchlo,  aj  keď  ochudobnení  o  jedného  člena,

dorazili na miesto určenia nášho výletu. 

V  Akvárium  Bach  nás  čakal  personál  a  majiteľ  firmy,

ktorý  sa s nami chvíľku porozprával a ospravedlnil sa kvôli

iným povinnostiam. Personál firmy sa o nás dobre postaral.

Dostali sme stručný výklad o chode výkupne, čím sa zaobe-

rajú a ako prebieha samotný predaj.

Výkupňa zvonka nijako neodhaľuje, čo sa v jej útrobách

skrýva,  a pripomína klasický prízemný sklad obdĺžnikového

prierezu. Vo vnútri  sa nachádzajú dve miestnosti  s regálmi

s  akváriami plnými rýb a iných živočíchov. Väčšia slúži ako

predajná, menšia je karanténna. Okrem týchto miestností sa

v  budove  nachádzajú  aj  ďalšie  miestnosti  pre  balenie  rýb,

sklad akvaristického materiálu a podobne.

Keďže sme prišli  najmä so záujmom o ryby,  tak sme sa

po  úvodnom zaškolení pustili do prehliadky stojanov s akvá-

riami v prvej,  predajnej miestnosti.  Na obrázkoch je vidieť,

koľko  akvárií  sa  v  Akvárium  Bach  nachádza,  ja  som  si  to

nedovolil  odhadnúť  a  počítať  ich  som  nemal  čas.  Zo  skú-

seností s moravskou oblasťou som očakával väčší výber tet-

rovitých rýb, ako som zvyknutý z tunajších predajní.  Nebol

som síce  sklamaný,  ale  ani  som nezažil  veľké  prekvapenie.

Ponukou rýb si však prišli na svoje aj cichlidári, a to nie len

zameraní na africké jazerné cichlidy, ale boli k dispozícii  aj

cichlidy z povodia Konga a z Južnej a Strednej Ameriky. 

Pre obdivovateľov živorodiek bol v ponuke okrem rôznych

tvarov  a  farieb  gupiek  aj  pekný  výber  mečúňov  a  niektoré

v  našich  obchodoch  menej  známe  druhy,  ako  napríklad

Xenotoca eiseni. Zastúpené boli samozrejme aj iné čelade rýb.

Celkovo by som povedal, že sme v ponuke nenašli žiadne

vyslovene „raritné“ druhy, no výber bol dosť široký pre všet-

kých  a  našli  sa  aj  druhy,  ktoré  síce  nie  sú  raritné,  ale

z rôznych iných dôvodov ich v našich predajniach nenájdete.

Spoločné ranné stretnutie. (Foto: Norman Durný)

Väčšia, predajná časť výkupne so stojanmi s akváriami.

(Foto: Norman Durný)

Väčšia, predajná časť výkupne so stojanmi s akváriami.

(Foto: Norman Durný)
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Stojanov s akváriami majú v Akvárium Bach pre bežného

akvaristu naozaj dosť. (Foto: Norman Durný)

Peter Neubauer pri love rýb. (Foto: Norman Durný)

Takto si Milo Pešek „rozkazoval“, ktorú rybu si praje

uloviť. (Foto: Norman Durný)

Aj Peťo z Trnavy si tu vybral. (Foto: Miloš Chmelko)

Po  prezretí  prvej  miestnosti  nás  personál  výkupne

previedol  aj  druhou,  karanténnou  miestnosťou,  kde  sa

nachádzali  prevažne  ryby  a  živočíchy  z  importov,  kam  sa

bežný  kupujúci  nedostane.  Okrem rýb  sa  tu  našli  aj  bežné

druhy krevetiek a krabov pre chovateľov bezstavovcov. Veľký

výber  predstavovali  aj  komerčne  úspešné  formy  a  variety

živorodiek, ako napríklad „balloon molly“ v rôznych farbách,

alebo iné formy z „molly“ skupiny.

Takmer vo všetkých akváriách vo výkupni sa nachádzali

umelé  úkryty  pre  ryby,  najmä  rúrky  a  namiesto  rastlín

zaujímavé  zväzky,  vyrobené  pravdepodobne  z  video  pások.

Ryby ich brali vcelku prirodzene a v prúdoch vody sa vlnili

ako vyššie riasy. Zaujímavé a nenáročné riešenie. Ryby boli

celkovo v dobrej kondícii na to, že ide o výkupňu a nie bežnú

maloobchodnú predajňu. Starostlivosť o ne je teda na dobrej

úrovni.  S rybami,  ktoré  som si  doniesol,  som nemal  žiadne

zdravotné problémy.

Pri nákupoch rýb bol personál veľmi ochotný a ryby lovil

„podľa  našich  požiadaviek“,  prípadne  nás  nechal  vybrať  si

ryby osobne, takže sme všetci naplnili spokojne sáčky novými

chovancami.

Ryby, ktoré ma najviac zaujali:

• Copella arnoldi,  prekrásna tetra aj  sfarbením aj  tvarom

tela a plutiev, ale najmä rozmnožovacím cyklom a sprá-

vaním. Doniesol som si niekoľko kusov.

• Nannostomus  eques,  tiež  jedna  z  rýb  zaujímavá  svojim

správaním  a  najmä  pohybmi  pomocou  plutiev,  pripo-

mínajúcimi mávanie krídel kolibríkov.

• Pterophyllum scalare altum sp. "Peru", nikto z nás nebol

natoľko  odborník,  aby  určil  naozajstný  pôvod  a  meno

týchto skalárov, no na mňa veľmi zapôsobili. Takto pekne

klasicky „divoko“ sfarbené jedince s peknou stavbou tela

som  u  nás  dávno  nevidel.  Pre  nedostatok  miesta  pre

takéto majestátne ryby som si však nedoniesol ani jednu.

• Apistogramma borellii sp. opal, forma s výrazne modrým

telom a červenou maskou samcov. Keďže chovám klasickú

formu, vykúpil som všetky ponúkané ryby, posledné 4 ks.

Po  ukončení  nákupov,  rozlúčke  a  krátkej  prestávke  pre

fajčiarov sme nasadli do áut a vydali sa na cestu späť. V Holíči

sme  naložili  nášho  spolucestujúceho,  zadržaného  ráno  na

hraniciach,  a  po  krátkom  zastavení  v  miestnej  reštaurácii

sme vyrazili na cestu do Bratislavy.

Už  len  záverom  mi  ostáva  skonštatovať,  že  výlet  do

Akvárium Bach v Hodoníne bol síce krátky, no myslím, že sa

nenašiel nikto, kto by s ním nebol spokojný. Takto strávené

sobotné dopoludnie by rád absolvoval každý z nás aj častejšie.

[1] klub.akva.sk

[2] www.akvariumbach.cz
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Húf Iriatherina werneri. (Foto: Norman Durný)

Synodotnis sp. (Foto: Norman Durný)

Synodotnis sp. (Foto: Norman Durný)

Periophthalmus sp. (Foto: Norman Durný)

Macrobrachium lanchesteri ako zástupca importovaných

krevetiek. (Foto: Norman Durný)

Sesarma mederi zalezené pod koreňom a nádoby s krytmi,

v ktorých ich v Akvárium Bach držia, nakoľko pri veľkom

počte týchto krabov jedince po sebe vyliezajú, najmä

v rohoch nádrží, a môžu z nich teda uniknúť na spôsob

„živej pyramídy“.  (Foto: Norman Durný)

Synodotnis sp. (Foto: Miloš Chmelko)
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Neolamprologus cylindricus. (Foto: Miloš Chmelko)

Julidochromis dickfeldi. (Foto: Miloš Chmelko)

Lamprologus ocellatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Neolamprologus brevis. (Foto: Norman Durný)

Cyprichromis leptosoma. (Foto: Miloš Chmelko)

Altolamprologus compressiceps. (Foto: Miloš Chmelko)

Astatotilapia latifasciata. (Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)
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Jeden z príslušníkov rodu Hemichromis, afrických

riečnych cichlíd. (Foto: Norman Durný)

Mladé Cichlasoma octofasciatum. (Foto: Norman Durný)

(Foto: Miloš Chmelko)

Botia kubotai. (Foto: Miloš Chmelko)

Pterophyllum sc. altum sp. "Peru". (Foto: Norman Durný)

Mladé Uaru amphiacanthoides. (Foto: Miloš Chmelko)

Tetraodon schoutedeni. (Foto: Miloš Chmelko)

Akváriový mlok. (Foto: Miloš Chmelko)

Pohľad na výkupňu Akvárium Bach. (Foto: Norman Durný)
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VIVARISTIKA LEVICE

Peter Kaclík

19.5.2007 sa konala v poradí už 5.  Vivaristika v kultúr-

nom dome v centre Levíc. Zúčastnil som sa jej po druhýkrát

aj spolu s kamarátom Ivanom. Zdalo sa nám, že prišlo menej

návštevníkov,  pekné počasie  ich  iste  odlákalo,  ale  boli  sme

celkom spokojní. Odhadom prišlo 200-300 „vivaristov“. 

Mám rád všetky jašterice,  hady, pavúky a vôbec všetko,

čo  je živé, ale keďže som aktívny akvarista, tak ma potešila

narastajúca akvaristická časť Vivaristiky. 

Pamätám si,  že na štvrtej  Vivaristike mala veľký úspech

súťaž v rýchlosti švábov. Aj tohto roku táto súťaž – „Levické

preteky  švábov“  –  bola  na  programe  a  tešila  sa  veľkému

záujmu. 

Organizátori pripravili pre návštevníkov aj prednášky, čo

je chvályhodné. Je len na škodu, že návštevníci podujatia o ne

nejavili záujem. 

Dúfam,  že  Vivaristika  v  Leviciach  sa  bude  naďalej

pravidelne konať a že si nájde cestu ešte k ďalším akvaristom,

teraristom a všetkým svojim návštevníkom.

Rôzne prírodné ozdoby, suveníry.

(Foto: Vlado Hebert)

V tubách a miskách sa pravdepodobne nachádzajú pavúky.

(Foto: Štefan Čambal)

Na levickej burze. (Foto: Štefan Čambal)

Čože to tam dolu pekného je? (Foto: Štefan Čambal)

Popri živých organizmoch ponuku tvoril aj tento

neživý tovar. (Foto: Vlado Hebert)
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HRABUŠICKÁ VÝSTAVA

Roman Slaboch

Letošní 6. ročník dvoukolového ME Xipho-Molly byl za-

hájen  15. 6. 2007  ve  slovenských  Hrabušicích.  To  je  malá

vesnička asi s 2000 obyvateli  a  s prazvláštní architekturou,

ležící v kouzelném Slovenském Ráji. 

Byl  jsem  velmi  zvědav,  jak  se  v  takovém  prostředí  dá

udělat  evropská  výstava.  Jde  to.  Obdivuhodné  je,  že  celou

výstavu postavil jediný člověk! Náš dlouholetý kamarád Laco

Jakubec. Je neuvěřitelné, že k pořádání této evropské výstavy

nepřiložili  další  členové  SZCH „ruku  k  dílu“.  Ten,  kdo  byl

někdy vtažen do pořádání akvaristické výstavy, si jistě začal

s hrůzou představovat dlouhý sled potřebných úkonů; přinést,

smontovat a usadit stojany, přinést, usadit a naplnit akvária

(200 výstavních  +  prodejní),  smontovat  a  usadit  osvětlení,

rozvést vzduchování, atd. atd. A to všechno, aby to nebylo tak

jednoduché,  ve  zvýšeném  prvním  patře  historického  domu

s  úzkým  točitým  schodištěm.  To  je  na  hlubokou  úklonu  a

obdiv  k  ohromnému  vypětí,  se  kterým  Laco  vše  potřebné

zařídil a osobně udělal.  Můj obdiv je o to větší, že se pustil do

pořádání i bez fyzické podpory mateřské organizace. 

Na  druhou  stranu  –  přestože  byla  výstava  z  výše

uvedených  důvodů  prostší,  získala  tím  atmosféru,  která

byla  bez nadsázky rodinná. A tak jedinou skvrnou na tomto

příjemném setkání chovatelů čtyř zemí byly tropické teploty

a pravidelný večerní déšť.

Na  ME Xipho-Molly  se  sešlo  celkem  123  kolekcí  devíti

spolků ze Slovenska, Polska, Německa a Čech. Snad jen s vý-

jimkou  kategorie  plat  pestrých  (X.  variatus) byla  úroveň

kolekcí velmi dobrá, řada z nich byla dokonce špičková.

Souběžně  se  uskutečnilo  také  Mistrovství  Slovenska

v  párech Guppy. Soutěžilo pouhých 39 kolekcí ze čtyř spolků

Slovenska  a  Čech.  Zde  byla  naopak  kvalita  většiny  kolekcí

výrazně pod evropským průměrem a to i  přes to,  že vybrat

z  chovu  kvalitní  pár  je  jednodušší,  než  vybrat  soutěže-

schopné  trio.

Vítězové 1. kola ME Xipho-Molly:

• X. helleri – L. Mazanec – Iris/CZ
• X. maculatus – Dr. M. Trauzettel – GGD/D
• X. variatus – J. Budaj – SZCH/SK
• P. sphenops – I. Vyslúžil – SZCH/SK
• P. velifera – M.Lehman – DGD/D
• P. latipinna – I. Vyslúžil – SZCH/SK

Výsledky 23. Mezinárodní soutěže Guppy – páry:

1. L. Jakubec – SZCH/SK
2. V. Štafl – AKV/CZ
3. M. Stieranka – SZCH/SK

Pohled na výstavní nádrže. (Foto: Roman Slaboch)

Pohled na výstavní nádrže. (Foto: Martin Fodor)

Ing. Marián Stieranka. (Foto: Roman Slaboch)

Milan Vetrák. (Foto: Roman Slaboch)
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Ivan Vyslúžil. (Foto: Roman Slaboch)

Janusz Oziomek. (Foto: Roman Slaboch)

Dr. Matthias Trauzettel. (Foto: Roman Slaboch)

Ing. Karel Krček. (Foto: Roman Slaboch)

Laco Jakubec v rozhovoru s televizí. (Foto: Miroslav Konôpka)

Nachystané poháry pro vítěze. (Foto: Martin Fodor)

Miroslav Konôpka, Ing. Marián Stieranka a Boguslaw

Micinski. (Foto: Martin Fodor)
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Miroslav Konôpka předává cenu Michaelu Lehmanovi.

 (Foto: Martin Fodor)

V Hrabušicích se sešli vystavující a posuzovatelé z několika

evropských zemí. (Foto: Martin Fodor)

Výstavní kolekce:

 (Foto: Roman Slaboch)

 (Foto: Roman Slaboch)

 (Foto: Roman Slaboch)

 (Foto: Roman Slaboch)

 (Foto: Roman Slaboch)
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AKVARISTICKÉ LETO V BRATISLAVE

Peter Kaclík

Dobre si pamätám, keď sme si minulý rok v našom klube

plánovali akcie. Na víkend 2.-3. júna 2007 si KLUB.AKVA.SK

naplánoval  výstavu  rýb,  vôbec  prvú  pod  svojou  taktovkou.

Mal som pred ňou veľký rešpekt a myslím, že aj iným členom

nášho klubu bolo jasné, že to nebude jednoduché. 

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)

Hlavným motívom Akvaristického leta bola teda výstava

rýb členov nášho klubu (viz článok na str. 66). Pripravili

sme  28  nádrží,  ktoré  každý  vystavovateľ  zariadil  podľa

svojho. Vystavili sme v nich asi 40 druhov rýb a kreviet. Boli

to  napr.  Trigonostigma  hengeli,  Paracheirodon  simulans,

Nannostomus  eques,  Pseudomugil  gertrudae,  Carinotetra-

odon  travancoricus,  Celestichthys  margaritatus,  Boraras

urophthalmoides,  Micropoecilia  bifurca,  Poecilia  wingei,

Panaque  maccus.  Nechýbali  samozrejme  gupky  (Poecilia

reticulata).

 (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

Veľkou zmenou pre nás a asi aj pre návštevníkov bolo, že

akcia trvala dva dni. Veľmi sme boli zvedaví, ako tento fakt

bude prijatý verejnosťou. Ťažko súdiť, ale pravdepodobne si

náš návštevník bude zvykať na to, že naše akcie budú podľa

možností trvať viac ako jeden deň. 

Sme veľmi radi, že nám firma CULTUS Ružinov v pries-

toroch  Domu  kultúry  Ružinov  umožnila  usporiadať  našu

akciu. Zapožičaním osvetlenia nám pomohla firma Plaček a

ZOODOM  Slovakia,  za  čo  im  patrí  vďaka.  Firma  Stein

dopomohla  ku  klubovej  výstave  rýb.  Za  víkend  podujatie

navštívilo 460 platiacich návštevníkov.
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Po oba dni sa konali akvatrhy – burza rýb, vodných rast-

lín, techniky, príslušenstva od 9:00. Trvali do 17:00 v sobotu

a do 16:00 v nedeľu. Na návštevníkov čakalo 26 predajcov.

Tentokrát  k  nám  prišli  aj  kolegovia  z  Čiech,  konkrétne

nás  potešila svojou účasťou firma EXOT HOBBY v zastúpení

manželov Suchánkovcov. Ich ponuka sa niesla predovšetkým

v  znamení  krmiva  SAK.  Veľmi  som  ocenil  a  náležite  sme

viacerí  využili  ponuku  transportných  sáčkov  na  ryby  a

rastliny. Okrem nich prišli so svojou ponukou ešte Ostraváci.

V ich ponuke bola aj teleskopická sieť na planktón a mrazené

krmivo. Našim českým predajcom spolu s Jendom Dvořákom

sme pomohli vybaviť ubytovanie v Bratislave. 

Akvashop.sk  tentokrát  na  našej  akcii  nechýbal,  tvoril

zohranú dvojicu s shop.akva.sk. Samozrejmosťou bola účasť

dvojice Ivana Vyslúžila a Petra Kaclíka. Ivanovi kupci ocenili

tradične jeho parádne rastliny,  menovite napr.  Aponogeton

ulvaceus, A. boivinianus. Tentokrát sa akcie zúčastnil, aj keď

nie  priamo,  aj  náš  ďalší  člen  a  kamarát,  Imro  Fuljer.

Prítomný po prvýkrát  bol Richard Tokušev so svojím Akva-

produktom. Pavol Roháč sa zaskvel tým, že priamo na mieste

v piatok pred akciou kompletne zariadil akvárium, ktoré aj na

Akvaristickom  lete  (Akvalete)  predal.  Anubiasy,  ktoré  boli

v  tomto akváriu,  by mohli  byť  ozdobou nejedného akvária,

prípadne  paludária.  Zastúpenie  na  Akvalete mala  aj  firma

SERA v podobe Janka Kolca a ZOODOM Slovakia. Potešila

nás  účasť  skúsených  chovateľov  Petra  Benčúrika,  Dušana

Andrisa,  Daniela  Holého,  Ľuboša  Trunkvaltera,  ale  samo-

zrejme aj všetkých ostatných. 

 (Foto: Peter Kaclík)

 (Foto: Peter Kaclík)

 (Foto: Peter Kaclík)

 (Foto: Peter Kaclík)

 (Foto: Peter Kaclík)
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 (Foto: Peter Kaclík)

 (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

 (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)
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(Foto: Miloslav Pešek)

 (Foto: Peter Kaclík)

Súčasťou Akvaleta  bol  aj  klubový stánok,  kde sa  okrem

živého tovaru  nachádzali  aj  materiály  klubu,  napr.  letáčiky

o  našich  budúcich  akciách.  Za  stolmi  stáli  členovia  klubu,

ktorí ochotne odpovedali na otázky návštevníkov. Za víkend

pribudlo zopár  prihlášok do klubu.  Najväčšou pýchou však

bolo päť zviazaných čísel nášho časopisu Akvárium, ktorého

šieste číslo práve teraz čítate. Časopisy bolo možné prezrieť,

prelistovať.

Klubový stánok. (Foto: Miloslav Pešek)

V  sobotu  v  poobedňajších  hodinách  prebehli  dve

prednášky.  Rúškom  tajomna  zastretá  prednáška  nazvaná

„Vítaní a nevítaní“ Romana Slabocha sa venovala slimákom.

Predstavil v nej rôzne druhy týchto tvorov, mnohé z nich aj

v  ich  domovine.  Ľuboš  Trunkvalter  vo  svojej  prednáške

hovoril  o  rôznych  fenoménoch  výživy  rýb.  Venoval  sa

predovšetkým potravnej špecializácii cichlíd.

K prednáške Romana Slabocha. (Foto: Miloslav Pešek)

Ľuboš Trunkvalter. (Foto: Peter Kaclík)
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V rámci priestoru Akvaleta si mohli návštevníci podujatia

pozrieť  fotografie zo  života  nášho  klubu.  Na  fotografiách

boli  naše  akcie,  posedenia  pri  guláši,  nami  zorganizované

prednášky  a  aj  predchádzajúca  väčšia  akcia  –  Akvaristická

jar.  Ku  vystavovaným rybám  sa  mohli  návštevníci  vyjadriť

formou hlasovania o najkrajšiu rybu, čo aj niektorí využili.

Pre deti boli pri vchode pripravené čiernobiele kresby rýb,

ktoré si mohli deti vymaľovať.

 Najmladšia generácia akvaristov? (Foto: Miloslav Pešek)

 Rori doniesol dcérku... (Foto: Miloslav Pešek)

...Bettina zasa svojho Maila. (Foto: Miloslav Pešek)

Pre  nás,  členov  klubu,  bola  táto  akcia  veľkou  skúškou,

ktorá  dopadla  dobre.  Sme  radi,  že  si  nachádzame  cestu

ku  akvaristom  a  veríme,  že  budeme  v  nastolenom  trende

pokračovať.  Opäť  nás  poctili  svojou  návštevou  akvaristi

z  Popradu, zo Žiliny, z Banskej Bystrice (dvaja z nich dokonca

predávali  na  burze).  Cestu  k  nám  podstúpili  aj  kolegovia

z  Ostravy,  Prahy,  ale  aj  z  juhozápadných  Čiech.  Zavítala

k  nám  napr.  známa  Catfish.  Dúfam,  že  sme  vás  neskla-

mali,  na jeseň pre vás pripravujeme Medzinárodnú výstavu

bojovníc,  tak dúfam, že nás opäť navštívite. Určite budú na

vás  čakať  zaujímavé  prednášky.  V  prípade,  ak  by  ste  nám

chceli nejako pomôcť, neváhajte.

 Títo dvaja to majú tak trocha na svedomí. Pýtate sa, kto

to je? No predsa Salik + Marlo = Akva.sk.

(Foto: Miloslav Pešek)
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AKVALETO OČAMI NEDEĽŇAJŠIEHO NÁVŠTEVNÍKA

Dušan Kolárik

Bratislavské podujatia pre akvaristov si určite našli svoju

skupinu priaznivcov,  ktorí,  ak  im to  okolnosti  dovolia,  radi

strávia  pár  príjemných  chvíľ  v  niektorom  organizátormi

zvolenom dome kultúry. Vďaka aktivitám občianskeho zdru-

ženia  KLUB.AKVA.SK  pôvodný  rozsah  podujatí  postupne

začína presahovať klasický burzový model „kúpim – predám“,

naopak,  sprievodné  akcie  môžu  byť  pre  niektorých

návštevníkov  väčším  lákadlom,  než  je  samotná  možnosť

výhodného obchodu.

Moju dlhodobo plánovanú sobotňajšiu návštevu nakoniec

po dlhom váhaní nahradilo impulzívne rozhodnutie o ceste do

Bratislavy  v  nedeľu  ráno.  Zlákali  ma  najmä prvé  pozitívne

ohlasy na Akva.sk [1], a tak som v čase, ktorý mnohí venujú

bohoslužbám  či  príprave  obeda,  vyrazil  na  vlak.  Z  domu

ma  odprevádzal  dážď,  našťastie  v  Bratislave  bolo  počasie

vcelku prijateľné. 

Priestory  DK  Ružinov  sa  mi  zapáčili  už  predtým,  nuž

som  bol rád, že moje kroky opäť viedli práve tam. Spokojný

výraz  na  tvári  práve  vychádzajúceho  návštevníka  nesúceho

vrecúško  s  rybami  mi  dodal  chýbajúcu  trošku  optimizmu,

a tak som neváhal a vkročil dnu. 

Už  pár  krokov  po  zaplatení  vstupného  („Drobné  by  sa

nenašli?“) zabúdam inštrukcie o tom, ako použiť vstupenku

na  hlasovanie  a  ako  získať  zľavu  v  Zoodome,  pretože  sa

snažím prvým  pohľadom odhadnúť,  ako  (a  či  vôbec)  to  tu

dnes žije. Okrem predávajúcich držiacich sa viac-menej „tej

svojej“ strany stola môže byť v miestnosti  okolo desať ľudí,

ťažko odhadnúť, ktorí z nich patria k inventáru akcie a ktorí

sú ozajstní platiaci  návštevníci. Po prvom zahrievacom kole

registrujem pozície organizátorov z KLUB.AKVA.SK,  značky

Eheim a Sera, p. Vyslúžila, stánok akvashop.sk a samozrejme

(aspoň  pre  mňa)  najsilnejší  magnet  celého  podujatia  −

výstavné akváriá. 

Zdá sa  mi,  že  na prvýkrát  som to tu  prebehol  až  príliš

rýchlo, a  tak ešte raz – už pomalším tempom, prechádzam

od stola k stolu.  Atman,  Back to Nature, Skala,  SAK, panely

s fotografiami,  zopár  ďalších  vytrvalých  predajcov,  akváriá

s „gupkami“ a tuším s popisom, ako sa hodnotia podľa tvaru

plutiev...  a  znovu som na začiatku.  Až v tejto  chvíli  som si

vlastne  uvedomil,  že  je  tu  aj  niekoľko  prázdnych  (včera

možno obsadených) stolov a aj akváriá síce s popisom toho,

čo by  v nich malo plávať,  ale  dnes iba s vodou. Zdá sa,  že

nejaký „kšeftík“  má rozbehnutý už spomenutý p.  Vyslúžil  a

niečo  sa  deje  aj  pri  stánku  akvashop.sk,  ale  inak  je  tu  až

priveľký pokoj.

Znova  smerujem  k  výstavným  akváriám.  Chvíľku  ticho

závidím  skupinke  pánov,  ktorí  si  cez  mobilný  telefón

dohadujú  nákup  ktoréhosi  z vystavovaných  corydorasov,

urobím  ešte  pár  krokov  a  zrazu  mám  svojich  adeptov  na

víťazov.  Hlas  dávam  jednému  z  trojice  „bojovníkov“  pred-

vádzajúcich sa v akváriách č. 1-3. Tu sú tieto rybičky naozaj

krásne  a  vo  výbornej  kondícii,  na  rozdiel  od  ich  menej

šťastných príbuzných, pomerne často predávaných v „kelím-

koch na vlašský šalát“. 

Pokúšam sa urobiť pár momentiek pomocou mobilu, ale

rybky  akoby  naschvál  robia  všetko  preto,  aby  boli  neodfo-

titeľné,  asi  už  majú  toho  pózovania,  blýskania  a  poklep-

kávania na čelné sklo akvária za tie dva dni dosť. Nakoniec sa

spoľahnem na to, že kvalitné fotografie urobia iní  a nájdem

ich v ďalšom čísle časopisu Akvárium. A keďže sa tu pohybuje

aj osoba s profesionálnou kamerou na pleci, je dosť možné, že

sa niečo objaví aj v nejakom televíznom programe.

Poslednýkrát sa vraciam medzi predávajúcich. Uvažujem

o kúpe 0,5 kg balenia krmiva SAK. Pre mňa je to možno až

priveľa, v mysli sa pohrávam s otázkou, či by doma zbadali,

keby som niekedy trošku z granúl prisypal do sójovej zmesi,

ktorú robíme ku špagetám. Nakoniec to kupujem a beriem aj

jedno malé 50 g balenie s inou veľkosťou granúl. Zo živého

sortimentu mi utkveli v pamäti korýtka „à la Vyslúžil“ v cene

60,- Sk za kus.

Organizácia  dvojdňového  podujatia  bola  pre  všetkých

zainteresovaných  určite  skúškou  fyzickej  aj  psychickej

odolnosti,  zbežné  pohľady  do  tvári  organizátorov  mi

napovedali,  že  to  s  prehľadom  zvládali.  O  tom,  ako  to

v kultúrnom dome vyzeralo v sobotu,  viem iba z  reakcií na

Akva.sk [1], v každom prípade mám dojem, že nedeľa (aspoň

čo sa týka možností nákupu) bola slabšia.

Ak  by  som  mal  na  základe  moje  približne  hodinovej

prítomnosti nedeľňajšiu časť ohodnotiť známkou, zapísal by

som jej  do  indexu  „Dobre“  za  celkový  dojem.  Hodnotenie,

ktoré  hovorí,  že  akékoľvek  zmeny  k  lepšiemu  sú  vítané

(a  očakávané)  a  zároveň  naznačuje,  že  pohyb  opačným

smerom by akvaristickú pospolitosť určite nepotešil. 

Verím však, že je v silách organizátorov dosiahnuť, aby aj

návštevník  s  poradovým  číslom nad 459  odchádzal  domov

spokojný a  aby druhý deň nebol  vnímaný ako slabší  odvar

toho prvého.

Pokým  sa  tak  nestane,  budem  sa  držať  osvedčeného

receptu  z  predchádzajúcich  akcií  –  prísť  čo  najskôr  po

otvorení, keď ponuka živého aj neživého tovaru je v podstate

kompletná,  pomaly  si  všetko  popozerať,  bez  problémov

nakúpiť  a   prípadne  počkať  na  popoludňajšie  sprievodné

prednášky. A  nedeľa mi ostane na to, aby som doma v pokoji

obdivoval nové prírastky a v duchu si blahoželal k tomu, že

tentoraz som si na návštevu vybral ten správny deň.

klub
[1] www.akva.sk
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BARKY

Miloslav Pešek

V  rubrike  klub by  sme  vám  chceli  postupne  predstaviť  a  priblížiť  niektorých  členov  KLUBu.AKVA.SK  (teda  všetkých,

ktorí  budú ochotní spolupracovať a  zdôveriť  sa :-)  !!!).  Ich akvaristické zázemie, názory, vízie a nielen to,  chceli by sme aj

nakuknúť   pod pokrývku ich akvaristickej  kuchyne a  umenia  a  s  prísľubom, že  sa  to  nikto  nedozvie,  zistiť  od nich  nejaké

drobné,  alebo  veľké  tajomstvá  o  ich  akvaristických  úspechoch  alebo  neúspechoch...  a  tieto  pre  čitateľov  nášho  „časáku“

okamžite  zverejniť.

Ako  prvého  by  sme  si  dovolili  predstaviť  jedného  zo  zakladateľov  KLUBu.AKVA.SK  –  súčasného  tajomníka  klubu,

zasväteným známeho pod nickom BARKY.

Meno: Branislav Barčin

Nick: barky

Bydlisko: Bratislava

Vek: 25

Zameranie: šľachtené živorodky, divoké živorodky, 

malé juhoamerické cichlidky, krevetky 

Akváriá: celkový počet 40 + pôrodničky, celkom cca 2000 l 

Prvé akvárium bola sklenená guľa a jediná ryba, na ktorú sa pamätám, bol skalár. Ďalšie moje stretnutie s akvaristikou

bolo na základnej  škole,  keď spolužiak rušil  doma akvárium, a tak mi daroval nejaké neónky,  ktoré  som choval celkom

úspešne v päťlitrovom pohári od uhoriek; teraz, keď už som predsa len trochu skúsenejší, tak nad tým krútim neveriacky

hlavou. Neskôr, už počas štúdia na strednej škole, som dostal od mamy liatu asi 20-litrovú elementku, ktorú síce otec pri

prenášaní praskol, ale podarilo sa mi ju úspešne zalepiť a moje prvé ryby boli ako inak gupky a prísavníky. Gupky sa začali

hneď množiť a dokonca som prvý pôrod jednej samičky videl celý na vlastné oči. 

Toto bol asi zlom, kedy som si uvedomil, že akvaristika je niečo, čo ma bude baviť, a začal som si lepiť ďalšie malé akváriá,

zháňať nové ryby a rastliny a hlavne som začal zháňať všetky možné informácie. A tak som objavil na internete najprv fórum

o  akvaristike  na  stránkach  www.forum.sk,  potom  stránku  www.akvarium.sk,  až  som  nakoniec  zakotvil  na  stránke

www.akva.sk , ktorej som zostal verný až dodnes a ktorej som vďačný za mnoho známych. 

Momentálne  sa  venujem  hlavne  chovu  šľachtených  živorodiek,  s  ktorými  už  tretí  rok  aj  súťažím  na  domácich  a

medzinárodných výstavách. Takisto ma zaujímajú drobné divoké živorodky, ako aj malé živorodé krevetky. 

Toľko  Barky.  Pre  mňa,  o  niečo  staršieho  akvaristu  –

pamätníka zlatých čias akvaristiky v Bratislave v 80-tych až

90-tych rokov minulého storočia (dnes už vlastne minulého

tisícročia!) je Barky akvarista-chovateľ predstaviteľom novej

generácie,  ktorá sa snaží  o popularizáciu a rozšírenie tohto

nesporne  zaujímavého,  poučného  a  krásneho  hobby,

spájajúceho nás podobne postihnutých, bez ohľadu na vek a

iné maličkosti súčasného hektického života. 

Vážim  si  ho  ako  priateľa,  výborného  a  ochotného

organizátora,  akvaristu,  kreatívneho  človeka  s  víziou,  ale

hlavne  s  reálnym  pohľadom  na  možnosti  nášho  malého

akvaristického spoločenstva . 

Akvaristika  sa  u  Barkyho  spája  s  určitým  potenciálom

„malej  chovničky“,  ktorú  si  postupne  cieľavedome  v  rámci

možností budoval pre realizáciu svojich „akvaplánov“.

„Z každého rožku trošku“ –  Barky, zopár otázok

na telo,  vyber si  zo zoznamu a odpovedz aspoň na

5  z nich.  (Poznámka: Vyberaj rozumne – príležitosť sa tak

skoro  opakovať  nebude,  možno  pri  príležitosti  tvojho  50-

ročného  jubilea,  alebo  až  keď  nám  vyhráš  nejakú  medzi-

národnú súťažnú výstavu živorodiek!) 

Dáme ale slovo Barkymu, alebo Braňovi – takže odpovede

podľa jeho voľby :
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1. Ktoré rybky sú u teba najobľúbenejšie (uveď po-

vedzme 3 druhy)  a prečo ?

Asi sa to nedá ohraničiť na druhy, ale páčia sa mi gupky

a  všeobecne  aj  iné  šľachtené  živorodky  pre  ich  obrovskú

tvarovú a farebnú variabilnosť. Drobné juhoamerické cich-

lidky pre ich zaujímavé jemné tvary, farby a spôsob života a

starostlivosti o mláďatá. To isté platí aj pre bojovnice a tým

nemyslím  len  druh  Betta  splendens,  ale  aj  ostatné  druhy

stavajúce penové hniezda a tlamovcové druhy. V poslednom

čase ma začali zaujímať sumcovité druhy rýb ako sú L-kové

sumce a rôzne lorikárie a podobne...

Pravdou však je, že tak ako všetci som i ja obmedzený

možnosťami a kapacitou mojich akvárií, v inom prípade by

som určite rád skúsil aj nejaké iné ryby.

Pohľad na obľúbené akvárium so sumčekmi. Sú tam scho-

vané aj L-sumce, ktoré sa neradi fotia. (Foto: Miloslav Pešek)

2. Čo považuješ za svoj najväčší akvaristický úspech?

Nemám nejaký rebríček úspechov, teším sa z tých každo-

denných drobných – či už sa mi okotí nejaká samička gupky

a má pekný početný vrh, či  sa mi podarí dochovať nejaké

drobné cichlidky alebo bojovničky, keď sa mi podarí zohnať

nejaký zaujímavý nový druh alebo moje ryby dosiahnu na

výstavách pre mňa pekný výsledok. 

Zvlášť  ma ale teší  fakt, že sa nám podarilo založiť  náš

klub,  že  sa  nám darí  organizovať  veľa  zaujímavých akcií

a  že  sa  v  klube  stretlo  veľa  sympatických  a  príjemných

akvaristov. 

O tom, že sa Braňo teší z akvaristiky často, svedčí aj

niekoľko stoviek gupiek. (Foto: Miloslav Pešek)

3. Momentálne  sú  „moderné“  miniakváriá,  nature

akváriá štýlu Amano, aquascaping... ako tieto smery

ovplyvňujú teba a tvoju akvaristiku ?

Či už miniakváriá, Amano a všeobecne aquascaping sa

mi  veľmi  páči,  ale  nedá  sa  povedať,  že  by  ma  nejak

ovplyvňoval,  aj  keď nepriamo...  nejaké  miniakváriá  mám

aj  ja  v  chovni  (napríklad  tie  s  Betta  sp.  Mahachai  alebo

endlerkami). 

Aquascaping nejako neriešim, nech si tých pár rastlín, čo

mám, rastie ako chce. Akváriá zariaďujem skôr účelne, tak

aby vyhovovali druhu rýb, ktoré v nich chovám. 

4. Mnohí  hovoria,  že  problémom  slovenskej

akvaristiky sú náklady – cena za energie, vodu... tvoj

názor?  Alebo  vidíš  aj  iné  negatívne  faktory  pre

slovenskú akvaristiku všeobecne?

Ako  základný  problém  slovenskej  „profesionálnej“

akvaristiky  vidím  na  jednej  strane  to,  čo  si  spomenul  –

rastúce ceny za energie, vodu a priestory, na druhej strane

výkupné  ceny  jednotlivých  druhov,  ktoré  sa  v  podstate

nezmenili  už  10  alebo  aj  viac  rokov.  Práve  kvôli  tomuto

skončilo  veľa  akvaristov,  ktorí  sa  akvaristikou  buď živili,

alebo  si  chovom  rýb  prilepšovali  a  prežili  len  chovatelia,

ktorí  majú  ten  svoj  chov  perfektne  zvládnutý po  každej

stránke a majú zabezpečený odbyt. Otázne je, či sa toto dá

považovať  za  problém  slovenskej  akvaristiky,  lebo  to  isté

platí aj v okolitých krajinách. 

Celkovo si myslím, že akvaristika na Slovensku má veľmi

dobrú úroveň, je tu veľký počet profesionálnych chovateľov,

ktorí  síce  množia  rarity  a  náročné  druhy,  ale  väčšinou

nemajú záujem o nejakú medializáciu, a tak niekedy panuje

názor,  že  sa akvaristike  na  Slovensku nedarí...  Verím  ale

tomu, že aj vďaka nášmu časopisu sa to zmení. 

5.  Môžeš  nejako  popísať  zariadenie  tvojej  chovne,

pravidelnú starostlivosť a podobne?

Chovňu  som  si  staval  postupne,  a tak  nie  sú  všetky

akváriá rovnakých rozmerov a ani stojany nie sú všetky na

jedno  kopyto.  Ako  vidíš,  niektoré  sú železné  montované,

niektoré zas zvárané a v strede je jeden z ytongu. Snažil som

sa hlavne,  aby to  tu bolo čo  najviac  funkčné,  bez potreby

nejakej extra starostlivosti. Ak spočítam úplne všetky akvá-

riá, je  ich 52.  Najväčšie má cca 200 litrov, najmenšie cca

6  litrov.  Keďže  však  mám  niektoré  akváriá  rozdelené

sklenenými priečkami na viac častí, dokopy je to 63 samo-

statných častí. 

Na filtráciu používam klasické molitanové filtre s tým,

že  vo  väčších akváriách používam biomolitan a vo vytie-

račkách  klasický  molitan.  Ako  zdroj  vzduchu  mi  momen-

tálne slúži „korytnačka“ 60 W Resun. Väčšina ľudí na túto

značku  nadáva,  ale  ja  rôzne  výrobky  od  tejto  firmy

používam už 5 rokov a zatiaľ nemôžem povedať ani jedno

zlé  slovo.  Vodu  v  akváriách  sa  snažím  meniť  pravidelne

raz do  týždňa,  niekedy  je  to  však  len  raz  za  dva  týždne,
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mením asi tretinu objemu akvária a dopúšťam studenú vodu

priamo z  vodovodu. Z umelých krmív používam SAK a OSI,

z mrazených  cyklop  a patentku  a samozrejme  si  liahnem

artémiu. 

6. Mohol by si, uviesť čo ťa približne stojí prevádzka

chovne – voda a energie?

Keďže  sa  akvaristikou  neživím  a  je  to  pre  mňa  len

hobby,  priznám sa, že to až tak nesledujem. V prvom rade

ma to stojí pomerne veľa voľného času. Čo sa financií týka,

mojich  15  m  štvorcových  ma  vyjde  mesačne  na  približne

2500-3000  Sk,  v  závislosti  od  toho,  či  nakupujem  práve

krmivo do zásoby alebo nie. 

Barkyho chovňa – pohľad od dverí. (Foto: Miloslav Pešek)

Barkyho chovňa – ľavá strana. (Foto: Miloslav Pešek)

Barkyho chovňa – pravá strana. (Foto: Miloslav Pešek)

7. Aký máš názor na aktivity tzv. ochrancov prírody,

Slobody zvierat ohľadom zavedenia noriem pre chov

a odchov rýb (v Nemecku sú údajne stanovené pod-

mienky a limity pre chov akváriových rýb).

Som  človek,  ktorý  podporuje  ochranu  prírody,  ale

zároveň si myslím, že by tu mali byť nejaké zdravé hranice.

Osobne nechápem, ako môžu určití ochrancovia zvierat liečiť

psa z ulice, ktorý je hluchý, na jedno oko slepý, má len tri

nohy, minúť na to stotisíc a ešte sa tým chváliť... O určitých

aktivitách  v  Nemecku  viem  len  z  počutia,  takže  neviem

všetky špecifiká, ale myslím si, že pri akváriových rybách je

to dosť problematické a energia by sa mala skôr koncentro-

vať na ohrozené pôvodné biotopy akváriových rýb ako na

trestanie akvaristov za to, že chovajú určitý druh v menšom

akváriu ako sú stanovené pravidlá, napriek tomu, že rybky

sa aj v tom menšom akváriu spokojne rozmnožujú a rastú. 

8. Ako by vyzeralo Tvoje vysnené akvárium? 

Ťažká otázka,  hlavne by stálo  vo vysnenom rodinnom

dome :-) Bolo by veľké – takých 1000 litrov by mohlo byť

ideálne. Snažil by som sa napodobniť biotop čiernej vody –

dno by  tvoril  jemný biely  piesok,  na  ňom  by  bola  vrstva

lístia  a  ako  dekorácia  by  slúžili  rôzne  tvarované  drevá

tak,  aby to vyzeralo ako strom padnutý do rieky, pozadie

by  bolo  3D  s  možnosťou  úkrytu  pre  ryby,  rôznymi plo-

šinami  a  podobne.  Rastliny  žiadne,  možno  snáď  nejaké

plávajúce. Z rýb asi nejaké geophagusy plus nejaké prírodné

formy  terčovcov  alebo  skalárov.  Na  dno  nejaké  L-kové

sumce a kŕdeľ tetrovitých rýb. Možno by nebolo zlé, keby to

bolo  vlastne  paludárium  a  nad  hladinou  by  bola  ešte

suchozemská časť imitujúca tropický prales. 

Taký malý model vysneného  akvária už Barky skúša.

(Foto: Miloslav Pešek)

9. Obľúbená herečka? 

Hmm..., nemám obľúbenú herečku, ale spomenul som si

na  film  Tanečnica  v  tme,  kde  podľa  mňa  veľmi  dobre

zahrala svoju rolu Björk. 

10. Ako  si  sa  dostal  k  súťažným  výstavám  a  aké

úspechy/neúspechy si tu dosiahol? 

O výstavách som sa (ako inak) dozvedel vďaka internetu,

žiaľ aj  keď  som  už  choval  niektoré  formy  šľachtených
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živorodiek,  nevedel  som,  ako  sa  do  týchto  súťaží  zapojiť.

V  tomto mi pomohol kamarát Ivan Vyslúžil, ktorý mi dal

to  potrebné prvé nakopnutie a pomocnú ruku,  a následne

kolektív akvaristov v Banskej Bystrici, ktorí sú na poli súťaží

veľmi aktívni. 

11. Názor priateľky na akvaristiku? 

Opýtal  som sa  Zuzany,  a tak mám informáciu z  prvej

ruky  :-)  Keby  som  ju  citoval,  tak  napíšem  len  tri  slová:

„Akvaristika je krásna.“ Samozrejme, niekedy jej vadí to isté,

čo vadí aj mne, a síce, že mi moja chovňa berie príliš veľa

voľného času,  ktorého mám aj  tak dosť  málo.  Dalo by sa

povedať,  že je  tiež  akvaristka – doma máme jedno spolo-

čenské  akvárium  –  kde  pláva  jej  obľúbenec  „Marcel“  –

(Pseudotropheus  kingsizei)  a  v  chovni  má  zas  obľúbené

gupky – dvojmečíky. Často mi pomáha pri kŕmení, hlavne

keď  som  odcestovaný  na  dlhšie.  Celkovo  si  myslím,  že

akvaristike  sa  dá  venovať  len  s  podporu  rodiny  alebo

partnera – ale ono to platí asi pre všetky koníčky.

Momentka úspešného odchovu Betta splendens,

 cca 7-týždňové bojovnice. (Foto: Miloslav Pešek)

12. Obľúbený nápoj (nealkoholický a alkoholický)?

Minerálka, pivo a víno.

13. Fajčíš?

Nie, teda ak sa nepočíta pasívne fajčenie napríklad na

akvaristických stretnutiach :-)

Samica DTPK (Doubletail Plakat) Copper – malá raritka

medzi bojovnicami. (Foto: Miloslav Pešek)

Barky sa tak vžil do odpovedí, že zabudol využiť možnosť

vyhnúť sa  niektorým  možno  menej  príjemným  otázkam  a

poskytol nám kompletnú spoveď – dobrý chalan !!!

Poďme  však  ďalej:  Súčasťou  Barkyho  akvaplánov  do

budúcnosti  je  určite aj  chov štandardov  Poecilia reticulata,

známych gupiek, kde síce zatiaľ nesiahol na poháre víťazov

(alebo áno?),  ale  určite  ešte  ani  nepovedal  posledné  slovo!

(Barky,  ber  to  ako  výzvu  –  držím  ti  a  určite  aj  ostatní

akvapriatelia palce.)

Čo sa gupiek týka, na európskej scéne som toho naozaj

veľa nedosiahol a moje ryby sa vo výsledkových listinách pri

triangloch umiestňujú skôr v prvej polovici výsledkov.  Pre

mňa je ale uspokojenie už to, že výsledky sú z roka na rok

lepšie a tento rok som konečne dosiahol pre mňa magickú

80-bodovú  hranicu.  Pri  krátkoplutvých  gupkách  to  bolo

lepšie  a  minulý  rok  som  dosiahol  v  rámci  európskych

majstrovstiev celkové 8. miesto.

Čo  sa  našich  slovenských  majstrovstiev  týka,  tak  tam

som minulý rok v kategórii guppy-triá skončil na celkovom

druhom mieste a v kategórii Xiphophorus variatus dokonca

na prvom :-) 

8. miesto v rámci európskych majstrovstiev? Gratulujem,

to  je  slušné,  povedal  by  som,  že  veľmi  slušné,  aj  pre

zviditelnenie  Slovenska...  ale  nechajme  iné!!!,  vráťme  sa

k  akvaristike: 

Aké formy Poecilia reticulata preferuješ ? 

Z tvarových foriem sa mi páčia v podstate  všetky,  ale

venujem  sa  len  štyrom,  a  to  konkrétne  najrozšírenejším

trianglom a ďalej tvarovým formám kruh, dvojitý mečík a

dolný mečík. Za naozaj peknú tvarovú formu považujem ale

napríklad ihlu – čo je ale forma veľmi málo rozšírená a aj

na výstavách sa dá zazrieť len zriedka.

Čo  sa  farebných  foriem  týka,  páčia  sa  mi  v  podstate

všetky – najviac  ma ale  upútajú  na  triangloch intenzívne

farby  ako  je  červená,  alebo  napríklad  moskovská  zelená

alebo  modrá.  Na  druhej  strane  sa  mi  páčia  na

krátkoplutvých  a  mečíkatých  gupkách  skôr  jemné  farby

respektíve vzory, ako je filigrán alebo japonská modrá. 

Poecilia reticulata, dvojmečík. Bez komentára.

 (Foto: Miloslav Pešek)
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Barky chová viac druhov krevetiek. Tu je

 Caridina japonica. (Foto: Miloslav Pešek)

Mikrogeophagus altispinosus. (Foto: Miloslav Pešek)

Máš nejaký tajný chovateľský cieľ? 

Žiadny z mojich chovateľských cieľov nie je tajný, práve

naopak,  veľmi  rád  sa  so  všetkými  záujemcami  o  moje

ciele  podelím  a  možno  sa  práve  vďaka  tomu  priblíži  ich

uskutočnenie :-)

Na záver:  Máš,  želanie,  ktoré by ti  mohli pomôcť splniť

čitatelia  tohto  časopisu,  povedzme  zohnať  druh  rybky,

krevetky,  rastliny,  alebo  nejaký  akvaristický  problém,  na

ktorý by si sa chcel takto spýtať ?

Priznám sa, že odkedy mám chovničku, prestal som riešiť

väčšinu  takých  základných  problémov  akvaristiky  –

rastliny nepestujem takmer žiadne, svietim len symbolicky a

vďaka tomu nemám riasy, nemám žiadne externé filtre ani

iné výdobytky techniky, takže neriešim ani takéto problémy,

choroby moju chovňu našťastie obchádzajú (musím zaklopať

na drevo :-)),  takže  neriešim ani  žiadnu krupičku ani  nič

podobné  a  prípadné  uhynutie  niektorej  z  rýb  beriem  ako

nutný kolobeh života.

Čo sa akvaristických želaní týka, zatiaľ sa mi podarilo

zrealizovať si všetky – teda až na dve: zatiaľ márne zháňam

druh L134, respektíve márne zháňam tieto ryby za nejakú

pre mňa prijateľnejšiu cenu. Druhé želanie je vycestovať a

navštíviť  krajiny,  odkiaľ pochádzajú naše akváriové ryby,

ale  stále  si  vravím,  že  keď  budem  veľký,  určite  sa  tam

vyberiem.

Neskromné želanie,  ale náročným patrí  svet!  Nepoznám

síce, aká je pre Barkyho prijateľná cena za sumčeky  L 134,

ale  ak niekto vie tieto nádherné L-sumce ponúknuť, popro-

sím  vás,  napíšte  nám  a  pošlite  kontakt  +  prípadne  ďalšie

údaje  na  klub@akva.sk a  verím,  že  tak  možno pomôžeme

splniť jedno zo želaní Barkyho – zohnať tieto úžasné rybky.

Dáme vedieť, ako to dopadlo.

No  a  k  tomu  druhému  želaniu  –  navštíviť  domovinu

akváriových rybičiek – prajem, aby sa ti  čo najskôr splnilo

a  aby  si  si  to  užil  priamo  v  teréne  a  nie  v  rezorte  pod

slnečníkom... a hádam, aby sa splnilo aj nám ostatným, ktorí

zatiaľ tieto pekné sny len snívame. Zatiaľ !

Akvárium pre drobné divoké živorodky – alebo

 pre jávsky mach? (Foto: Markéta Rejlková)

Vážení  akvapriatelia,  to  bol  náš  BARKY,  nabudúce

(verím, že nabudúce bude!) príde na rád zase niekto „akva –

iný“.  Ak  mate  želanie  spoznať  niekoho  konkrétneho,  sem

s tipom  píšte na adresu → klub@akva.sk! 

Ak nie, potom sa nechajte prekvapiť naším výberom.

Poecilia reticulata – triangel, základná farba blond,

krycia farba červená. (Foto: Miloslav Pešek)
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RYBY, KTORÉ SÚ PRE MŇA NAJ...

Branislav Barčin

Poecilia reticulata – triangel, základná farba blond,

krycia farba červená. (Foto: Miloslav Pešek)

Poecilia reticulata
Čeľaď: Poeciliidae

Veľkosť: 3,5 cm samček, 6 cm samička

Výskyt: pôvodne Južná Amerika, umelo rozšírená prakticky 

 po celom svete

Poecilia reticulata alebo  po  slovensky  gupka  dúhová  je

snáď najznámejšia akváriová ryba na svete a dovolím si pove-

dať, že ju pozná každý akvarista a myslím, že aj neakvarista.

Vzhľadom na fakt, že o tejto rybke sa môžete dočítať informá-

cie takmer v každej knihe, nebudem vás otravovať nejakými

všeobecnými faktami a skúsim len v pár bodoch popísať moje

postrehy alebo skúsenosti. 

 

1.  Náročnosť.  Často  sa  v  literatúre  stretneme  s  dvoma

protichodnými názormi. Tie prvé tvrdia,  že gupky sú veľmi

odolné rybky bez nejakých zvláštnych nárokov, tie druhé zas,

že tvrdenie o odolnosti gupiek je zastaralé a v súčasnosti pri

prešľachtených formách je to práve naopak a gupky sú veľmi

citlivé a náchylné na rôzne ochorenia. 

Osobne  som  názoru,  že  pravda  je  niekde  uprostred,  a

radšej  hovorím  skôr  o  jednotlivých  formách  ako  o  celom

druhu. Sú formy, ktoré  sú veľmi  odolné,  a sú formy,  ktoré

sú  zas  veľmi  náchylné,  záleží  však  na  jednotlivom  chova-

teľovi, v  akých podmienkach svoje ryby chová. 

Negatívne  skúsenosti  môže  spôsobovať  aj  fakt,  že  ak  si

ľudia  kupujú  v  akvaristických  predajniach  gupky,  vyberajú

si  najmä samčekov,  ktorí  majú čo najväčšie  plutvy.  Okrem

iného je to však aj znak toho, že títo samčekovia sú už starší,

a  často sa stáva, že po krátkej dobe v novom akváriu uhynú

na starobu.  Skúsenejší  chovatelia pri  kúpe  dávajú prednosť

buď skupinke mladých jedincov, alebo gravidnej samičke. 

2. Krátkovekosť. Často sa stretneme aj s názorom, že gup-

ky sú krátkoveké. Toto tvrdenie je však relatívne a závisí len

od podmienok, v akých boli ryby chované. 

Vo  veľkochovoch  sa  gupky  od  narodenia  chovajú  pri

vysokých teplotách a sú kŕmené krmivami s vysokým obsa-

hom proteínov.  Toto má za následok,  že ryby naozaj veľmi

rýchlo vyrastú do predajnej veľkosti, čo je samozrejme pozití-

vum pre producentov. Na druhej strane si ale treba uvedomiť,

že  takýto  spôsob  chovu  spôsobí,  že  rybky  majú  celkovo

zrýchlený  metabolizmus,  rýchlejšie  dospievajú,  ale  aj  rých-

lejšie hynú. 

Chovatelia, ktorí chovajú svoje ryby aj pre účely výstavy,

mávajú  rybky  pri  vyšších  teplotách  len  v  krátkom  období

po  narodení,  následne  teplotu  znižujú,  keďže  pri  nižších

teplotách  ryby  síce  rastú  pomalšie,  dožívajú  sa  ale  viac  a

v  náväznosti na to dorastajú aj do väčších rozmerov. 

3.  Potrava. Tým,  že  gupky  bývajú  často  prezentované

ako  nenáročné, väčšina ľudí k nim aj tak pristupuje a kŕmia

ich  len  štandardnými vločkovými  zmesami,  ak  nie  práve

tými  najlacnejšími. Pri takomto kŕmení síce gupky rastú a aj

sa množia,  majú  však menšie  rozmery,  nie  sú  také aktívne

a  hlavne ich farby pôsobia mdlo a nevýrazne. 

Treba si uvedomiť, že gupka je ryba ako každá iná a aj keď

sa  uspokojí  často  aj  s  menej  kvalitným  krmivom,  pokiaľ

chceme, aby naše gupky boli vitálne a ich farby priam vyrá-

žali  dych,  musíme  im  dopriať  kvalitné  krmivo.  Krmivo  si

musí  zvoliť každý také, aké mu najviac vyhovuje a pri ktorom

má pocit, že jeho ryby vyzerajú najkrajšie a že aj im najviac

chutí. 

Prečo  sú  pre  mňa  gupky  jedny  z  mojich  naj... Pre  ich 

obrovskú variabilnosť,  nespočetné  množstvo farieb a  odtie-

ňov.  Viaceré  tvary  chrbtových  a  chvostových  plutiev.  Mož-

nosť  vyšľachtiť  novú  formu  a  v  neposlednom  rade  aj  to,

že  sa  s gupkami dá súťažiť a porovnávať si svoje chovateľské

schopnosti s chovateľmi z celého sveta. 

Poecilia reticulata – kruh, základná farba šedá, krycia

farba 1/2 moskovská, 1/2 filigrán. (Foto: Miloslav Pešek)
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Betta sp. Mahachai. (Foto: Markéta Rejlková)

Betta   sp. Mahachai  
Čeľaď: Osphronemidae

Veľkosť: 7 cm

Výskyt: Thajsko

Betta sp. Mahachai je bojovnica, ktorú radíme do skupiny

splendens, čím je prezradený aj  ich spôsob rozmnožovania,

keďže  rovnako  ako  druh  Betta splendens stavajú  penové

hniezda. 

Skratka „sp.“  v mene tejto  bojovnice znamená,  že tento

druh  ešte  nie  je  vedecky popísaný.  Slovíčko  „Mahachai“  je

prevzaté z rovnomennej oblasti Mahachai, kde sa tento druh

vyskytuje. Pre akvaristickú verejnosť ho objavil známy thajský

chovateľ Nonn Panitvong. 

Sfarbenie  samčekov  sa  dá  popísať  ako  metalická  lesklá

zelená,  ktorá  je  veľmi  intenzívna  najmä  v  čase  rozmnožo-

vania.  Samičky sú sfarbené nenápadnejšie,  chýba im zelené

metalické sfarbenie. 

K  páriku  týchto  rýb  som  sa  dostal  prostredníctvom

stránky Splendenspower [1], vďaka ktorej som sa nakontak-

toval na Tomáša Chudu. Po trošku problematickom putovaní

sa ku mne rybky dostali v skvelej kondícii a vo veku, kedy už

pomaličky začali mať záujem o trenie. Umiestnil som ich do

približne 25-litrového akvária s bežnou bratislavskou vodou,

s  dnom z tmavého jemného štrku, ako dekorácia slúžil koreň,

na ktorom je prichytené  Microsorum pteropus. Akvárium je

bez filtrovania a vyhrievania, osvetlované 7  wattovou úspor-

nou žiarivkou. 

Ryby  od  začiatku  prijímali  všetky  ponúkané  krmivá,

z  umelých to boli granuláty a vločky OSI, z mrazených cyklop

a patentka. Po pár mesiacoch rybky pohlavne dospeli, samček

začal stavať penové hniezdo a vzhľadom k tomu, že samička

bola  viditeľne  plná,  bolo  len  otázkou  času,  kedy  sa  vytrú.

Nakoniec sa vytreli deň predtým, ako som odcestoval na týž-

deň mimo domov. Bolo  zaujímavé, že rybky sa vytreli aj pri

teplote  približne  23  stupňov,  kedy  jedince  Betta splendens

o  dvorenie a trenie nejavili vôbec záujem. 

Po návrate som v akváriu objavil pár  drobnučkých rybi-

čiek, ale postupne aj napriek  prikrmovaniu artémiou zmizli.

Podobné prekvapenie mi tento párik pripravil aj pri ďalších

treniach, a tak sa mi dlho nedarilo odchovať žiadne mladé,

respektíve maximálne do 5 mladých z jednotlivých výterov. 

Šťastie  som  mal  až  pri  poslednom  trení  spomínaného

páru,  kedy  som  odobral  všetky  mladé  z  hniezda  hneď  po

rozplávaní  a  umiestnil  ich  do  malého  akvária,  do  ktorého

som  napustil  asi  2 litre vody z akvária, kde prebehol výter.

Odhadom  bolo  mladých  približne  100.  Pomocou  ohrievača

som zdvihol teplotu na 28 stupňov, do akvária umiestnil trs

jávskeho machu a zaviedol jemné vzduchovanie cez vzducho-

vací kamienok. 

Vzhľadom  na  fakt,  že  som  v  tom  čase  nemal  žiadnu

trepku,  skúsil  som  prikrmovať  mladé  pomocou  tekutého

krmiva  Liquifry,  k  čomu  som  na  hladinu  sypal  trochu

práškovej  spiruliny.  Rybky  ponúkané  krmivo  prijímali,  čo

bolo  vidieť  na  naplnených  bruškách.  Po  pár  dňoch,  keď

trochu  podrástli,  som  začal  kŕmiť  čerstvo  vyliahnutou

artémiou. Podľa toho, ako rybky rastú, im môžeme ponúkať

aj  ďalšie krmivá ako cyklop,  sekané nitenky alebo patentky

a  umelé  krmivá  v  adekvátnej  veľkosti.  Všeobecne  sa  dá

povedať, že pri odchove nie sú oproti Betta splendens žiadne

rozdiely. 

Betta sp. Mahachai. (Foto: Miloslav Pešek)

A prečo sú „mahachaiky“ jedny z mojich naj? Preto, že sú

splnením jedného z mojich akvaristických snov, pretože majú

podľa mňa nádherné sfarbenie ako aj správanie. 

[1] www.splendenspower.cz
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Apistogramma trifasciata. (Foto: Miloslav Pešek)

Apistogramma trifasciata
Čeľaď: Cichlidae

Veľkosť: 5 cm

Výskyt: Južná Amerika

Zástupca  drobných  juhoamerických  cichlidiek/apisto-

gram, ktorý aj v rámci svojho rodu patrí skôr k tým menším. 

Samčekovia  sa  vyznačujú  veľmi  elegantným  sfarbením,

ktorého hlavným znakom je metalický lesk, ktorý v závislosti

od  populácie  môže  byť  buď  viac  do  zelena,  alebo  viac  do

modra.  Okrem toho  je  tento  druh  charakteristický  tým,  že

prvé lúče chrbtovej plutvy sú pretiahnutejšie a pri  impono-

vaní samčekov pôsobia veľmi impozantne. 

Samičky  sú  sfarbené  podobne  ako  samičky  všetkých

druhov rodu Apistogramma. 

Čo  sa  nárokov  týka,  chovám  ich  v  bežnej  bratislavskej

vodovodnej vode bez  akýchkoľvek úprav,  okrem občasného

pridávania humínov. Mimo času rozmnožovania sa uspokoja

s  teplotou,  ktorá  môže  kolísať  od  23  do  25  °C.  K rozmno-

žovaniu  ale  vyžadujú  predsa  len  vyššiu  teplotu,  osobne

volím  26 °C. 

Prvýkrát  sa  mi  vytreli  v  bežnej  vode,  ale  do  dospelosti

som  odchoval  len  6  samčekov.  Potom nastala  asi  polročná

prestávka, kedy sa rybky síce treli a mladé sa aj vyliahli, ale

už  nerozplávali.  Toto  všetko  prebiehalo  v  druhovom  akvá-

riu,  kde bolo 6 rybiek  a  pomer pohlaví  bol  1:2  v  prospech

samičiek. 

Následne som sa rozhodol skúsiť to s párovým odchovom.

Pripravil som si cca 14-litrové akvárium, v ktorom bola bežná

voda  zmiešaná  s  destilovanou  v  pomere  1:1  s  malým  prí-

davkom humínov. Teplota ako som už spomenul bola 26  °C,

akvárium  bolo  zariadené  len  rozpoleným  kokosovým  ore-

chom  a  trsom  jávskeho  machu.  Filtrácia  bola  zabezpečená

klasickým molitanovým filtrom,  ktorý  zaisťoval  aj  vzducho-

vanie. 

Výter prebehol vždy po asi troch dňoch od vloženia páru.

Po  vytrení  som  vzhľadom  na  malú  veľkosť  akvária  vždy

odlovil samčeka. Od výteru po rozplávanie mladých to trvalo

rôzne, od 7 až po 10 dní. Asi 10 dní po rozplávaní som nás-

ledne odlovoval aj samičku. 

Keďže nemám možnosť naloviť si  živé krmivo v prírode,

prvú potravu mladých od prvého dňa po rozplávaní  tvorila

čerstvo vyliahnutá artémia. Neskôr podľa veľkosti som začal

dávať mrazený cyklop a mrazenú nasekanú patentku. Čo sa

umelých krmív týka, sú moje ryby pomerne vyberavé a berú

len lepšie značky ako napríklad OSI a Tetra, bežne používané

granuláty vždy ignorujú. 

Apistogramma trifasciata. (Foto: Markéta Rejlková)

Medzi moje naj patria „trifasciátky“ kvôli svojmu pre mňa

nádhernému  sfarbeniu  a  celkovej  elegancii,  kvôli  čomu  sa

mi  zapáčili hneď, ako som ich videl na prvej fotke. Túžil som

po nich tak dlho, až som sa vďaka Honzovi Burzanovskému

stal ich majiteľom.
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KLUBOVÁ VÝSTAVA AKVÁRIOVÝCH RÝB

Branislav Barčin

Súčasťou Akvaleta bola aj výstava akváriových rýb, ktoré

na  výstavu  poskytli  jednotliví  členovia  KLUBu.AKVA.SK.

Išlo  o výstavu bez akýchkoľvek obmedzení, takže každý člen

mohol  vystavovať  ľubovoľný  druh  len  na  základe  svojho

vlastného uváženia. 

Návštevníci mohli v jednom rade obdivovať vo viacerých

akváriách  dokopy  38  rôznych  druhov  akváriových  rýb,

2  druhy krevetiek a 1 druh slimákov. Každý vystavovateľ si

pre  svoje  ryby  mohol  pripraviť  akvárium  podľa  svojho

uváženia, a tak sa návštevníci mohli pokochať nielen krásou

jednotlivých  rybiek,  ale  aj  umením  vystavovateľa  zariadiť

akvárium. Niektoré z akvárií boli zariadené naozaj nádherne

a určite inšpirovali aj návštevníkov. 

Priamo oproti vchodu v DK Ružinov čakala na návštev-

níkov  aj  ukážka  desiatich  rôznych  tvarových  a  farebných

foriem  Poecilia reticulata,  čiže  gupiek.  Každú formu zastu-

povala jedna kolekcia,  tvorená jedným samčekom a jednou

samičkou.  Súčasťou  tejto  časti  výstavy  boli  aj  nákresy  a

zoznamy všetkých tvarových a farebných foriem podľa štan-

dardu  IHS,  na  základe  ktorého  sa  posudzujú  aj  Európske

majstrovstvá gupiek.

Návštevníci  mali  zo  všetkých  vystavovaných  druhov  a

foriem možnosť zvoliť si pre nich tú najkrajšiu. Túto možnosť

využilo  dokopy  186  z  nich.  Suverénnym  víťazom  sa  stala

rybka  druhu  Betta splendens,  konkrétne  formy  Crowntail,

na  ďalších víťazných miestach sa umiestnili znova bojovnice,

jedine Carinotetraodon travancoricus sa návštevníkom páčil

natoľko,  že sa s spolu s bojovnicou formy Veiltail umiestnil

na treťom  mieste.  Viac  vám,  ale  napovie  celková  tabuľka,

ktorú si môžete pozrieť na nasledujúcej strane. 

Fakt,  samčekovia bojovníc  získali  také množstvo hlasov,

svedčí o tom, že tieto rybky sú pre akvaristov skutočne pri-

ťažlivé.  Verím,  že  medzinárodná  výstava  bojovníc,  ktorá  sa

uskutoční  v  rámci  Akvajesene,  uspokojí  všetkých  fanúšikov

týchto rýb. 

Spomedzi  všetkých  hlasujúcich  návštevníkov  členovia

rady  klubu  vylosovali  troch  výhercov,  ktorí  vyhrali  rôzne

akvaristické  produkty.  Ceny  do  súťaže  venovali  firmy

EXOT HOBBY – výrobca krmív SAK;  AQUA WORLD –

zástupca značky Sera na Slovensku; AKVASHOP – interne-

tový obchod s akvaristickými potrebami;  SHOP.AKVA.SK

– internetový obchod zameraný najmä na akváriové rastliny.

Vylosovaní návštevníci: 

Jarmila Cígerová z Trenčianskej Teplej, Miroslav Šarišský z Bratislavy a Jozef Václav z Pezinka.

Výhercom gratulujeme a tešíme sa na stretnutie na ďalšej akcii KLUBu.AKVA.SK!

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)
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Výsledky hlasovania návštevníkov Akvaleta o najkrajšiu rybu výstavy:

Ak ste patrili medzi návštevníkov Akvaleta, verím, že ste si medzi vystavovanými rybami našli svojho favorita, o ktorom by ste

sa  chceli dozvedieť niečo bližšie. V prípade, že ste na Akvalete neboli, na nasledujúcich stránkach máte možnosť pozrieť si aspoň

na  fotkách niektoré z rýb, ktoré boli vystavované. A aby tých informácií nebolo až tak málo, každý z vystavovateľov pre vás

k  jednotlivým druhom napísal pár viet.

Všetky fotografie pochádzajú z Akvaleta, okrem jednej. Kto prvý uhádne, ktorý snímok nebol urobený na výstave, a pošle

odpoveď na klub@akva.sk, získa od nás malý darček :-)
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číslo meno vystavovateľa názov počet hlasov hlasy v % poradie
1 Miloslav Pešek 54 29,0% 1.
2 Miloslav Pešek 20 10,8% 2.
3 Miloslav Pešek 15 8,1% 3.-4.
4 Peter Priesol Moenkhausia sanctaefilomenae 1 0,5% 24.-36.
5 Peter Priesol Hemigrammus rhodostomus 1 0,5% 24.-36.
6 Patrik Bíro Hyphessobrycon sweglesi 1 0,5% 24.-36.
7 Patrik Bíro Paracheirodon simulans 2 1,1% 14.-23.
8 Patrik Bíro Apistogramma cacatuoides 4 2,2% 8.-11.
9 Markéta Rejlková Nannacara anomala 3 1,6% 12.-13.
10 Markéta Rejlková Nannostomus eques 0 0 37.-44.
11 Markéta Rejlková Pseudomugil gertrudae 0 0 37.-44.
12 Patrik Bíro Trigonostigma hengeli 1 0,5% 24.-36.
13 Markéta Rejlková Boraras maculatus 2 1,1% 14.-23.
14 Miloš Chmelko Boraras urophthalmoides 1 0,5% 24.-36.
15 Miloš Chmelko Celestichthys margaritatus 0 0 37.-44.
16 Markéta Rejlková Carinotetraodon travancoricus 15 8,1% 3.-4.
17 Markéta Rejlková Corydoras pygmaeus 2 1,1% 14.-23.
18 Barčin, Haláč Corydoras julii 1 0,5% 24.-36.
19 Barčin, Haláč Corydoras panda 1 0,5% 24.-36.
20 Barčin, Haláč Corydoras elegans 0 0 37.-44.
21 Barčin, Haláč Corydoras sterbai 2 1,1% 14.-23.
22 Barčin, Haláč Corydoras arcuatus 1 0,5% 24.-36.
23 Branislav Barčin 0 0 37.-44.
24 Branislav Barčin 2 1,1% 14.-23.
25 Branislav Barčin 2 1,1% 14.-23.
26 Peter Kaclík Poecilia reticulata 1 0,5% 24.-36.
27 Peter Kaclík Poecilia reticulata 0 0 37.-44.
28 Peter Kaclík Poecilia wingei 2 1,1% 14.-23.
29 Peter Kaclík Neocaridina heteropoda 9 4,8% 6.
30 Peter Kaclík Xiphophorus maculatus 4 2,2% 8.-11.
31 Branislav Barčin Micropoecilia bifurca 1 0,5% 24.-36.
32 Branislav Barčin Heterandria formosa 1 0,5% 24.-36.
33 Peter Mrva Xenotoca eiseni 4 2,2% 8.-11.
34 Ivan Vyslúžil Pomacea bridgesi 2 1,1% 14.-23.
35 Martin Haláč Labidochromis caeruleus 3 1,6% 12.-13.
36 Martin Haláč Melanochromis cyaneorhabdos 13 7,0% 5.
37 Martin Haláč Panaque maccus 2 1,1% 14.-23.
38 Lubomír Holubčík 2 1,1% 14.-23.
39 Lubomír Holubčík 1 0,5% 24.-36.
40 Lubomír Holubčík Trichopsis vittata 1 0,5% 24.-36.
41 Lubomír Holubčík Trichopsis schalleri 0 0 37.-44.
42 Lubomír Holubčík Caridina gracilirostris 4 2,2% 8.-11.
43 Norman Durný Apistogramma borellii 5 2,7% 7.

Betta splendens forma Crowntail
Betta splendens forma Plakat
Betta splendens forma Veiltail

Loricaria sp.
Ancistrus sp.
Ancistrus sp. "Albino"

Colisa lalia "Red"
Neocaridina heteropoda "Cherry"
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Copella arnoldi
Čeľaď: Lebiasinidae

Veľkosť: samci až 8 cm , samice až 6 cm

Výskyt: Južná Amerika (dolný tok Amazonky, Guayana)

Čo o tejto rybe hovorí Norman: Tieto rybky som túžil vlastniť

už od detstva. Akonáhle som na ne pri klubovom výlete do

Hodonína  narazil,  neváhal  som  a  už  plávajú  u  mňa

v akváriu. Sú to prekrásne tetrovité ryby s veľmi zaujíma-

vým rozmnožovacím cyklom, pri ktorom samotné uloženie

a  oplodnenie  ikier  prebieha  nad  vodnou  hladinou,  na

spodných  stranách  listov  rastlín.  O ikry  sa  stará  až  do

vyliahnutia „ostrekovaním“ čerstvou vodou samček.

Nannostomus eques
Čeľaď: Lebiasinidae

Veľkosť: 5 cm

Výskyt: Južná Amerika (Amazonia)

Čo o tejto rybe hovorí Raviolka: Mám tyhle elegantní šikmo-

stojky teprve několik měsíců, ale toužila jsem po nich snad

odjakživa.  Moc toho nenaplavou,  většinu času stráví hlíd-

kováním  ve  svém  vlastním  malém  teritoriu  a  hledáním

čehokoliv  pod zub.  Jsou to ale  obratní  lovci  a samci  mezi

sebou  neustále  svádějí  drobné  souboje.  Působí  křehkým

dojmem a zajímavé je, že na noc mění zbarvení.

Hyphessobrycon sweglesi
Čeľaď: Characidae

Veľkosť: 4 cm

Výskyt: Južná Amerika (povodie Orinoka)

Čo o  tejto  rybe  hovorí  Patrox:  Tieto  tetričky  sa  pohybujú

prevažne v strednej časti vodného stĺpca. Čo na nich najviac

upúta je  ich  červené  (až krvavé)  sfarbenie.  Rozdiel  medzi

pohlaviami je ľahké určiť podľa chrbtovej plutvy. Samci ju

majú značne predĺženú a pri imponovaní ju ešte viac napí-

najú, a tak ich súboj pozostáva z merania, kto má väčšiu.

Paracheirodon simulans
Čeľaď: Characidae

Veľkosť: 3 cm

Výskyt: Južná Amerika (Rio Negro, povodie Orinoka)

Čo o tejto rybe hovorí Patrox: Už od začiatku môjho akvaris-

tického života plávala v mojich akváriách nejaká „neónka“.

Keď som uvidel túto menšiu sestru innesi a axelrodi, neodo-

lal  som, tak aj  ona už u mňa pláva.  Tým,  že patrí  medzi

menšie  tetry,  má  tendenciu  viac  sa  držať  spolu.  Takže

odporúčam do menších akvárií, kde budú tvoriť pekný húfik.
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Melanochromis cyaneorhabdos
"Maingano"
Čeľaď: Cichlidae

Veľkosť: 8 cm

Výskyt: Afrika (jazero Malawi)

Čo  o  tejto  rybe  hovorí  Roger:  Primárnou  časťou  potravy

týchto cichlíd je rastlinná zložka. Tomu musíme prispôsobiť

aj  ich  kŕmenie.  Pozor  treba  dávať  aj  na  vnútrodruhovú

agresivitu,  ktorú  môžeme  znížiť  väčším  počtom  druhov

chovaných rýb. Tomu musíme prispôsobiť aj objem nádrže.

Labidochromis     caeruleus  
Čeľaď: Cichlidae

Veľkosť: 10 cm

Výskyt: Afrika (jazero Malawi)

Čo o tejto rybe hovorí Roger:  Nádherne zafarbená jazerná

cichlida. Chov aj odchov tejto ryby je bezproblémový, stačí

udržať  vodu  primeranej  kvality  a  ryby  sa  nám  odvďačia

potomstvom. Sledovať africké cichlidy, ich sociálne správa-

nie, dominantné jedince, kŕmenie a rozmnožovanie je jeden

z najkrajších akvaristických zážitkov.

Apistogramma cacatuoides
Čeľaď: Cichlidae

Veľkosť: 8 cm

Výskyt: Južná Amerika (povodie Amazonky, Rio Ucayali)

Čo o  tejto  rybe  hovorí  Patrox:  Táto  rybka  ma uviedla  do

sveta takzvaných „trpasličích“ cichlíd. V súčasnosti existuje

nepreberné množstvo farebných variet. V čom sa „kakaďáci“

vyznačujú a podľa čoho majú aj názov je predĺženie prvých

lúčov  chrbtovej  plutvy  (pripomínajúce  perie  jedného  ne-

menovaného  papagája),  ktoré  využívajú  pri  imponovaní

samičkám, ale aj pri súbojoch s konkurenčnými samčekmi.

Nannacara anomala
Čeľaď: Cichlidae

Veľkosť: 6 cm

Výskyt: Južná Amerika (Guayana, Surinam)

Čo  o  tejto  rybe  hovorí  Raviolka:  Akarka  zelená  je  moje

„srdcovka“, první jsem koupila asi před šesti  roky a od té

doby  tenhle  druh  zabydluje  moje  akvária  skoro  bez

přestávky.  Sameček  se  v  dobrých  podmínkách  nádherně

vybarví  do  modrozelena,  samička  je  vzhledem  sice  méně

výrazná, ale svojí  nebojácností  je pověstná. Akarky jsou o

trochu menší než běžné apistogramy, ale temperamentem za

nimi určitě nezaostávají.  Sledovat,  jak samička vodí potěr

jako hejno kuřátek, je fantastický zážitek.
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Apistogramma borellii
Čeľaď: Cichlidae

Veľkosť: samci až 7 cm , samice až 4 cm

Výskyt: Južná Amerika (Brazília až Argentína)

Čo o tejto  rybe hovorí  Norman:  Túto nenáročnú a krásnu

apistogramu chovám približne rok. Je veľmi mierumilovná

voči  ostatným rybám.  Len v období  trenia,  stráženia ikier

a vodenia mladých si vo svojom teritóriu udržujú poriadok.

Sú veľmi dobrí  rodičia a pokiaľ vyhovujú parametre vody

a krmivo pre mlaď, odchovajú potomstvo aj v spoločenskej

nádrži. Samčeky majú impozantne vysokú chrbtovú plutvu,

ktorá vynikne najmä pri imponovaní samičke.

Corydoras arcuatus
Čeľaď: Callichthyidae

Veľkosť: 6 cm

Výskyt: Južná Amerika (Brazília, Peru, Ekvádor)

Čo o tejto rybe hovorí Roger:  Tento pancierniček je jedným

z  mojich splnených snov.  Tmavá oblúková kresba  je  kon-

trastná  so  svetlým  telom.  Húfik  aspoň  šiestich  rýb  tohto

druhu  je  oživením  každého  spoločenského  akvária.  Chov

v  bežnej  kvalitnej  vode  stredných  hodnôt  nie  je  obťažný,

s  odchovom je to už horšie. Vyžaduje kŕmenie pestrou živo-

číšnou potravou.

Panaque maccus
Čeľaď: Loricariidae

Veľkosť:  10 cm

Výskyt: Južná Amerika (Venezuela)

Čo o tejto rybe hovorí Roger: Tento druh je veľmi variabilný

v  sfarbení – od svetlohnedej až po čokoládovo hnedú s rôz-

nymi žltastými vzormi, až po silne oranžové farebné línie.

Nádherné exempláre pripomínajú s ich kontrastnými vzor-

mi na veľmi tmavom podklade L204 z Peru.  Rybu možno

nájsť  v  období  dažďov aj  v období  sucha pod ponoreným

drevom, v spleti konárov spadnutých do vody. 

Caridina gracilirostris
Čeľaď: Atyidae

Veľkosť:  3,5-4 cm

Výskyt: Ázia (pobrežná oblasť Indie)

Čo o  tejto  krevetke  hovorí  Pigeon:  Nádherná červenonosá

krevetka (Red Nose Shrimp – z angl.), ktorá nie je v našich

akváriách videná často. Bežne ju možno pozorovať v zvislej

polohe hlavou dole, čo pri väčšom počte jedincov v akváriu

môže pôsobiť komicky, lebo vyzerajú ako zástup zoradených

vojakov. Je mierumilovná. K úspešnému rozmnoženiu potre-

buje brakickú vodu.
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Xenotoca eiseni
Čeľaď:  Goodeidae

Veľkosť: samec 5 cm, samica 8 cm

Výskyt: Stredná Amerika (Nayarit, Jalisco)

Čo o tejto rybe hovorí Peter-Trnava:  Tieto „divoké potvory“

patriace  medzi  živorodky  nezostávajú  svojmu  zaradeniu

nič  dlžné.  V  spoločenskej  nádrži  sa  púšťajú  do  „odchrb-

tových“ súbojov s rybami niekoľkonásobne väčšími. U mňa

si vyhliadli skupinu glossolepisov a znepríjemňovali im život

obhrýzaním chvostových plutiev. Ak ich ale chováte v mo-

nokultúre,  sú mierumilovné a ich hlavnou náplňou dňa je

prieskum a hľadanie potravy.

Heterandria formosa
Čeľaď: Poeciliidae

Veľkosť: 3,5-4 cm

Výskyt: juh USA

Čo o tejto rybe hovorí Barky: Tieto rybky som mal asi 4 roky.

Sú  to  nenáročné  rybky,  ktoré  sa  uspokoja  aj  s  malým

akváriom.  Odporúčam  chovať  ich  v  druhovom  akváriu,

ktoré  budú  mať  pre  seba  a  kde  ukážu  chovateľovi  svoje

zaujímavé  správanie  a  jemné  sfarbenie.  Jediné,  na  čo  sú

vzhľadom na svoju veľkosť náročné, je jemnosť krmiva.

Xiphophorus maculatus
Čeľaď: Poeciliidae

Veľkosť: 5 cm

Výskyt: Severná a Stredná Amerika

Čo o tejto rybe hovorí Skala:  Vystavoval som formu sunset.

Sám  som  bol  prekvapený,  ako  tieto  platy  pri  nasvietení

krásne  ukazovali  svoje  kvality.  Dúfam,  že  časom  s  nimi

dosiahnem aj nejaký úspech v rámci ME.

Poecilia reticulata
Čeľaď: Poeciliidae

Veľkosť: 6 cm

Výskyt: pôvodne Južná Amerika (Trinidad, Venezuela)

Čo o tejto rybe hovorí Skala: Snažím sa chovať gupky v ich

jednotlivých formách.  Avšak forma,  ktorú som vystavoval

na  Akvalete,  je  výsledkom  náhodného  kríženia  pre  mňa

neznámych rodičov. Každopádne sa mi veľmi páči.
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Celestichthys margaritatus
Čeľaď: Cyprinidae

Veľkosť: 2,5 cm

Výskyt: Ázia (Myanmar)

Čo o tejto rybe hovorí Miloš:  Pre mňa to je a asi stále bude

Microrasbora sp. Galaxy. Za to, že tieto pekné rybky plávajú

u mňa v akváriu,  vďačím dvom užívateľom fóra Akva.sk.

Prvým  je  arowana,  ktorý  mi  rybky  poslal,  no  a  druhým

Peter-Trnava,  ktorý  mi  ich  dopravil  až  do  Bratislavy.

Rybky nádherne  vyfarbené  a neustále  v pohybe,  ale  majú

jednu nepríjemnú vlastnosť, sú strašne plaché a väčšinou sa

schovávajú niekde v húštine rastlín.

Boraras maculatus
Čeľaď: Cyprinidae

Veľkosť: 2,5 cm

Výskyt: Ázia (Malajský polostrov, Indonézia, Sumatra)

Čo o tejto rybe hovorí Raviolka: „Makulátky“ jsou čilé a ne-

bojácné rybky, i když měří sotva 2 cm. Nejstarší z nich mám

asi 2 roky, takže jsou na svoje rozměry poměrně dlouhověké.

Jsou to nenáročné rybky, jen trochu vybíravé v potravě, up-

řednostňují živou a samozřejmě drobnou. Krmím je artémií

a díky tomu mají krásnou rudou barvou... ovšem jen doma. 

Trichopsis vittata
Čeľaď: Osphronemidae

Veľkosť: 5-7 cm

Výskyt: Ázia (Thajsko, Vietnam, Sumatra, Borneo, Jáva)

Čo  o  tejto  rybe  hovorí  Pigeon:  T.  vittata  aj  T.  schalleri

patria jednoznačne  k  najkrajším  labyrintkám,  ktoré  som

mal  kedy  možnosť  chovať.  Rozmnožovanie  nie  je  príliš

náročné,  v prípade oboch druhov som sa okrem cielených

výterov  stretol  aj  so  spontánnym  neresom  v  spoločenskej

nádrži. V prípade T. vittata som pri jednom takomto výtere

zaexperimentoval s úspešným výsledkom – preložil som celé

penové hniezdo spolu s nakladenými ikrami do samostatnej

chovnej nádrže a následne k nemu som odlovil aj samca...

Bolo pre mňa milým prekvapením, že sa samec automaticky

postaral  o  svoje  potomstvo  aj  po  preložení  do  nového

prostredia...

Trichopsis schalleri
Čeľaď: Osphronemidae

Veľkosť: 4-5 cm

Výskyt: Ázia (Thajsko, Vietnam, Indonézia)

Čo o tejto rybe hovorí Pigeon: ...viď Trichopsis vittata.
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Colisa lalia   "  Red  "  
Čeľaď: Osphronemidae

Veľkosť: 6 cm

Výskyt: Ázia (Pakistan, India, Bangladéš)

Čo o tejto rybe hovorí Pigeon:  Jedná sa o farebný variant

druhu Colisa lalia. Táto rybka obýva neprúdiace vody hojne

zarastené rastlinstvom. Patrí medzi labyrintky. Na hladine

samec stavia – ako veľa iných labyrintiek – nápadné penové

hniezdo, do ktorého často zabudováva úlomky rastlín. Je to

vcelku  mierumilovná  rybka  vhodná  do  spoločenského

akvária a aj pre začínajúceho akvaristu.

Betta splendens
Čeľaď: Osphronemidae

Veľkosť: 6,5 cm

Výskyt: Ázia (povdie rieky Mekong)

Čo o tejto rybe hovorí Milop: Bojovnica, dnes nová moderná

rybka, ktorú asi široká akvaristická verejnosť ešte len objaví.

Klasická bojovnica sa v rukách chovateľov za posledné roky

zmenila na kvet oplývajúci celou škálou foriem tvaru plutiev a

celého spektra farieb od bielej  až po čiernu. Priznám sa, že

som ich tiež objavil cca 1/2 roka späť a zostal som očarený a

ohúrený svetom bojovníc, o ktorom som ani netušil. Mojimi

favoritmi zostali ťažko zohnatelné „divoké“ bojovnice, ale na

klubovú  výstavu  rýb  som si  dovolil  poslať  tri  formy  rybky

jedného druhu, avšak formou značne odlišné:

Modrý  Crowntail (CT),  veľký  samec  (u  mňa  formy

„trhanec“),  ktorý  udivuje  svojou  majestátnou  veľkosťou  a

očaril ma krásou blankytnej modrej. 

Červený, klasická forma tvaru „vlajkový chvost“ – zaujímavý

svojou  čistotou  sýtočervenej  farby  s  veľkými,  pravidelnými

ale  jemnými  plutvami;  predstavuje  pretrvávajúcu  krásu

klasických foriem bojovníc.

Čierno  žltý  „Plakat“, krátkoplutva  forma  bety,  jedna

z  atraktívnych a v našich zemepisných šírkach malo rozšíre-

ných  foriem,  ktoré  nás  podľa  mňa  ešte  prekvapia  svojou

krásou  a  divokosťou blízkou  bojovným betkám známym zo

zápasov v Ázii.

Priznám, že som zvedavý, ako dopadne 1. medzinárodná

výstava bojovníc poriadaná KLUBom.AKVA.SK na jeseň 2007

v Bratislave. Či sa podarí prilákať aj zahraničných chovateľov

nových  foriem  Halfmoon,  Crowntail,  Doubletail,  HMPK...

so  širokou paletou farieb  a  či  sa  podarí  prelomiť  stávajúce

pravidla súťaži  Betta splendens novým štandardom, zohľad-

ňujúcim súčasný trend chovaných foriem a farieb.
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