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Milé akvaristky, milí akvaristé,
mnozí z vás se už nedočkavě ozývali, kde že je desáté číslo
Akvária, jestli ještě vůbec vyjde a kde to vázne?? Já jsem vás
ale v devítce varovala, že vyjde později a v menším rozsahu.
Stránek nakonec mnoho neubylo, za což pěkně děkuji všem
autorům, kteří do tohoto čísla přispěli. Zároveň si neodpustím poděkovat svým kamarádům Normanovi a Milošovi,
kteří po dobu mé nepřítomnosti poctivě opečovávali moje
milované rybky.
Nebudu chodit kolem horké kaše a prozradím, kde jsem se
toulala. V Mexiku. Nikdo mi to nevěří, protože podle fotek
jsem byla spíš v nějakém velkém akváriu. Je to tak, v Mexiku
je totiž těch akvárií spousta. Jedno takové můžete vidět na
fotografii pod úvodníkem; jmenuje se Las Cascadas. Vstupné
činí v přepočtu asi 80 kaček, typický návštěvník je Mexičan
v plavkách, s piknikovým košem a celou svou rodinou. Jediná
informace, týkající se „vystavovaných“ živočichů, je tabulka
Zákaz rybolovu. Skleněné stěny tady neznají, takže maska
a šnorchl jsou pro našince nutností. Zato tu mají působivé
kaskády a průzračnou teplou vodu. Vítejte v Tamasopo!

Jestli pochybujete, že vydat se za rybami je ta správná
dovolená, děláte dobře. Není to dovolená. Je to silný zážitek,
který vás bude po návratu týrat a ze spaní budete křičet,
že chcete zpátky. Jinými slovy – neváhejte a jeďte, seberte
pár spřízněných duší a určitě nebudete litovat.
Cestovat s akvaristy je báječné – a zase budu děkovat:
Romanovi, protože to celé skvěle vymyslel; Milanovi za to,
že chytil úplně každičkou rybu, a Liborovi, který měl celou
dobu pravdu a „jeho“ lokality nám braly dech!
Vnímám teď akvaristiku a ryby zase trochu jinak. Nemám
pocit triumfu, že jsem tam byla a viděla to na vlastní oči.
Nosím si Tamasopo a všechna ta další místa v sobě... a dobře
si pamatuji, jak jsem se cítila maličká před tím ohromným
divadlem života. Dívat se je to nejlepší, co můžeme dělat;
v řekách nebo v akváriích, pořád máme co obdivovat.
Příjemné počtení – a nezapomeňte, že k rybkám patří radost!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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JAK SE STÁT BETTAHOLIKEM
Lenka Vránová
Je mi 29 let. První akvárium s pavími očky jsem dostala
v pěti letech od známého, který nastupoval na vojnu. Pro
rybičky si již nikdy nepřišel. První knížka, na kterou jsem
si ušetřila, byla „Barevné ploutvičky“ za tehdejších 16 Kčs.
Vždy mě zajímaly rybky zvláštní svým specifickým způsobem
života. Například halančíci, piraně, hlavačky... Bojovnici jsem
považovala jen za ozdobu akvária. Ale rychle jsem změnila
názor. Každá bojovnička má jinou osobnost a jsou to rybky
velmi chytré a učenlivé.

Zlatý dragon, mladý nově importovaný sameček.
(Foto: Karolína Fořtová)

Samec z petshopu. (Foto: Lenka Vránová)

Po pár prvních neúspěších se konečně dostavil výsledek
v podobě pár odchovaných kousků. Rybky se líbily a já se
zapsala do klubu stejně nadšených lidí, kde právě probíhal
import thajských lahůdek. Objednala jsem si čtyři páry
halfmoonů: rudý, žlutý, měděno-žlutý a kovově bílý. O dominanci jednotlivých barev jsem mnoho nevěděla, ale snažila
jsem se o rybky barevně kombinovatelné.
Vytřít tyto rybky nebylo jednoduché; pominu-li jejich
krátkověkost, která byla okolo 8 měsíců, šlo o rybky silně
agresivní, nebo se prostě nechtěly třít. Vysledovala jsem, že
dobře jim dělá změna tlaku při bouřce. Samičky nahodily
vertikální pruhy a samci bublali pěnová hnízda. Většina párů
si šla ovšem tvrdě po krku, takže moje vize, že vytřu páry
v čistokrevné linii, vzala brzy za své.

Bojovnice pestré chovám a odchovávám přibližně rok.
Tehdy jsem se rozhodla, že v mém společenském akváriu již
chybí jen zelená solitérní rybka. Volba padla na zeleného
samce bojovnice pestré.
Nebylo jednoduché ho sehnat. V akvaristikách se běžně
vyskytují červení, modří a míchaní bikoloři. Začalo mě
zajímat, jak pěkně zelenou vlastně mohu chtít. Zapátrala jsem
na internetu a přes ČLA spolek jsem objevila profesionální
thajské velkochovatele. Jejich rybky mi vyrazily dech!
Závojové, třásňovité i dvouocasé mutace. V barvách naprosto
neuvěřitelných od uhlově černé, přes čokoládovou, temně
modrou, zelenou, kovově stříbrnou, podzimní měděnou,
žlutou, bílou, fialkovou, růžovou, až po zlatou. Kresby dvou či
více kontrastních barev nebo mramorování dává vzniknout
novým úžasným kouskům. Zamilovala jsem se do závojových
(nebo-li halfmoonů).
To byl ten okamžik, kdy jsem se rozhodla, že takovou
bojovnici bych si chtěla odchovat, vyšlechtit. Nakoupila jsem
ještě pár „voříšků“ a jedinou samici, která se mi tehdy
podařila sehnat. A začala jsem s odchovem.

Námluvy importovaných redíků. (Foto: Lenka Vránová)
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Importovaný mladý samec.
(Foto: Lenka Vránová)

Odchov F1 po měděno-žlutém samci a bílé samici.
(Foto: Lenka Vránová)

Vytřít relativně bez problémů se podařilo pouze měděnožlutého samce s bílou samicí. Ve spojení se svojí čistokrevnou
samicí totiž baštil jikry vždy ihned při tření. Redík jikry
vzorně hlídal až do večera, pak je začal pucovat také. Ze
zbytku se vylíhly pouze tři rybky. Čistokrevnému měděnožlutému páru jsem tedy hadičkou odsávala jikry do sklenice
ihned při aktu. Takové tření probíhá s přestávkami i několik
hodin. Bylo to náročné. Do sklenice k jikrám jsem přikápla
trošku humin a přidala jemný vzduchovací kamínek, aby jikry
neplesnivěly. Sklenici jsem vložila do vytápěného akvária.
Vylíhly se také pouze tři rybky.

Kříženci měděno-žlutého samce a bílé samičky narostli
úchvatně. A já začala koketovat s myšlenkou, zúčastnit se
svojí první výstavy. Od narození kluků až do oné bratislavské
výstavy (2007) to byly přesně tři měsíce. Velmi krátký termín
na vypiplání rybek do výstavní velikosti. S pomocí maminky
se nám podařilo kluky krmit mnohokrát denně rozmanitou
potravou a dvakrát denně vyměnit vodu. Nikdy jsem
nevystavovala, nevěděla jsem, jak na to, ale byla jsem
odhodlaná a napnutá. Chtěla jsem se setkat s do té doby
virtuálními kolegy a přátelsky poměřit síly.
Bratislava se organizátorům povedla. Bylo to nádherné,
nezapomenutelné, napínavé. Kdo tam byl, ví svoje. Spousta
nových informací a přátel, adrenalin při soutěži a následné
dražbě rybek. Mí kluci prokázali svoje kvality nad očekávání
dobře. Navíc se mi z dražby podařil získat nový indonéský
fešák, tentokrát krátkoploutvý fialkový s bílým lemem, včetně
„uší“, tedy pectorálí. Trošku jsem si pohrála s genetikou a
zkřížila ho postupně s několika samicemi. Nejlepší potomstvo
dala měděno-žlutá samice. Nyní odchovávám úžasný vitální
potírek onoho samce s jeho dcerou.

Odchov F1 měděno-žlutí. (Foto: Lenka Vránová)

Naštěstí jak mezi malými redíčky, tak i mezi měděnými
byl obsažen pár. Tyto odchované rybky F1 se již ochotně třely
a jejich potomstva jsou roztroušena mezi chovateli po ČR/SR.
Žlutá samice se vytřela pouze s domácím fialovým samcem,
z čehož vzniklo zeleno-červené pastelové potomstvo s deltovitými ocásky. A bílá samice se vytřela s domácím fialovobílým, ovšem toto potomstvo nebylo životaschopné. Od bílého čistokrevného páru přežila jediná rybička, kterou moje
ochotná maminka omylem a za velkého zděšení vypila při
odsávání nečistot hadičkou. Čas od času to spláchne
rozmraženými patentkami ze stejného hrníčku, do jakého
si dělá kafe.

Námluvy indonézského samce (vzadu).
(Foto: Lenka Vránová)

Druhé výstavy jsem se zúčastnila 2008 v Hradci Králové.
Ovšem rybky v rukou organizátorů nedopadly nejlépe. Jeden
samec přežil výstavu o dva dny. Takže pod touto organizací se
nadále účastnit akcí nebudu. Bojovnice jsou náročnější na
čistotu vody a náchylné k plísním.
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Je otázka cviku a zkušeností najít pár, který si vzájemně
„sedne“ a ochotně se vytře. Pokud vše probíhá jak má a
nejlépe jsou-li oba partneři již zkušení, jednoduše vpustím
první samici; poté, co očíhne terén, přidám podobně
dominantního samce. Samice nahodí vertikální pruhy a po
nějaké době začne milostně žďuchat do samce bokem a
ocasem. Samec toto chování opětuje a přitom často rychlými
pohyby obeplouvá samici, roztahuje skřele a propíná ploutve.
Dobře sehraný pár se nejčastěji vytře druhý den
dopoledne, kdy samec již má připraveno pěnové hnízdo a
začíná thajské milování. Samec se během námluv přimkne
k samici bokem, spodem ji zabalí do svého ocasu a samice
v milostné křeči vypouští okolo osmi jiker. Zatímco si samice
snaží narovnat zmuchlané faldíčky svého těla, samec již lape
padající jikry do své tlamky a nosí je vzhůru, kde je vprskává
do pěnového hnízda. Tento třecí akt se opakuje během
následujících hodin ještě mnohokrát, dokud se samice
nevyprázdní, nebo dokud samce nepřejde chuť.

Část mého chovu po jednom roce. (Foto: Lenka Vránová)

Nyní se můj chov rozrostl na cca 200 samců. Většina je již
odchovaná doma. Vytíračky jsou velké 20 litrů s keramickou
miskou v rohu, ta funguje jako obíhačka-úkryt pro samici.
Vzrostlí samci jsou umístěni v 6-litrových nádržích. Dorosty
separuji co nejdříve do 2-2,5 l pet lahví, protože bojovnice
jsou silně vnitrodruhově nesnášenlivé. Rostou tak výrazně
rychleji. V každé lahvi je rostlinka. Byt vytápíme nad 24 °C.
Jde totiž o rybky teplomilné, pocházející z vyhřátých bažin
a rýžovišť. Samci na sebe vzájemně vidí a procvičují ploutve
při neúnavném imponování a zastrašování soka. Mezi sebou
jsou promíseny lahve se samicemi a samci a s každým
čištěním (ob 3 dny) se pozice rybek mění. Takže samci se
střídavě zastrašují, nebo bublají hnízdečka. Pouze mám
roztříděné sekce na chovné, výstavní, prodejné, dorost,
miminka a dále na neprodejné a na nechovné mazlíky.

První pěnové hnízdo samec trochu přehnal.
(Foto: Lenka Vránová)

Pěnové hnízdo s vyvíjejícími se jikrami.
(Foto: Karolína Fořtová)

Počkej, já ti dám! (Foto: Lenka Vránová)
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Po ukončení tření začne samici nemilostivě prohánět a
štípat a nebude-li v tomto okamžiku odlovena, bude s největší
pravděpodobností zabita. Zkušený samec se bude o hnízdo
několik dní bez problémů starat a střežit jej. Mladý nezkušený
samec jikry často požírá. Ale s dalším třením by se to mělo
spravit. Vždy však počítejte s okousanými ploutvemi a
šupinami. Je třeba odhalit příliš agresivní jedince a nedávat
do tření samičky mladé, nezaplněné jikrami. Horizontální
proužky znamenají strach, stres, podřízenost.

Společná nádrž na odrosty. (Foto: Karolína Fořtová)

Přes tento krásný koníček jsem našla dvě nové
kamarádky, Káju a Barušku. Bára zorganizovala další import
thajských skvostů. Tentokrát jsem si nechala poslat 6 párů
halfmoonů od duhových barviček, přes třpytivé zlaté, modrožluté, oranžové, růžovo-bílé a černo-zelené.
Těším se na další výstavu. Mladé kluky přikrmuji nově
i škrábaným filé z tresky a kousíčky jater. Standardní krmení
ovšem jsou mražené patentky, koretry, živé nitěnky (u těch
pozor, žravá rybka se snadno „živou kuličkou“ zadusí), kvůli
balastním látkám značkové suché krmení a občas tabletku
se spirulinou. V sezóně i planktonem z rybníka. Potírek
odchovávám na Artemii Cowboy Gold a živém grindalu.
Můj cíl je černo-zlatá a žlutě kovová bojovnice. Také mě
zaujala nová vyšlechtěná forma zvaná Giant, neboli bojovnice
obřího vzrůstu, ke které pravděpodobně dochází selekcí
největších jedinců. Dosahují až trojnásobku běžně známé
velikosti Betta splendens.
Genetika barev by mě moc zajímala, ale českých materiálů
je málo. Takže zkouším a kombinuji v praxi. Již jsem schopná
celkem dobře odhadnout, co ze spojení vzejde.

Potírek. (Foto: Lenka Vránová)

Jako rarity z mého chovu uvedu tři příklady. Importovaná
červená samice si sama postavila pěnové hnízdo.
Jako druhou raritu uvedu samici, která si zvykla na
pravidelné týdenní tření, ale jednou neměla možnost se vytřít,
tak si sama postavila pěnové hnízdo, vypustila neoplozené
jikry, které do hnízda nanosila a poctivě je střežila. Byla to
chytrá ochočená rybka, která se nechala i podrbat na hlavičce
a sama nastupovala do přistavené síťky. Věděla, že se jde za
samcem.
A za třetí uvedu pár, který se skamarádil natolik, že
samice kralovala uprostřed vytíračky, zatímco samec ji hlídal
a obeplouval pozorně akvárium. Nutno dodat, že tento
kamarádský pár se nikdy nevytřel.

Importovaná samice pod vlastním hnízdem – vzácný jev.
(Foto: Lenka Vránová)

Můj vysněný cíl – zlato-zelený samec. (Foto: internet)
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Přeji všem nadšeným ploutvičkářům úspěšné odchovy,
odvahu do prvních výstav a hodně stejně „postižených“
kamarádů. A pokud na nějaké výstavě potkáte bakelitové
trabi vozítko, pak vězte, že jsme to my. Pokud máte jakékoliv
dotazy k chovu bojovniček, neváhejte mi napsat. Budu-li
umět, ráda Vám pomohu.
Hezký den Vám všem, Lenka*

Krátkoploutvý bikolor, první Kájin odchov – rodiče
petshop. (Foto: Karolína Fořtová)

Importovaný měděno-žlutý samec. (Foto: Lenka Vránová)

Redík, Kájin odchov, pod hnízdem.
(Foto: Karolína Fořtová)
Kříženec HM x VT. (Foto: Lenka Vránová)

Samec copper – matka platinová bílá halfmoonka, otec
měděno-žlutý halfmoon, oba import od Suporna.
(Foto: Karolína Fořtová)

Samec z petshopu. (Foto: Lenka Vránová)
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ROZMNOŽOVÁNÍ HYPANCISTRUS SP. L260
David Kozak
Po několika měsících soustředěného vykrmování ryb jsem
začal přemýšlet nad tím, jak by měla vypadat jeskyňka pro
tření. Vyzkoušel jsem dutiny z kokosového ořechu, z keramických květináčů a nakonec jsem (po přečtení jednoho
článku na internetu) zakotvil u dlouhých hranatých jeskyněk,
vytvořených z keramických dlaždiček. Délka dutiny byla asi
1,5-násobek její šířky a zároveň 2-násobek délky dospělé ryby.
Konec jeskyňky byl uzavřený, takže samec mohl samici držet
uvnitř, dokud se nevytřeli.
V listopadu jsem usoudil, že mám pravděpodobně příliš
mnoho ryb v jedné nádrži, aby se cítily pohodlně a dokázali se
spárovat. Takže jsem je odlovil do kýble a pokusil se roztřídit
pohlaví. Jak jsem byl poučený, nejlépe poznáme samce od
samice při pohledu shora... samičky, obzvláště ty zaplněné
jikrami, jsou zaoblenější a mají špičatější hlavu. Samci mají
oproti nim hlavu tupější a nezaplní se pochopitelně jikrami
– i když už jsem viděl pěkně vykrmené kousky! Další rozdíl
mezi pohlavími je v „chmýřitém porostu“ na skřelích; u samců je obvykle mnohem nápadnější a chmýří je delší.

Samec L260 připravený ke tření. (Foto: David Kozak)

Nadšený úspěchem s mnohočetným rozmnožením mých
ancistrusů, rozhodl jsem se aplikovat svoje poznatky na
poněkud „složitějšího“ krunýřovce. Koupil jsem dvě skupiny
L204 („Queen Arabesque“) – jednu čtveřici v dubnu 2004
a další asi o šest nebo osm týdnů později.
Strávil jsem dalšího půl roku vykrmováním ryb a jejich
přípravou ke tření; snažil jsem se určit pohlaví, což je u ryb
které se pořád schovávají dost složité. Umístil jsem je do 200 l
akvária s holým dnem, s jedním molitanovým „bublacím“
filtrem, druhým molitanovým filtrem poháněným čerpadlem
a navíc s závěsným Aquaclear AC-300. Může se to zdát
přehnané, ale tyto ryby mají rády silný proud – někteří
akvaristé tvrdí, že bez něj se nevytřou. Teplota vody v akváriu
byla asi 26-28 °C. Krmil jsem převážně mraženými patentkami od Hikari, Hikari tabletami pro masožravé ryby a
Hikari řasovo-spirulinovými tabletami. Může to sice vyznívat
jako reklama na Hikari, ale ryby to krmivo zdá se opravdu
milují.

Třídění samců a samic. (Foto: David Kozak)

Poté, co jsem ryby posoudil podle nejlepšího svědomí,
odnesl jsem dvě z nich zpátky do obchodu. Ironií je, že jednou
z nich byla má pravděpodobně nejjistější sázka na samce –
další den jsem se pro něj vrátil a cítil jsem se trochu trapně.
Přidal jsem do akvária víc jeskyněk a zdvojnásobil jsem
svoje úsilí, které mělo vést k úspěšnému odchovu – hrál jsem
si s tvrdostí vody a měnil směr proudění v akváriu. Taky jsem
zkoušel napodobovat období sucha tím, že jsem nádrž nechal
trochu ustálit a neměnil jsem vodu. Asi týden před Vánoci
jsem udělal opravdu velkou výměnu vody, díky čemuž se
tvrdost dostala zase nahoru (moje voda má normálně pH 7,5
a vodivost 600-700 μS/cm, podle ročního období).

Samec L260 ve své jeskyňce. (Foto: David Kozak)
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Nemyslím si, že by měkká nebo tvrdá voda hrála nějakou
větší roli v tom, že se ryby začaly třít. Řekl bych, že nezbytným
„spouštěčem“ byla prostě změna v parametrech vody. Krátce
poté jsem si všimnul, že samec „uvěznil“ samici v dutině.
Na Štědrý večer ji propustil a zasedl na snůšku jiker.
První vylíhnutý plůdek jsem zahlédl 29.12. a ty rybičky,
které se dostaly ven z jeskyňky, jsem odlovil do síťové
porodničky se vzduchovacím kamínkem. O něco později jsem
tam přesunul i zbývající plůdek. Do týdne rybky vstřebaly
žloutkový váček a dorostly na délku téměř 1 cm; zároveň se
začal objevovat první náznak jakéhosi barevného vzoru. Dával
jsem jim poté řasové vločky a tabletky pro masožravce, které
jim náramně chutnaly. Za první dva měsíce dorostl potěr na
délku skoro 2 cm; potom se růst znatelně zpomalil.

Ve stáří čtyř měsíců. (Foto: David Kozak)

Čerstvě vylíhnutý plůdek L260. (Foto: David Kozak)

Už odrostlí a připravení k prodeji. (Foto: David Kozak)

Malí L260, zatím přibírající v odchovné porodničce.
(Foto: David Kozak)

Zkoušel jsem jak odchov u rodičů, tak oddělování plůdku.
Při prvním způsobu jsem vždycky odchoval méně ryb. Mám
za to, že je to kvůli tomu, že ve větším prostoru se k rostoucím
rybkám nedostane dostatek potravy. Naproti tomu v porodničce jsem je mohl cíleně krmit a přitom mít stále výhodu
velkého objemu okolí nádrže, takže jsem neměl problémy
s kvalitou vody. Později jsem měl ještě několik odchovů, vždy
bez nějaké speciální snahy a opatření z mé strany.

Přeloženo se souhlasem autora z Aquarticles [1].
[1] www.aquarticles.com
[2] www.catfishwhisperer.com - autorovy stránky

rastliny
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CERATOPTERIS THALICTROIDES
Markéta Rejlková
Ceratopteris thalictroides je rostlina, která je z nějakého
důvodu považovaná za „obyčejnou“. Nebývá k vidění v nádržích holandského typu, tedy v akváriích, kde si jejich majitel
a tvůrce považuje hlavně rostlinou krásu a dokonalou uspořádanost. A právě v té spořádanosti zřejmě tkví důvod, proč
mnoho akvaristů s tímto druhem ztrácí trpělivost a vykazují
ho ze svých nádrží. Protože jinak této pěkné rostlině nelze
upřít žádné pozitivum – je nenáročná, dekorativní a ještě
k tomu se snadno rozmnožuje.
Pro některé akvanováčky je překvapivé zjištění, že se pod
vodou pěstují i kapradiny. Ceratopteris thalictroides je jedna
z nich. Příbuzným a stejně oblíbeným druhem je C. cornuta.
Kromě toho se ještě objevuje název C. siliquosa, což je synonymum C. thalictroides. Nároky a vůbec pěstování obou
těchto druhů je prakticky totožné, až na drobné odlišnosti,
které zmíním dále.
Občas lze najít informace o třetím druhu, C. pteridoides;
ten se ale téměř nepěstuje a tvoří hlavně plovoucí růžice.
Čtvrtý druh C. richardii ještě pravděpodobně nebyl do Evropy dovezen. A aby to nebylo tak jednoduché, někteří botanici
považují všechny navzájem podobné kapradiny za jediný
druh, C. thalictroides.
Domovinou tohoto variabilního druhu je zejména jihovýchodní Asie, ale najdeme ho i v severní Austrálii, v pásmu
táhnoucím se přes Indii a Saudskou Arábii až do Afriky a také
na některých místech Střední a Jižní Ameriky.
Oba prvně uvedené druhy rodu Ceratopteris od sebe rozeznáte velmi snadno – cornuta má listy s mírně vykrajovanými
laloky, thalictroides spíše připomíná mrkev a působí víc jako
kapradina. Zato je někdy těžké rozlišit na první pohled –
pokud rostliny znáte jen z fotografií – Ceratopteris thalictroides a Hygrophila difformis. Všimla jsem si, že akvaristé
občas mají s touto záměnou problémy. Oba druhy mají
mrkvovitý vzhled, první z nich je ale křehčí, listy má jemněji
členěné a jejich tvar u emerzní formy (rostoucí nad vodou) se
téměř neliší od formy submerzní. Co ale oba druhy odděluje
naprosto zřetelně, je způsob a forma růstu – pokud odhlédneme od celkového dojmu („mrkev“), stačí se pořádně
podívat, odkud listy vyrůstají – a je hned jasno.
Kapradiny mají listovou růžici, tj. všechny listy vyrůstají
z jednoho místa v substrátě nebo (těsně) nad ním. Nepřehlédnutelný je způsob, jak listy vyrůstají – všichni známe
z procházek v lese spirály mladých listů kapradin, které se
postupně rozvíjejí. V akváriu k tomu pochopitelně dochází
také a je to zajímavé zpestření.
Naproti tomu Hygrophila difformis nemá listovou růžici,
ale stonek s listy, které pravidelně vyrůstají do stran v křížovém postavení. Nad hladinou (nebo blízko ní) tvoří emerzní
listy s úplně jiným tvarem.

Ceratopteris thalictroides, mladá rostlinka. Nový list se
rozvíjí ze spirály, která je pro kapradiny typická.
(Foto: Markéta Rejlková)

Další zvláštností kapradin je jejich rozmnožování. Rozlišujeme dva typy, pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní je zcela
zjevné – a velmi odlišné od jiných způsobů nepohlavního
rozmnožování, které známe u ostatních akvarijních rostlin.
Z růstových pupenů na okraji listů (tyto pupeny nejsou běžně
patrné, jejich umístění si většinou všimneme až tehdy, když
nastane fáze rozvoje nové rostlinky) vyrůstají dceřinné rostliny, které se během několika málo týdnů zvětšují a pouštějí
kořeny. Můžeme je oddělit poměrně záhy, nebo nechat srostlé
s mateční rostlinou, dokud starý list nezačne odumírat.

Ceratopteris thalictroide – dole mladé roztřepené listy,
za nimi tlusté řapíky starých mohutných listů, které
vyrůstají nad hladinu. A všude okolo kořeny, které nejsou
skryté v substrátu. (Foto: Markéta Rejlková)
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neobvyklým a nepřehlédnutelným prvkem stala jedna taková
urostlá kapradina. Velká a přitom s jemně dělenými listy.
Jak moc velká? No, než jsem před půl rokem definitivně
Ceratopteris thalictroides vymýtila (doslova), největší rostlina měla listy o délce asi jeden metr.
Takový kolos se pochopitelně nevejde do akvárií běžných
velikostí, natož do akvárií, které mám já – kapradiny jsem
pěstovala v 50 l akváriu s výškou 35 cm. Velká většina
rostlinné hmoty tedy byla nad hladinou – listy jsou tuhé a
nepoddajné, v žádném případě bych je nedonutila se ohnout
pod hladinou. Moje akvárium nemělo krycí sklo, takže se listy
prostě vydaly vzhůru, až narazily na horní desku skříňky
(akvárium není na skříňce, ale v ní, samozřejmě bez dvířek).
Tam se ohnuly a plazily se do strany. S krycím sklem běžné
tloušťky by si hravě poradily. Jednoduše se křehká rostlinka,
kterou jsem koupila necelý rok předtím v standardní prodejní velikosti (tj. s jemnými a měkce splývavými listy o délce
10-20 cm, z nichž se pochopitelně více než polovina při transportu odlomila), proměnila v monstrum. Řapíky listů měly
v průměru něco málo přes jeden centimetr. Spirály mladých
listů byly ohromné a nepřehlédnutelné. Líbilo se mi to,
opravdu moc. Co mi ale nejdřív kazilo dojem, potom trochu
překáželo a nakonec mě přivádělo k zuřivosti, byly kořeny
téhle krasavice.
Ceratopteris thalictroides rostoucí nad hladinou.
(Foto: Markéta Rejlková)

Pohlavní rozmnožování je nenápadnější a kdo si ještě
pamatuje ze školy něco o životním cyklu kapraďorostů,
odhadne, že se v běžných podmínkách zřejmě mladých rostlin
touto cestou nedočkáme. Rostlina, kterou máme v akváriu,
je sporofytem – tzn. nepohlavní generací, která tvoří spory.
Ty můžeme vidět na spodní straně listů jako drobné kulovité
útvary, rozmístěné v pravidelných rozestupech. Zbytek životního cyklu kapradin popíši jen velmi zkráceně, protože to pro
nás akvaristy není nijak podstatná záležitost a nerada bych
vás tím nudila;-) Ze spor vznikají miniaturní gametofyty,
které jsou pohlavní generací, tvoří pohlavní buňky a po jejich
splynutí vznikne již zase sporofyt.
Ceratopteris thalictroides se v dobrých podmínkách
množí rychle, takže za pár měsíců nebudeme vědět, kam další
přírůstky zasazovat. Navíc krása tohoto druhu vynikne tehdy,
pokud má okolo sebe dostatečný prostor. Potom si můžeme
opravdu vychutnávat kapraďovité zvláštnůstky – tvar košaté
rostliny s mohutnými listy, které směřují do všech stran,
jejich půvabné odvíjení ze spirály a případně i nové menší
rostliny, které z okrajů velkých listů spouštějí kořeny a začínají žít svým vlastním životem. Zní to krásně, když ale budete
mít příležitost zažít to ve svém akváriu, zjistíte, že je to až
příliš opravdové. Mateční rostlina je až příliš mohutná, nové
rostliny jsou prostě všude a jejich kořeny také.
S tímto druhem můžete dát svému akváriu zvláštní pralesní atmosféru. Pokud hledáte dominantu do velkého akvária
a obvyklé echinodory vás zrovna nelákají, určitě by se

Ceratopteris thalictroides okupující roh akvária.
(Foto: Markéta Rejlková)

Ceratopteris thalictroides nepotřebuje být vůbec zasazená
v substrátu. Na rozdíl od Ceratopteris cornuta, která běžně
spokojeně vegetuje i plovoucí na hladině, však zasazená
v substrátu prospívá lépe. Podle mých zkušeností má proto
také mohutnější kořenový systém (a celkově dosahuje větších
rozměrů) – neposuzujte to ale u rostlin, které kupujete.
Ty velmi často nemají kořeny vůbec žádné.
Kořeny jsou svazčité, husté a s bohatým vlášením.
Připomínají lodní lana – hnědavá, chlupatá a spletitá. Tenká,
skoro černá vlákna, která se z nich odvíjejí, jsou dlouhá a
vytvářejí džungli. Tak nějak to patří k pralesu. Problém je,
když se kořeny začnou moc roztahovat a při snaze o jejich
zkrocení se vám daří vytahovat rostliny i na druhém konci
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akvária. V mém případě byla hlavní rostlina zasazená v jednom zadním rohu zmiňovaného 50 l akvária. Tedy zasazená –
nechala jsem ji v košíčku, ve kterém jsem ji koupila, protože
původně rostlinky působily opravdu křehce a nebylo je čím
uchytit ve dně. Kořeny postupně narostly, probojovaly se až
do substrátu (akadama) a potom začaly z košíčku přetékat
všemi směry. Díky jejich síle už košíček neležel na dně, ale
několik centimetrů nad ním. Roh akvária byl naprosto
vyplněný tou chlupatou masou, což by nevadilo, protože
všechno zakrývala skořápka kokosového ořechu. Proto to také
dlouho ucházelo mojí pozornosti, že nastal problém jsem si
uvědomila až tehdy, když kořeny zahájily invazi do okolního
prostoru. Kdyby se to dělo skrytě v substrátě, nemusela bych
zakročovat, ale kořeny ze proplétaly vodním sloupcem a
nepřipadaly mi zrovna dvakrát hezké. Ovšem když jsem je
chtěla ustřihnout a vytáhnout z akvária, zjistila jsem, že už
stačily dalších 15 cm prorůst dnem na opačném konci. Kdo
má zkušenosti s akadamou, dovede si představit, jakou asi
masou pohnulo zatažení za neškodně vypadající kořínek.
Jednou za čas mi ale trpělivost došla a akvárium jsem těch
nejprotivnějších kořenů zbavila, zvířený substrát rychle sedá
a do druhého dne byla voda vždycky čistá. Během dvou týdnů
ale zase akvárium vypadalo chlupatě.

rastliny

Vzrostlá rostlina vytažená z akvária zabírala velkou část
délky vany. Mezi kořeny se téměř ztrácí košíček, ve kterém
byla původně ukotvená v akváriu. (Foto: Markéta Rejlková)

Bohaté dno je předpokladem, aby rostlina zmohutněla.
Pokud jí ho neposkytnete, monstrum se z ní s největší pravděpodobností nestane. Můj příklad není ale nijak extrémní, šlo
o akvárium téměř bez ryb (dva páry Nannacara anomala),
ale do substrátu tvořeného akadamou jsem dala několik
kuliček hnojiva Dupla. Vrstva substrátu byla poměrně malá,
jen asi 3-4 cm. Ostatní rostliny byly hlavně valisnerie a
echinodory... čím dál tím více je ale vytlačovala tato
dominantní kapradina.
Nemůžu se zbavit dojmu, že ve vysoké a prostorné nádrži
by z jednoho statného exempláře byl krásný ústřední motiv
akvária. Pokud by ovšem zůstal jediný, což je těžké. Já jsem
díky propleteným listům nad hladinou růst nijak nekorigovala, staré listy jsem ponechávala v akváriu a časem se
na nich vyvinuly další silné a velké rostliny, které z hladiny
opět spouštěly provazce vlezlých chlupatých kořenů a nad
hladinou rozprostíraly svoje krásné, lesklé, tuhé a naprosto
nepoddajné listy.
Jednoho dne jsem si řekla dost, to není akvárium, ale
nádoba na kořeny – a já bych přece jen potřebovala někdy
vylovit ryby nebo aspoň vidět, jestli tam ještě jsou. Celý ten
kolos, všechny velké, menší, malé i úplně prťavounké rostliny
jsem vyndala. Byly jich desítky, nejmenší jsem vyhodila,
středně velké donesla na Akvaléto do klubového stánku
a největší dala do kyblíku s vodou ke dveřím na balkón –
většina trčela z vody ven a škrábala mě do nohou, když jsem
chodila okolo. Několik týdnů se jim dařilo, potom jsem se
rozhodla uklidit nejen v akváriu, ale i v bytě, a Ceratopteris
thalictroides už nemám.
Pokud vás tahle rostlina zaujala a chcete si ji pořídit,
potom neváhejte, není opravdu nijak zvlášť náročná. Nepotřebuje silné osvětlení (při slabším osvětlení se listy hodně
vytahují) a určitě ne speciální dodávku CO2. Hnojivo do dna
pomůže, ale není rozhodně nutností. Jediné, co je potřeba mít
na zřeteli, je křehkost listů (i když to po tom, co jsem vylíčila,
možná zní podivně). Rostlina je pod vodou opravdu křehká
a rejdící ryby by ji mohly snadno poškodit. Při neopatrném
zacházení se často odlomí list hned u báze. Nevyhazujte ho,
ale nechte volně plavat na hladině, za nějakou dobu se na něm
objeví nové rostlinky.

I takhle nevzhledně může vypadat akvárium, kde se
rostlinám příliš daří. Kořeny Ceratopteris thalictroides
jsou prostě nezkrotitelné – a v tomto stádiu jsou navíc
spolu s tlustými řapíky jedinou částí rostliny, která je
vůbec v akváriu. (Foto: Markéta Rejlková)
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Dalším problémem by v akváriu mohli být plži, protože
Ceratopteris jim velmi chutná – samozřejmě jí nepohrdnou
ani ty ryby, které si rády občas uštípnou něčeho zeleného.
Proto, ač se Ceratopteris thalictroides doporučuje i začátečníkům, ne každý akvarista dokáže tuto dekorativní rostlinu
uspokojivě a dlouhodobě pěstovat. I tak ale patří ke „klasice“
sortimentu akvarijních rostlin – a naprosto zaslouženě.

Listy Ceratopteris thalictroides vyrůstající nad hladinu
akvária a obepínající zářivku. (Foto: Markéta Rejlková)

Dekorativnost této kapradině rozhodně nelze upřít.
(Foto: Markéta Rejlková)

ZASTŘIHOVÁNÍ ROSTLIN – JAK, KDE, KDY
Dario Schelfi
Dřív nebo později budeme muset přistoupit k zastřihování
rostlin v našem akváriu. Můžeme si vybrat z low tech nebo
high tech přístupu k akváriu, z rychle nebo pomalu rostoucích
druhů, hnojení na extenzivní nebo víc intenzivní způsob; tak
či onak se ale nebudeme moct vyhnout zásahu kvůli redukci
rostlinné hmoty, která nám už v tom omezeném prostoru
přerostla přes hlavu.
Zastřihování je zkrátka potěšení a kříž každého akvaristy.

turální zastřihování a zastřihování kvůli údržbě (resp. redukci
hmoty).
První míří zejména na zahuštění a posílení mladých
rostlinek, obzvlášť ve fázi po založení akvária, a kromě toho
také formuje celkový (a tedy hrubý) layout nádrže. Druhý
způsob je směřovaný k formování detailů, k udržování siluety
předem zvoleného obrazu a regulaci růstu v mezích struktury,
kterou si přejeme ve svém akváriu vidět.
Zastřihování rostlin proto představuje zásah, který má
zásadní význam při udržování našeho rostlinného akvária, ať
už ve fázi krátce po založení akvária, nebo při následné běžné
údržbě.
Zastřihování rostlin se provádí v místě internodia, což je
část stonku mezi dvěma uzlinami (z těch vyrůstají listy).
Použijeme k tomu hodně ostré nůžky. Řez by měl být čistý,
pokud možno bez „roztřepení“, tak aby mohlo dojít k jeho
rychlému zacelení a následnému rozvoji spících pupenů.
Obvykle se nechává těsně nad řezem několik milimetrů
malého pahýlu kvůli podpoření růstu nových listů, které jsou
takhle stimulované k rychlejšímu rozvoji.
Jedna z nejběžnějších chyb je ta, že se akvaristé
domnívají, že pokud rostliny zaštipují jen pomocí prstů
(silným stiskem stonku mezi palcem a ukazováčkem), nijak je

Jak zastřihovat rostliny?
Může se to zdát paradoxní, ale správná technika
zastřihování rostlin je pro mnoho akvaristů, kteří se ocitnou
zaskočení tváří v tvář rozbujelé vegetaci ve vlastní nádrži,
velkou neznámou. Ale... jak zastřihovat rostliny?
Tahle otázka ve skutečnosti není vůbec banální. I když
je pravda, že zdravý a bujný růst rostlin je často podmíněný (kromě jiného) dobrým plánem hnojení, do stejné míry
platí, že „donutit“ rostliny růst je jen polovina díla. Jen
správným zastřihováním dokážeme udržet vyvážený komplexní systém, který jsme měli v úmyslu při zakládání akvária
dosáhnout.
Tradičně (a často čistě kvůli tomu, že je to pohodlné a také
názorné) se rozlišují dva odlišné typy zásahu, a sice struk-
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tím nepoškodí. To je ale, ačkoli rostliny mají neuvěřitelnou
schopnost přizpůsobení se a obnovy vegetace po zničujícím
zásahu, pravda jen částečně.
Velmi často ale tlak, kterým působíme na stonek při stisku
prstů, způsobí nezvratitelné stlačení (a zničení) vrcholové
části odštípnutého stonku, které potom na následky toho
odumřou. Nové výhonky se proto objeví ne na poslední
uzlině, ale – v nejlepším případě – na některé z nižších uzlin.
Výsledkem jsou stonky s holými vrcholky, které se větví
o několik centimetrů pod tímto pahýlem.
Takže zastřihovat bychom měli pomocí ostré čepele,
v blízkosti uzliny... ale jak si poradit v případě hustého keře?
„Ideální“ zásah by spočíval v zastřihování stonků jeden po
druhém. Dobře ale víme, že v některých případech (kterých je
nakonec většina) to prostě není možné, díky spleti
zamotaných vzdušných kořenů a stonků. Rozplétat takovou
masu není vůbec snadné, takže je nejlepší nechat ji být a
přistupovat k trsu komplexně, tj. snažit se dosáhnout vhodný
a jednolitý tvar celé rostliny najednou.
Taková operace je na jednu stranu velmi ulehčená tím,, že
upravujeme celý keřík. Na druhou stranu má několik nepříliš
vhodných důsledků. Jelikož nemůžeme pracovat na
jednotlivých stoncích, při zastřihování de prostě nevyhneme
listům. Tuto techniku ale můžeme použít jen u trsů, které jsou
již upravené, tj. mají za sebou alespoň párkrát tvarovací
proceduru zastřihování.
Pokud jsme teprve ve fázi několika prvních zastřihovacích
cyklů, nezbývá nám tedy než vyzbrojit se velkou trpělivostí
a postupovat jak jen to jde po jednotlivých stoncích.
Takové zastřihování, které lze nazvat různě, jen ne jako
pohodové, vystavuje akvaristovu trpělivost tvrdé zkoušce. Měl
by totiž s pečlivostí a důsledností dokázat provést přesné řezy
ve změti stonků, které jsou občas hodně špatně dostupné
(zejména v případě trsů, umístěných u zadní stěny akvária).

rastliny

teprve o fázi primárního rozvoje akvária, budou delší než
stonky před nimi. U většího trsu by ten výškový rozdíl měl
činit několik centimetrů.
Tohle jsou samozřejmě jen rady, směřující k doporučovanému maximu; není ale vůbec vzácné setkat se s akvárii,
kde tato perspektiva není dodržována, a přesto působí na
diváka naprosto fantasticky.
Budeme-li postupovat stonek po stonku, podaří se nám
snáze vyvážit zastřihování tak, abychom přesně vybrali ty
rostliny, které by měly zůstat vyšší vzhledem k jiným, které
naopak potřebují radikálnější zásah. Takový přístup je, jak
uvidíme, obzvlášť vhodný u druhů, které by se měly rozvinout také horizontálně, tvoříc nakonec opravdové „plovoucí
ostrovy“, jako je tomu například u druhu Micranthemum
umbrosum.
Zastřihování údržbové (neboli redukční)
V této fázi už předpokládáme, že komplexní struktura
nádrže je již rozvinutá, a zaměřujeme se na tvarování a
definování prostoru, který má být vyplněn rostlinami. K tomu
využíváme malé zásahy, kdy dochází k odstřižení a přesazení
vrcholových partií (ale nejen těch).
Tyto udržovací zásahy jsou většinou daleko méně
invazivní, než strukturální řezy. Obzvlášť tehdy, když se nám
daří zásah vykonávat pravidelně, takže se vyhneme tomu, aby
se nám bujení rostlinné hmoty vymklo z rukou a my museli
najednou přemísťovat větší množství rostlin.
Je zvykem provádět zastřihování krátce předtím, než by
se vrcholky stonků ohnuly pod hladinou (pokud bychom
je ponechaly jejich osudu). Tím udržíme nezměněnou celkovou siluetu trsu. Pomocí vhodného zastřižení můžeme také
zvýraznit perspektivu, pokud budeme častěji regulovat růst
stonků, rostoucích v přední čísti trsu.
Když zdokonalujeme tvar rostlinného keříku, odstraníme
přitom stonky, které vyrostly mimo předurčenou siluetu, jsou
zdeformované, postižené nedostatkem některého prvku,
případně obzvlášť bohaté na vzdušné kořeny.
Velmi často stačí jednoduše počkat, až se stonky dotknou
hladiny, a potom čistým řezem odstranit zelenou hmotu jen
několik centimetrů pod vrcholky, abychom dosáhli rychlého
návratu vyváženého stavu.
Pozorování akvária je pravděpodobně jediný opravdový
způsob, jak se vyhnout „nadělání škod“. Zastřihování rostlin
má estetický přínos jedině tehdy, když ji provádíme velmi
opatrně a rozvážně, pozorujíc nejen konkrétní trs, s kterým
právě pracujeme, ale akvárium ve svém celku.
Dobře zastřižený trs může působit najednou vůbec ne
harmonicky, pokud přesuneme pohled na celou krajinu
akvária. Imperativem je tedy: rozvaha!
Pokusme se vyhnout tomu, abychom podlehli mánii
perfekcionismu. Velmi často je vhodnější zastřihovat rostliny
často a málo, než občas a ve velkém stylu. Jedno staré čínské
rčení, rozšířené mezi pěstiteli bonsají, praví: „Řež málo a nech
růst, potom řež znovu“.

Zastřihování po zasazení
Jak už bylo naznačeno, jeden z prvních cílů, který bychom
měli v novém rostlinném akváriu dosáhnout, je vytvoření
„objemu“. Je proto nevyhnutné, aby malé (a často křehké)
sazeničky nových rostlin dosáhly rozvoje zelené hmoty, tak
abychom s jejich pomocí vytvořili a zdokonalili vztah mezi
prázdnem a plností uvnitř akvária, které se právě snažíme
vytvořit.
První zastřihování bychom tedy měli vykonat tak, že
dočasně a částečně vynecháme aspekt konečného layoutu.
Při zakládání akvária jsme dali vzniknout hrubé „kosternaté“
struktuře našeho akvária; dalším naším zájmem je teď to, aby
rostliny rostly a robustněly. Necháváme je proto volně růst a
jakmile dosáhnou hladiny, zastřihujeme je zhruba v polovině
jejich délky. Už v téhle fázi provádíme řezy tak, abychom
dosáhli vzniku „skicového“ návrhu layoutu, který potom
později prohlubujeme a zdokonalujeme.
V této fázi je tedy vhodné postupovat pomaleji a opatrně a
snažit se dosáhnout toho, že stonky v zadní části, ač se jedná
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Dopad zastřihování na růst rostlin
Tento zásah bývá obvykle rostlinami dobře tolerovaný,
zejména pokud je v akváriu stabilní chemické a fyzikální
prostředí. Nejsou ale vzácné případy, kdy rostliny reagují na
zastřihování negativně, zastavují okamžitě růst a jeho obnova
trvá delší čas.
Často se k tomu přidá ztráta spodních listů nebo, což je
ještě horší, výskyt zelených či hnědých řas na starých listech.
často se podobné potíže objevují u druhů Limnophila
aquatica, Eusteralis stellata a Ludwigia glandulosa, které se
zdají být citlivější a reagují na řez hůře, než většina jiných
akvarijních rostlin.
Rostliny jako Rotala, Hygrophila, Juncus se zdají být
oproti tomu mnohem více „tolerantní“ a jen velmi zřídka
u nich dojde k zablokování růstu, přičemž může následovat
i rozvoj řas a proděravění starých listů.
V takových případech je nejlepším řešením oživit růst
postižené rostliny tak, že ji drasticky seřízneme několik
centimetrů nad substrátem a nahradíme veškerou starou
hmotu novou, takže postupujeme jako u „řízkování odspodu“
(viz Akvárium č. x).
Ať už zvolíme jakýkoliv přístup k zastřihování rostlin,
musíme mít na zřeteli, že se jedná tak či onak o jistou formu
„rozhození“ biologické rovnováhy, která je v každém dobře
fungujícím akváriu nezbytná. Na každou naši akci bude
následovat reakce (často ne bezprostředně viditelná), kterou
bychom měli při pozorování akvária odhalit a v případě
nutnosti zasáhnout.
Přehlížet nebo opomíjet tento jemný aspekt rostlinného
akvária by mohlo znamenat znehodnocení celé dosavadní
práce, takže je doporučeníhodné, aby péče následující po
zastřihování rostlin vždy brala ohled na předchozí zásah.
Pokud nezměníme náš zaběhnutý rytmus a styl práce s akváriem, které však počítají s plným růstem všech rostlin,
dopustíme se tak banální chyby, které bychom se mohli jinak
snadno vyhnout.
Když to řeknu jinými slovy, počítáme-li běžný stav plně
zarostlého akvária jako 100 % základ, a podle toho programujeme všechnu péči (hnojení, světlo, CO2), po zastřihování
s odstraněním 20 % rostlinné hmoty jsme nyní jen na 80 %,
kterým by měly být všechny další vstupy do akvária přizpůsobeny alespoň dočasně do doby, kdy zpozorujeme jasné
náznaky, že se růst po zásahu zase plně obnovuje.
Takže pokud dodáváme do akvária 50 jednotek živin,
pojímaných komplexně (světlo, CO2, hnojiva), do akvária se
100 jednotkami rostlinné hmoty, spolu se snížením této
hmoty o 20 % je nanejvýš vhodné o stejnou míru snížit i to
ostatní, dokud rostliny nezačnou zase normálně růst.

rastliny

Pokud rovnováha akvária záleží na vztahu mezi rostlinami
(a rybami) na straně jedné a různými faktory „podpůrného“
systému na straně druhé, potom výkyv na jedné straně této
osy nutně znamená, že celý systém pocítí následky.
Klasický příklad, který se používá k názornému předvedení tohoto aspektu fungování akvária, je zkoumání závislosti
mezi spotřebou živin (makro- a mikroprvků) a jejich asimilací
rostlinami.
Péče o rostlinné akvárium je většinou náročná, co se týká
dodávání živin, a to – jak je nám všem dobře známo – kvůli
množství faktorů, které akvaristu „nutí“ neustále kontrolovat,
jak se jeho rostliny vyvíjejí. Samostatné přidávání mikroprvků
a makroprvků (N, P, K) je systém, který je dnes velmi
rozšířený a všeobecně uznávaný. Umožňuje nám nastavit
vhodné hodnoty, které nejlépe podpoří růst rostlin v akváriu
– a tyto hodnoty se pochopitelně liší, ať už spotřebou
rostlinami, tak jejich setrváním ve vodě a v akváriu vůbec.
Proto je přidávání makroprvků a mikroprvků odděleně
logicky správnou cestou. Vzdělanější akvarista ví, že některé
prvky, které přidáme s hnojivem, jsou rostlinami přijímány
rychleji, než jiné; také ví, že některé takto přidané prvky
zůstanou ve vodě stabilní jen krátký, kratičký čas; jiné prvky
zato setrvávají ve vodě mnohem déle a jsou tak rostlinám
k dispozici prakticky neomezenou dobu.
Dává tedy smysl otázka, jestli při redukci „absorpčního“
prvku v tomto systému (rozuměj rostlin) není vhodné také
omezit množství prvků, které do systému přidáváme.
Odpověď je – jinak to ani nejde – pozitivní.
Všichni jsme se ve více či méně nápadné podobě setkali
s zablokováním růstu rostlin po jejich zastřihování. Jedná se
o přechodné období, kdy rostliny „reorganizují“ svůj vlastní
životní rytmus a věnují síly především tvorbě nových pupenů.
Pokud považujeme hnojení za jakousi „pohonnou hmotu“
pro naše rostliny, sytit vypnutý motor nejenže neprospívá, ale
může mít dokonce kontraproduktivní dopad. Živiny nebudou
přijaté rostlinami, takže zůstanou ve vodě a chtě nechtě tak
podpoří rozvoj řas. Rostliny, už tak zatížené řezy, které jsme
na nich provedli, nebudou mít sílu reagovat na rozvoj
mnohem přizpůsobivějších řas a ty jim vezmou takříkajíc vítr
z plachet.
Hnojit přiměřenou dobu před chystaným zastřihováním
(dejme tomu jeden týden) a zastavit další hnojení do té doby,
než se objeví neklamné známky opětovného růstu rostlin, je
velmi často ten nejlepší možný přístup.
Zastřihávat všechno, nebo po částech?
Empirický systém vysazení hnojiva je jen jedním z nástrojů, kterými disponujeme; až doteď jsem (úmyslně) mlčel
o dalším aspektu zastřihování rostlin. Ten je přímo úměrný
k množství rostlinné hmoty, kterou odstraňujeme, nebo lépe
řečeno ke kvantitě (počty stonků a trsů) rostlin, kterých se
zamýšlený zásah dotkne.
Kdybychom si mohli vybrat, velmi rádi bychom
přesvědčili naše rostliny, aby rostly všechny stejně rychle a

Hnojení a zastřihování
To, co jsem právě zmínil, přibližuje naší pozornosti
jeden z nejkontroverznějších a zřejmě i nejpodceňovanějších
aspektů podobných zásahů do akvária, a sice vztah mezi
hnojením a zastřihováním rostlin.
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stejnou mírou. Potom bychom mohli provést zásah v celém
akváriu najednou a vyřídit tak šmahem všechny rostliny.
Realita je ale úplně jiná, protože naše přání o rovnosti růstu
se vyplní jen vzácně.
Zastřihování rostlin tedy provádíme po částech a vždy
bereme do úvahy jednotlivé trsy a druhy rostlin. Vyhneme se
tak tomu, aby se akvárium dostalo do stavu vegetačního
„bloku“, který jsem už zmiňoval dříve. Stav jednoho trsu,
který je právě po zásahu a potřebuje se zotavit, je v tomto
případě pokaždé vyvážený tím, že většina rostlin je zrovna ve
stavu plného rozvoje. Díky tomu se (snad) nedočkáme
nekontrolovatelného rozvoje řas.
Pozorování a rozmýšlení ale zůstávají, jak bych rád
připomněl, naší jedinou jistotou a cestou k úspěchu.

rastliny

pěkný hustý a nízký trávníček díky vlastní technice péče
o akvárium je jedna věc, stříhat ho posedle jako by šlo o
golfový trávník zase jiná... Ale tak to zkrátka chodí.
Tenellus, Lilaeopsis, Utricularia & spol.
Zastřihnout stonek v úrovni uzliny je úplné jiná záležitost,
než zastřihnout list. Tuhle úvodní poznámku jsem si nemohl
odpustit a měli bychom se nad ní zamyslet, protože od ní se
odvíjejí všechny další úvahy a předpoklady.
Zastřihování rostlin, jak jsem víckrát zmínil, má (měla by
mít) dvě různé funkce: estetickou, protože nám pomáhá
udržovat harmonický obraz, který bychom svému akváriu
rádi vtiskli, a biologickou, stimulujíc rostliny k dalšímu
rozvoji růstu a produkci nových výhonků.
Tyto předpoklady mají logické opodstatnění jen tehdy,
pokud mají rostliny y našeho zásahu prospěch. Je tomu tak
při odstraňování přerostlých vegetačních vrcholků stonkových rostlin, které z pupenů vyženou nové boční výhonky
a rychle ztrátu hmoty doženou, díky tomu, že řez stimuluje
rozvoj spících pupenů... a dál už je to známý příběh.
Co už tak známé není, nebo to není aspoň často bráno do
úvahy, je skutečnost, že struktura listu (což je případ
trávníkových rostlin, které nemají pravý stonek) se jen špatně
přizpůsobuje případnému řezu. Důvody toho jsou snadno
odvoditelné. Řez stonku, kromě toho, že podpoří rozvoj
spících bočních pupenů, je jen počátečním momentem celého procesu. Řez bývá brzo „zapomenut“ jak samotným
akvaristou, tak i rostlinou. Zacelí se a stane se téměř
nepostřehnutelným, mimo jiné i proto, že je velmi brzo zakryt
nově vzniklou vegetací. Řez listu je naproti tomu momentem
jak počátečním, tak také konečným a definitivním, něčím, co
se nám jen stěží podaří zamaskovat. List už zůstane takový,
a to vlastně jen v nejlepších případech. Často okraje rány
zhnědnou vlivem oxidace a není také nijak vzácné, že se na
okrajové zóně usadí řasy.
A tak je nasnadě otázka, proč vůbec zastřihovat listy?
Důvod lze vystopovat, jak jsem už naznačil, v naší nutkavé
touze po dokonalosti. Potřebujeme jistoty a záchytné body.
Ty druhé hledáme (a nacházíme) snadno, ty první nikoliv,
a tak tedy bereme nůžky a srp se všemi důsledky.
Naše schopnost pozorovat (a přemýšlet) je často narušená
netrpělivostí a roztěkaností a směřovaná výlučně k naplnění
naší potřeby dosáhnout výsledků, které by měly být navíc
okamžité. Škoda.
Trávník z Echinodorus tenellus je trávníkem jen tehdy,
pokud dokáže růst přirozeně. Máme se o něj starat,
podporovat ho, stimulovat a ne ho drásat absurdními zásahy
pomocí nůžek. Osobně dávám přednost akváriím s přirozeným vzhledem. Raději tenellus, který je o něco vyšší, než
ten na fotografiích vyvolávajících „mrazení“, než trávník,
který vznikl pomocí neestetických a nešetrných zásahů. Ještě
lepší je akvárium bez trávníku, pokud by trávník měl být
produktem naší bezohledné neschopnosti pěstovat rostliny.
Ale to už jsou možná jen moje osobní názory...

Od teorie k praxi
Zatím jsme si pokusili vysvětlit, na co zejména si máme
dávat při zastřihování pozor, abychom našemu akváriu
umožnili stabilní rozvoj. Zmínili jsme také to, že správný
způsob zastřihování rostlin je jen jeden z faktorů, který
podmiňuje zdrav růst rostlin a kontinuální tvorbu nových
výhonků. Důležité přitom je, aby rostliny dlouhodobě
prosperovaly a nestávalo se, že např. ztratí spodní listy nebo
se stanou obětí útoku nehezkých řas.
Internodium je většinou to místo rostliny, na které se
musíme soustředit předtím, než vykonáme řez. Ale není to tak
pokaždé – proč, to si vysvětlíme hned.
V rostlinném akváriu většinou dominují stonkové rostliny,
které mají jasnou tu vlastnost, že jejich růst (prodlužující
se vrcholek stonku – apikální dominance) směřuje vzhůru
k hladině, což akvaristu chtě nechtě nutí k častým zásahům
a regulaci rostlinné hmoty. Jinak dojde po dosáhnutí hladiny
k ohnutí stonků a efekt už není zdaleka tak pěkný na pohled.
Není ale vůbec neobvyklé, že v nádržích použijeme i
rostliny, které mají úplně jiný způsob růstu a pochopitelně
vyžadují i jiný přístup. Právě těm se teď budeme věnovat.
Abych si to usnadnil, rozlišuji dvě typologie rostlin;
takové, které rostou víceméně lineárně (tj. odnožují ve směru
horizontálním), a ty, co rostou vertikálně. S ohledem na
toto rozdělení se pokusím shrnout základní poznatky o péči
a zastřihování těchto akvarijních rostlin a vyvrátit některé
legendy, které neúnavně kolují.
Ještě si ale dovolím jednu osobní poznámku: pro téměř
žádnou z rostlin, rostoucích lineárně a postrádajících klasickou dvojici prvků stonek + list, není zastřihování nijak
zvlášť dobře snášeným (a pravděpodobně ani přirozeným)
zážitkem.
Mám teď na mysli především tzv. trávníkové druhy,
ztělesňující pýchu a zoufalství mnohých akvaristů. Často
tito akvaristé vidí svůj sen o hustém a kompaktním trávníku
ztroskotat pod náporem řídkých a dlouhých výhonků.
Potom nastupuje neodolatelné nutkání stříhat, stříhat a
stříhat... Výsledky ale nejsou vždycky povzbudivé, aspoň
pokud to zhodnotíme okem psychologa, protože udržovat
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Není nutné, ale někdy pomáhá zastřihnout při zasazování
nových rostlin poměrně velkou část listů. Platí to u některých
výběžkatých rostlin, zejména pokud nejsou při nákupu
v úplně optimálním stavu, a usnadňuje to jejich uchycení
v akváriu. Je to případ třeba Lilaeopsis brasiliensis, které
takový zásah prospívá. Zřejmě je to kvůli tomu, že rostliny
takto ušetří část energie, kterou by věnovaly do výživy
vlastních listů, které se tak jako tak neudrží (je známým
faktem, že drtivá většina těchto rostlin je produkována ve
skleníku, a nikoliv v akváriu, takže po zasazení do naší nádrže
následuje nutná výměna listů). Nové výhonky z pravými
„vodními“ listy na sebe nenechají dlouho čekat.
Až na tento zvláštní moment považuji tedy zbytečné a
kontraproduktivní zastřihovat listy rostlin, tím spíše, pokud
rostou ve výběžkaté formě (množí se postranními výhonky).
Musí ještě zmínit, že úplně jiný zásah je ten, kdy potřebujeme
protrhat příliš husté trsy. Ty se dalším zahušťováním navršují
a rostlinky se šplhají jedna přes druhou. Přitom odstraňujeme
celé rostliny a takový zásah je rozhodně doporučeníhodný,
protože podporuje rovnoměrný a zdravý růst.

rastliny

Ačkoliv, tedy přinejmenším v teoretické rovině, nepotřebují opravdové zastřihování, v praxi dosahují tyto druhy
takové kompaktnosti a rozměrů, že je nutné jejich růst
prořeďovat. Jinak, není-li místo k růstu horizontálním
směrem, kupí se přes sebe mnoho vrstev. Spodní vrstvy jsou
ochuzené o světlo a „utlačované“ vrchními, které zase
nedosahují kořeny až do substrátu a často tak jeví známky
nedostatku některých prvků. Tento fenomén je dobře patrný
hlavně u Glossostigma elatinoides, která někdy, jako důsledek dosáhnutí právě popsané fáze rozvoje v akváriu, začne
nápadně a nehezky žloutnout.
Hustota těchto „trávníků“ je často taková, že je nemožné
snažit se odstranit i jen jednotlivé malé trsy výběžků, které
jsou někdy překvapivě dlouhé a rozvětvené. Zbytečné a zničující jsou i pokusy o vytažení jednotlivých rostlinek, protože jak
za ně taháme, rozvíjí se do nekonečné délky a riskujeme,
že spolu s nimi se zvedne ohromné množství jiných výhonků
a dokonce i substrátu.
Nejlepším řešením je tedy použít k zastřihování nůžky
s dlouhým špičatým ostřím, které je na konci zahnuté do
oblouku. To je velmi důležitý detail, protože jen zahnuté ostří
nám umožní provést čistý řez paralelní se substrátem také
v nižších sférách akvária. Pokud bychom použili obyčejné
nůžky s rovným ostřím, výsledkem by byly nespojité řezy a
nikdy bychom nedosáhli jednotného a kompaktního vzhledu,
který je potřebný pro harmonický dojem z trávníku. Je nutné
provádět řez ve stejné výšce, tak aby rostliny nasazovaly nové
výhonky zhruba ve stejné úrovni nad substrátem.
Stejné úvahy jako pro glossu platí i pro Hemianthus
callitrichoides, samozřejmě s odlišnostmi v detailech. Tento
druh se udržuje snadněji, protože jednotlivé stonky s lístky,
i když se roztahují do kobercovitého pokryvu, si stále udržují
svojí strukturální autonomii a je tedy možné zaměřit naše
zásahy na jednotlivé výhonky. Neměli bychom také podceňovat vlastnost, kterou HC má, a sice tendenci tvořit trávníky
ne úplně spojité s jednolitou výškou. Tuhle charakteristiku
rostlině vlastní bychom podle mě neměli potlačovat, ale
podpořit jí zastřihováním, které nebude tak uniformní, jako
u Glossostigma elatinoides.

Zvláštní případ Eleocharis acicularis
Ačkoliv jsem myslím dost jasně objasnil moje stanovisko
ohledně zastřihování výběžkatých rostlin, mám za to, že
Eleocharis acicularis může bezevšeho vystoupit ze zástupu
rostlin, které tento zásah na vlastních listech špatně snášejí.
Osobně, pokud si mohu vybrat, dávám vždy přednost
neinvazivnímu podporování přirozeného růstu rostlin, takže
v tomto konkrétním případě trávníku volím raději Eleocharis
parvula. I když v okamžiku nákupu je prakticky nerozlišitelná
od Eleocharis acicularis, po určitém čase růstu v akvarijních
podmínkách dosáhne ve srovnání s acicularis jednoznačně
nižšího vzrůstu.
Nehledě na to narazíme ale na velmi častá svědectví
akvaristů, kteří pěstují s velkým úspěchem acicularis,
přičemž jí zastřihují někdy až drastickým způsobem
skutečného stříhání trávníku v zónách, kde jsou zrovna listy
nejvyšší. Takový zásah umožňuje podpořit modelování
zvoleného layoutu zvýrazněním nebo potlačením perspektivy
a zvyšováním kontrastu případných kompozic kamenů či
kořenů v měkce působícím trávníku.
Moje skromná zkušenost v tomto směru mi dovoluje jen
konstatovat, že tento rostlinný druh opravdu nejeví známky
žádného zvláštního poškození řezem. Přispívá k tomu i
jemnost tenkých stvolů („listů“), které rychle zaplní prostor
mezi zastřiženými zónami a jak dojde k vzájemnému
promíchání, řezy se prakticky zneviditelní.

Micranthemum umbrosum a Elatine triandra
I když se nejedná o druhy typické pro tvorbu akvarijních
trávníků, jsme zvyklí je obdivovat jako rostliny keříčkaté,
s růstem téměř horizontálním, i když to je podmíněné zejména jejich velkou variabilitou v závislosti na podmínkách.
Růst těchto rostlin je tak rychlý, že vyžaduje neustálé
zásahy a zastřihování druhého typu, tj. kvůli regulaci
rostlinné hmoty. Ne vždy je ale zásah nutný jen z estetického
hlediska, protože – a to hlavně v případě Micranthemum
umbrosum – je to jediný způsob, jak udržet rostlinu v kompaktním stavu s hustým větvením. Jinak by se bez
pravidelného zastřihování trs celý rozpadl, protože by
převládl nekontrolovatelný a nejednotný růst jednotlivých
větviček různými směry.

Glossa a HC
Glossostigma elatinoides a Hemianthus callitrichoides:
zřejmě jsou tyto dva druhy mezi všemi poklady akvarijních
rostlin poslední dobou nejvíce v módě. Jedná se o dvě
lineárně rostoucí rostliny, které ve vhodných podmínkách
kolonizují celý povrch substrátu, do kterého jsme je vysadili.
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Většinou se nejedná o opravdové trávníky, ale spíš o
„zelené zóny“ tvořené hustými nižšími keříky, které jsou
doplněné nejčastěji nějakou kompozicí z kamenů a jinými
druhy rostlin s vyšším vzrůstem.
K zastřihování použijeme i v tomto případě nůžky s co
nejdelším a pokud možno zahnutým ostřím. Při střihu se
snažíme zdůraznit typický „polštářovitý“ charakter růstu,
ne ho potlačit.
Je bezesporu lepší provádět takový zásah co nejčastěji,
než jen jednou za delší dobu a drasticky. Tak se vyhneme
vzniku nehezkých „děr“ ve vegetaci, které se objevují po
radikálním zastřihování a nějaký čas trvá, než zarostou
novými výhonky.
Pokud rostliny správně pěstujeme, velmi rychle se po
zásahu zotaví a produkují nové výhonky, které trsy znovu
zahustí. Je výhodné zasadit rostliny v úvodu (platí to zejména
pro Micranthemum) po jednotlivých stoncích, případně ve
skupinkách po dvou či po třech. Následné zastřihování
potom bude rostliny nutit produkovat další a další výhonky
prakticky v matematické řadě.

rastliny

Ostatní rostliny s dlouhými listy
Nikdy jsem neviděl, ale líbilo by se mi, kdyby mě teď
někdo opravil, příklady akvárií osázených rostlinami jako
Vallisneria, Sagittaria, Crinum, Aponogeton apod., kde by se
po zastřižení části listu zóna řezu zachovala v plném zdraví,
bez žlutých okrajů a bez řas.
Je to jeden z nejrozšířenějších a přitom nejpřehlíženějších
fenoménů toho, o čem se tu bavíme, tedy zastřihování rostlin.
Mnozí akvaristé mají ve zvyku jednoduše listům rostlin,
které dosáhnou přílišné délky, v příhodném místě ustřihnout
vrcholovou část.
První myšlenka, která se mi vynořuje a neodpustím si ji, je
následující: Ale proč se používají rostliny tohoto typu, pokud
potom akvaristům nejsou vhod listy, splývající na hladině?
Otázku by mohl zodpovědět jen rozsáhlejší průzkum a možná
by zazněla i slova, nevhodná pro magazín, takže nechám
příslušné závěry na vás, čtenářích.
Co naopak udělat můžeme, je pokusit se převzít na sebe
roli pravověrných milovníků akvarijních rostlin a donekonečna opakovat, že až na vzácné výjimky se listy prostě stříhat
nemají. Můžeme je odstřihnout hned u báze, pokud jsou trsy
nebo jednotlivé rostliny extrémně rozložité, ale měli bychom
se opravdu vyhnout jejich stříhání a, pokud se nám skutečně
nelíbí dlouhé listy Vallisneria gigantea, zkusit prostě vyměnit
rostlinu.
Základní vlastností všech těchto druhů je právě ta, že mají
dlouhé splývavé listy – jsou to právě ony, co dělají rostliny tak
atraktivními. Je ale pravdou, že dokáží uspokojit naše
očekávání (jak estetická, tak pěstitelská) jen v prostorných
nádržích s výškou minimálně 50 cm.
Zakončím tuto krátkou úvahu ještě doporučením, že
rostliny bychom neměli vybírat jen na základě estetického
cítění, ale rozumem. Každý druh musíme posuzovat podle
jeho možné konečné formy, která se za několik měsíců po
zasazení do akvária může významně proměnit a právě s ní
budeme pak mít co do činění. Klasickým příkladem toho je
Sagittaria, která v dobrých podmínkách a s blížícím se
kvetením radikálně promění styl svého růstu a tvoří dlouhé
listy, které dosahují – a často přesahují – 40 cm.
Vybírejme si tedy i zelené obyvatele našich akvárií jen
s ohledem na to, co můžeme poskytnout my jim, a nikoliv
s jediným záměrem napodobit nějakou fotografii snů. Pokud
je totiž pravdou, že sny jsou touhy, někdy také do stejné míry
platí, že touha realizovaná smysluplně v nás může probudit
sny.

Micranthemum umbrosum těsně po zasazení.
(Foto: Dario Schelfi)

z AQUATABu
Přeloženo se souhlasem autora z:
[1] www.aquagarden.it

Hustý trs Micranthemum umbrosum.
(Foto: Dario Schelfi)
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z AQUATABu

NOVÉ IMPORTY RYB
Jiří Plíštil

Microctenopoma fasciolatum

V dnešní díle se podíváme na labyrintní ryby, které byly
v poslední době importovány. Poděkování patří firmě Profi
Aquarium za zapůjčení ryb k fotografování a pozorování.
zaujímavosti

(Boulenger, 1899) – Zástupce afrických labyrintek pochází ze
západní Afriky. Dorůstá délky 8 cm, pohlavní rozdíly jsou
snadno rozeznatelné. Samec je v dospělosti nádherně černě
zbarvený, samička zůstává nevýrazná, hnědavě zbarvená.

Betta dimidiata (Roberts, 1989)
Bojovnice vláknoploutvá z Indonésie patří mezi tlamovce.
Po výtěru samec pečuje o snůšku jiker v tlamce. Dorůstá velikosti okolo 5 cm. V ČR se ji již podařilo úspěšně rozmnožit.

Samec Microctenopoma fasciolatum.(Foto: Jiří Plíštil)
Samec Betta dimidiata. (Foto: Jiří Plíštil)

Samice Microctenopoma fasciolatum.(Foto: Jiří Plíštil)
Samice Betta dimidiata. (Foto: Jiří Plíštil)

Microctenopoma ansorgii
(Boulenger, 1912) - Tento nádherně zbarvený ostnoveček je
čas od času chován a odchováván v akvarijních podmínkách.
Pochází ze západní části Afriky a dorůstá 8 cm délky. Pohlaví
rybek je snadno rozlišitelné.

Betta cf. schalleri Kottelat & Ng, 1994
Další zástupce tzv. tlamovcových bojovnic, který dorůstá
okolo 10 cm. Původem je z Indonésie. Ryby jsou ve zbarvení
poměrně variabilní.

Samec Betta cf. schalleri. (Foto: Jiří Plíštil)
Samec Microctenopoma ansorgii.(Foto: Jiří Plíštil)

Samice Betta cf. schalleri. (Foto: Jiří Plíštil)

Samice Microctenopoma ansorgii.(Foto: Jiří Plíštil)
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MLSNÍ AKVARISTÉ
Roman Slaboch
Pozorní čtenáři minulého čísla jistě zaregistrovali Markétin závěrečný odstavec, ve kterém se veřejně svěřuje akvaristům se svou potřebou čas od času namočit sítě v tropických
vodách. Prozradím vám na ni ještě jednu její potřebu –
ochutnat vše neobvyklé a exotické. A tak, když jsme v jednom
malém mexickém městečku narazili na smažené rybičky
z Lago de Chapala, netrvalo její rozhodování déle, než 2 µs,
a už byly v košíku.

(Foto: Markéta Rejlková)

Zakoupené rybky jsme ochutnali, vyfotili a coby svačinku
(desiatu) vzali s sebou na průzkum jejich domovského jezera.
Bezprostředně po dosažení jeho břehu jsme je ovšem vyhodili
a dokonce ani věčně hladová Markéta vůbec neprotestovala.
Lago de Chapala je totiž naplněno kalnou vodou, nepříjemně
páchnoucí sirovodíkem, uvolňujícím se ze zahnívajícího
bahna. Představa, že jíme další zástupce zdejší ichthyofauny,
nám při pohledu na tuto stoku zvedala žaludek (již pozřené
testovací kusy jsme ovšem udrželi).
Nutno ale přiznat, že ryby, vylovené při namátkovém
průzkumu jezera, byly nádherné.

(Foto: Markéta Rejlková)

Pohled na tisíce smažených rybek, pocházejících z kolébky
řady vzácných akvarijních druhů, duši akvaristy sice trápí,
ale zase ne natolik, aby je neochutnal. Rybky byly přibližně
ve velikosti našich grundlí a byly také podobně upraveny.
Na konzumaci jsme se samozřejmě těšili všichni. Vlastní chuť
byla dost velkým zklamáním, ale „odborný“ rozbor skladby
konzumovaných ryb stál za to. V absolutní většině se jednalo
o u nás vzácně chované zástupce gudeovitých, především
o středně vzrostlé ilyodony. Tepelná úprava bohužel znemožnila konkrétnější určení do druhů. Pozdější průzkum
jezera (a literatury) ale přinesl kvalifikovaný předpoklad,
že mezi těmito „grundlemi“ jsou vedle tvarově snadno
identifikovatelných ilyodonů i poecilie z okruhu sphenops,
zástupci Aetaeniobius, Allotoca, Chapallichthys, Goodea a
Xiphophorus.

Východní cíp jezera. (Foto: Roman Slaboch)

Břeh Lago de Chapala. (Foto: Markéta Rejlková)
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Některé gudeovité ryby z Lago de Chapala a okolí:

(Foto: Markéta Rejlková)

Poecilia cf. sphenops. (Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Roman Slaboch)

Pasti na chytání ryb, které jsme našli přímo na břehu
Lago de Chapala:

(Foto: Markéta Rejlková)

Západ slunce nad Lago de Chapala – fotografie naštěstí
nezachycuje bzukot hmyzu a zápach. (Foto: Markéta Rejlková)

Lago de Chapala je největším mexickým jezerem a je zdrojem obživy velké části obyvatel státu Jalisco a Michoacán,
na jejichž hranicích leží. Vzhledem ke stále se zmenšující
ploše jezera a jeho značnému znečištění se ale budou muset
v nejbližší době přeorientovat na něco jiného. Tak jako my.
biotopy

(Článek byl inspirován diskusním vláknem „Trochu drsná téma“
na AKVA.sk.)
(Foto: Markéta Rejlková)
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IKANPEMBURU (7): MUAR, JOHOR, MALAJSIE
Zhou Hang
Od 31. ledna do 2. února 2004 jsme měli Desmond,
Andre, Benjamin a já šanci navštívit Muar v malajském státě
Johor. Doufali jsme, že se nám poštěstí najít nějaké divoké
bojovnice jako Betta bellica, B. persephone a B. coccina.
Když jsme dojeli na místo, bylo už po šesté hodině večer.
Scenírie obklopující silnici nás ničím nezaujala – ta oblast
byla prostě moc rozvinutá. Neviděli jsme ani kus původního
pralesa.
Byl zrovna svátek Hari Raya, ale nějak se nám podařilo
sehnat čínského taxikáře. Dohodli jsme se nakonec na obstojné ceně na hodinu, takže jsme byli nachystaní na druhý den.

Sungai Muar. (Foto: Zhou Hang)

(Foto: Zhou Hang)

Bažina se potom proměnila na palmové plantáže. Cestou
jsme, asi 30 km před Pagohem, míjeli malou říčku na jedné
takové plantáži. Za plantáží byl nějaký kopec. Chytili jsme tu
pár polozobánek (Hemirhamphodon sp.) a Rasbora elegans.
Směrem ke kopci vedla úzká betonová cestička. Rozhodli jsme
se zkusit štěstí a zamířit k prameni.
Trasa našeho výletu – oranžově den 1. a modře den 2.
(Foto: Zhou Hang)

Ten kopec byl ve skutečnosti plantáž na pěstování
kaučukovníku; náhodou jsme podél cestičky narazili na velmi
mělký potok. Hladina byla max. 5 cm vysoko, bahnité dno
bylo pokryté napadaným listím. Když jsme do potoku
vstoupili, zahlédli jsme ryby. Ze způsobu, jakým se okamžitě
schovaly do přirozených úkrytů, nám bylo okamžitě jasné,
že jsou to bojovnice!
Benjamin tu chytil první rybu – byla pokrytá bahnem,
ale brzo se ukázalo, že je to Betta pugnax. Místní populace
byla menšího vzrůstu. Většinu malých rybiček jsme pustili,
jen několik subadultních jedinců putovalo do našich sáčků.

Den 1.
Ráno jsme vyrazili z Muaru po silnici č. 24, potom jsme
zabočili směrem na Pagoh. Naše první cílová lokalita bylo
bažinné území nedaleko Kampong Singkang. Po silnici č. 24
jsme vlastně do Muaru přijeli, takže jsme neztráceli čas
blouděním, ale jeli jsme na jisto.
A tohle je jedno z prvních míst, kde jsme zkusili štěstí.
Velmi pomalu tekoucí černá voda, ale nepovedlo se nám
chytit nic jiného, než vrčivku Trichopsis vittatus:
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Najednou jsme se dostali do míst, kde už nebyly vůbec
žádné plantáže. A potom tam byl také malý potok, který
přitékal z džungle. Vypadal velmi zdravě a podobal se na
některá místa, kde jsem chytil hodně rasbor během mých
předešlých cest.
Tak jako obvykle, vydali jsme se proti proudu. Šli jsme po
malém novém chodníčku až na jeho konec – nic tam nebylo,
nechápu, k čemu sloužil. Jediný nadějný odhad byl ten, že ho
používají profesionální lovci ryb.
Jak se ale ukázalo, ten potok byl velmi nezdravý –
používám tohle označení pro toky, které mají velmi chudé
zastoupení vodního hmyzu apod. Bylo tu jen pár vrčivek,
osamělá Rasbora einthovenii a Desmond chytil do své sítě
Betta imbellis!! Ten potok musel být nějak znečištěný, jinak
by tam bylo mnoho ryb...
Parametry vody: teplota 28,0 °C, pH 4,5.

(Foto: Zhou Hang)

Parametry vody: teplota 27,8 °C, pH 5,5; vzal jsem s sebou
i test na KH, ale nepoužil jsem ho...
Kromě Betta pugnax se mi podařilo chytit i dvě mřenky.
Později byli identifikované jako Lepidocephalichthys sp.
Ostatní z party je nedokázali chytit... no, myslím, že kromě
štěstí v tom hrálo roli i jejich vybavení, obzvlášť Desmondova
podomácku vyráběná skládací síť.

(Foto: Zhou Hang)

Vrátili jsme se na západ, k Bukit Kepong. Na půl cesty
jsme ještě zastavili u jednoho rybníčku. Kromě nádherných
kvetoucích leknínů jsme viděli neznámé cichlidy a chytili jsme
vrčivky a divokou formu pavích oček.

(Foto: Zhou Hang)

Na východní straně Mt. Ophir byla plantáž. Pokračovat
v cestě směrem zpátky do Muaru se nám nezdálo zrovna
slibné, takže jsme zaplatili 1 RM za vstup do Mt. Ophir...
a rozhodně jsme nelitovali!
Voda byla studená a čistá. Byla to pro nás krátká úleva
a odpočinek.
Parametry vody: teplota 26,0 °C, pH 6,0.

Hmm, v mé síti není nic moc zajímavého. (Foto: Zhou Hang)
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Když jsme večer dorazili do hotelu, jediný čichavec
perleťový (Trichogaster leeri) byl bohužel mrtvý. Chytili jsme
ho na začátku dne ve strouze podél palmové plantáže. Pršelo
a neměli jsme čas nalovit nějaké dospělce, kteří vypadali
velmi tmavě.

(Foto: Zhou Hang)

Den 2.
Poslední den jsme se rozhodli podívat se, jak to vypadá
na druhé straně Mt. Ophir. Jeli jsme západně do Marlimau a
potom na sever do Chin Chin a nakonec do Bukit Aslonahan.

(Foto: Zhou Hang)

Jsou zaměstnaní sbíráním mechu. Myslím, že Andre se
snažil ulovit nějaké krevety. (Foto: Zhou Hang)

(Foto: Zhou Hang)

Tohle je první potok, u kterého jsme zastavili. Byl velmi
hustě zarostlý, takže jsme měli problémy v něm cokoliv chytit.
Ale v malé strouze, která se do něj vlévala, jsme chytili

Najednou jsme zahlédli rybu; i když nikdo z nás neměl
s sebou síť, chytili jsme ji. Vím jen to, že je to kaprovitá
ryba. Ve fotonádržce se chovala agresivně. (Foto: Zhou Hang)
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spoustu nádherných Rasbora einthovenii a nečekaně velkého
samce Betta pugnax. Nikdy předtím jsme nechytili Betta
pugnax v potoce, jako je tenhle. Což znamenalo, že nahoře
proti proudu by mohlo být něco zajímavého; velká škoda,
že jsme neměli čas to tam jít prozkoumat.
Parametry vody: teplota 27,5 °C, pH 4,5.
Jak jsme se blížili k západní straně Mt. Ophir, scenérie se
měnila. Okolí vypadalo čím dál tím slibněji. Potom jsme
narazili na malý potok. Vtékal do téhle bažiny:

Rasbora bankanensis. (Foto: Zhou Hang)

Takže jsme dorazili na náš poslední biotop. Byl těsně za
plánovanou vojenskou základnou. Bylo to typické stanoviště
pro bojovnice. Původní cíl naší výpravy, tři druhy bojovnic,
se mi okamžitě vynořil v mysli – a jsem si jistý, že i ostatním.
Našli jsme tu drobné Betta pugnax. Byla to malá populace. Benjamin chytil nějakou zablácenou bojovnici, ale
nechtě ji pustil. Podle něj to rozhodně nebyla Betta pugnax;
už jich předtím chytil tolik, že o jeho slovech nepochybuju.
Říkal, že ta ryba měla jiný tvar těla, takže to mohla být nějaká
bojovnice ze skupiny coccina! A on prostě nedával pozor!!
A to bylo jedinkrát, co jsme ji chytili!!!
Parametry vody: teplota 27,0 °C, pH 4,0 (!).
(Foto: Zhou Hang)

Chytili jsme tam nějaké malé rasbory – nejdřív se nám
zdály být podobné Boraras sp., ale později, když jsme chytili
i větší jedince, ukázalo se, že jde o Rasbora elegans.
Parametry vody: teplota 27,4 °C, pH 5,5.

Tohle je jeden z těch větších exemplářů Rasbora elegans,
které jsme zde chytili. (Foto: Zhou Hang)
(Foto: Zhou Hang)

Benjamin tu chytil obrovskou pijavici. On a Andre tak
okamžitě vylezli z vody, protože si pořádné oblečení zapomněli v hotelu. Desmond a já jsme postupovali dál. Podle
rostlin, které tohle místo obklopovaly, jsme mohli usuzovat,
že potok tady vzniknul teprve nedávno. Kromě Rasbora
elegans jsme chytili i několik Rasbora bankanensis.
Na konci tohoto dočasného toku jsme našli kuřecí farmu,
což bylo i vysvětlení pro zápach, který se tu linul všude okolo.

Na spáteční cestě jsme plní lítosti a výčitek!!!!!!
Místa, o kterých čteme, musíme opravdu navštívit a konečně zjistit, jak to tam vypadá. Takže i když jsme nechytili
nic zajímavého (ale pro Andreho byly Betta pugnax, B. imbellis a dokonce i vrčivky víc než dost), aspoň známe skutečnou situaci v Muaru a ne nějaké staré údaje z Aqualogu!
pre začiatočníkov
Příští cesta bude nejspíš „pomsta Ayer Hitam“. Když
se ohlížím zpátky, jeli jsme tam nepřipravení. A taky tam
musíme jet vrátit hotelový klíč :-)

Zatímco jsme lovili ryby, taxikář se šel zeptat místních. kde
bychom mohli najít nějaký menší potok. A vrátil se s pozitivními zprávami.
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KARDINÁLKA ČÍNSKA A JEJ ODCHOV
Mikuláš Šusták
Odchov
Vytieraciu nádrž o objeme približne 12 litrov je vhodné
osadiť molitanovým filtrom napojeným na vzduchovací
motorček, teplomerom, ohrievačom s termostatom a vytieracím roštom. Žiadaným doplnkom je jávsky mach, ktorý
poskytne v novom prostredí elementky rybkám možnosť
úkrytu a zároveň poslúži pri samotnom výtere. Pokiaľ je to
možné, nádrž treba umiestniť na miesto s trochou slnečného
svetla. Polystyrén poslúži ako vhodná podložka, umiestnenie
čiernej fólie medzi polystyrén a akvárium zjednoduší
pozorovanie ikier na dne akvária. Čisté dno bez štrku zaistí
pozorovateľovi nerušený výhľad na ikry a zároveň uľahčí
odsávanie nečistôt počas pravidelnej výmeny časti vody
v elementke.

Kardinálka čínska. (Foto: Patrik Bíro)

Kardinálka čínska (Tanichthys albonubes) patrí k nenáročným druhom akváriových rýb. Často je nazývaná nepravou
neónkou.

Rošt
Jedinou úlohou roštu je ochrana nakladených ikier pred
kanibalizmom rodičov. Mal by však spĺňať viaceré kritéria,
a to hlavne čo sa týka súladu s interiérom nádrže. Tmavé
farby síce kontrastujú so svetlými ikrami, pôsobia však
nenápadne a podstatne menej rušivo. Najväčšou výzvou
ostáva samotné konštrukčné riešenie. Pri výbere materiálu
je potrebné vyhýbať sa látkam, ktoré by mohli akýmkoľvek
spôsobom znehodnotiť kvalitu vody, poprípade svojou
toxicitou dokonca spôsobiť úhyn rýb. Vhodným kandidátom
na rám roštu sú bezpochyby materiály umožňujúce mechanické spájanie jednotlivých častí bez potreby dodatočnej
lepiacej zložky.
Jedno z mnohých riešení (priamo z dielne autora článku)
vypadá nasledovne: lišta na kabeláž, záhradkárska sieťka
proti ohrýzaniu kôry a rybársky silón. Lišta na kabeláž je
absolútne ideálna na zhotovenie rámu. Jednotlivé časti sa
dajú do seba zasúvať, prierez je pravouhlý, vyrába sa z umelej
hmoty a v ponuke je vo viacerých farebných variantoch.

Pôvod
Pochádza z južnej Číny. Bola objavená v roku 1932
čínskym skautom menom Tan v pohorí White cloud. Odtiaľ
pochádza aj názov: Tanichthys = Tanova rybka, albonubes =
White Cloud, v preklade Biely oblak. Prvý známy import do
Ameriky prislúcha doktorovi Eastmanovi. Po prvý krát sa ju
v zajatí podarilo odchovať Williamovi Th. Inesovi, ktorý
obdržal rybky priamo od Eastmana. Do Európy sa kardinálka
dostala v roku 1938, bola importovaná z Ameriky nemeckou
firmou menom Aquarium Hamburg.
Charakteristika
Kardinálka je spoločenská rybka, mala by sa chovať
v 5 a viacčlenných húfoch. Dorastá do dĺžky 4 cm a je veľmi
znášanlivá v rámci druhu, ako aj v spolužití s ostatnými
druhmi rýb. Obľubuje nádrže so zarastenými oblasťami,
avšak s dostatkom voľného miesta na plávanie. Zdržiava sa
prevažne v stredných a horných vrstvách akvária.
Nároky
Dobre znáša chladnejšiu vodu v rozmedzí 18 až 23 °C,
prežije pokles teplôt až do 5 °C. Je preto vhodná do
miestností bez vykurovania. Nenáročná je nielen s ohľadom
na teplotu, ale aj na kvalitu vody. Preferuje však čistú,
neutrálnu a mäkkú vodu. Čo sa týka samotného chemizmu,
pH by sa malo pohybovať v rozmedzí 6,0 až 8,0, dH 5 až 19.
Pohlavie
Samčekovia kardinálok majú v porovnaní so samičkami
intenzívnejšie sfarbenie a zároveň sú štíhlejší.

Konštrukcia roštu. (Foto: Mikuláš Šusták)
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Konštrukčný postup možno zhrnúť do pár krokov. Lišta sa
skladá z dvoch zasúvateľných častí. Jedna plní funkciu
jednostrannej koľajničky a druhá trojstranného krytu. Krycia
časť je robustnejšia, nareže sa preto na veľkosť dlhšej strany
akvária v počte 2 kusy. Z koľajničky sa taktiež odrežú 2 kusy
o veľkosti rovnajúcej sa súčtu dĺžok kratšej a dlhšej strany
akvária. Narezané koľajničky sa zalomia na 2 miestach do
pravého uhla tak, aby od okraja po miesto zlomu bola
vzdialenosť polovice dĺžky dlhšej strany akvária a medzi
dvoma zlomami vzdialenosť kratšej strany akvária. Takto
získané diely sa do seba pozasúvajú a vznikne obdĺžniková
konštrukcia rámu.
Veľmi významným prvkom celej konštrukcie je umelohmotná záhradkárska sieťka. Predáva sa s rozličnou
veľkosťou oka, pre kardinálky postačuje rozmer 4x4 mm.
Sieťka sa ku konštrukcii upevní rybárskym silónom. Pri
dostatočne presnom nameraní, zrezaní a následnom
poskladaní rám tesne zapadne do akvária a samovoľne drží
v želanej výške nad dnom.

pre začiatočníkov

Ikry. (Foto: Mikuláš Šusták)

Pár sekúnd po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Deň po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Vývoj
Drobnučké stvorenia (v čase vyliahnutia majú približne
4 milimetre) vystreľujú z dna ako projektily a prilepujú sa na
všetko možné, čo je v dostrele. V tejto fáze majú tieto malé
čudá ešte veľmi ďaleko k výzoru dospelého jedinca. Nad
žĺtkovým vakom sú zárodky očí. Dosiva sfarbené telo je
posypané čiernymi bodkami.
Dva dni po vyliahnutí sa žĺtkový vak stále viac zmenšuje.
Na priesvitnej hlave sa vyvíjajú oči. Miniatúrne živočíchy
poprilepované na skle akvária pri zväčšení nápadne pripomínajú návštevníkov z inej planéty. Po tele je možné
pozorovať jemnú čiernu pigmentáciu.
Tretí deň po vyliahnutí. Deň “D”. Nastal čas odlepiť sa od
skiel akvária a naučiť sa plávať. Prechod zo zvislej do
vodorovnej polohy. Vo svetle je vidieť nádherné modro-zelené
sfarbenie. Nevyhnutnou výbavou v tejto fáze sú zárodky
chvostíka a plutiev. Žĺtkový vak je už fuč, takže nastal čas
hodiť okom po nejakej potrave.
Do týždňa od svojho prechodu do zvislej polohy neprejdú
kardinálky príliš veľkým vývojom. Plôdik sa postupne
rozpláva po akváriu a začína sa zháňať po potrave, je preto
potrebné začať ho prikrmovať.
Po dvoch týždňoch možno v priehľadnom tele pozorovať
chrbticu, chvostová plutva sa vývojom neustále zdokonaľuje.
Mladé rybky už prijímajú drobnú potravu, ako napríklad

Elementka s roštom. (Foto: Mikuláš Šusták)

Výter
Do pripravenej elementky s roštom sa umiestni párik,
poprípade trojica v zložení dvaja samčekovia a jedna samička.
Rybky je vhodné pár dní intenzívne kŕmiť živou, respektíve
mrazenou potravou.
Samička pripravená na trenie je nápadná svojim veľkým
zaguľateným bruškom. Môže naklásť až do 300 miniatúrnych
ikier, buďto naraz, alebo v priebehu viacerých dní. Jednou
z možností, ako stimulovať rybky k treniu, je nechať ich istý
čas v chladnejšej vode.
Liahnutie
Zhruba do 1 až 2 dní sa oplodnené ikry dajú do pohybu.
Je to neklamný signál toho, že plôdik sa pýta na svet.
Spočiatku začnú ikry jemne poskakovať po dne, aby z nich po
pár minútach začali vystreľovať chvostíky. Čerstvo narodený
plôdik sa následne vydáva “Brownovým neusporiadaným
pohybom“ na dráhu života.
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nálevníky alebo vločkové krmivo rozdrvené na prach. Pre
začiatočníkov je práve druhý z uvedených spôsobov ten najjednoduchší a najprístupnejší spôsob získania potravy pre
plôdik. Vločkové krmivo sa vysype na pevný podklad,
napríklad do vrchnáka od detskej výživy.
Následne sa vonkajším vrúbkovaným okrajom vrchnáka
od PET fľaše postupným utláčaním drví na prášok. Vznikne
tak skutočne jemné krmivo, ktoré sú schopné prijať aj
miniatúrne ústa týždeň starých kardinálok. Touto metódou sa
dá dokonca získať jemnejší prášok ako je ponúkaný výrobcami v práškových mikrokrmivách.
Dôležité je tiež zabezpečiť, aby potrava neostala plávať na
hladine a padala dole vodným stĺpcom. Opäť jednoduchá
a praktická pomôcka: predpripravené rozdrvené krmivo
sa zmieša v nádobke s vodou z elementky, nasaje do injekčnej
striekačky a vstrekne pod hladinu. Odmenou za pravidelné
kŕmenie (2-krát denne) je bruško krásne vypasené od
potravy.
V súvislosti s kŕmením je dôležité pripomenúť pravidelnú
výmenu časti vody, raz za týždeň zhruba jednu pätinu. Pri
výmene sa hubkou na riad poutiera dno akvária pokryté
výkalmi a ich zvyšky sa následne po opätovnom usadení
odsajú hadičkou.
V štyroch týždňoch sa už malé kardinálky nápadne podobajú na rybu. Všetky plutvy sú pekne vyvinuté. Krížom cez
chrbát sa im tiahne nádherná modrá čiara. Je dosť možné, že
práve tento úkaz prispel k pomenovaniu „nepravá neónka“.

Piaty týždeň je možné začať rybky prikrmovať
žiabronôžkou soľnou. Sú dva spôsoby, ako si zabezpečiť
žiabronôžky; priamy nákup v predajni alebo domáci odchov.
Odchov v domácich podmienkach je nenáročný. Do litra
odstátej vody sa rozpustia dve polievkové lyžičky soli, pokiaľ
možno nejodidovanej. Do takto pripraveného slaného roztoku sa nasypú vajíčka (v skutočnosti sa jedná o vysušené
cysty) žiabronôžky, ktoré je možné zakúpiť v akvaristických predajniach. Vodu je vhodné jemne víriť vzduchovacím
kameňom.
V závislosti od tepelných podmienok, pri izbovej teplote
zhruba do dvoch dní, sa začnú z vajíčok liahnuť žiabronôžky.
Po vyliahnutí sa odstaví vzduchovanie. Prázdne škrupiny cýst
ostávajú plávať na hladine, nevyliahnuté vajíčka klesnú na
dno a vyliahnuté žiabronôžky plávajú vo vodnom stĺpci.
Zapnutou lampou ich možno sústrediť do jedného miesta
v nádobe, pretože plávajú za svetlom. Následne sa stiahnu
hadičkou a prelejú cez hustú textíliu alebo kuchynskú
papierovú utierku, upevnenú na sito. Vyliahnuté žiabronôžky
je potrebné skŕmiť čim skôr po vyliahnutí, pretože rýchlo
strácajú na nutričnej hodnote. Pozorovať maličké rybky,
naháňajúce po nádrži živú potravu, býva úchvatným divadlom. Hlavne na začiatku kŕmenia, keď si ešte len zvykajú
na pohyblivú potravu. Spočiatku musia prekonať strach,
ale zvedavosť a hlad postupne spravia svoje. Na chrbte a
brušku majú rybky v piatom týždni jemné pigmentovanie
a na chvoste možno pozorovať zárodok čiernej škvrny.

Dva dni po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Dva týždne po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Tri dni po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Štyri týždne po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Týždeň po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Päť týždňov po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)
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Šesť týždňov po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)
Dva mesiace po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Dospievanie
V siedmom týždni sú už rybky výzorom takmer úplne
dospelé. Majú krásne sfarbené plutvy a chvost. Dokonca je už
možné pozorovať charakteristické „tance“ s roztiahnutými
plutvami, ktoré sú pre kardinálky typické.
Sedem týždňov po vyliahnutí. (Foto: Mikuláš Šusták)

Na záver
Tanova rybka z pohoria White Cloud je vďaka svojej
nenáročnosti odchovu vhodná i pre začínajúcich nadšencov.
Je ideálnym sprievodcom na ceste do sveta akvaristiky.

V šiestom týždni sa mladé rybky svojou telesnou stavbou
stále viac približujú k výzoru dospelých jedincov. Zreteľné
je červené sfarbenie chvosta s čiernou škvrnou uprostred.
Jemné sfarbenie sa objavuje aj na okraji plutiev.
reportáže
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AQUA REEF ŽILINA
Lukáš Štrba, Jana Feilerová
Momentálne najväčšia akvaristická predajňa v Žiline sa
nachádza v centre mesta, na ulici Romualda Zaymusa 6.
Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok 9.00-12.30, 13.00-18.00; Sobota 9.00-12.00

pohľade na tieto akvária sme neraz rozmýšľali nad založením
nejakého toho „reefu“. Avšak ako to býva, odradila nás nielen
náročná starostlivosť, ale aj cena. Preto namiesto zriadenia
si „mora“ u seba doma chodievame obzerať „more“ na tieto
miesta.
V nasledujúcej miestnosti si prídu na svoje milovníci
sladkovodnej akvaristiky. Či je to už výberom rastlín alebo
rýb. Niekedy sa tu nájdu aj nejaké tie obojživelníky a
bezstavovce – ako napríklad kraby, raky a rôzne druhy
krevetiek. Momentálne vás môže prekvapiť aj akvárium
s „malým“ kajmanom. V miestnosti sa nachádza mnoho
malých nádrži s najrozličnejšími druhmi rýb a dve väčšie
akvária s rastlinami. V súčasnosti ich tam však mnoho
nenájdete, pretože odber rôznych náročnejších a vzácnejších
rastlín v Žiline nie je až taký veľký. To ale neznamená, že
tam nekúpite, čo chcete. Rastliny si totiž môžete pokojne
objednať priamo v predajni (Rataj) a do týždňa - dvoch ich
máte doma v akváriu. To iste platí aj pre ryby a techniku
(filtre, svietidlá, náplne, chemikálie...). Zakúpiť môžete aj
osmoticky upravenú vodu – nezabudnite si však doniesť
vlastnú bandasku. Ale aj keď zabudnete a v predajni sa nejaká
voľná nájde, predavač vám rád požičia.

(Foto: Jana Feilerová)

Ricardo963:
„Bol som, videl som, fotil som. Jedným slovom paráda.
Okrem bežných rýb a slušného sortimentu sa tu dá vidieť aj
to, čo inde nie. Som rád a neľutujem, že som si spravil výlet
do Žiliny.“
(Foto: Jana Feilerová)

Akvaristiku nájdete na poschodí. Hneď potom, ako
vyjdete po schodoch, sa ocitnete v „predmiestnosti“ ktorá
by sa dala opísať ako miestnosť relaxačná, keďže sa tu
nachádza gauč s veľkým akváriom, ktoré je momentálne
bez osadenstva.
Samotná predajňa sa skladá zo štyroch miestností. Prvé
tri miestnosti sú venované výlučne akvaristike. V poslednej
môžete nájsť vtáctvo, drobné zvieratá, kŕmny hmyz, plazy
a potreby pre ne.
Ako prvé zbadáte morské akvária, ktoré potešia nejedno
oko. Nás vždy upútali morské sýtočervené krevetky. Pri

manoh:
„...ale stačí sa opýtať a oni zoženú na objednávku
čokoľvek, nech ide aj o jeden kus... mám s nimi tie najlepšie
skúsenosti“
V predajni sa málokedy nájde akvárium, ktoré by nebolo
niečím osídlené. Sem tam sa v nádrži nájde nejaká tá
mŕtvolka, no pri takom množstve je to podľa nás prijateľné.
Avšak akváriá sú čistené každodenne po častiach, takže ani
prípadné mŕtvolky sa nestihnú v nádržiach „ohriať“.
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rybičky, keďže máte na výber nespočetné množstvo druhov
a značiek.
Miestnosť venovaná drobnochovateľom je plná králikov,
morčiat, myší, potkanov, vtákov, kŕmneho hmyzu a je tu aj
niekoľko plazov.

(Foto: Jana Feilerová)

zabo:
„Žilina - R. Zaymusa 6 - AQUA REEF – Predajňa hore
na poschodí. Prevažne akvaristika (90 %). Pri vstupe
6 morských akvárií – ryby (veľmi pekné – názor laika),
kraby, krevetky a iná háveď + 3 sladkovodné akva. Ďalej
cca 30 akvárií, jedno akva s rastlinkami, jedno s diskusami,
jedno s murénami :-) Ceny – tetra neónová, tetra červená
12 Sk, Otocinclus Affinis 60 Sk. Za každých 10 rýb z jedného
druhu jedna zadarmo. Krmivá a technika – Sera, Aquael,
JBL, majú aj biomolitan (väčšie kusy). Bol som tam zatiaľ
3-krát, vždy to tam bolo pekné čisté a žiadne uhynuté ryby.“

(Foto: Jana Feilerová)

Predavač je veľmi príjemný a mnohokrát poradí, keďže
má mnoho vedomostí a skúseností (aspoň z nášho pohľadu),
čo sa v žilinských akvaristikách len tak nevidí.
Petra:
„Capko, čo sa týka zjednávania v Reefe, ja nemám
problém, vždy mi tam dajú nejakú zľavu, pokiaľ je to možné.
Aj keď nie vždy je to tam super, ale čo sa týka akvaristík
v Žiline, tak sa mi zdá momentálne najnormálnejšia. A keď
ti tak záleží na cene, stačí si obehať všetky, veď ich nie je
veľa, popýtať sa a potom sa rozhodneš, kde kúpiš.“

Postupne sa dostanete do miestnosti, kde sa nachádza
samotný predajný pult s predavačom a všemožná akvaristická
ale aj teraristická technika a samozrejme odborná literatúra.
Častokrát sa nám stáva, že si nevieme vybrať z krmív pre

(Foto: Jana Feilerová)
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(Foto: Jana Feilerová)

(Foto: Jana Feilerová)
(Foto: Jana Feilerová)

(Foto: Jana Feilerová)

(Foto: Jana Feilerová)

(Foto: Jana Feilerová)

(Foto: Jana Feilerová)
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NÁVŠTEVA AKVARISTOV V HRADCI KRÁLOVÉ
A JEHO OKOLÍ
Peter Kaclík
V dňoch 16.-24.2.2008 prebiehala tradične v hradeckom
ALDISe výstava akváriových rýb. V rámci tejto výstavy sa
uskutočnilo 1. kolo Medzinárodných majstrovstiev
bojovníc a Medzinárodná súťaž v zariaďovaní rastlinných akvárií.

Výstavu rastlinných akvárií som si najprv ani
nevšimol. Vedel som, že tam je, tak som ju hľadal a hodnú
chvíľu mi trvalo, kým som ju našiel. Nebola nijako oddelená
od ostatných nádrží. Veľmi sa mi páčila myšlienka výstavy
zameraná na rastliny, ale realizácia už menej. Ak by na
nádržiach neboli ceduľky s umiestnením, zo vzdialenosti
dvoch metrov by som nerozlíšil, ktorá nádrž je súťažná a ktorá
je „len“ jedna z výstavných – čiže prezentuje skôr nejaký druh
ryby. Verím však, že rastlinné akvária budú na výstavách
z roka na rok krajšie a krajšie.

Do Hradca som prišiel na výstavu po druhýkrát. Bol
som stoj čo stoj rozhodnutý Hradec navštíviť, napriek tomu,
že drvivá väčšina mojich potenciálnych spolucestujúcich
postupne svoje plány menila. Ráno pred šiestou, 16.2.2008,
podotýkam v sobotu, sme zrejme telefonátom pobudili „pol
baráku“, pretože sme nevedeli, či s nami ďalší cestujúci pôjde,
alebo nie. Po tejto trochu vážnej, trochu humornej vložke,
sme vydali na cestu – štyria akvaristi, plní odhodlania čeliť
vrtochom zobudenej tohtoročnej zimy.
Ešte za tmy sme opustili Bratislavu - smer Česko. Prvýkrát
sme si viacerí ochutnali oslavovaného Schengenu a bol to,
aspoň pre mňa, výborný pocit, prejsť bývalou hranicou hladko
bez zastavenia. S miernou nostalgiou som sa obzrel po
bývalých hraničných prechodoch. Poniektorí mali obavy,
že nás zaveje snehom, a trošku nás cestou aj na bielo
„omakovalo“. Aj vetrisko fúkal a druhú partiu v inom aute
z Bratislavy, ktoré vyrazilo o niečo neskôr, zastihla riadna
snehová metelica.
Snáď pred deviatou ráno sme dorazili do Hradca Králové.
Chvíľu sme sa hľadali, ale po krátkom čase sme zastali pred
kongresovým Aldisom a po prašane sme vykročili smerom
k nemu. Vo vnútri sme si spravili jedno kolo, ale keďže naša
príprava na akciu bola dosť improvizovaná, ja som sa
s Ivanom vybral riadne najesť do mesta a dvoch členov sme
poverili výmenou korún. Už sa teším na euro :-). Je
zaujímavé, že lepšie halušky som ešte nikde za peniaze
nedostal.
Aj druhé auto medzitým dorazilo z Bratislavy a jeho
osádka sa ocitla v ALDIS-e. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa
nám splnia naše očakávania. Potom som sa čiastočne oddelil
od výpravy.

Výstava bojovníc dopadla pre slovenské farby výborne.
Druhý skončil Miroslav Konôpka z Banskej Bystrice, na
štvrtom mieste sa umiestnil Miloslav Pešek z nášho
KLUBu.AKVA.SK. Hodnotilo sa podľa štandardu IGL. Je
zaujímavé, že vyhral Halfmoon Martina Boudného, pričom
IGL taký tvarový štandard nepozná. Posudzovali Holm Arndt,
Slavomil Boudný a František Bláha.
Predajná ponuka bola obdobná ako v minulosti.
Domáci predávali v jednom bloku ryby, okrem toho bolo
prítomných asi 8-10 predajcov.
V sobotu poobede sa uskutočnila jedna prednáška, ktorá
bola venovaná bojovniciam. Prednášal Ing. Josef Chmelař
na tému „Tlamovcové Betty“.
Po skončení prednášok sme sa vybrali, vďaka Milošovi
Kroupovi, ku „Papíkovi“. Boli sme tam sami. Všimol som
si, že sme sa asi ocitli v raji. Kvantum rýb a pritom čas nás
veľmi netlačil. Miestami síce zazneli negatívne reči, vraj:
„chvalabohu, ešte som si žiadnu rybu nezapísal“, ale časom sa
papiere zaplnili. Každý z nás si vybral k spokojnosti, prispeli
sme aj k tržbe, tak hádam nás radi uvidia aj nabudúce.
Strávili sme tam hádam aj tri hodiny. Po nabalení rýb sme
nasadli do auta a tešili sa domov.

Lepšie som si prezrel výstavu rýb a zistil som, že oproti
mojim predchádzajúcim skúsenostiam došlo ku zmene.
Prostredie pôsobilo na mňa o niečo menej útulne, ale stále
útulne :-). Chýbali mi napr. viaceré pekné nádrže s úchvatnými cichlidami, ktoré tam boli v minulosti. Prekvapilo ma,
že niektoré ryby som takpovediac spoznal „po mene“. Našiel
som tam rovnaké druhy, viackrát hádam aj rovnaké jedince
a ku všetkému na podobných miestach. Z toho som nemal
dobrý pocit.

Výstava v Hradci Královom. (Foto: Peter Kaclík)
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Oficiálne výsledky výstavy bojovníc:

Poradie

Nádrž číslo

1.

45

R

modrá

2.

46

F

3.

2

4.

Chovateľ

Bydlisko / organizácia

79

Boudný Martin

Žďár

modrá

78

Konôpka Miroslav

SK/SZCH

F

červená

77

Ende Hans - Jürgen

RGC

25

F

červená

76

Pešek Miloslav

SK/KAS

5. - 6.

1

F

červená

75

Ing. Chmelař Josef

Hradec Králové

5. - 6.

49

F

erfurtská modrá

75

Ing. Stieranka Marian

SK/SZCH

7. - 8.

17

F

modrá

74

Fodor Martin

SK/SZCH

7. - 8.

13

F

červená

74

Höcherl Bernd

RGC

9. - 10.

62

F

červená

73

Cirák Richard

SK/SZCH

9. - 10.

21

F

červená

73

Holm Arndt

RGC

11. - 13.

52

F

kovovo modrá

72

Bláha František

Hradec Králové

11. - 13.

43

R

červená

72

Fořtová Karolína

ČLA

11. - 13.

38

F

červená

72

Holm Arndt

RGC

14. - 16.

59

R

opalin modrá

71

Boudný Martin

Žďár

14. - 16.

9

F

červená

71

Ende Hans - Jürgen

RGC

14. - 16.

27

F

červená

71

Ende Hans - Jürgen

RGC

17. - 18.

55

R

zelená

70

Jarkovský Tomáš

17. - 18.

42

F

červená

70

Tokušev Richard

SK/SZCH

19. - 22.

18

F

červená

69

Ende Hans - Jürgen

RGC

19. - 22.

26

R

červená

69

Fořtová Karolína

ČLA

19. - 22.

8

F

modrá

69

Ing. Chmelař Josef

Hradec Králové

19. - 22.

37

F

červená

69

Pešek Miloslav

SK/KAS

23.

58

F

erfurtská modrá

68

Slobodník Ján

SK/SZCH

Varieta Farebná skupina

Body

Jedna zo súťažných bojovníc. (Foto: Peter Kaclík)
Výstava bojovníc. (Foto: Peter Kaclík)

Pseudoplatystoma fasciatum. (Foto: Peter Kaclík)

Nádrž s Cyphotilapia gibberosa. (Foto: Peter Kaclík)
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Cyrtocara moorii. (Foto: Peter Kaclík)

Vytešený Jirko Sýkora. Neviem, asi som ho ja tak
pobavil ;-) (Foto: Peter Kaclík)

Placidochromis electra. (Foto: Peter Kaclík)

Cichlidárske akváriá. (Foto: Peter Kaclík)

Tropheus moorii Chimba. (Foto: Peter Kaclík)

Tropheus duboisi.
(Foto: Peter Kaclík)

Afrika – cyprichromisy, paracyprichromisy a tropheusy.
(Foto: Peter Kaclík)
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Cyprichromis leptosoma. (Foto: Peter Kaclík)

Paracyprichromis nigripinnis. (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara sp. (Foto: Peter Kaclík)

Cyrtocara moorii. (Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara sp. (Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara sp. Iwanda. (Foto: Peter Kaclík)

Paracyprichromis nigripinnis. (Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara sp. (Foto: Peter Kaclík)
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Aulonocara sp. (Foto: Peter Kaclík)
(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara jacobfreibergi eureka. (Foto: Peter Kaclík)

Placidochromis electra. (Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara jacobfreibergi eureka. (Foto: Peter Kaclík)

Placidochromis electra. (Foto: Peter Kaclík)

Aulonocara sp. (Foto: Peter Kaclík)

38

Akvárium, číslo 10

KLUB.AKVA.SK

reportáže

(Foto: Miloš Chmelko)

Dimidiochromis compressiceps. (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Miloš Chmelko)

Nimbochromis venustus. (Foto: Peter Kaclík)

Maylandia estherae. (Foto: Miloš Chmelko)
Nimbochromis venustus. (Foto: Miloš Chmelko)

Maylandia estherae. (Foto: Peter Kaclík)

Neolamprologus multifasciatus. (Foto: Miloš Chmelko)
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Pseudepiplatys annulatus. (Foto: Peter Kaclík)

"Cichlasoma" octofasciatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion australe. (Foto: Miloš Chmelko)

Astronotus ocellatus. (Foto: Miloš Chmelko)
Aphyosemion australe – trenie. (Foto: Miloš Chmelko)

Apistogramma agassizii. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion australe – trenie. (Foto: Miloš Chmelko)

Nothobranchius guentheri. (Foto: Miloš Chmelko)

Symphysodon sp. (Foto: Miloš Chmelko)
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Chilatherina bleheri. (Foto: Peter Kaclík)

Xiphophorus helleri, zelený lýrovitý. (Foto: Peter Kaclík)

Melanotaenia lacustris. (Foto: Peter Kaclík)

Xiphophorus helleri. (Foto: Miloš Chmelko)
Melanotaenia praecox. (Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus helleri. (Foto: Miloš Chmelko)
Melanotaenia maccullochi. (Foto: Miloš Chmelko)

Melanotaenia lacustris. (Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus helleri. (Foto: Miloš Chmelko)
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Moenkhausia sanctaefilomenae. (Foto: Miloš Chmelko)

Inpaichthys kerri. (Foto: Miloš Chmelko)
Nannostomus beckfordi. (Foto: Miloš Chmelko)

Nannostomus mortenthaleri. (Foto: Peter Kaclík)

Hyphessobrycon sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Nannostomus beckfordi. (Foto: Peter Kaclík)

Hyphessobrycon sp. (Foto: Peter Kaclík)

„Diamantová“ neonka. (Foto: Peter Kaclík)

Astyanax fasciatus. (Foto: Peter Kaclík)
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Trichogaster trichopterus. (Foto: Peter Kaclík)
Helostoma temminkii. (Foto: Peter Kaclík)

Chovateľská forma Puntius tetrazona. (Foto: Peter Kaclík)
Helostoma temminkii. (Foto: Peter Kaclík)

Macropodus concolor. (Foto: Peter Kaclík)

Dianema longibarbis. (Foto: Miloš Chmelko)

Colisa labiosa. (Foto: Peter Kaclík)

Ancistrus sp., závojový albín. (Foto: Miloš Chmelko)
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SOUTĚŽ ROSTLINNÝCH AKVÁRIÍ V HK OBRAZEM
Dušan Libra

Tomáš Belica, Vrútky, SK. (Foto: Dušan Libra)

Gregorz Mosurek, Kraków, PL. (Foto: Dušan Libra)

Jaroslav Felgr, Hradec Králové. (Foto: Dušan Libra)
Tereza Hajná, Velká Chuchle. (Foto: Dušan Libra)

Aleš Horák, Praha. (Foto: Dušan Libra)

Pavel Švarc, Husinec-Řež. (Foto: Dušan Libra)
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Piotr Bazsucki, Wroclaw, PL. (Foto: Dušan Libra)
Andrej Mosurek, Kraków, PL. (Foto: Dušan Libra)

Martin Boudný, Jilemnice. (Foto: Dušan Libra)

Matouš Erben, Praha. (Foto: Dušan Libra)

Ladislav Vasko, Prievidza, SK. (Foto: Dušan Libra)

Pavel Jung, Trutnov. (Foto: Dušan Libra)

Výherci soutěže:
1. Jaroslav Felgr
2. Piotr Bazsucki
3. Aleš Horák
Miloš Kroupa, Hradec Králové. (Foto: Dušan Libra)
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ŠKOLENIE POSUDZOVATEĽOV AKVÁRIOVÝCH RÝB
Peter Kaclík, Marián Stieranka
Cez druhý marcový víkend (8. 3. – 9. 3. 2008) usporiadal
Slovenský zväz chovateľov školenie posudzovateľov akváriových rýb. Organizačne školenie pripravil Klub chovateľov
živorodých rýb.
Školenie malo aj medzinárodné zastúpenie. Okrem
slovenských posudzovateľov sa ho zúčastnili aj posudzovatelia
z Poľska a Čiech. O program sa staral predovšetkým Marián
Stieranka a Milan Vetrák – domáci Banskobystričania.
Celkový počet účastníkov bol 21. Prítomní boli aj dvaja noví
adepti z Bratislavy – Miloslav Pešek a Pavol Sedlák. Český
klub Guppy zastupoval Jiří Hřivňák a Jaroslav Baleja. Za
poľskú organizáciu KPR prišli Boguslaw Micinski a za PTAT
Janusz Oziomek, Jozef Kania, Artur Zawadowski a Alfred
Gorny.
Na začiatku sme sa oboznámili s niektorými novinkami
v IKGH. Ocenili sme jednotlivých chovateľov, ktorí sa
umiestnili v minuloročných súťažiach. Ucelený prehľad sme
vám poskytli v minulom čísle, v článku od Mariana Stieranku.
Môžem sa pochváliť, že najúspešnejší chovateľ cestoval na
školenie v rovnakom aute ako ja ;-). Čo znalejší, nemusíte
dlho váhať, stal sa ním aj tento rok Ivan Vyslúžil. Vari
chvalabohu, že nechová aj Xiphophorus variatus.
Prvá prednáška, resp. skôr cvičenie bolo venované
bodovým hodnoteniam v kategórii Guppy. Tendencia, ku
ktorej nás na školení viedol Marián, bola taká, aby sme si
dávali väčší pozor pri bodovaní veľkostných parametrov
kolekcií (dĺžka tela, chrbtovej a chvostovej plutvy), ktoré sa
nemerajú, ale odhadujú. Uviedol, že oko chovateľa je veľmi
špecifické. Mali sme k dispozícii prehľad individuálnych
hodnotení jednotlivých posudzovateľov z dvoch výstav
zorganizovaných v minulých rokoch.
V druhej prezentácii sme sa venovali možným problémom
pri posudzovaní kategórie Guppy párov z pohľadu farebnej
jednotnosti kolekcie. Na jednotlivých slajdoch sme videli
najprv samičku a snažili sme sa uhádnuť sfarbenie samca.
Občas to viedlo k polemike, či samec vôbec patrí ku samičke.
V poobedňajších hodinách sme po skupinách posudzovali
dve kolekcie Xiphophorus helleri, dva páry Poecilia reticulata
a jednu kolekciu Guppy triá. Posudzovanie bolo skúšobné a
v konečnom dôsledku malo viesť k porovnaniu individuálnych posúdení jednotlivých posudzovateľov. Miestami bolo
veľmi rušné, viedli sa dlhé, niekedy aj hlučnejšie rozpravy,
ktoré som zachytil fotoaparátom.
V nedeľu sme mohli vďaka Martinovi Fodorovi jednotlivé
hodnotenia porovnať. Martin jednotlivé bodovacie lístky
zapísal do počítača. Možnosť takéhoto veľkého porovnania
je možná iba na podobnom stretnutí posudzovateľov.
Poznamenávam, že pre mňa je samotný akt posudzovania
doslova čarovný.

Posudzovali sme anonymne, ale za seba môžem povedať,
že som zo sebou celkom spokojný :-). Odovzdal som šesť
bodovacích lístkov a uletel som do krajných hodnotení iba
raz. Jednému páru mečoviek som nadelil 96 bodov zo 100
možných.
Určite prospešná bola v závere školenia aj široká diskusia
k problematike posudzovania bojovníc a k prípadnej možnosti vytvorenia jednotného štandardu pre ich posudzovanie
v Európe. Najmä poľská strana prejavila veľký záujem o
stretnutie širšieho počtu účastníkov na jednom mieste v tejto
otázke.
Organizátori sa o nás dobre postarali, dostali sme najesť,
napiť, mali sme kde spať. Vzájomne sme sa obohatili, nálada
na školení bola výborná. Keďže spomedzi nás sú dvaja
posudzovatelia majitelia miestnych akvaristík, tak sme ich
viackrát navštívili. V sobotu večer sme sa spolu vybrali trochu
zabaviť. V nedeľu na obed školenie skončilo a my sme sa
pobrali domov. Ryby sa nám nezunovali, tak sme sa cestou
späť zastavili u dvoch chovateľov.

Účastníci školenia. (Foto: Peter Kaclík)

Jedna z hodnotených kolekcií – Guppy páry.
(Foto: Peter Kaclík)

Jedna z hodnotených kolekcií – Xipho-Molly.
(Foto: Peter Kaclík)
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Posudzovanie. V akcii Ivan Vyslúžil. (Foto: Peter Kaclík)

Braňo Barčin. (Foto: Peter Kaclík)

Ivan vysvetľuje. (Foto: Peter Kaclík)

Miestnosť, kde sme posudzovali. (Foto: Peter Kaclík)

Miestami sa rozohnil ;-). (Foto: Peter Kaclík)

Ivan najprv len potichu bodoval gupky. (Foto: Peter Kaclík)

Ostravské bodovanie. (Foto: Peter Kaclík)
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Rozprava medzi Braňom, Janom Budaiom a Palom
Sedlákom. (Foto: Peter Kaclík)

Spoločný záujem na dobrom hodnotení. (Foto: Peter Kaclík)

Ivan, najúspešnejší chovateľ na Slovensku :-)).
(Foto: Peter Kaclík)

Rišo Cirák. (Foto: Peter Kaclík)

Rišo Cirák. (Foto: Peter Kaclík)

Tóno, Jura, Braňo a Jano. (Foto: Peter Kaclík)
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Alfred Gorny vysvetluje nejaké znaky bojovníc na slajde.
(Foto: Peter Kaclík)

Marián a Janusz – dvaja kamaráti. (Foto: Peter Kaclík)

Janusz ukazuje na bojovnice. (Foto: Peter Kaclík)

Marián Stieranka. Pohár, ktorý je pred ním, dostal
od poľských kolegov z PTAT. (Foto: Peter Kaclík)

Milovi Peškovi sa evidentne páčia betky. (Foto: Peter Kaclík)
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Oduševnený Martin Fodor. (Foto: Peter Kaclík)

Ja sám. (Foto: Miloslav Pešek)

Jura Hřivňák presviedča. (Foto: Peter Kaclík)

Milan Vetrák. (Foto: Peter Kaclík)

Rišo Cirák plný odhodlania. (Foto: Peter Kaclík)
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AKVARISTICKÁ JAR 2008
Peter Kaclík
V dňoch 1.-2.3.2008 usporiadal náš KLUB.AKVA.SK
Akvaristickú jar v Bratislave. Odhadujem, že na podujatie
bolo zvedavých približne 900 návštevníkov. Boli sme veľmi
radi, že pred otvorením v sobotu 1. marca sme videli pred
bránami veľa stojacich ľudí a do 10:00 bolo treba na vstup
čakať v rade. Hlavným lákadlom bola „Súťaž o najkrajšiu
fotografiu“ spojená s výstavou fotografií. Viacej o súťaži
nájdete v samostatnom článku v rubrike Akvafoto.
Súčasťou akcie bola prednáška venovaná úprave fotografií, ktorú odprezentoval v sobotu poobede Peter Kaclík
z KLUBu.AKVA.SK, teda ja sám. Počas nej som sa snažil
poukázať na rôzne úskalia fotografovania. Posolstvom prednášky malo byť, že je výhodné poznať možnosti a vedomosti
z oblasti fotografie, svetla, farieb apod.
Akvatrhy boli tentokrát opäť bohatšie a nielen čo do
kvantity, ale aj kvality. Podarilo sa nám prilákať ďalších
dvoch predajcov z Čiech, ktorí výrazne obohatili ponuku.
Dúfam, že prídu aj nabudúce. V celkovej ponuke pribudli
rôzne drobné, ale aj veľké technické pomôcky, ktoré iste
ocenil každý skúsený akvarista. Zlepšila sa ponuka krmív,
zvýšila sa konkurencia výrobkov, ktorá zrejme bude mať vplyv
aj na ceny na našich nasledujúcich akciách.
Aj ten, kto si chcel zadovážiť vzácnejšie ryby alebo
rastliny, si mohol prísť na svoje. Nerátal som to množstvo rýb,
ale halančíky napr. nie sú bežným artiklom na obdobných
akciách a ani v obchode. Po prvýkrát sa na našej akcii objavili
vodné rastliny pestované v skleníkoch, napr. veľmi pekné
anubiasy. Z rastlín spomeniem napr. Aponogeton ulvaceus,
A. longiplumulosus, Shinnersia sp., Crinum calamistratum,
rôzne machy.

Richard Tokušev odovzdáva cenu. (Foto: Peter Kaclík)

Jakub Suchánek a Pepa Koblasa. (Foto: Peter Kaclík)

Pepa Koblasa mal stále dobrú náladu.
(Foto: Peter Kaclík)

Braňo Barčin odovzdáva cenu vo fotosúťaži
Normanovi Durnému. (Foto: Peter Kaclík)
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Členovia KLUBu.AKVA.SK Peťo a Jojo. (Foto: Peter Kaclík)
Jura Hřivňák z Ostravy. (Foto: Peter Kaclík)

Návštevník Štefan. (Foto: Peter Kaclík)

Štefan pri stole kolegov z Ostravy. (Foto: Peter Kaclík)

Jirko Sýkora. (Foto: Peter Kaclík)
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Silvester so synom – naším novým členom klubu –
Dominikom si prezerajú ponuku Jirka Sýkoru.
(Foto: Peter Kaclík)

Paťo, jeden z organizátorov. (Foto: Peter Kaclík)

Jirko ponúkal aj rôzny drobný akvaristický tovar, ktorý
doteraz na našich akciách trochu chýbal. (Foto: Peter Kaclík)

Sympatická pani Koblasová. (Foto: Peter Kaclík)

akvafoto
Pepa Koblasa priviezol veľa druhov krmív, ponúkal
napr. aj sito na planktón na teleskopickej tyči.
(Foto: Peter Kaclík)

Ludvík Šabršula s kamarátom z Ostravy. (Foto: Peter Kaclík)
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SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU 2008
Peter Kaclík
KLUB.AKVA.SK v spolupráci s portálom Akva.sk usporiadal aj v roku 2008 „Súťaž o najkrajšiu fotografiu“, ktorá
bola spojená s výstavou fotografií na našej Akvaristeckej jari.
Návštevníci mali možnosť odovzdávať hlasy za najkrajšie
fotografie podľa vlastného uváženia. Z nich sme po skončení
akcie vylosovali 12 výhercov vecných cien.
Fotografickej súťaži na Akvajari predchádzalo hlasovanie
na internetovom fóre Akva.sk. Do súťaže sa prihlásilo 23 ľudí
so 158 fotografiami.

Výsledky súťaže podľa 158 odovzdaných lístkov
na Akvaristickej jari:
Poradie

Vypísali sme štyri kategórie:
Svet rastlín (21 fotografií)
Život v akváriu (42)
Malý kúsok prírody u nás doma (19)
Ty si ale krásavec (76)
Výsledky súťaže na www.akva.sk:
Kategória Svet rastlín:
1. Milujem bublinky - Vladimír Beňo - 157 bodov
2. Kvet Crinum thaianum - Miroslav Konôpka - 110 bodov
3. Pitík - Vladimír Beňo - 103 bodov
Kategória Život v akváriu:
1. Dětičky - Martina Čížková - 167 bodov
2. Súboj - Radovan Pondelík - 153 bodov
3. Caridina sp. "Chrystal red" - Ján Imrovič - 153 bodov

Fotografia

Počet bodov

1.

Akvárko – Petr Jalový

141

2.

Kto z koho – Radovan Pondelík

140

3.

Betta – Martina Čížková

115

4.

Krevetka s bublinou – Michal Toufar

92

5.

Akva – Petr Jalový

84

5.

Obývák – Petr Jalový

84

7.

Prísavník pod kokosom – Jozef Osvald

75

8.

Zrcadlení – Martina Čížková

62

9.

Bez názvu – Martin Mosný

55

9.

Co pozbyla krevetka – Martina Čížková

55

11.

Dvě krevetky – Michal Toufar

54

12.

Spoločná večera – Norman Durný

51

13.

Okatá kreveta – Michal Toufar

49

14.

Diskus – Miloslav Pešek

43

15.

Život na filtri – Miloslav Pešek

40

16.

Caridina sp. "Chrystal red" – Ján Imrovič 38

17.

Halančík – Michal Toufar

18.

Rasbora hengeli, Hemmigramus

37

rodwayi, Neonka čierna – Petra Natterová 32
18.

Profilovka – Michal Toufar

32

20.

Bez názvu – Martin Mosný

31

Zo 158 odovzdaných lístkov sme vylosovali 12 výhercov
vecných cien:
Tibora Dualského
Zdenku Jančiovú
Michala Hargaša
Denisu Michnicovú
Tomáša Miklošoviča
Patrika Šimončiča
Zuzanu Dzurillovú
Patrika Bónu
B. Schellinga
Evu Janekovú
Janu Pupkayovú
Mariána Buriánka

Kategória Malý kúsok prírody u nás doma:
1. Akva - Petr Jalový - 172 bodov
2. Obyvák - Petr Jalový - 165 bodov
3. Akvárium panorama - Roman Holba - 156 bodov
Kategória Ty si ale krásavec:
1. Caridina cf. cantonensis crystal red - Jaroslav Chalupek 100 bodov
2. Tetra červená - Norman Durný - 91 bodov
3. Caridina cf. cantonensis crystal red - Jaroslav Chalupek 91 bodov
Celkovým víťazom sa stal Petr Jalový za fotografiu
„Akva“ so ziskom 172 bodov.
Kompletné výsledky hlasovania na Akva.sk nájdete tu: [1].

[1] www.akva.sk/phpBB2/sutaz_2008.php

Hore uvedeným súťažiacim venovali vecné ceny firmy
Akvashop, Akvaprodukt a Aqua World.

Všetkým účastníkom súťaže gratulujeme a ďakujeme za
účasť! A teraz už dajme priestor fotografiám...
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Dětičky. (Foto: Martina Čížková)

Caridina cf. cantonensis crystal red. (Foto: Jaroslav Chalupek)
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Súboj. (Foto: Radovan Pondelík)

Akva. (Foto: Petr Jalový)
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Akvárium panorama. (Foto: Roman Holba)

Pitík. (Foto: Vladimír Beňo)

Milujem bublinky. (Foto: Vladimír Beňo)
Caridina sp. "Chrystal red". (Foto: Ján Imrovič)

Kvet Crinum thaianum. (Foto: Miroslav Konôpka)

Caridina cf. cantonensis crystal red. (Foto: Jaroslav Chalupek)
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Obývák. (Foto: Petr Jalový)
Physy vo vajíčkach. (Foto: Martin Štelzer)

Tetra červená. (Foto: Norman Durný)

Co pozbyla krevetka. (Foto: Martina Čížková)

Tetry. (Foto: Roman Holba)

Lamprologus speciosus... (Foto: Tomáš Chuda)

Akvárium 120 x 30 x 40. (Foto: Petra Natterová)

Ikry skalárov. (Foto: Lukáš Kmec)
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Neónky červené. (Foto: Roman Holba)

Bez názvu. (Foto: Martin Mosný)

Modrý a žltý. (Foto: Peter Korenčiak)

Prísavník pod kokosom. (Foto: Jozef Osvald)

Náš relax. (Foto: Richard Müller)

Portrét. (Foto: Miloslav Pešek)

Betta. (Foto: Martina Čížková)

Melanotaenia praecox. (Foto: Jaroslav Chalupek)
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Krevetka s vějířky. (Foto: Roman Holba)

Rostlinstvo pod lupou. (Foto: Martina Čížková)

Apistogramma cacatuoides – samice. (Foto: Patrik Bíro)

Didina. (Foto: Vladimír Beňo)
Akvárium s rasborami. (Foto: Martin Štelzer)

klub
Siesta. (Foto: Miloš Chmelko)

Planorbis corneus. (Foto: Ján Iský)
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PETER BENČÚRIK
Branislav Barčin, 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.
V tomto čísle vám odhalíme trochu viac zo súkromia – samozrejme toho akvaristického – nášho člena Petra Benčúrika.

Meno: Peter Benčúrik
Nick: Bendžo
Bydlisko: Bratislava
Vek: narodený v 54, teda 54
Zameranie: všehochuť
Akváriá: mám a dosť veľa :-))

S akvaristikou a rybami (som aj rybárom) som sa asi stretol už v rodičovských génoch, pretože ma priviedli na svet
v znamení rýb.
Vyrastal som do 7 rokov na Hviezdoslavovom námestí, teda kúsok od Dunaja. Pamätám si, ako som dostal veľkú bitku,
hoci moji rodičia neboli „bitkári“, za to, že ako 5-ročný som sa zabudol do neskorej noci, pozerajúc sa na chytajúcich rybárov.
Po presťahovaní ku Štrkovcu som bol opäť kúsok od vody. Tam začali prvé pokusy o chov všetkého, čo plávalo alebo lozilo vo
vode, či už z jazera alebo v akvaristickom obchode.
Ak sa nemýlim, bol vtedy iba jediný – na Hurbanovom námestí. Vždy ma fascinovala vôňa tohto akvaristického obchodu,
na ktorú nikdy nezabudnem. Neskôr sa predajňa presťahovala na Šteinerku.
Sortiment určite nebol taký bohatý ako v týchto časoch, ale pre nás začiatočníkov to stačilo – zo všetkého, čo som nosil
domov. Či už to boli užovky, žaby, poľné škrečky, mačky, motýľov a proste všetko možné, čo príroda dala. Rodičia mi dovolili
rybičky, teda prvé akvárium asi 160 l, klasika – železný rám, sklo, míniový git. Neskôr pribudlo o polovičku menšie akvárko.
Tu začali moje prvé pokusy o prvé odchovy. Samozrejme, že som nemal žiadne skúsenosti, takže sa jednalo o rybičky, ktoré sa
robili a rodili samé (gupky, mečúne, platy). Chúďatká mladé, potom slúžili ako potrava šťučkám a zubáčikom, ktoré som si
navláčil zo štrkoveckého jazera.
Obdobie dospievania a vojenčiny boli dosť hluché, akvárka síce existovali, ale o život v nich sa starali rodičia.
Život akvaristu znova začal po vlastnej svadbe. Doteraz mi moja drahá žena vyčíta, že vedieť do čoho ide, že by si to asi
rozmyslela :-). Kto bol u nás asi pochopí, o čom je reč.
Momentálne mám okolo 80 nádrží a – nepočítajme vytieračky a také menšie rozplavovačky – litráž takých 11 000 litrov
vody. Niečo je v byte, ostatok v prenajatej práčovni 4 x 4 m. Som predovšetkým chovateľom rybičiek a dnes začínam aj
s krevetkami, v ktorých vidím dobrú perspektívu, avšak niektoré zaujímavejšie sú jednak cenovo relatívne nedostupné
(aj 200 EUR za kus!) a potom je tu oriešok – ako ich udržať pri živote a prípadne rozmnožiť. Ale to ma láka!!!
Rastliny sú u mňa v zásade len doplnkom v nádrži, nijako zvlášť sa im nevenujem. Až teraz som si uvedomil, že vlastne
nemám ani jednu nádrž, ktorá by bola len okrasná.
Cez ruky mi prebehlo veľa druhov rybičiek, prosto tie, ktoré sa mi zapáčili, som si zadovážil a potom som sa ich aj snažil
rozmnožiť, čo sa mi väčšinou aj podarilo.
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Pamätáš si na svoju prvú skúsenosť alebo zážitok
z akvaristiky?
Asi to bolo v tých úplných začiatkoch: pôrody živorodiek,
na ktoré som pozeral do poslednej narodenej rybičky.
Existuje nejaká ryba, ktorá stále odoláva tvojim
pokusom rozmnožiť ju?
Ryby zbytočne neznásilňujem, zrejme sa dá všetko
rozmnožiť, ale ja dávam rybám čas, keď chcú tak chcú, keď
nie, tak sa nič nedeje. Robiť na nich pokusy nemienim.

Hypancistrus zebra – L46. (Foto: Miloslav Pešek)

Zo svojho postu, alebo titulu skúseného akvaristu
:-), v čom vidíš rozdiely akvaristiky spred napríklad
desať a viac rokov a dnes ?
Rozdiely, hmmm!, o tomto by sa dalo zrejme veľa
rozprávať. Napríklad: kvalita. Zdá sa mi, že kedysi boli
rybičky krajšie, zdravšie. Do obchodov sa niekedy dostanú
ryby takej kvality (zrejme to robí výkupná cena), ktoré
by som nechcel ani zadarmo. Vôbec sa nechcem dotknúť
poctivých chovateľov, ktorí sa snažia dať svojim miláčikom
to najlepšie. V minulosti bolo neporovnateľne viac živej potravy. Teraz to nahrádzame samými „umelinami“ rôznej
kvality, myslím tým tie relatívne lacnejšie. Keby sme chceli
dať rybičkám niečo lepšie, cena by bola úplne iná. Doba nám
priniesla napr. aj nový fenomén – priekupníka, ktorý rybky
nechová ani nemá akvaristický obchod; je to len človek,
ktorý skúpi ryby od chovateľov a využije svoje kontakty na
predaj do obchodov. Škoda je, že mnohokrát ide len o komerčné záujmy bez ohľadu na kvalitu služby a spokojnosť
akvaristov. Súčasnosť nám zároveň priniesla aj otvorenie
hraníc a hlavne možnosť importov, cez ktoré sa môžeme
dostať k zaujímavým rybám, o ktorých sme pred tým len
počuli. Zároveň nastáva problém, že tieto raritky nie sú po
odchove vhodným sortimentom pre obchod. Jednak kvôli
vyššej cene a potom kvôli tomu, že masová akvaristika je
založená na bežných rybkách pre deti – nešľachtené gupky,
mečovky, platy, guramy a podobne. Cena výkupu je pritom
praktický stále rovnaká, pričom náklady nie-koľkokrát
vzrástli.

(Foto: Miloslav Pešek)

Poznáme ťa viac ako chovateľa rýb – venuješ sa aj
okrasným akváriám? Hovorí ti niečo aquascaping?
Ak áno, aký okrasný typ akvárií preferuješ?
Ako chovateľ rýb nemám až tak veľmi veľa času na
okrasné akváriá. Obdivujem ich a v kútiku duše by som aj
nejaké chcel. Niekedy sa aj snažím o niečo konkrétne, ale
vždy zostane len pri snahe. Slovo aquascaping mi veľa
nehovorí, možno preklad do slovenčiny viac. Z ďalšej otázky
vyplýva, že to asi bude niečo okolo okrasných akvárií.
Mne sa páčia pekné rastlinkové akvária, kedysi sa tomu
hovorilo „holandský“ typ, dnes je tu akvascaping, nature
akvária a podobne, ale pre mňa je pekné stále pekné aj
bez týchto kvázi noviniek. Jedno z najkrajších akvárií je
pre mňa dobre osadené rastlinkové akvárium s húfom
červených neóniek. Nemám pravdu? Komu sa to nepáči?
Čo pre teba znamená akvaristika ?
Čo pre mňa znamená akvaristika? Nóó! Baví ma to a
neviem si predstaviť život bez tejto záľuby, aj keď nemôžem
ísť na dovolenku kedy a na koľko chcem. Ale to každý akvarista pozná. Stretávam sa v poslednom čase s novými perfektnými ľuďmi, o ktorých som aj vedel, ale nenašiel som si
čas. Začal som chodiť na stretnutia, nielen na Slovensku,
ale aj do Čiech, kde je akvaristika stále o krôčik až krok
vpredu a u nás mi chýba mnoho veci, ktoré sú v Čechách
samozrejmosťou a za slušnú cenu.

Rineloricaria sp. (Foto: Miloslav Pešek)
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Na stránku akva.sk chodím len sporadický pozrieť
novinky, radšej mám osobné stretnutia a literatúru. Internet
používam len občas, vyhľadávam informácie o novinkách –
rybičkách, krevetkách, technike.
Máš nejaké svoje tri „naj“ ryby ?
Pri návšteve Profi-Aquarium Dříteč sa mi tie tri „naj“
takmer vždy zmenia. Momentálne by som uviedol: Hypancistrus zebra – „L 46“, Sewellia lineolata, Peckoltia „L 134“.
Prvé dve som už rozmnožil a tretia nevydrží dlho odolávať,
aspoň verím, že nie!
A nedá mi nespomenúť aj štrvtú – neskutočne zaujímavé
a nádherné Vrtuľníky. Možno ste niektorí uhádli, jedná sa
o Carinotetraodon travancoricus, ktorého som tiež nedávno rozmnožil a v súčasnosti ich odchovávam a neviem sa
vynadívať na 4-5 milimetrových prckov, ako sa vznášajú
v akváriu nad a pod listami anubiasov. Pre tých, ktorí by
ich chceli odchovať, by som odporučil dospelé dobre kŕmiť
živou a mrazenou potravou a oni sa už odvďačia sami aj
vo vodovodnej vode (v bratislavskej :-)), samička kladie
len niekoľko ikier denne vo večerných hodinách na dno
akvária. Mladé sa vyliahnu po týždni a rozplávu po 2-3
dňoch. Takmer ihneď je možné ich kŕmiť artémiou.

Corydoras aeneus. (Foto: Miloslav Pešek)

Využívaš pri starostlivosti o svoje akváriá nejaké
zvláštne postupy, triky, ktoré by si chcel prezradiť
našim čitateľom? Ako vyzerá starostlivosť o tvoje
akváriá?
Pri údržbe akvárií nepoužívam žiadne zvláštne postupy.
Nakoľko to nemám ani minimálne zautomatizované, respektíve nemám k akváriam dobudovaný prívod vody a
odpad, tak ma vždy čaká makačka s hadicami; jednou
odkaľovať, druhou dopúšťať a potom poutierať rozliatu vodu
a uchlácholiť manželku. Poznáte to, nie? Alebo u Vás, čo
chováte viac rýb, je to inak ?

Carinotetraodon travancoricus – mladá rybka.
(Foto: Miloslav Pešek)

L204. (Foto: Miloslav Pešek)

Odkedy evidujem v pamäti akvaristické burzy v Bratislave, nechýbal si ani na jednej. Ale na druhej
strane, nie som si vedomý, že by som ťa evidoval ako
užívateľa na stránke www.akva.sk. Poznáš túto
stránku? Ako využívaš ako akvarista internet?

Carinotetraodon travancoricus. (Foto: Miloslav Pešek)
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Ako často navštevuješ akvaristické obchody? A čo
v nich hľadáš? Bez akej ryby alebo rastliny by si
z obchodu neodišiel?
Často – a predovšetkým sa tam snažím niečo z mojich
odchovov predať.
Obľúbená herečka?
Milka Vašaryová.
Obľúbený nápoj (nealkoholicky a alkoholický)?
Voda z osmózy a sem tam nejaké pivečko a vínečko.

Nomorhamphus liemi. (Foto: Miloslav Pešek)

Peter, alebo Bendžo patrí medzi staršiu generáciu akvaristov; s jeho odchovom akváriových rýb sa stretávame vo
viacerých akva obchodoch v Bratislave a okolí a možno aj
dnes v mnohých našich nádržiach plávajú jeho odchovanci
(u mňa napr. Nomorhamphus liemi), ktorí nám robia radosť
často bez toho, aby sme tušili, odkiaľ pochádzajú. Podľa
fotiek si naňho mnohí spomeniete ako na súčasť akvatrhov
spojených s našimi akciami, na ktorých zatiaľ nechýbal.
Verím, že ho na našich akciách uvidíme aj v budúcnosti,
ako s úsmevom predáva svoje rybičky a ako s príznačným
kľudom, s nadhľadom, ale zanietene debatuje s ostatnými
akvaristami aj o tom, čo nás čaká nabudúce.

(Foto: Miloslav Pešek)

Fajčíš?
N E F A J Č Í M ! a odporúčam aj ostatným prestať,
ale neviem, kde potom zoberie štátna pokladňa tie miliardy,
čo tam z fajčiva natečú.
Chcel by si našim čitateľom niečo odkázať? Niečo,
na čo sme ti neumožnili reagovať prostredníctvom
našich otázok?
Pretože akvaristika ma sprevádza celý život, myslím si,
že je to koníček, ktorý dokáže dať človeku kus radosti a
pokoja v dnešnom uponáhľanom svete. Chcel by som odkázať hlavne začínajúcim akvaristom, že ide o chov živého
tvora, a preto by mali všetci pred zriadením akvária poznať
požiadavky na zabezpečenie prežitia a vytvorenie vhodného
prostredia aj pre odchov. Ináč im akvaristika neprinesie
očakávanú radosť a zážitok, ale len rozčarovanie nad
mŕtvolkami rýb a páchnucou žbrndou . A pritom to ide –
je možné doma vytvoriť kus prírody, pri ktorom sa dá
relaxovať, ale aj sa mnohému naučiť a potešiť sa z krásneho
akvária.

Caridina sp. babaulti. (Foto: Miloslav Pešek)

Hypancistrus zebra – mladé pod filtrom.
(Foto: Miloslav Pešek)
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Hypancistrus zebra – L46. (Foto: Miloslav Pešek)
Apistogramma cacatuoides. (Foto: Miloslav Pešek)

Puntius tetrazona, machová forma. (Foto: Miloslav Pešek)

Caridina sp. "Crystal Red". (Foto: Miloslav Pešek)

Návod na darovanie 2 % daní:
Pre zamestnancov je potrebné vytlačiť si tlačivo vyhlásenia o darovaní 2% daní, vyplniť osobné údaje a zaniesť ho na personálne
oddelenie, resp. do učtárne zamestnávateľa na doplnenie ďalších
údajov. Toto tlačivo následne zamestnávateľ alebo zamestnanec
odošle alebo osobne odnesie na príslušný daňový úrad.

Pre PO je treba v daňovom priznaní vyplniť časť IV. (na strane 7)
nasledovnými údajmi:
- vyplniť sumu 2% z daní
- vyplniť počet prijímateľov podielov z tejto sumy
Vyplniť prijímateľa č. 1 a sumu, ďalších na prílohu priloženú na
konci daňového priznania.
Údaje klubu:
IČO/SID: 30866715/NULL
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): KLUB.AKVA.SK
Sídlo: Ulica: Jeséniova, Číslo: 19, PSČ: 83101, Obec: Bratislava

Pre FO typ A je treba v daňovom priznaní vyplniť oddiel VIII.
(na strane 4) nasledovnými údajmi:
Kolónka 70 vyplniť sumu 2 % z daní
Kolónka 71 ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI nasledovne:
IČO/SID: 30866715/NULL
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): KLUB.AKVA.SK
Sídlo: Ulica: Jeséniova, Číslo: 19, PSČ: 83101, Obec: Bratislava
Pre FO typ B je treba v daňovom priznaní vyplniť oddiel XII.
(na strane 9) nasledovnými údajmi:
Kolónka 112 vyplniť sumu 2 % z daní
Kolónka 113 ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI nasledovne:
IČO/SID: 30866715/NULL
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): KLUB.AKVA.SK
Sídlo: Ulica: Jeséniova, Číslo: 19, PSČ: 83101, Obec: Bratislava

Všetkých členov klubu prosíme o zaslanie alebo osobné odovzdanie
fotokópie vyhlásenia o darovaní 2 % daní s potvrdením o zaplatení
dane, resp. prvej strany daňového priznania a strany s poukazovanou
sumou pre identifikáciu poukazovanej sumy, ktorá v prípade čiastky
nad 500 SK bude zarátaná ako členské na rok 2009. Zaslaním tejto
fotokópie bude automaticky členom klubu zaevidované členské na
rok 2009 ako zaplatené a prípadné ďalšie zaplatenie členského
poplatku v roku 2009 bude považované za dobrovoľný dar klubu.
Ďakujeme!
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Medzinárodné
majstrovstvá bojovníc
BETTA SPLENDENS
KLUB.AKVA.SK
PROPOZÍCIE
Termín:

31. máj a 1. jún 2008 od 9:00 do 16:00 hod.

Miesto:

DK Ružinov, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava
mapa: http://klub.akva.sk/src/mapa_ruzinov.jpg

Nahlasovanie rýb:

do 11. mája 2008 na adrese klubu:
KLUB.AKVA.SK
Jeséniova 19
831 01 Bratislava
GSM: 00421 904 142 501
E-mail: klub@akva.sk

Doručenie rýb:

štvrtok 29. mája 2008

Posudzovanie rýb:

piatok 30. mája 2008 10:00 – 20:00

Adresa pre zasielanie rýb:

Branislav Barčin
Slatinská 8
821 07 Bratislava

V prípade záujmu o zaslanie rýb letecky, prosím kontaktuje klub@akva.sk
pre bližšie informácie.

Dražba:

Pravidlá:

Ryby budú dražené formou trvalej dražby. Dražobná listina bude umiestnená na
viditeľnom mieste v priestoroch výstavy. Zápisy do tejto listiny budú možné do
1. júna o 12:00, kedy sa začínať aj finálne draženie. Po ukončení dražby bude
prebiehať vydávanie vydražených rýb.

- výstava bude organizovaná podľa štandardu České labyrintkářské asociácie, o.s. - ČLA
- kolekciu tvorí jeden samček alebo samička druhu Betta splendens, ktorý bude zaradený do príslušných
tvarových a farebných variantov podľa štandardu ČLA pre posudzovanie bojovníc Betta splendens
- súťažiť môžu organizovaní aj neorganizovaní chovatelia
- jeden chovateľ môže vystaviť maximálne tri kolekcie rovnakej výstavnej triedy a farby, celkový počet
kolekcíí nie je obmedzený
- ryby budú vystavené v celosklenených lepených akváriách s objemom 2 l.
- osvetlenie bude žiarivkové – spektrum denného svetla
- celkový víťaz získava pohár „Best of Show“– najlepšia ryba výstavy, víťaz každej súťažnej triedy získa
víťazný pohár. Diplom obdržia chovatelia, ktorí sa zúčastnia na prvých troch miestach v jednotlivých
súťažných triedach. Výsledková listina bude zverejnená na stránkach klub.akva.sk najneskôr do 5. júna 2008.
- doručením rýb vyjadruje každý účastník súhlas s týmito pravidlami. Každá ryba bude zaradená do dražby,
v prípade, že chovateľ so zaradením nesúhlasí, musí o tom informovať organizátora pri nahlasovaní rýb.

Výstavné triedy:
Samci:
Plakat (PK)
- PK1-A: Show Plakat, jednofarebné
- PK1-B: Show Plakat, viacfarebné
- PK2-A: Symetrický Plakat, jednofarebné
- PK2-B: Symetrický Plakat, viacfarebné
Halfmoon (HM)
- HM-A: jednofarebné
- HM-B: viacfarebné
Crowntail (CT)
- CT-A: jednofarebné
- CT-B: viacfarebné
Roundtail (RT)
- RT-A: jednofarebné
- RT-B: viacfarebné

Veiltail (VT)
- VT-A: jednofarebné
- VT-B: viacfarebné
Doubletail (DT)
- DT-A: jednofarebné
- DT-B: viacfarebné
Kombinované variety (CV)*
- CV-A: jednofarebné
- CV-B: viacfarebné
Samice:
Singletail (SF)
- SF-A: jednofarebné
- SF-B: viacfarebné
Doubletail (DF)
- DF-A: jednofarebné
- DF-B: viacfarebné

* Do tejto triedy sú zaradené všetky ostatné variety, ktoré sa nedajú zaradiť do definovaného štandardu. Patria medzi ne tieto variety::
DeT – Deltatail
eVT – Extended Veiltail
CTPK – Crowntail Plakat
DTPK – Doubletail Plakat
CTDT – Crowntail Doubletail
TT – Tripletail (trojitá caudale)
a dalšie variácie ako napríklad extrémne formy Rosetailov

Upozornenie – v prípade nedostatku nádrží nemusia byť nenahlásené, alebo neskoro
doručené ryby zaradené do súťaže!

V Bratislave 1. februára 2008
Martin Haláč
Predseda klubu

Branislav Barčin
Vedúci výstavy

