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Milé akvaristky, milí akvaristé,
vzhledem k pozdějšímu vydání desátého čísla se tak nějak
přihodilo, že na přípravu „jedenáctky“ jsme měli najednou
jen pět týdnů. Jak jsme se s tím popasovali a co jsme pro vás
vymysleli, můžete vidět sami na následujících stránkách.
Jedním z našich přání a předsevzetí, která jsme měli, když
jsme Akvárium začali vydávat, bylo věnovat se ve větší míře
tématům, která nejsou chovatelská nebo prostě „rybičková“.
Proto přinášíme v každém čísle články z cest za rybami, proto
se snažíme potěšit vaše (a samozřejmě i naše) oči v rubrice
aquadesign a proto se pouštíme do různých „témat“. Jsem si
vědomá toho, že „pravověrní“ akvaristé-praktici pravděpodobně většinu stran tohoto čísla prolistují, kroutíc nevěřícně
hlavou, kam že to ta akvaristika spěje. Ale neobávejte se vůbec
ničeho – akvaristika bez ryb nikdy nebude to pravé ořechové,
takže co jsme v jedenáctém čísle zdánlivě zanedbali, to dostane (doufejme :-)) zase více prostoru někdy příště. A jestli
vám něco v Akváriu chybí, napište nám. Třeba s tím dokážeme něco udělat a příště tu najdete článek právě o té „vaší“
rybě nebo rostlině... a nebo o „vašem“ tématu ;-)!

editoriál

Mám dojem, že více „rybí“ a více „akváriová“ období se
u většiny z nás stejně střídají a tak nějak vzájemně doplňují.
Někdy nás úplně pohltí nové rostliny a layouty, ale málokdo
z nás vytěsní ze svých snů ryby nadobro. A právě kvůli rybám
pak naše obydlí vypadají tak, jako u Kačenky (viz str. 63 a
následující), u mě nebo u vás. Jak Kačenka napsala, akvárií
nikdy není dost – a kdo na to často nemyslí, není akvarista ;-)
Dnes večer mám v bytě zimu; abych se zahřála, občas
vstanu a jdu se projít do kuchyně. Tam se snažím ve tmě
alespoň zahlédnout odlesky stříbřitých těl ryb. Daří se mi,
vidím oblá bříška samiček Sawbwa resplendens. Jsou plaché
a takhle v noci si je prohlédnu nejlíp. Jestlipak bych s nimi
neměla něco podniknout? Jestli by jim nebylo lépe v jinak
zařízeném akváriu? ...a už vymýšlím, kam ho dát, jaké rostliny
do něj a samozřejmě jaký substrát... znáte to:-)
Přeji vám příjemné počtení a těším se, že se v hojném
počtu sejdeme za čtyři týdny na Akvalétě.

Markéta Rejlková

(Foto: Roman Holba)
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HRBOHLAVCE – VIAC AKO KONÍČEK
Dušan Macko
Ako mladý akvarista pred mnohými rokmi, prešiel som
kus cesty poznávaním krás, ale aj úskalí tohto nádherného
koníčka, ku ktorému som sa dostal návštevou stanice
mladých prírodovedcov v Prešove, kde sa dodnes stretáva
krúžok nadšených chovateľov. Prvé akvárium mi rodičia
kúpili, keď som mal 10 rokov. Bola to sklenená guľa, za
oných čias bežne dostupná v mnohých obchodoch, s objemom 15-20 litrov. Od tohto môjho prvého pokusu dochovať
pár gupiek a mečúňov ubehlo mnoho rokov a dnes len
s úsmevom spomínam na tieto „slávne“ začiatky.
Moja vášeň pre chov nádhernej, zvláštnej a očarujúcej
rybky hrbohlavca afrického vzplanula pred rokmi počas
môjho študijného pobytu na VŠ TU FEI v Košiciach. Tu som
prvý krát túto rybku uvidel náhodou v akvaristickom
časopise, ktorý som prezeral v miestnej vedeckej knižnici,
hľadajúc informácie o chove exotického hmyzu, ktorého som
bol vtedy fanúšikom. Táto rybka ma na prvý pohľad očarila
a dodnes ma fascinuje zvláštnosť tohto nádherného Božieho
stvorenia.
No od môjho prvého stretnutia sa s touto rybkou ubehlo
mnoho rokov, a napriek môjmu veľkému úsiliu sa mi
nepodarilo dopátrať po niekom, kto by hrbohlavcov choval.
Dokonca ani v akvaristických predajniach mi nevedeli
poradiť, ba niektorí, a to z pochopiteľných dôvodov, vôbec
takúto rybu nepoznali. Moja nádej pozháňať tieto rybky
sa časom rozplynula a v neskoršom období som bol nútený
skončiť aj s akvaristikou.
Do môjho života vstúpila vzácna osoba v podobe mojej
manželky Julky, ktorej rovnako ako mne vzťah k zvieratám
nebol cudzí. Keď sme sa neskôr ako už štvorčlenná rodina
presťahovali do bytu, v ktorom teraz bývame, znovu som
zahorel túžbou zriadiť si aspoň malé akvárium a postaviť
ho do prázdneho priestoru v obývacej stene, ktorý mal slúžiť
pre televízor. Po čase sme sa s manželkou dohodli, že to s tým
akváriom skúsime. Keď som po zabehnutí 60 litrovej nádrže
kupoval prvé rybky, netušil som, kto nakoniec bude pánom
tejto vody.

Párik hrbohlavcov. (Foto: Dušan Macko)

Zakrátko prišiel „onen“ deň, keď som pri surfovaní po
akvaristických portáloch narazil na hrbohlavcov. Zrodilo sa
odhodlanie stoj čo stoj pozháňať týchto krásavcov. Nakoniec
sa mi podarilo nakontaktovať sa na jeden manželský pár zo
stredného Slovenska, od ktorých som zakúpil 10 kusov tejto
rybky. A tak sa začala „zlatá éra“ môjho vytúženého sna –
chovu hrbohlavcov.
Pôvodný majiteľ ma upozornil, že tieto rybky odchováva
v bežných podmienkach a jedinou dôraznou dobrou radou
bolo, aby som im zabezpečil čo najväčšie možné prúdenie
vody. Postupne mi internet ponúkol niekoľko základných
informácii o chove, ale to samozrejme nestačilo na to, aby
som sa pustil do odchovu. Ako rybky dospievali a ukázali sa
prvé samce bojujúc o svoje teritória, napadla ma myšlienka,
založiť si vlastné stránky s tematikou chovu hrbohlavcov
a pustil som sa do experimentovania. Upozorňujem však,
že som úplný akvaristický amatér, všetky moje praktiky okolo
chovu tejto rybky pochádzajú výlučne z mojich domácich
skúseností a informácie ohľadom tejto rybky sú zozbierané
z rôznych akvaristických portálov a stránok doma aj
v zahraničí.

Párik hrbohlavcov. (Foto: Dušan Macko)
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Popis druhu
Latinský názov: Steatocranus casuarius
Čeľaď: Cichlidae
Veľkosť: 10-12 cm
Pôvod: Afrika – povodie rieky Kongo

Mladé ryby. (Foto: Dušan Macko)

Moje skúsenosti s odchovom
V čase, keď som spozoroval, ako sa jeden samček „dvorí“
samičke a že vytvorili párik, ktorý sa oddelil od ostatných
jedincov, bolo potrebné vymyslieť „hniezdo“, v ktorom by sa
mohli vytrieť. Podľa námetu z internetových stránok som
zakúpil hlinený črepník vysoký 12 cm, s hornou a spodnou
podstavou 13 a 7 cm, v ktorom som rozšíril spodný otvor
na odvodňovanie skrutkovačom a kladivkom na priemer
približne 3,5 cm. Vzniknuté ostré hrany som zabrúsil okrúhlym pilníkom, aby sa rybky neporanili. Kvetináč som sparil
horúcou vodou a položil hore dnom do akvária.
Mapa povodia rieky Kongo. (Zdroj: Encyclopaedia Britannica)

Teplota vody: 24-28 °C
pH: 7-8
Moja voda: Bežná vodovodná voda zbavená chlóru a ťažkých kovov prípravkom SANYL 2000 od firmy Tatrapet,
dávkovaným podľa návodu.
Chov: Pomerne ťažký odchov potomstva. Dôležitou podmienkou zabezpečenia prospievania chovu hrbohlavcov je
prúdenie vody v nádrži, ktoré vytvára prirodzené prostredie
pre tieto rybky.
Samica s ikrami. (Foto: Dušan Macko)

Lokalizácia: Pláva v spodnej časti akvária.
Krmivo: Živá, mrazená, granulovaná potrava.

Ešte v ten deň samec obsadil otvor v kvetináči a vytvoril
teritórium s polomerom približne 15 cm okolo otvoru.
O niekoľko dní som už pozoroval, ako samička nevychádza
z hniezda a samček „zúrivo“ strážil. Správanie rýb sa v čase
trenia veľmi zmenilo. Párik začal byť agresívny na ostatné
ryby a samička už nevychádzala ani za potravou.
Nastal čas rozhodnutia medzi prirodzeným odchovom
samotnými rodičmi alebo „adopciou“ ikier. Veľmi ma lákalo
nazrieť do útrob hniezda a vidieť, ako vyzerá znáška hrbohlavcov. Baterkou som svietil zhora do akvária, aby som
aspoň takto mohol čosi vidieť. Keď sa v lúči svetla objavili
prvé ikry, bol som rozhodnutý, že zasiahnem a skúsim
odchovať mladé sám, teda aspoň pre tentokrát.

Pohlavie: Samička je spravidla menšia (8-10 cm) a má
menší hrb na hlave, samec je väčší a robustnejší (10-14 cm),
hrb má masívnejší. Aj keď mám v akváriu samičku, ktorá
má hrb väčší ako ostatné jedince.
Odchov: Samec obsadí otvor v koreni alebo jaskyňu z kvetináča, kde sa párik trie. Samička stráži priestor jaskyne
a samček dozerá pri vstupe. Spoločne potom odchovávajú
mladé.
Charakteristika: Charakteristickým znakom je tukový hrb
na hlave jedincov. Rybky sa pohybujú v nádrži „prískokmi“.
Ich pohyb vo vode je trhavý. Radi vyhľadávajú tienisté skrýše,
kde trávia väčšinu dňa.
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Otázka bola, ako pripraviť vodu, do ktorej som chcel
preniesť kvetináč s ikrami. Pri chove skalárov som si vytvoril
„vlastnú“ vodu miešaním prirodzenej vody z akvária, kde sa
skaláre treli, s destilovanou vodou v pomere 2 : 1 (prirodzená
voda : destilovaná voda). Aj keď táto voda má ďaleko od vody
„profi“ akvaristov, ktorí vo veľkom odchovávajú, zaznamenal
som pri tom svoje prvé úspechy v odchove skalára. Pripravil
som teda 15 l elementku (dosť širokú na to, aby sa tam vošiel
kvetináč na ležato) a nakoniec som do vody pridal protiplesňový prípravok TeraP AC od Českej firmy Aquar, ktorý
obsahuje akriflavín a methylénovú modrú, podľa priloženého
návodu (približne 3 kvapky).
Nastal čas prenosu hniezda do elementky. V obrátenom kvetináči sa zaskvelo približne 50 zelenkastých ikier.
Po umiestnení do elementky som zaviedol vzduchovanie
malým kamienkom tak, aby prúd bublín v blízkosti míňal
ikry. Začal čas čakania. Po dvoch dňoch udrela plieseň a
zlikvidovala asi 8 ikier, no ostatné pekne tmavli a začali
sa ukazovať očká rýb.

ryby

Po šiestich dňoch od preloženia do elementky sa začali
liahnuť prvé hrbáčiky. Všetko začalo pokyvovaním chvostíkov
v ikrách. Po rozkývaní rybky začali padať na dno kvetináča.
Približne za 24 hodín boli všetky rybky vyliahnuté. O niekoľko
hodín sa rybky roztratili po celej elementke, krútiac sa a
chaoticky „pobehujúc“ po dne. Prvú fázu odchovu som mal
šťastne za sebou.
Prišla ďalšia skúška v podobe odhadu času podania prvej
potravy. Intuitívne som čakal až dokiaľ rybky nespotrebovali
žĺtkový vačok, čo trvalo niekoľko dní, a začali poskakovať po
elementke. Skúsil som pridať prvú dávku krmiva v podobe
artémie (dnes už pridávam aj bežne dostupnú umelú
prachovú potravu, napr. Mikrovit od firmy Tropical). Kŕmil
som opatrne, aby sa nepokazila voda. Potravu som podával
3 x denne, keďže pracujem v podniku v blízkosti môjho domu
a na obedňajšie prestávky chodievam domov.

Plôdik po rozplávaní. (Foto: Dušan Macko)

Ikry v kvetináči. (Foto: Dušan Macko)

Plôdik po rozplávaní.. (Foto: Dušan Macko)

Po 14 dňoch už rybky dostali svoj tvar a smelo osídlili
celú nádržku. Z dôvodu pocitu bezpečia som do elementky
pridal jaskynku vyrobenú z kúskov bridlice, zlepených akvaristickým silikónom. Rybky tak mali možnosť sa v prípade
pocitu nebezpečenstva ukryť. Zhruba medzi 3. a 4. týždňom
som podal prvý mrazený cyklop. Takto postupne pridávaním
hrubosti potravy a pravidelnou starostlivosťou o čistotu
filtrov a čerstvosť vody mali hrbáčiky po troch mesiacoch
zhruba 3-4 cm.
Zaujímavosťou odchovu bolo aj to, že som bol z priestorových dôvodov nútený do jednej nádrže umiestniť spolu
hrbohlavce aj mladé, asi 1,5 cm skaláre. Vôbec im to nevadilo,
práve naopak, nádrž sa zaplnila celá rybkami, keďže skaláre
obsadili hornú a hrbohlavce dolnú polovicu priestoru.

Prvá pleseň. (Foto: Dušan Macko)
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2-3 mesiace. (Foto: Dušan Macko)
4-dňový plôdik. (Foto: Dušan Macko)

3-4 mesiace. (Foto: Dušan Macko)
2-týždňový hrbáčik. (Foto: Dušan Macko)

3-4 mesiace. (Foto: Dušan Macko)

Odchov v elementke. (Foto: Dušan Macko)

(Foto: Dušan Macko)

Mladé ryby. (Foto: Dušan Macko)
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Chovné akvárium pre hrbohlavce. (Foto: Dušan Macko)

Dospelý pár. (Foto: Dušan Macko)

Chcel by som ešte v krátkosti popísať pozorovanie
rozmnožovania hrbohlavcov prirodzeným spôsobom. Ako
som už spomínal, po obsadení otvoru v kvetináči párikom
nastali „zásnuby“. Samček nadplával samičke a tĺkol chvostom pred ňou, čo vyzeralo, ako by ju chcel zahnať do hniezda.
Toto sa opakovalo zakaždým, keď samička opustila priestor
jaskyne. Po niekoľkých dňoch už samička nevyliezala z hniezda a nastal dlhý čas, približne 2 týždne, kým sa na povrchu
kvetináča neobjavili maličké hrbáčiky.
V tom čase agresivita samčeka dosiahla vrchol a musel
som odstrániť všetky rybky z nádrže (60 l), lebo by ich bol
samček zlikvidoval. Mládež pod dohľadom rodičov začala
skúmať dno akvária a postupne sa jednotlivci osmeľovali
zájsť ďalej a ďalej od hniezda. Na noc ich rodičovský párik
všetky ukryl v hniezde. V tom čase som kŕmil len prachovou potravou, ktorú si mladé jedince hľadali pri dne
akvária, alebo sa po nej vrhali priamo vo voľnej vode. Takto
som pozoroval výchovu mladých hrbohlavcov až do ich
dospelosti.

Tento druh mi naozaj učaroval. Je pre mňa „kultovou“
rybkou, aj keď málo rozšírenou v našich akváriách (alebo len
málo spomínanou). Chov týchto rýb je teraz pre mňa viac
ako koníček, pretože sa títo krásavci stali súčasťou nášho
každodenného rodinného prostredia.
Ďalšie informácie, fotografie, videozábery ohľadom chovu
týchto rýb môžete nájsť na mojich internetových stránkach
[1], kde sa nachádzajú aj kontaktné údaje.
Verím, že som týmto článkom, touto svojou troškou
mohol prispieť do už tak bohatej informačnej základne, ktorú
každý z Vás, akvaristov, zaiste má.

[1] www.hrbohlavce.estranky.cz

Mladé odchované hrbohlavce. (Foto: Dušan Macko)
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DRUHOVÁ SKUPINA BETTA SPLENDENS
Tomáš Chuda
je zde značný. Již tak malá oblast výskytu této bojovnice je
čím dál více omezována rostoucími budovami továren. Tyto
závody značně znečišťují vodní toky ústící do bažin a výrazně
tím ovlivňují ekosystém tohoto biotopu.
Dominantním stromem těchto bažin je palma Nipa fruticans, mezi jejímiž listy a kmenem tyto bojovnice staví
„minutová“ pěnová hnízda. Značně tvrdá voda s hodnotou
pH 7,8, v níž byste našli velké množství odpadků od plastikových sáčků až po staré křeslo, je zde velmi kalná a blátivá,
na což mají nemalý vliv i tříslové kyseliny. Vypadá téměř
neobyvatelná pro jakýkoliv živý organismus, ale spolu s mahachaii je možné ve vodě pozorovat i štikovce indického
(Aplocheilus panchax) a v blízkém okolí z labyrintek i rybku
vydávající zvuky podobné kuňkání žab, vrčivku pruhovanou
(Trichopsis vittatus), dále Trichogaster trichopterus, Anabas
testudineus nebo hadohlavce Channa striata.

Betta smaragdina. (Foto: Suporn Khumhom)

Betta splendens je pro širokou akvaristickou veřejnost
nejznámějším zástupcem rodu Betta, který roku 1850 ustanovil holandský lékař Pieter Bleeker. Existuje však celá řada
dalších druhů, jenž jsou akvaristickou veřejností neprávem
opomíjeny a jsou jí téměř neznámé. Tento rod je na základě
druhové příbuznosti rozdělen do skupin, které nemají valnou
taxonomickou hodnotu. Jde jen o snadnější orientaci v nepřeberném množství druhů v rámci bojovnic.
Bojovnice jsou rozděleny na dvě základní skupiny. Jednou
z nich jsou druhy, které staví pěnové hnízdo, druhou jsou
tlamovci (bojovnice odchovávající potěr v samečkově tlamce)
– B. edithae, B. foerschi, B. fusca, B. schalleri, B. macrostoma a další.
Němec Kai-Erik Witte rozdělil bojovnice stavějící pěnová
hnízda do tří skupin. Největší jsou ve skupině bellica, pak je
známější skupina splendens a nakonec ty nejmenší bubliňáci
– skupina coccina.

Betta sp. "Mahachai" – mladý submisivní jedinec.
(Foto: Tomáš Chuda)

V tomto článku bych vám chtěl představit všechny bojovnice ze skupiny splendens. Jedná se o pestře a variabilně
zbarvené bojovnice, jichž je 5 druhů včetně doposud vědecky
nepopsaného druhu Betta species "Mahachai", který by
mohl být v brzké době ze svého původního místa výskytu
vytlačen a vyhuben.
Tento druh širší akvaristické veřejnosti představil thajský
chovatel Nonn Panitvong [6], který ho nalovil v září roku
2001 v brakických bažinách oblasti Mahachai, provincii Samut Sakom, situované v thajském zálivu, před pěti sty lety
zvaném jako „Tha Cheen“ (čínský obchodní přístav). Pravděpodobně z tohoto přístavu byla v minulosti bojovnice pestrá
rozšířena čínskými obchodníky do dalších zemí jako Malajsie,
Singapur a Vietnam. V této oblasti je největší město Mahachai, které je vzdálené od Bangkoku asi třicet minut (20 km),
a proto je nejlogičtějším místem pro průmyslový rozvoj, jenž

Hrozbu pro tuto bojovnici představují samotní akvaristé
a místní chovatelé, kteří rybky v bažinách loví ve velkém
pro export do zemí Ameriky a Evropy. Neposlední, ale již
přirozenou hrozbou vedoucí k vyhynutí těchto ryb je rychle
rostoucí plovoucí rostlina Azolla sp. Rostlina vytváří velmi
hustý plovoucí koberec, jenž je neprostupný a ryba se tak
nemůže dostat k hladině, aby načerpala do labyrintu k životu
potřebný atmosférický kyslík, na který jsou tyto bažiny velmi
chudé. Hrozbou pro tento ekosystém mohou být do těchto
vod člověkem introdukovaná paví očka (Poecillia reticulata).
Vzhledem k tomu, že je tento druh dosud vědecky nepopsaný, nemůže se stát oficiálně ohroženým druhem a získat s tím
spjatou ochranu, jenž zamezí jeho případnému vyhynutí.
Díky úsilí N. Panitvonga se rybka dostala do šikovných
rukou Ralpha Trana, který ji úspěšně rozmnožil a rozšířil
mezi chovatele po celém světa. Martin Rose, člen České
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labyrintkářské asociace, je ten, komu můžeme děkovat za to,
že tyto půvabné bojovnice plavou i v nádržích nemnoha
českých akvaristů, kteří je (včetně mě) úspěšně množí.
Spolu se Slávkem Boudným navštívil koncem jara roku 2002
sešlost labyrintkářské regionální skupiny IGL Cottobus (RGC)
v Německu, kde je zakoupil a dovezl na území Čech. Zde se
o jejich první rozmnožení postaral taktéž člen ČLA, kamarád
Honza Burzanovský. Právě jím mi byly rybky poskytnuty
v hojném počtu a za to mu děkuji. Spolu s bojovnicí pestrou
se tyto rybky pro mě staly vstupní branou do světa labyrintních ryb jihovýchodní Asie a hlavně pestrobarevných
bojovnic z druhové skupiny splendens.

ryby

sondování teritoria a klidném plavání u dna podobné pohybu
hadohlavců. Ploutve jsou u přírodních forem splendensek
výrazně kratší, než jak je známe u šlechtěných forem
bojovnice pestré. U mahachaiů lze v některých případech
pozorovat špičatější – „rýčové“ – zaoblení ocasní ploutve,
jenž jde s osou těla.
Stane se Betta species "Mahachai" samostatně platným
druhem? Vzhledem k tomu, že v oblasti výskytu mahachaiů
jsou velmi oblíbené zápasy hybridních a šlechtěných forem
Betta splendens, se ještě nedávno hodně debatovalo o tom,
že se jedná o hybridní populaci – kříženec mezi B. splendens
a B. imbellis nebo křížence přírodní a domestikované formy
B. splendens, který byl do této oblasti vypuštěn. Dnes již je
ale známo více faktů, které nás mohou utvrdit v tom, že jde
o druh validní.
Podle Panitvonga k tomu přispívá nejen to, že hlavní
lokalita výskytu, bažiny v oblasti Mahachai, je v přílivových
oblastech Thajska podrobené dennímu přílivu slané vody.
V takovéto vodě by jinší splendensky nedokázali žít. Mořské
ryby ani zástupci brakických vod se zde ale nevyskytují. Stejně
tak se mahachaiové nevyskytují blíže k ústí řek do moře.
Dalším faktem jsou nálezy těchto ryb místními chovateli
bojovnic v několika dalších lokalitách této oblasti. Pokud by
šlo o hybridní populaci, není možné, aby byla dále rozšířena
a stále vypadala jako nominální zástupce tohoto druhu.
Stejně tak neměnná zůstává po několik generací i v našich
nádržích.
Přestože jsou mahachaiové místním chovatelům známi již
delší dobu, vlastně desítky let, je velmi zajímavé, jak dlouho
tato úžasná rybka zůstávala neobjevena vědeckým světem
a akvaristickými nadšenci, kteří by ji mohli vědecky popsat
jako validní druh. Na popisu se údajně již pracuje, ale
nepodařilo se mi získat bližší podrobnosti. Nechme se tedy
překvapit, jaké druhové jméno tento zelený bojovník dostane.

Betta sp. "Mahachai" – samec ve stáří 3,5-4 měsíce.
(Foto: Tomáš Chuda)

Betta sp. "Mahachai" – mladá rybka. (Foto: Tomáš Chuda)

Mahachaiové jsou svým barevným vzorem podobní
bojovnici smaragdové (Betta smaragdina Ladiges, 1972),
thajskými chovateli zvané jako „Plakat Keaw“ nebo
zkráceně „Pla Keaw“. První vědecký popis byl publikován
Ladigesem v německém časopise DATZ.

Obyvatelé z oblasti Mahachai rybku nazvali jménem
„Green Plakat“ (čti grýn plagat), protože i přírodní druh
bojovnice pestré je zde označován jako „Red Plakat“.
Pojmenování rybky nám hodně napovídá o jejím vzhledu,
respektive barvě, kterou lze označit jako kovově zelenou.
Vzhledem k podmínkám, ve kterých tato bojovnice žije, je její
zbarvení pro lepší komunikaci mezi sebou samými křišťálově
jasné. Celkové zbarvení je poměrně prosté, ale velice podmanivé. Tělo a paprsky ploutví jsou tmavohnědě až černě
zbarvené, šupiny a lemování paprsků ploutví je metalicky
zelené, podle úhlu nasvícení i jasně modré. Samice jsou stejně
jako u každého z následujících druhů méně zbarveny, ve větší
míře postrádají iridescentní lesk.
Tvar těla i ploutví u ryb z druhové skupiny splendens je
až na malé odchylky téměř stejný. Tělo je možno s nadsázkou popsat jako „channovité“, až 8 cm dlouhé a úzké –
"Mahachai" jsou vůbec největší bojovnice z této druhové
skupiny. V jistých situacích jsou dokonce i pohyby ryb při

Betta smaragdina. (Foto: Tomáš Chuda)
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z nejvíce vybarvených samic. Diferenciace ve zbarvení i proporcích těla není nic neobvyklého. Je způsobena geografickým rozšířením ryb (odlišné životní podmínky) a jednotlivé
populace označujeme přídomkem místa výskytu, je-li znám.
Oblastí výskytu tohoto druhu je severovýchodní Thajsko,
hlavně v provinciích podél hranic s Laosem. Tato oblast je
thajci nazývána jako „Isan“ a tvoří jednu třetinu Thajska.
Geograficky je tvořena převážně vysočinami, což zabraňuje
křížení s bojovnicemi z centrální části Thajska. Rozšíření
těchto bojovnic více na sever brání přírodní hranice – řeka
Mekong. Smaragdýny žijí ve stojatých mělkých vodách,
v průměru 40 cm hlubokých. Jedná se o zatopená rýžová
pole, zavlažovací kanály a nížinné oblasti, které jsou zatopeny
po většinu roku kromě období sucha (listopad – únor), kdy
se z těchto nížin stává pouze mokré bláto.
Tak jak po celém Thajsku, tak i tady se isanský lid věnuje
zápasům bojovnic již po dobu téměř dvou set let. Jen s tím
rozdílem, že místo bojovnice pestré se zde pro boje chovají
smaragdýny. Pro lepší bojové schopnosti a větší vytrvalost při
zápasech jsou rybky prokříženy i s B. splendens a zpětným
křížením se opět vrací k nominální formě B. smaragdina.
Tento druh tradiční zábavy je dokonce starší než kohoutí
zápasy. Souboje, které mají svá pravidla, se většinou odehrávají v sobotu a neděli ráno kolem 10 hodiny, kdy již není tolik
práce a chovatelé z vesnice se mohou shromáždit v prostých
chatrčích kolem stolu se sklenicemi, ve kterých bojují ryby,
a pobavit se mezi sebou nebo pozorováním bojů samotných.
Ty v případě těchto rybek připomínají spíše tanec, nežli
surový boj B. splendens, mnohdy poznamenaný zbytečnou
smrtí rybek. Nikdo není nervózní ani se nezatěžuje prací
z týdne, všichni se smějí a nahlas baví s rozesmátými obličeji
svých krajanů. Tento způsob shromažďování je symbolem,
který reprezentuje tuto společnost a ukazuje soudružnost
lidí z Isanu. Podle místních specialistů ty nejagresivnější
ryby pochází z oblasti Udon Thani, 50 km jižně od města
Nong Khai.
V souvislosti s předchozím odstavečkem ještě uvedu,
že pro zápasy bojovnic se v jižním Thajsku kromě bojovnice
pestré používají i mahachaiové a kříženci s Betta splendens.
Mimochodem, Mahachai v thajštině znamená velké vítězství.
Obvykle zápasy těchto přírodních bojovnic trvají 15 minut,
ale někdy i jen 5, kdy už poražený přestává bojovat a snaží
se uprchnout. Pokud boj trvá déle, tak do půl hodiny bude
ukončen a vyřknutý výsledek zní – nerozhodně. K úmrtí
soka nedochází. Poražený je opět vypuštěn do rýžového
pole a vítěz může po znovunabytí sil příští týden zase bojovat. Zajímavý je vývoj bojových schopností vítěze, který
se každým vítězstvím zdokonaluje. I vítěz bude jednou po
skončení sezóny těchto bojů vypuštěn do svého přirozeného
prostředí, po vytření s adekvátně kvalitní samicí.
Poprvé byla bojovnice smaragdová importována do
Evropy, konkrétně do Německa, Ditrichem Schallerem roku
1970. V nádržích českých akvaristů je v rámci rodu Betta
poměrně hojně zastoupena a úspěšně množena.

Betta smaragdina – samice. (Foto: Tomáš Chuda)

Betta smaragdina – samec. (Foto: Tomáš Chuda)

Hnědavé zbarvení těla kryjí jasně modré až tyrkysově
se lesknoucí šupiny, žaberní víčka jsou takto celá zbarvena.
Oranžovo hnědé paprsky ocasní a řitní ploutve jsou tyrkysově
lemovány. Úhlopříčné černé pruhování hřbetní ploutve,
ve výsledku připomínající planoucí pochodeň, přechází v tečkování na ploutvi ocasní. Populace chované v ČR mají toto
tečkování slité v jednotné žíhání, podobné tomu na hřbetní
ploutvi. Jestli se jedná o výsledek selekce jedinců s těmito
vlohy nebo o novou populaci z mě neznáme lokality, netuším.
Břišní ploutve jsou tmavočervené až oranžové s modrobílými
hroty na koncích a spolu s řitní ploutví jsou jedny z nejvíce
vyvinutých v této skupině divokých bojovnic. Dorůstá až 7cm.
Populace s převážně modrým zbarvením šupin a ploutví
s celkově tmavším tělem je méně variabilně zbarvená než
forma původní. Tato modrá forma je pojmenována ještě
s přívlastkem místa naleziště, tedy Betta smaragdina „Nong
Khai“. Smaragdýny mají v této druhové skupině vůbec jedny
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Původním habitatem je z nejjižnějšího Thajska a jeho
ostrovů – Puket a Ko Samui, Malajského poloostrovu a
ostrova Penang, Singapuru a severních oblastí Indonésie
(severovýchodní Sumatra a západní Borneo), kam byla s největší pravděpodobností introdukována člověkem. Vyskytuje
se v mělkých vodách. Lze se s nimi setkat i v rýžových polích,
zavlažovacích kanálech, zatopených příkopech a menších
jezírkách. Zdržuje se hlavně v hustě zarostlé vegetaci, kde žijí
klidným a skrytým životem před potencionálními predátory.

Betta imbellis – samec. (Foto: Tomáš Chuda)

Stejně tak je mezi chovateli labyrintních ryb oblíbena
i bojovnice nebojovná (Betta imbellis Ladiges, 1975).
Jen o tři roky později byla tato bojovnice vědecky popsána
stejně jako B. smaragdina holandským ichtyologem Arnoldem Ladigesem. Akvaristům pak byla představena v 8. čísle
časopisu DATZ v roce 1975 s doprovodnými fotografiemi
Erhardta Roloffa. „Slepým“ synonymem je Betta rubra nebo
Betta splendens "Red". České jméno je bojovnice nebojovná,
což je oproti ostatním splendenskám vzhledem k teritoriálnímu chování poměrně výstižné. Jen zřídka dochází
k fyzickému napadení soka a poškození ploutví, ale o to více
je pozorování teritoriální rivality záživnou podívanou. I tento
druh je chován pro zápasy, hlavně kvůli svým rychlým a nepředvídatelným útokům. Tito samci musí být odchováváni
odděleně od ostatních pro větší teritoriální náturu.
Do Evropy byla importována zároveň se smaragdýnami
téhož roku. V České republice ji prvně rozmnožil RNDr.
Stanislav Frank, CSc. načež o ní v časopise Akvárium
terárium publikoval článek [7] se zdařilými mikrofotografiemi
embryonálního vývoje a záběry krásných samců.
Jsou to jedny z nejmenších bojovnic této skupiny, dorůstající délky maximálně 5,5 cm. Tělo je v slabší a štíhlejší,
i hlava se jeví drobnější, avšak špičatější díky absenci
robustní tlamky, která je typická hlavně pro B. splendens.
Jsou tmavě, téměř černě zbarveny, s nebesky modrými šupinami a ploutvemi. Břišní ploutve jsou ze začátku černé se
sporadickým modrým leskem, zbytek je červený s bílými
hroty na konci. Tmavé paprsky řitní ploutve jsou po celé její
ploše modře lemovány, ke konci přechází v barvu červenou.
Celá ploutev se strmě svažuje do ostré špičky, celkově je jen
nepatrně kratší než prsní ploutve. Ocasní ploutev je na krajích
černě lemovaná, načež přímo přechází v lem červený.
Zbytek ploutve je mezi paprsky taktéž světle modrý. Hřbetní ploutev je modrá s příčným pruhováním, podobným
tomu u B. smaragdina. Od B. splendens ji můžeme rozlišit
pomocí dvou modrých pruhů na žaberním víčku u samců.
B. splendens je má červené, B. smaragdina téměř celoplošně
tyrkysové. U formy pocházející z ostrova Ko Samui můžeme
pozorovat i červeně zbarvenou špičku hřbetní ploutve. Podle
obrazového atlasu Aqualog – All Labyrinths, se jedná o ohroženou populaci.

Betta imbellis – samice. (Foto: Tomáš Chuda)

Žhavou novinkou v druhové skupině splendens je
bojovnice kropenatá (Betta stiktos Tan & Ng, 2005). Tato
novinka nebyla mezi akvaristy vůbec známá jako nepopsaná
specie a ani po oficiálním vědeckém popisu o ní není vůbec
nic známo. Na internetu je uvedeno pár hrubých popisů,
které se bohužel s jinými zase rozchází. Dostupné nejsou
ani jednoznačné fotografie. Habitatem je tato bojovnice z přítoků řeky Mekongu na území Kambodži.
První, vědecký popis tohoto druhu si lze přečíst zde: [4].
Najdeme v něm pouze výstižný až strohý popis ryb a
konkrétních znaků, nikterak markantních, díky nimž ji lze
odlišit od ostatních druhů. Barevné fotografie exemplářů
nejsou publikovány, pouze holotyp. Proslýchá se, že v lednu
loňského roku je se svou družinou v oblasti Stung Treng
nalovil Horst Linke a stejně tak byl úspěšný i s jejich
odchovem.
Plně vybarvení samci jsou více než nápadně podobní
B. smaragdina. Jen oploutvení není tolik vyvinuté, což může
být ovlivněno životem v bystřejších vodách. Když jsem se ptal
některých thajských chovatelů a šlechtitelů bojovnice pestré
na tento druh, jen se nad fotografií pousmáli a konstatovali,
že se jedná pouze o geografickou varietu B. smaragdina.
Ty na severu žijí i v záplavových oblastech řeky Mekong, není
tedy vyloučené, že se právě tudy dostali až tak daleko na jih.
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Posledním druhem v této skupině je bojovnice pestrá
(Betta splendens Regan 1910). O tomto druhu bylo nemálo
informací publikováno v české i zahraniční literatuře.
S odvoláním na komplexně shrnutý článek, publikovaný
v ATF [5], nemám už k těmto rybkám, přírodním populacím,
čím přispět.

ryby

V případě přírodních populací lze mít v hustě osázené
nádrži o objemu více jak 60 litrů dva a více samců s větším
počtem samic. Rybky si mezi sebou vyjasní svou dominanci
a stanoví svá teritoria. Hlavně mahachaiům, kteří svým
zbarvením v období tření či teritoriální rivality mnohé
z chovatelů nadchnou a následně svou plachostí a skrytým
způsobem života zklamou, vyhovuje obzvláště hustě osázená
nádrž s mechy, kapradinami a jemnolistými rostlinami rostoucími až k hladině zastíněné plovoucími rostlinami. Pouze
v takovýchto stinných nádržích ve společnosti jedinců svého
druhu rybky ukáží krásu svého zbarvení. O to větší radost
máme z jejich chovu, vytřou-li se nám. Důležité je dokonalé
zakrytí nádrže. Hlavně B. imbellis je svými výskoky a úniky
skrze neveliké škvíry doslova proslulá.
Dogmaticky vžité postupy pro odchov B. splendens jsou
obdobné a doporučeníhodné i pro ostatní zástupce druhové
skupiny. Chovný pár lze vytřít v nádrži o objemu 12 litrů,
avšak doporučuji více. Samci jsou vůči samicím při stavbě
hnízda značně agresivní a mohli by jim ve stísněném prostoru
ublížit. Z mých pozorování se mi v komunitních nádržích
zdáli nejagresivnější mahachaiové. Větší objem nádrží je
doporučeníhodný obzvláště u rybek odchycených v přírodě,
u nichž můžeme předpokládat agresivnější a teritoriálnější
projevy v chování, nežli u domestikovaných populací.
Na chemizmus vody se zdá být nejnáročnější Betta
imbellis, které vyhovuje voda měkčí s nízkým podílem
uhličitanové tvrdosti pro zdárný vývoj jiker. Vydatně krmené
jedince ve vynikající fyzické a psychické kondici přemístíme
do stroze zařízené vytírací nádrže, kde dekorace a úkryt tvoří
jen mechy a vznášející se kapradiny. Vodu je vhodné obohatit o výluh z mandlovníku mořského nebo jiné huminové
extrakty a rybky podnítit ke tření zvýšením teploty o dva,
tři stupně oproti normálu (až 29 °C); není to ale nutné.
Při dobrých podmínkách se rybky dokáží třít kontinuálně
v průběhu celého roku. Intervaly mezi jednotlivými třecími
akty mohou být v rozmezí dvou až tří týdnů. Spekuluje se také
o tom, že bojovnice z druhové skupiny splendens jsou druhem
polyandrickým, tj. samička se vytírá s více samečky, kdy
prvnímu z nich nikdy neodevzdá všechny jikry. Lze si to ověřit
chovem v komunitní nádrži. Do chovného páru vybíráme
silné a zralými jikrami zaplněné samice. Samičky s malým
bříškem sice odevzdávají plodné jikry, ty jsou ale menší
a produkují slabé potomstvo. Vykulený plůdek je příliš
droboučký a mnohdy je problém jej rozkrmit. Špatně
rozkrmený plůdek v následujících dnech jakoby bez důvodu
postupně popadá.
Samci staví pěnová hnízda většinou v klidnější části
nádrže s minimálním vlněním hladiny. Staví je na hladině
podepřené o plovoucími rostlinami nebo těsně pod hladinou na vzrostlých listech akvarijních rostlin. B. imbellis
a B. smaragdina dokáží postavit pěnové hnízdo i hluboko
pod hladinou. Například ve skořápce od kokosu či jiné keramické jeskyňce. Hnízda mohou být kompaktní, sotva velikosti
desetikoruny, nebo až o rozloze 10 x 10 cm.

Betta sp. "Mahachai".
(Foto: Suporn Khumhom)

Chov všech těchto druhů není nikterak složitý a svými
nároky se nijak zásadně neliší. V nádrži s dostatečně velkou
a členitou plochou dna lze chovat více těchto druhů pospolu,
což však z důvodů nežádoucího mezidruhového křížení
nedoporučuji. Potomstvo je v dalších generacích plodné a
při správné selekci jedinců a jednotlivých druhů i nadále
vitální, takže lze tyto populace udržet po mnoho generací.
Touto hybridizací (B. imbellis x B. splendens) byly vyšlechtěny nové barevné formy bojovnice pestré, jako například dnes velmi oblíbené, barvě mědi podobné bojovnice
(tzv. "Copper"), nebo další barevné mutace modré barvy
s metalickým leskem.

Akvária pro chov bojovnic. (Foto: Tomáš Chuda)
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Tento způsob tření je charakteristický pro všechny labyrintní ryby. Popis onoho semknutí rybek ve tvaru písmene
„U“ je typický hlavně pro čichavce a další africké ostnovce.
Pro tyto bojovničky je výstižnější písmeno „O“, kdy samec
obemkne samici natolik, že se tlamkou téměř dotkne ocasního
násadce. Při semknutí se samec téměř nepozorovaně chvěje.
Semknutí končí škubnutím samce a strnutím obou partnerů,
kdy samec tlačí na břišní partie své partnerky.
Zprvu se třecí akt opakuje, aniž by samice vypouštěla
jikry. Teprve po několika náznacích tření začnou rybky
vypouštět pohlavní produkty. Jikry těžší než voda (jsou
minimálně obaleny kapénkami tuku) a klesají ke dnu. Jsou
do tlamky sbírány samcem, který se z opojného strnutí
probouzí jako první. Jikry v tlamce obaluje sekretem ústní
sliznice a plive je do pěnového hnízda. V tom mu může
pomáhat i samice. Po skončení tření je samice odehnána;
v přírodě pak hlídá okolí kolem pěnového hnízda. Samec
se dále stará o jikry a hnízdo doplňuje dalšími bublinami,
čímž jikry zabudovává do hnízda. Byly pozorovány i případy,
kdy samice B. smaragdina kradla samci jikry z hnízda a ukládala je do svého hnízda. Pečovat o potomstvo ale nedokážou.

Pěnové hnízdo. (Foto: Tomáš Chuda)

Hnízdo s kulícím se plůdkem. (Foto: Tomáš Chuda)

Betta smaragdina – samec při stavbě hnízda.
(Foto: Tomáš Chuda)

Vykulený plůdek bojovnic. (Foto: Tomáš Chuda)

Tření těchto bojovnic je prakticky totožné s třecím aktem
B. splendens. Dokud není samec se stavbou hnízda spokojen
a hotov, není svolný ke tření a samici zahání ze svého teritoria jako jakéhokoliv jiného soka. Těsně před dokončením
stavby sonduje teritorium, kdy imponuje samici a lákáním
pod hnízdo zkouší, zdali je svolná ke tření. Jakmile se ale
samice přiblíží ke hnízdu, zažene ji. Teprve až je se stavbou
hnízda zcela hotov, začínají námluvy. Samec předvádí na
obdiv družce nádheru svých napjatých ploutví a nádherné,
syté vybarvení. Imponování partnerů trvá různě dlouho podle
připravenosti ke tření. Vlastní tření se odbývá pod pěnovým
hnízdem. Rybky kolem sebe krouží, dokud samec nenajde
vhodnou polohu pro obemknutí samičky.

Samec láká samici pod hnízdo. (Foto: Tomáš Chuda)
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a opět vplivnut do spleti bublin. Pěnové hnízdo má antibakteriální účinky a svou lepkavou konzistencí také udržuje
plůdek při hladině.
Vykulené larvy nemají zcela vyvinuté žábry ani labyrint,
kyslík přijímají povrchem celého těla. Pěnové hnízdo tedy
kompenzuje kyslíkový deficit močálových vod, ve kterých
rybky žijí. Pro jejich první dny života je vhodné mít
nachystanou násadu málo pohyblivých nálevníků a vířníků.
Nauplie žábronožky solné je závislosti na její jemnosti plůdek
schopen ulovit a pozřít až po 3-4 dnech svého života.
Artemií je potom lze krmit až do věku čtyř týdnů, kdy jim
můžeme začít podávat na mlhu rozsekané nítěnky, koretry
nebo patentky. Rybky při časté výměně vody rostou rychle.
Ve věku 4 měsíců jsou dostatečně vyspělé a schopné dalšího
rozmnožování.
U B. smaragdina a B. sp. "Mahachai" jsem pozoroval
zvláštní chování při péči o rozplavané potomstvo. Necháme-li
samce v nádrži i po rozplavání potěru, lze v následujících
dvou až třech dnech pozorovat zvýšenou starostlivost o potomstvo. Děje se to hlavně cítí-li se samec ohrožený nebo
jinak stresovaný. Samec, hřbetem těsně opřeným o vodní
hladinu, se chvěje a tím do okolí, v poloměru až 30 cm, vysílá
vibrace, jimiž k sobě svolává své potomstvo. To se u něj po
chvilce skutečně začne shlukovat a samec jej opět sbírá do
tlamky a vypouští jej do hnízda nebo v jeho bezprostřední
blízkosti. Tyto projevy chování při péči o potomstvo jsou
značně ojedinělé. Pro potomstvo může být ale péče samce
nebezpečná – může pozřít nebo jim jinak ublížit. Další
reference o tomto chování jsem četl pouze v knize Gouramis
And Other Anabantoids od Hanse J. Richtera. Setkalo se s tím
už ale více chovatelů. Nejen toto svědčí o jedinečnosti těchto,
časem mnohým chovatelům omrzelých, rybek.

Tření Betta smaragdina. (Foto: Tomáš Chuda)

Tření Betta smaragdina. (Foto: Tomáš Chuda)

Tření Betta smaragdina. (Foto: Tomáš Chuda)

Tímto článkem bych chtěl podnítit mnohé akvaristy
specialisty k chovu těchto rybek a zavdat k jejich širšímu
zdomácnění a rozšíření mezi akvaristickou veřejnost. Hlavně
B. sp. "Mahachai", které aktuálně chovají pouze dva nebo
tři chovatelé v našich republikách. Mohlo by se stát, že
se jim nepodaří je rozmnožit a chovné páry dále udržet.
Přišli bychom tak o jedinečné bojovničky, jež bude následně
těžké do našich nádrží znovu získat.

téma
[1] Schäfer F. (1997): AQUALOG All Labyrinths; A.C.S. GmbH
[2] Rose M. (2004): Bojovnice Betta cf. smaragdina; Akvárium
terárium, leden 2004.
[3] Plíštil J., Rose M., Burzanovský J. (2007): České názvosloví
bojovnic (Betta, Osphronemidae); Aquatab.net.
[4] Tan, H. H., P. K. L. Ng (2005): The fighting fishes (Teleostei:
Osphronemidae: genus Betta) of Singapore, Malaysia and Brunei).
Raffles Bull. Zool. Supl. no. 13: 43-99
[5] Havránek J., Chuda T.: Klenot jihovýchodní Asie – bojovnice
pestrá (Betta splendens); Akva tera fórum č.12/2005, č.1/2006.
[6] www.siamensis.org
[7] Frank S. (1976): Betta splendes a Betta imbellis; Akvárium
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Samec na stráži. (Foto: Tomáš Chuda)

Největší počet jiker byl pozorován u bojovnice pestré.
Bylo napočítáno až tisíc jiker. V průměru se počet pohybuje
u vzrostlých jedinců někde kolem 500 kusů. U zbylých druhů
počet jiker ve snůšce přesáhne 300 kusů jen zřídka. Plůdek
se líhne v závislosti na teplotě přibližně za 30-34 hodin
(tomu odpovídá teplota kolem 28 °C). Rozplavává se po dvou
dnech, kdy je ještě značně drobný a nemotorný. Do té doby
je z hnízda vypadnuvší plůdek samcem sbírán do tlamky

15

Akvárium, číslo 11

KLUB.AKVA.SK

téma

TÉMA: SUBSTRÁTY
Tak jako u každého tématu, které jsme v Akváriu „nakousli“, i v případě substrátů předesílám jedno varování: články na
následujících stránkách téma nerozebírají v žádném případě vyčerpávajícím způsobem. Nehledejte tu vědecká vysvětlení
vlastností substrátu ani jejich chemický rozbor – i když z velké části tuto úlohu supluje první z článků. Přinášíme vám spíše
souhrn různých zkušeností a postřehů akvaristů pro inspiraci a nikoli jako návod, jak dosáhnout pěkného rostlinného akvária.
Zdá-li se vám, že jsme příliš málo místa věnovali říčnímu štěrku a dalším obecně rozšířeným materiálům, nepovažujte to za
důkaz, že je snad podceňujeme. Pokud vás téma substrátů pro rostlinná akvária zajímá, připojte se do diskuse zde:
[1] www.akva.sk/phpBB2/viewtopic.php?t=3571

SUBSTRÁTY PRO ROSTLINNÉ AKVÁRIUM
Jamie S. Johnson
V rostlinných akváriích současné éry se využívá široká
škála substrátů. Díky stoupající popularitě akvarijních rostlin
se na trhu stále objevují nové produkty. To je sice skvělé pro
nás zahradníky, ale jen se tím zvyšuje naše bezradnost při
rozhodování, který substrát je nejlepší. Nové varianty nám
spolu se starými klasickými materiály dávají velmi mnoho
možností. Někteří lidé se drží prověřených receptů, zatímco
jiní zkoušejí nové a někdy i dosud nevyzkoušené nápady.
Existuje spousta technických údajů a informací ze zahradnictví, které nám mohou pomoci pochopit, jak moc je
opodstatněné využití konkrétních komerčních substrátů,
aditiv i „domácích“ směsí, rašeliny, vermikulitu nebo různých
značek zeminy. Vše závisí jen na individuálních potřebách
akvaristy. Někdo dává přednost jednoduchosti komerčních
produktů, jiní si naopak rádi připraví vlastní substrát,
o kterém věří, že bude ten nejlepší.
Žádný substrát se nemůže pyšnit nálepkou „nejlepší“, ale
existují takové, které dávají lepší výsledky než ostatní. Mnoho
faktorů ovlivňuje, jaký typ substrátu budeme vlastně
potřebovat: typ pěstovaných rostlin, vzhled, rychlost růstu
rostlin, údržba,obyvatelé, chemické vlastnosti, dostupnost
a náš rozpočet.
Jak vidíte, je toho opravdu mnoho, co vstupuje do hry při
volbě nejlepšího substrátu. Účelem tohoto přehledu substrátů
a jejich analýzy je napomoci zúžení některých z těchto kritérií,
zejména co se týká chemických a fyzikálních vlastností.

v redukovaném stavu, aby ho rostliny dokázaly přijmout.
Díky redukci se běžně přítomná forma trojmocného železa
(Fe3+) mění na formu dvojmocnou (Fe2+). Místa v substrátu
s negativním nábojem přitahují a váží na sebe pozitivně
nabité částice (kationty) až do té doby, než je odeberou
kořeny rostlin.
Baktérie také rozkládají rostlinné a živočišné odpady a
také případné zbytky krmiva. Když založíme nové akvárium,
baktérie se teprve začínají usídlovat a množit, a to vede často
k projevům tzv. „syndromu nového akvária“. Akvaristé pak
mohou zaznamenat dočasně zvýšené koncentrace amoniaku
a dusitanů, dokud se akvárium „nezaběhne“. Je vždycky
výhodné použít trochu substrátu z jiného – zaběhnutého a
zdravého – akvária, čímž „naočkujeme“ baktérie a umožníme
jim rychlejší namnožení.
Kromě toho, že substrát je vhodný na ukotvení rostlin,
musí také esteticky příjemně působit. Zbarvení ryb i rostlin
vynikne a bude se zdát sytější, pokud bude substrát tmavý.
Vypadá to dobře třeba v akváriu z amazonské oblasti,
z biotopu měkkých temných vod. Když dáme na vrch dna
vrstvu písku, akvárium působí jako mělká písčina, prosvětlená a plná života. Pokud je dno světlejší, mohou být
někdy ryby více plaché.
Jak u komerčních, tak u podomácku vyrobených substrátů je důležité, aby měly tu správnou zrnitost. Příliš velká
zrna a odpad propadne hluboko, zanese substrát a znemožní
výměnu a koloběh prvků. Příliš malá zrnka a substrát bude
mít tendenci slehnout. Slehlý substrát neumožní růst
jemného kořenového vlášení a nedovolí, aby se živiny dostávaly do hlubších vrstev dna. Konečný důsledek je v obou
případech ten, že růst se zpomalí a rostliny budou trpět
nedostatkem živin.
Další faktor, na kterém nám záleží, je vztlak substrátu –
měl by se ponořit a také zůstat ponořený. Pokud je příliš lehký, musíme ho překrýt vrstvou štěrku nebo písku. Materiály
jako pemza, rašelina, humus a vermikulit mají tendenci
vyplavat, jakmile k tomu dostanou příležitost. Když je před

Účel substrátu
Substrát plní v rostlinném akváriu mnoho rolí,
pravděpodobně více, než v kterémkoliv jiném typu akvária.
Poskytuje místo, kde jsou ukládány minerální a organické
živiny. Tyto živiny jsou pak dostupné podle potřeby těm
rostlinám, které se živí kořeny. Poskytuje rovněž prostor pro
život užitečných baktérií. Tyto baktérie jsou zodpovědné za
rozkládání odpadních látek. Zároveň jsou zodpovědné za
redukční reakce, díky kterým se některé živiny stávají
dostupné pro rostliny. Železo, spolu s dalšími prvky, musí být
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jejich umístěním do akvária povaříme, nasáknou lépe vodou a
bude s nimi lepší manipulace, než je překryjeme těžší vrstvou.
Snažte se vyhýbat jemnozrnným pískům – pokud chcete
písek, vyberte si ten s největšími zrny. Do akvária není
vhodný ani písek z pláže. Zrnitost štěrku by měla být 2-5 mm,
a naštěstí je to ta nejoblíbenější a nejrozšířenější frakce. Jak
písek, tak štěrk musí být chemicky inertní. To nám zaručí,
že pH a další parametry vody nebudou závislé na substrátu.
Než zvolený substrát dáte do akvária, kápněte na něj kyselinu
chlorovodíkovou. Pokud šumí nebo pění, tenhle materiál do
akvária nedávejte – a pokud ano, přijměte varování, že může
mít vliv na chemické parametry vody.

téma

Problémy a údržba
Bez ohledu na to, pro jaký substrát se rozhodnete, mohou
se objevit různé problémy. Mohou mít příčinu už v samotné
povaze použitého materiálu, jako je třeba příliš bohatý
substrát nebo příliš mnoho organických látek; mohou se také
objevovat postupně, např. v podobě ubývajících živin nebo
v kompaktnosti, slehávání dna.
První typ problémů můžeme do jisté míry kontrolovat.
Rašelina, hnůj, opadanka – dají se použít, ale v přiměřeném
množství. S vlastnostmi současných hnojiv ztrácí použití
hnoje svoje opodstatnění, protože jeho nevýhody snadno
převáží kladné stránky. Rašelina a listový opad se rovněž
rozkládají a vzniká při tom zhoubné prostředí s nízkým pH.
Laterit a jíly jsou bohaté na minerály, ale ne na organické
látky. Tyto minerály jsou vázané v substrátu a nejsou tak
snadno dostupné rostlinám, jako organicky vázané živiny.
Nadbytek minerálů jen vzácně způsobuje problémy, ale
nedostatek některých k nim vede docela určitě. Příliš mnoho
nebo příliš málo je vždy špatně. Proto je vždy důležité vědět,
jaké minerály substrát obsahuje a v jakém množství. Substrát
můžeme o chybějící živiny obohatit. Lze využít jílových
kuliček, které navlhčíme, upečeme v troubě při 120 °C dokud
neztvrdnou a vsuneme ke kořenům rostlin, které vykazují
nedostatky ve výživě nebo jsou obzvlášť náročné na spotřebu
živin. Detrit nedokáže vždy poskytnout dostatek prvků pro
rychle rostoucí rostliny, ale hnojiva s postupným uvolňováním (Osmocote) nebo tyčinková hnojiva (Jobes) mohou
pomoci dosáhnout a udržet v akváriu rovnováhu. Měly by
obsahovat málo fosforu (střední hodnota z udávaného NPK),
aby nepodporovaly rozvoj řas v případě, že prosáknou ze
substrátu do vodního sloupce.
Zhutnění substrátu nás může potkat u staršího akvária.
Kromě prostého slehnutí těžkého substrátu k tomu mohou
přispívat i nahuštěné kořeny rostlin. LEHKÉ odkalování
substrátu může pomoci tomu předejít. Kromě toho také bude
nádrž vypadat čistěji. Dávejte přitom pozor, abyste nezasáhli
do vrstev s hnojivy nebo jinými aditivy. Při správném odkalování odstraníme detrit a ke kořenům rostlin se dostane více
kyslíku. Odkalování je další z individuálních rozhodnutí –
existují argumenty pro i proti. Někteří lidé nechávají zbytky
krmiva a rybí odpady v akváriu jako potravu pro plže,
baktérie a rostliny. Na druhé straně, zanesený substrát už
není zdravý substrát, takže čas od času odkalit zřejmě nebude
špatný nápad. Většině problémů se dá předejít nebo je vyřešit
ještě předtím, než dojde k totálnímu kolapsu a musíme
akvárium celé rozebrat a založit znovu.

Příprava a umísťování substrátu do akvária
Písek a štěrk musíme před jeho umístěním do akvária
důkladně propláchnout, abychom ho zbavili prachových
částic a případných organických příměsí. Ujistěte se, že ve
vašem substrátu nejsou škeble nebo jiné ulity – a ani je do
akvária nepřidávejte. Zvyšovaly by tvrdost a alkalitu vody.
Pokud používáte nějaký komerční substrát, tak jeho přípravu proveďte podle návodu. Můžete samozřejmě experimentovat, možností úprav substrátu je nekonečné množství.
Pálené jíly, kamenný laterit a zeolit mohou být použity
buď jako kompletní podloží, nebo smíchány až do 50 % s jinými materiály. Do směsí se výborně hodí obyčejný čistý štěrk,
ale měli bychom se mu naopak vyhnout jako jedinému samostatně použitému materiálu. Pořádně tyto komerční produkty
propláchněte, obsahují často ohromné množství prachu, který
by zakalil vodu a usadil se na listech rostlin.
Lateritové zeminy, červenice a hlíny se musejí smíchat se
štěrkem a umístit do spodní třetiny substrátu. Tyto materiály
nemůžeme předem propláchnout a pokud by se nechaly
blízko povrchu dna, velmi snadno by se dostaly do vodního
sloupce. Zeminu získanou z volné přírody musíme sterilizovat
pečením v troubě na 100 °C po dobu jedné hodiny a potom
ji prosejeme, abychom získali tu nejkvalitnější část. Dejte
samozřejmě pozor na to, abyste nebrali půdu blízko
frekventovaných silnic nebo na jiných místech, kde může
docházet ke kontaminaci. Akvárium je uzavřený systém, takže
kvalita je prvořadá. Rašelinu, vermikulit a další aditiva také
zamícháme do spodních vrstev dna. Překryjeme je pískem
nebo štěrkem. A jsme konečně připravení sázet rostliny.
Nejlépe působí akvárium, ve kterém se substrát svažuje
odzadu dopředu. Nejlepší je dát vrstvu alespoň 7 cm vpředu
a 12-15 cm vzadu. Takhle bude vidět při čelním pohledu celý
povrch dna; vyniknou jak drobné rostlinky v popředí (Glossostigma elatinoides, Echinodorus tenellus...), tak mohutní
velikáni za nimi (velké šípatkovce a kryptokoryny). Je na
každém z nás, jak bude své akvárium vytvářet a jaký vzhled
mu dá, ale pamatujte vždy na to, abyste poskytli rostlinám
dostatečnou hloubku substrátu pro rozvoj kořenů.
Pokud použijete topné kapely do dna, dejte hned naspod
malou základnu (1-2 cm), na které budou kabely ležet. Musí
být umístěné ve správné poloze naplocho s mezerami po
stranách, abyste dosáhli optimálního výsledku. Potom je
překryjte a dokončete vrstvení jako u normálního dna.

Životní cyklus substrátu
Tak jako u většiny věcí, i u substrátu existuje jistá doba
záběhu. Nově založené akvárium potřebuje týdny nebo
měsíce, než se stabilizuje. Koncentrace amoniaku, dusitanů
a dusičnanů bude během tohoto období kolísat, než se dostatečně namnoží baktérie. Ty potom zpracují živiny tak, že se
stanou dostupnější pro rostliny. Až poté se začne dařit
rostlinám a můžeme dosáhnout toho, že máme prosperující
a vyvážené rostlinné akvárium. Stejně jako u pokojových
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rostlin pěstovaných v květináči, i u akvária může dojít k tomu,
že se živiny v substrátu časem vyčerpají. Rostlinné akvárium
má také omezenou životnost, je proto nutné dodat chybějící
živiny, nebo vyměnit substrát.
Půdní filtry a topné kabely mohou ovlivnit životnost
akvária. Způsobují v substrátu zvýšené proudění vody spolu
s živinami, čímž se zlepšuje a zrychluje výměna prvků. Není
ale jednoznačné, jestli tak prodlužují životnost akvária tím,
že poskytují výživnější podklad pro rostliny, nebo naopak
zkracují dobu k vyčerpání živin, protože v tomto rychlejším
režimu k němu dojde dříve. Na obhajobu obou stanovisek
bylo vzneseno mnoho argumentů a vedly se dlouhé debaty,
nicméně rozuzlení ponechávám na úsudku každého z vás.
Topné kabely lze použít s většinou substrátů, půdní filtry
zato jen s tvrdými, pálenými jíly nebo kamenným lateritem.
Proudění při použití topných kabelů je určováno teplotou;
topí-li kabel více, proudí voda rychleji. Musíme proto vybrat
správnou watáž, abychom dosáhli pomalého, jemného proudění vody substrátem. U půdních filtrů je to podobné, opět se
snažíme o dosažení mírné rychlosti. Pokud bude voda proudit
substrátem příliš rychle, může to vést k nežádoucímu vysokému obsahu živin ve vodním sloupci.

téma

Vermikulit – jílovitý materiál. Zvodnělý hořečnato-železitohlinitý křemičitan, který vznikl expanzí slídových zrnek za
vysokých teplot. Výsledkem je lehký materiál s vysokou absorpční schopností. Krystalická struktura. Vysoká CEC.
Zemina – tvoří ji anorganický materiál vzniklý zvětráváním
hornin a organická část z odumřelých rostlin. Zeminy
s podílem písku 45-50 % a jílu 20-28 % se nazývají hlína.
Při podílu písku > 50 % je nazýváme písky a s podílem jílu
> 28 % zase jíly. CEC se různí.
Jíl – zvodnělé hlinitokřemičitany a jiné minerály. Všeobecný
vzorec je Al2O3SiO2.xH2O. Složka zemin s různícím se
zastoupením. Jemné, nepravidelně tvarované krystalky o
průměru do 0,002 mm (koloidní). Červenohnědé až bledé
v závislosti na obsahu železa. Absorbují vodu, ve vlhkém
stavu jsou plastické, vysušené či vypálené jsou naopak tvrdé.
Jsou thixotropní (to je vlastnost některých gelů, kdy mohou
při vysokém tlaku zkapalnět).
Pálené jíly – jíly, které jsou zahřáté na vysoké teploty, přičemž
dojde k jejich extrémnímu ztvrdnutí a oxidaci. Mohou být
potom rozděleny na menší frakce a použity jako základní
substrát. Při vypalování se stávají velmi porézními a poskytují
mnoho míst pro vázání živin. Chemicky a fyzikálně stabilní.
Dobrá CEC.
Illity – skupina jílovitých minerálů, které mají strukturu
KAl3Si3O10(OH)2. Bledé křemičité slídy. Vysoká CEC.
Slída – libovolný z mnoha různých křemičitanů, které se liší
chemickým složením, ale mají podobné fyzikální vlastnosti
a krystalickou strukturu. Všechny tvoří tenké plátky, které
jsou pružné a elastické. Dobrá CEC.
Bentonit – koloidní jíl s hlinitokřemičitou složkou. Tvoří ho
z velké části montmorillonit. Rozlišují se dva typy: sodíkový
(hlavně západ USA), který má velkou schopnost absorbovat
vodu, a vápenatý (hlavně jih USA), jehož absorpční schopnost
je zanedbatelná. Ve vodě tvoří koloidní suspenzi s vysoce
thixotropní povahou. Dobrá CEC.
Fullerova hlinka – porézní, koloidní hlinitokřemičitý jílovitý
minerál, který postrádá plasticitu a je často používaný jako
adsorbent, filtrační médium nebo nosič pro katalýzu. Velká
adsorpční síla. Šedá až žlutá barva. Dobrá CEC.
Keramika – produkt vzniklý působením tepla na surové
hlinité materiály, v nichž má velký podíl křemík, oxid
křemičitý a komplexní složka označovaná jako silikáty. CEC
se liší podle typu.

Typy substrátů a aditiv
Štěrk – neovlivňuje pH; přírodní nebo s potahem z epoxidové
pryskyřice. Uvolněné části hornin s oblými tvary. Většinou
s průměrem > 2 mm. Většina štěrků neobsahuje žádné živiny
a má nulovou CEC (kapacita sorpčního komplexu – viz dále).
Štěrk je levný a má dobré kotvící vlastnosti.
Písek – částice sedimentu. Nejběžnější je křemičitý písek
(SiO2). Průměr zrn 0,05-2 mm. Nulová výživnost a CEC.
Neovlivňuje pH.
Laterit – nízkohodnotná ruda podobná bauxitu, ale obsahující mnohem méně Al2O3. Reziduální zbytek po rozpadu
hornin. Většinou vysoce zvětralý tropický jíl s velkou koncentrací oxidů železa a hydroxidů hliníku. Je k dostání ve
formě granulí nebo prášku – pro použití v nově zakládaných
akváriích – nebo zapouzdřený pro zaběhnutá akvária. Má
relativně nízkou CEC.
Zeolit – libovolný z různých hlinitokřemičitanů, které mají
strukturu analogickou k živci. Obsahuje vápník, sodík nebo
oba prvky najednou ve formě Na2O2.Al2O3.xSiO2.xH2O.
Může se používat pro iontovou výměnu, má vysokou CEC.
Arcillite – pálený montmorillonitový jíl (obchodní název).
Montmorillonit – jedna z hlavních složek bentonitu a Fullerovy hlinky. Zvodnělý hlinitokřemičitan s poměrně velkou
kapacitou výměny Al za Mg a báze. Velká přirozená adsorpční
síla, dobrá CEC.
Červenice – vysoký obsah železa. Má podobné vlastnosti jako
laterit, tj. mnoho železa a vysokou CEC, ale není to laterit.
Většinou je k dostání jako jemný prášek.
Rašelina – částečně zuhelnatělé rostlinné zbytky z vodního
nebo vlhkého prostředí. Velký obsah organických složek.
Když ji přidáme do vody, dojde k uvolnění taninů a vzniku
kyselého prostředí. Může absorpcí snižovat tvrdost vody.
Vysoká CEC.

Testování
Všechny testy udělal jeden analytik. Všechny vzorky byly
zkoumány stejnými nástroji v časovém rozmezí asi jednoho
týdne. To je důležité, protože různí lidé mohou používat
odlišné metody, takže výsledky pak nejsou vzájemně
srovnatelné. Výzkum jsem zahájil tak, že jsem na internetu
(The Aquatic Plants Digest [1]) požádal o testovací materiály.
Měl jsem pro začátek několik vlastních substrátů, ale otestoval jsem jich celkem 27, včetně komerčních produktů,
místních zemin a jílů a domácky vyrobených směsí. Mám
za to, že je to velmi dobrý vzorek ze všech substrátů, které
můžeme použít.
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Testování zahrnovalo měření půdního pH, celkového
obsahu uvolňovaných kovů a kapacity sorpčního komplexu
(nazývá se též kationtová výměnná kapacita, cation exchange
capacity = CEC). Půdní pH je důležité, protože nám může
prozradit chemické možnosti našeho substrátu. Jeho chem.
vlastnosti by mohly změnit parametry vody. To neplatí pro
obsah kovů; ty jsou vázány v krystalické struktuře. Různé
materiály uvolňují kovy jinou rychlostí. Tvrdé pálené jíly mají
schopnost zadržet živiny déle než měkké, modelovatelné jíly.
CEC nám zahradníkům zase pomáhá pochopit, které
materiály jsou úspěšnější ve vázání živin. CEC je reverzibilní
chemická reakce mezi kapalinou a pevnou hmotou, při které
dochází k výměně jednoho iontu za jiný. Hodnoty CEC se
vyjadřují v miliekvivalentech/100 g a odpovídají souhrnu
všech vyměnitelných kationtů půdy. Pokud má nějaký
substrát alespoň nějakou měřitelnou CEC, měl by být vhodný
do úrodného prostředí akvária.
Měření pH bylo provedeno za použití stejného množství
substrátu a deionizované vody. Vzorky byly protřepány, aby
došlo k jejich důkladnému promíchání, a ponechány ležet
kvůli usazení. Použil jsem pH/konduktometr Orion 720A.
Obsah kovů byl měřený pomocí TJA61E ICP spektrometru. Spotřeba kyseliny byla měřena podle EPA SW-846
metody 3050A. CEC byla rovněž analyzována pomocí ICP.
Vzorky byly měřeny v jejich původní formě. Důraz byl
kladený na to, aby analýza probíhala za stejných podmínek,
v jakých dochází k využití substrátů v akváriu – např. drcení
by vedlo ke zvýšení povrchové plochy, což by mohlo vést ke
změně parametrů, které byly naměřeny.

téma

Toronto, Kanada – prášek s malými kamínky; světle šedý;
homogenizovaný; 0-5 mm průměr; bez org. složky; kalí vodu.
Ontarijská lesní půda – pozemek se smíšeným lesem, Don
River Valley, Toronto, Kanada – písek a prach; tmavě šedohnědý; homogenizovaný; určitý podíl org. složky; kalí vodu.
Terralit – Aqualine Buschke, Německo – zeolitový základ;
velmi tvrdý; mnohobarevný (směs bílé, cihlově červené a
černé); podobá se drobnému akvarijnímu štěrku; 2-5 mm
průměr; bez organické složky.
AquaTerra – Natural Aquarium and Terrarium, USA –
práškovitý, s vysokým obsahem organických složek, možná
rašeliny a lateritu; tmavě červenohnědý; homogenizovaný;
vznáší se a kalí vodu.
Hartz pH 5 kočičí podestýlka – Hartz, USA – zřejmě typ
arcillitu; tvrdý, ve vodě se nerozpadá; světle béžový až
krémový; 1-3 mm průměr; bez organické složky.
Cedar Heights červenice – Resco, USA – cihlově červený
prach; bez organické složky; kalí vodu.
Dupralit G – Dupla, Německo – lateritová zemina těžená na
Srí Lance; sytě oranžovo červená; 0-2 mm průměr a několik
větších zrnek; velmi malý podíl organické složky; kalí vodu.
Turface – Profile Products LLC, USA – středně tvrdý arcillit a
další jíly, zřejmě vypálené; světle béžový; podobá se na
akvarijní štěrk; 2-5 mm průměr; bez organické složky.
Special Kitty cat litter (kočičí podestýlka) – Walmart, USA –
měkké rozdrtitelné kousky jílu; asi bentonit a montmorillonit; světle šedý; 2-5 mm průměr; bez org. složky; kalí vodu.
Natural River Rock – (výrobce neznámý) – velmi tvrdý
pálený jíl; světle béžový; podobá se na akvarijní štěrk; 2-5 mm
průměr; bez organické složky.
Flourite – Seachem, USA – úlomkový, stabilní jíl; velmi
tvrdý; mnohobarevný (směs hnědé, červenohnědé, černé);
podobá se na akvarijní štěrk; bez organické složky.
Zahradní půda z Jižní Karolíny – Jižní Karolína, USA – písek
a prach; velký podíl tmavého humusu; měkká a prašnatá;
oranžovo hnědá; vznáší se a kalí vodu.
Kopaný písek – Lowes, USA – čistý, bez viditelného znečištění; bílý; 1 mm průměr; bez organické složky.
CaribSea Tropic Isle Laterite – CaribSea, USA – velmi tvrdý
kamenitý laterit; sytě hnědočervený; podobá se na hrubší
akvarijní štěrk; 2-10 mm průměr; bez organické složky.
Onyx Gravel – Seachem, USA – tvořený přirozenými úlomky;
vypadá jako porézní jíl nebo kámen; velmi tvrdý; světle a
tmavě šedý; podobá se na hrubší akvarijní štěrk; 2-10 mm
průměr; bez organické složky.
Tetra Initial Sticks – Tetra Products – substrátové aditivum;
středně tvrdé, drolí se; tmavě šedé; 5-10 mm pelety; slušný
organický podíl; vznáší se a kalí vodu.
Indický místní laterit – Severní Nune, Indie – prach; sytě cihlově červený; 0-2 mm; velmi málo org. složky; kalí vodu.
Turface Black – Profile Products LLC, USA – středně tvrdý
arcillit a další jíly, zřejmě vypálené; tmavě hnědý a černý;
podobá se na akvarijní štěrk; 2-5 mm průměr; bez org. složky.
Greensand – (výrobce neznámý) – substrátové aditivum;
středně tvrdé, drolí se; tmavě zelené; 0-1 mm průměr; malý
podíl organické složky; část bude plavat a kalit vodu.

Popis vzorků
Substrate Gold – Schoeler Enterprises, USA – lateritová
zemina, těžená v USA; prodává se ve formě granulí nebo
tyčinek; sytě oranžovo červená; jemná, 0-5 mm průměr; bez
organických příměsí; kalí vodu.
Yolo hlína/vermikulit – Yolo County, California, USA –
místní značka; neznámý podíl složek; homogenizovaný;
lesklý, hnědý, slídovitý vzhled; velmi malý podíl organických
látek; kalí vodu.
Dánská červenice – dánská hrnčířská dílna, Dánsko – cihlově
červený prach; bez organického podílu; kalí vodu.
Finský jíl – Viikki, Helsinki, Finsko – prachovitý jíl; světle
béžový; 0-5 mm; lehko rozdrtitelný; bez org. složek; kalí vodu.
Finský jedlovo-smrkový les – Eno, Severní Karelia, Finsko –
písek a prach; béžovo oranžový; homogenizovaný; malý podíl
organické hmoty; kalí vodu.
Finský smíšený les – Helsinki, Finsko – písek a prach;
práškovitý; hnědý; kalí vodu.
First Layer Pure Laterite – Aquarium Pharmaceuticals, USA
– tvrdá lateritová hlína a kameny; neznámé naleziště, pravděpodobně USA; sytě hnědočervený; <1-5 mm průměr; bez
organické složky; kalí vodu.
Profile – Profile Products LLC/Shultz, USA – illit a Fullerova
hlinka vypálené v peci na keramické granule; tmavě šedý s
béžovými skvrnkami; 1 mm průměr; bez organické složky.
Ontarijská podložní půda – Don River Valley Brickworks,
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Vzorky, které postrádaly alespoň nějaký obsah organických složek či jílu, měly o něco nižší CEC. Velkým
překvapením byly Terralit a Tetra Initial Sticks. Zeolitový
základ Terralitu mu dává schopnosti excelentního měniče
iontů a také má slušný obsah minerálů. Tetra Sticks se svým
vysokým podílem organické složky měly také vysokou CEC.
Písčité substráty naproti tomu měly CEC velmi slabou.

Železo/Minerály
Vodní rostliny potřebují ke zdárnému rozvoji dobrý zdroj
železa. Poptávka po železe tak někdy ovlivní naše rozhodování
o volbě substrátu. Makroživiny jako vápník, hořčík a draslík
jsou rovněž důležité pro růst rostlin. Zinek, měď, mangan
apod. musí být dostupné v malých množstvích.
First Layer Laterite má největší obsah železa, úctyhodných 11,8 %. Indický laterit byl hned v závěsu s 11,4 %. Tyto
hondoty jsou dobrým odhadem pro celková čísla. Všechny
lateritové substráty mají vysoký obsah železa. Červenice a
pálené jíly mají střední obsah železa; ostatní substráty mají
železa středně až málo.
Pokud má váš substrát méně železa, jednoduše ho doplňte
pomocí jílových nebo lateritových kuliček.
Yolo hlína/vermikulit si zaslouží čestné ocenění za celkový
obsah minerálů.

Závěr
Čím déle se na tabulku s výsledky díváte, tím více
postřehů tam objevíte. Myslím, že naměřené údaje poskytly
akvaristické rostlinkářské komunitě neocenitelný zdroj
vědomostí. Doufám, že to někomu pomůže zúžit výběr a
objasní to jisté zmatky, které se spojují s volbou optimálního
substrátu.
Doufám, že tato analýza vám poskytne dobrý výchozí bod
k úspěšnému zařízení a provozování rostlinného akvária. Bez
ohledu na fakta nebo argumenty, je vždy na jednotlivci, jaký
substrát si vybere tak, aby splňoval nejlépe jeho požadavky.
Já sám jsem úspěšně pěstoval rostliny v písku, štěrku,
Flourite i v podestýlce. Všechny substráty umožnily dobrý
růst, samozřejmě za předpokladu, že ostatní parametry byly
optimální. Je pravda, že některé z nich byly atraktivnější,
měly vyšší obsah železa nebo organických látek, ale všechny
se daly použít, pokud byly správně připraveny a udržovány.

pH
Neutrální až kyselé pH je preferované u většiny akvaristů.
Důležitý poznatek ale je, že většina baktérií je nejproduktivnějších při pH přibližně 5,5. Makroživiny jsou rostlinami
nejlépe přijímány při neutrálním pH, mikroživiny zase při
nižším pH.
Obě testované červenice měly zásadité pH a byly vzájemně
podobné, ač pocházejí z rozdílných končin světa. Ontarijská
podložní zemina měla vysoký obsah uhličitanu vápenatého
(CaCO3) a tomu také odpovídalo její pH. Byla úplně jiná než
půda z Finska, které se podobala zbarvením a strukturou.
Onyx Gravel potvrdil, co se o něm traduje, a sice že má silnou
pufrační sílu při vysokém pH, ale velké překvapení přinesl
CaribSea Laterite, který měl pH dokonce 9,8. Nevypadá to
ale, že by obsahoval nějaký uhličitan vápenatý (CaCO3).
Organická složka některých substrátů by je předurčovala
k nižšímu pH – a přesně to také bylo měřením potvrzeno.
Nejnižší pH má Tetra Initial Sticks. Toto aditivum by
fungovalo dobře při zakládání akvária, kde by díky kyselému
pH došlo k rychlejšímu nastartování koloběhu živin.
Nitrifikační baktérie pracují lépe při nižším pH. AquaTerra
rovněž obsahoval hodně organických látek a svým pH byl
těsně v závěsu za Tetra Sticks. Všechny ostatní vzorky
vykazovaly vcelku běžné hodnoty pH.

Jamie S. Johnson je chemik, který se zabývá stopovými prvky.
Akvaristice se věnuje přes 15 let. Vodní rostliny pěstuje více
než 5 let. Jamie je člen Aquatic Gardeners Association [2] a
The Aquatic Plant Digest [1].

[1] fins.actwin.com/aquatic-plants
[2] www.aquatic-gardeners.org

Kapacita sorpčního komplexu (CEC)
Někteří zahradníci jsou zapřísáhlí stoupenci CEC hodnot,
jiní zase nepěstují vodní rostliny s ničím jiným, než se svou
slepou vírou. Je jistě zajímavé znát skutečné parametry substrátu, který používáte; ale viděl jsem rostliny růst i v čistém
písku a štěrku.
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SUBJEKTÍVNE HODNOTENIE SUBSTRÁTOV PODĽA P-T
Peter Mrva
Niekde som čítal veľmi pravdivú úvahu o tom, ako
uvažuje väčšina akvaristov, keď si v mysli plánujú zariadiť
akvárium. Predstavujú si, aké druhy zaujímavých rýb budú
v ňom plávať, akými rastlinami ho osadia, aké dekorácie
použijú... ale málokto sa zamýšľa nad tým, aký substrát
použiť. Dno akvária je pritom jednou z najdôležitejších (ak nie
najdôležitejšou) súčastí akvária, bez ktorej by tento malý svet
iba z problémami prosperoval k našej radosti.

Výkon sa mi spája s „ochotou substrátu spolupracovať“
pri tvorbe layoutu, tzn. jeho stabilita (pevnosť svahov a údolí)
pri tvorbe, údržbe, fixovaní rastlín, schopnosť viazať živiny...
Stabilita úzko súvisí s tvarom jednotlivých častíc. Čím
sú hladšie, guľatejšie a ľahšie, tým ľahšie sa zničia plány
s komplikovaným reliéfom akvária. Z tohto dôvodu preferujem drte a iné formy, ktoré majú aspoň aké také hrany,
napr. Filtus.
Sadenie rastlín a ich fixácia je ovplyvnená mernou hmotnosťou substrátu. Ja osobne mám radšej ťažšie materiály.
Pri drtiach je treba počítať s tým, že hrany môžu poškodiť
jemné rastliny napr. HC.
Diskutovanou témou je schopnosť substrátov viazať (alebo
uvoľňovať) živiny. Keďže preferujem hnojenie „do vody“,
využívam túto vlastnosť iba v limitovanej miere.
Image – to je farba a jej zmena/stabilita, zrnitosť, ...
Farba, ako parameter, je veľmi subjektívna a odzrkadľuje
našu rôznorodosť a osobný vkus. Ja používam iba prírodné farby, najradšej v tmavších odtieňoch. Dizajnéri tvrdia:
„Čierna farba takmer nič nepokazí“, takže čadič je môj favorit.
Stabilitu farby chápem ako jej zmenu vplyvom prostredia
– živého aj neživého. Napríklad svetlý kremičitý piesok je
ťažké dlhodobo udržať žiarivo biely, riasa pokazí radosť
majiteľovi aj divákovi.

Spomínam si, keď som si ako malý chlapec kúpil svoju
prvú rybu (bol to rajovec) a šupol som ju do 5 l zaváraninovej fľaše. Na druhy deň som „mu“ kúpil nejakú vodnú
rastlinu (valisneriu) a cestou z Chovproduktu som našiel za
hrsť kameňov, do ktorých som sa ju snažil zasadiť. Nemal
som pinzetu (asi som ani nevedel, že niečo také existuje),
takže to bolo obtiažne aj napriek tomu, že moja útla detská
rúčka prešla hrdlom fľaše takmer bez problémov (ak si
odmyslím vyliatu vodu – ani Archimedes vtedy pre mňa nič
neznamenal). Voda bola poriadne zakalená a rastlina do rána
aj tak vyplávala.
Predpokladám, že väčšina mojich rovesníkov ma podobné
skúsenosti, ale našťastie žijeme v dobe úžasných výdobytkov,
a tak máme k dispozícii rôzne nástroje, prístroje a všelijaké
pomôcky, ktoré nám uľahčujú tešiť sa z nášho koníčka.
Výnimkou nie sú ani rôzne „moderné“ substráty
(rozumej na vytvorenie dna akvária), ktoré si požičiavame
od záhradníkov, bonsajistov, stavbárov...

Kremičitý piesok je ľahko dostupný v rôznej zrnitosti,
ale jeho svetlosť a „guľatosť“ ma neuchvátila, takže ho používam ako podklad pod iný substrát, najmä v miestach, kde
sadím drobné alebo plytko koreniace rastliny.

Cieľom tohto krátkeho článku nie je analyzovanie pôvodu,
zloženia, vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých substrátov.
Nemám ambíciu (ani dostatok informácii a skúsenosti) na to,
aby som velebil alebo zatratil ktorýkoľvek z používaných
substrátov. Jednoducho sa chcem s vami podeliť s mojimi
skúsenosťami a názormi, a to z pohľadu „aquascapera“.

“Klasický“ akvaristický štrk je osvedčený a používam ho v nádržiach, kde nebudujem strmé samonosné svahy.
Je dostupný v rôznej zrnitosti a ponúka tak široké spektrum
použitia.

Paleta substrátov, ktoré som používal/používam,
sa môže niekomu zdať pestrá, pre iného je možno strohá;
ale posúďte sami:
•
kremičitý piesok
•
„klasický“ akvaristický štrk
•
MHK Filtus – žulový štrk
•
MHK Filtus – čadičová drť
•
MHK Filtus Floran
•
akadama
Parametre, ktoré budem hodnotiť, sú špecifické, a keďže
je aquascaping čosi ako „tuning“, považujem niektoré bežne
parametre (cena, dostupnosť) za druhoradé.
Prvoradý je výkon a image!

Aj náročnejšie rastliny (Pogostemon helferi) dokážu rásť
v bežnom štrku primeranej zrnitosti – akvárium „PT 200“.
(Foto: Peter Mrva)
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MHK Filtus – žulový štrk je na rozdiel od pred-

MHK Filtus – čadičová drť ma oslovila svojou

chádzajúceho farebnejší. Obsahuje červené zrná, ktoré ho
robia zaujímavejším.
Nevýhodou je jeho veľká zrnitosť (až 1 cm), po preosiati
som použil len cca 50% pôvodného balenia.

farbou a štruktúrou. Dobre drží tvar layoutu a slúži ako
spoľahlivá opora pre korene rastlín. Zvýšenú opatrnosť si
vyžaduje iba sadenie jemných rastlín. Lilaeopsis mal problém
s prerastaním, ale glossa na ňom rastie úplne v pohode.
Nevýhodou je, že nie je dodávaný v jemnejšej zrnitosti.
(Mlieť sa mi ho nechce!)

L. brasiliensis a E. acicularis v čadičovej drti.
(Foto: Peter Mrva)

MHK Filtus Floran má zaujímavú farbu, štruktúru
a primeranú zrnitosť, ale je výrazne ľahší ako štrk alebo drť.
Bol pre mňa prvým zástupcom substrátov schopných viazať
živiny. Možno aj vďaka tejto vlastnosti mi na ňom veľmi
dobre prosperuje Pogostemon helferi.
Prekvapilo ma, že obsahuje veľa drobných častíc, takže pri
zakladaní akvária dosť zakalí vodu.
MHK Filtus – žulový štrk. (Foto: Peter Mrva)

Žulový štrk v akvriu „PT 3/4. (Foto: Peter Mrva)
MHK Filtus Floran. (Foto: Peter Mrva)

P. helferi veľmi dobre prosperuje vo Florane, „PT 2/4“.
(Foto: Peter Mrva)

Zvyšok po preosiatí pôvodného balenia Filtus – žulový štrk.
(Foto: Peter Mrva)
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Akadama je pre mňa stále tajomná dáma. Použil som ju
viackrát, ale vždy iba krátkodobo. Má zaujímavú farbu a
konzistenciu. Tá sa mení v priebehu času z relatívne veľkých
hrudiek až po takmer prach. Ľahko v nej korenil HC, ale bol
to iba pokus, slúžiaci na jeho rozmnoženie pred osadením
nádrže, takže nedokážem posúdiť, ako by sa v nej správal po
dlhšej dobe.

Akadama. (Foto: Peter Mrva)

Na záver by som rad pripomenul, že všetko, čo tu bolo
napísané, vychádza z mojich vlastných skúseností. Preto
verím, že mojim článkom sa ešte viac rozprúdi diskusia,
venovaná tejto téme na Akva.sk [1].

[1] www.akva.sk/phpBB2/viewtopic.php?t=3571

Akadama. (Foto: Peter Mrva)

Tab.1: Parametre a ich hodnotenie

stabilita
zrnitosť
sadenie rastlín
vhodnosť pre
jemné rastliny
väzba živín
odkalovanie
farba
zmena farby
dostupnosť
cena
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JAKÉ DNO JE NEJLEPŠÍ?
Václav Štěpán
Když jsem před lety (v r. 1986) začínal s akvaristikou,
pořídil jsem si 60 litrové akvárium a jako dno jsem použil
stavební kopaný maltový písek. Byl pěkně barevný;
bohužel, rostliny v něm moc nerostly, jen Cryptocoryne
affinis to zřejmě nevadilo.
Neměl jsem tušení, jaká velikost je nejlepší, a tak jsem
použil dost velké oblázky. Akvárium se špatně odkalovalo,
často docházelo k černání dna a tím pádem nastaly potíže
s rostlinami a řasou. O obsahu vápníku jsem tehdy neměl ani
potuchy.
Když mi poprvé vymřelo osazenstvo akvária, začal jsem
se pídit po informacích. Koupil jsem si první knížku a objevil
pěkný časopis Akvárium terárium. Když jsem se dopracoval
k vlastnímu bytu a získal potřebný prostor, udělal jsem si
pořádné akvárium, které mám dodnes. Vyzbrojen speciální
literaturou (Karel Krček – Akvaristická technika), jsem se do
toho pustil.
Bohužel se mi nepodařilo na můj rozměr 180 x 50 x 60 cm
(d x š x v) sehnat dostatečně silné sklo, svařil jsem si proto
akvárium rámové. To pro mě nebyl žádný velký problém.
Natřít ocelový rám, namíchat sklenářský tmel podle návodu
z knížky se vyplatilo, protože už slouží více jak 20 let a ještě
mi nikdy neteklo.

Echinodorus horemanii red. (Foto: Václav Štěpán)

Bohužel jsem udělal jednu velkou chybu – přisypal jsem
tam starý písek z akvária. Rostliny rostly podstatně lépe,
ale převážně to byly opět jen kryptokoryny. Moje pokusy
osadit akvárium jinými rostlinami se nesetkávaly s velkým
úspěchem. Většinou se jim nedařilo dobře, a tak jsem se
dopracoval k dalším rostlinám, kterým tvrdá voda nevadila,
jako třeba Egeria densa, Vallisneria gigantea, Microsorum
pteropus, Cryptocoryne aponogetiifolia.

(Foto: Václav Štěpán)

O substrátu do akvária jsem se toho moc nedozvěděl,
ale ze své předchozí zkušenosti jsem se rozhodl pro menší
zrnitost (3-6 mm). Písek jsem použil ne kopaný, který
obsahoval hodně příměsí, hlíny, jílu a velice špatně se
propíral. Množství, které jsem potřeboval do 500 litrového
akvária, mě od něho odradilo. Použil jsem říční betonářský
písek. Protože se pohybuji po stavbách, nebyl problém se
sháněním. Podstatně lépe se propíral, ale stejně jsem měl
od toho množství málem ušoupané prsty.

Echinodorus cv. Leopard. (Foto: Václav Štěpán)
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Echinodorus cv. (Foto: Václav Štěpán)

Díky pancéřníčkům, kteří v něm neustále rejdili, neztratil
skoro nic ze své barvy a po odkalení byl vždy opět čistě bílý.
Výměna byla docela zajímavá, protože své akvárium nesmím
vypustit, aby se tmel neodlepil a akvárium nezačalo téct.
Nasypal jsem písek, zasadil rostliny a vypustil po čase ryby.
Mezitím jsem se dopracoval k ocelové láhvi na CO2, a tak
jsem čekal, co to s rostlinami udělá.
Výsledek předčil moje očekávání. Rostliny se zbláznily,
rostly jako divé a najednou se začaly drát do popředí i ty,
které předtím rostly jen velmi pomalu a špatně, naopak
kryptokoryny vyklidily pozice. Rostliny překvapivě poměrně
dobře držely i v tak jemném písku. Moji pancéřníčci byly
z nového dna přímo u vytržení, dodnes mě to mají ale za
zlé, že jsem jim ho po několika letech vyměnil. Příliš jemný
písek měl totiž jednu velkou nevýhodu. Při odkalování nešlo
zabránit jeho úniku z akvária, ani po tom, co jsem si pořídil
skleněný odkalovací zvon, který byl dostatečně vysoký. Nastalo další dilema, co dát do akvária za dno.

Echinodorus angustifolius. (Foto: Václav Štěpán)

Teprve z článků o vodě v akvaristickém časopise jsem
zjistil něco o správném složení dna a o obsahu vápníku. To ale
stále nebyl ten správný impulz, abych s tím něco udělal.
Ten přišel, až když jsem se připletl na přednášku o rostlinách,
kde byl Karel Rataj ml. Viděl jsem na vlastní oči, co dovede
s rostlinami CO2.
Starou sifonovou láhev a bombičky jsem měl doma, a tak
jsem začal CO2 používat. Rozdíl v růstu rostlin byl ale
minimální, takže jsem se rozhodl vyměnit dno. Bohužel jsem
udělal zase malou chybu. Přehlédl jsem se a místo doporučované zrnitosti 0,2-0,4 cm jsem koupil čistě křemičitý
písek na zásyp zámkové dlažby. Měl sice rozměr 0,1-0,3,
ne však centimetru, ale milimetru. Měl jsem ho víc jak 100 kg,
tak jsem se rozhodl, že to zkusím. Byl čistě bílý a velice jemný.

Echinodorus uruguayensis. (Foto: Václav Štěpán)

(Foto: Václav Štěpán)
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Glossostigma elatinoides a Hydrocotyle vulgaris.
(Foto: Václav Štěpán)

To ale znamenalo dalších několik desítek kilo písku navíc.
Nechtělo se mi vyhazovat peníze za další filtrační písek,
protože byl poměrně drahý (1 kg = 10 Kč). Proto jsem se
rozhodl pro čedičovou drť o velikosti asi 0,5 cm. Za padesát
korun jsem si jí mohl odvézt, co jsem uvezl v osobáku, a tak
jsem ji jen trochu propláchl a nasypal do akvária. Navrch
jsem dal vrstvu filtračního písku. Zabil jsem tím dvě mouchy
jednou ranou.
Získal jsem dostatečnou vrstvu substrátu pro své
echinodory a přijatelnou výšku vodního sloupce i pro ostatní
rostliny. Vysoká vrstva písku zabránila některým echinodorům cestovat po akváriu, v nízkém substrátu urazily
až 20 cm za rok, takže jsem je musel často přesazovat.
Mám toto dno už asi čtyři roky a nemůžu si stěžovat.
Z akvária se sice mezitím stala spíše sbírka echinodorů...
Ač se barva mého dna s léty měnila, nikdy jsem nepozoroval, že by to mělo na ryby nějaký výrazný vliv. O tom,
že by bílá barva substrátu nějak stresovala ryby, proto
nejsem přesvědčen a považuji to za chybnou informaci.
Doporučil bych každému, kdo si bude zařizovat nové
akvárium, aby si napřed vyzkoušel své dno jednoduchým
testem, než později mít potíže s růstem rostlin a různých
řas. Špatné dno je podle mě nejčastější chyba každého
začínajícího akvaristy.

Echinodorus cv. Kleiner Bär. (Foto: Václav Štěpán)

Veškerý písek, který jsem viděl prodávat v akvaristikách,
neprošel testem v octě, nebo neměl správnou velikost. To už
jsem měl ale k dispozici internet, sice jen v knihovně a jen
hodinu týdně. Přesto mě to stačilo, abych zjistil, co si mám
sehnat. Rozhodl jsem se pro písek do filtrace k bazénům
(0,8-2 mm). Není čistě bílý, některá zrníčka jsou do hněda.
Rostliny v něm perfektně drží a pro některé, jako jsou
třeba Glossostigma elatinoides nebo Echinodorus tenellus,
je přímo ideální.
Mezitím jsem ale došel k přesvědčení, že výška akvária
60 cm je pro mé osvětlení příliš a jediný způsob, jak ji
změnit, je zvětšit vrstvu písku aspoň na 15-17 cm a dostat
se tak na přijatelnější vodní sloupec 40-45 cm.

(Foto: Václav Štěpán)
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SALIKOVE SUBSTRÁTY
Peter Szalay
Štrk „Hagen“
Nájsť pred rokmi v obchodoch jemný prírodný štrk do
akvária nebolo jednoduché. Väčšina predávaných substrátov
mala príliš veľkú zrnitosť, alebo sa jednalo o rôzne farebné
zábavky predajcov. Prvý a hádam dodnes (!) jediný prírodný
štrk jemnej zrnitosti prišiel do obchodov pod značkou
„Hagen“. Frakcia 1-2 mm, prevažovala bielo/hnedá farba,
bez ostrých hrán, bez vápenca. Bez problémov použiteľný
aj na najjemnejšie rastliny sadené pinzetou. V týchto časoch
si málokto naň už spomenie, trh valcujú rôzne upravené substráty z hliny (Aquaclay, akadama, fujizuna, ADA...)

Červený ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)

Štrk „Hagen“. (Foto: Peter Szalay)

Červený a čierny ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)

Štrk „Hagen“. (Foto: Peter Szalay)

Červený/čierny ázijský substrát
Zaujímavo sfarbený substrát, výrobca neznámy (Kórea?
Japonsko?...?). O niečo hrubšia frakcia ako u štrku „Hagen“.
Prevažne jednofarebný, pevný prírodný kameň. Bez ostrých
hrán, červený bez vápenca, čierny po poliatí octom šumí ako
šampanské (pri jeho použití som ale nezaznamenal problém
s fungovaním akvária, test na vápenec som realizoval tak
rok po založení akvária). Výborné sadenie a udržanie aj najjemnejších rastlín vďaka svojej veľkej váhe. Cena 315 sk/5 kg.

Červený ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)
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Červený ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)

Akadama – mal som ju len krátko a nepáčila sa mi.
(Foto: Peter Szalay)

Čierny ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)

ADA Amazonia. (Foto: Peter Szalay)
Čierny ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)

Čierny ázijský substrát. (Foto: Peter Szalay)

ADA Amazonia. (Foto: Peter Szalay)
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SUBSTRÁTY PODLE KHANHA
Khanh Ta

Akadama. (Foto: Khanh Ta)

Fujizuna. (Foto: Khanh Ta)

Akadama
Dávám ji do všech akvárií, ve kterých chci pěstovat
„kobereček“. Je mým favoritem pro svoji ideální zrnitost,
celkem přirozenou barvu a také dokáže udržovat pH kolem
6,5. Co se týče vzhledu, hodí se do akvárií všech velikostí. Ani
v mini akváriu nebude vypadat nepřirozeně. Jediné, co mi
trochu vadí je její křehkost. Navíc na ní rády hodují Crystal
red krevetky.

Akadama v akváriu. (Foto: Khanh Ta)

Fujizuna
Tento substrát jsem zkoušel do 16-ti litrového akvária,
ale kvůli jeho hrubší a nepravidelné zrnitosti jsem ho odebral. Hodí se spíše do větších akvárií nebo tam, kde bude
dno pokryté „trávníčkem“. Z dálky vypadá jako klasická čedičová drť.

Černý pouštní písek. (Foto: Khanh Ta)
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Černý pouštní písek v akváriu – detail. (Foto: Khanh Ta)

Jantarový říční písek v akváriu – detail. (Foto: Khanh Ta)

Černý pouštní písek
Můj nejoblíbenější substrát do mini akvárií. Je velice
jemný. Je jemný skoro jako prach. Má v sobě malé třpytivé
částečky, které odrážejí světlo a vypadá to moc hezky. Navíc
neovlivňuje chemismus vody. Oblíbil jsem si ho kvůli optickému zvětšení malého akvária a hezkou barvu. Nevýhodu
vidím pouze v ceně.

Jantarový říční písek
Kdo nechce klasický úplně bílý písek, tak tohle je další
varianta. Má oranžovo-žluto-hnědou barvu. Zbarvení se ale
mění i podle osvětlení. Čím studenější světlo, tím je více do
oranžova. Čím teplejší, tím je více do žluta. Je extra jemný,
ještě jemnější než černý pouštní písek a pancéřníčci ho milují.
Mám ho ve svém nejoblíbenějším akváriu.

Jantarový říční písek v akváriu. (Foto: Khanh Ta)

Černý pouštní písek v akváriu. (Foto: Khanh Ta)

Jantarový říční písek. (Foto: Khanh Ta)

Aquaclay. (Foto: Khanh Ta)
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Dobře v něm koření rostliny, má celkem dobrou zrnitost.
Ale když se mi už tvořil žabí vlas, vybíral si tento substrát jako
svůj podklad na uchycení. Má cihlovou barvu, která se mi
moc nelíbí. Ale jeho barva také závisí na barevné teplotě
osvětlení. Zase zde platí, že nejlepší je, když má být zarostlý
nějakou tou nízkou kobercovitou rostlinou.

téma

Aquaclay a klasický říční štěrk v akváriu. (Foto: Khanh Ta)

Porovnání substrátů. (Foto: Khanh Ta)

STRBINOVE SUBSTRÁTY
Lukáš Štrba
Aquaclay ground
Substrát je skôr vhodný do väčších nádrží. Mal som
ho v miniakváriu a tam som mal problémy zasadiť doň
menšie rastliny (Glossostigma elatinoides, Hemianthus callitrichoides), keďže má väčšiu zrnitosť a je veľmi ľahký. Väčšie
rastliny mi v ňom veľmi dobre rástli.
Jediné, čo mi na tomto substráte prekáža, je jeho oranžovo-hnedá farba.

Akadama. (Foto: Lukáš Štrba)
Aquaclay. (Foto: Lukáš Štrba)

Akadama
Tiež som ju mal len v miniakváriu. Ja sadím rastlinky
za sucha a to bolo pri tomto substráte takmer nereálne.
Pri kontakte s vodou sa mi postupne menil na blato, a po
dlhšom čase som mal pocit, že mám rastlinky nasadené
v hline. Farebne je akadama veľmi atraktívna a má aj menšiu
zrnitosť ako Aquaclay.

Rataj staré dno
S týmto substrátom mam zatiaľ len tie najlepšie skúsenosti. Mám len malé akvária a do nich sa svojou zrnitosťou
akurátne hodí. Hnojivo do dna pri tomto substráte netreba
používať, keďže je zmes sama o sebe nahnojená. Farebne sa
nelíši od riečneho štrku.
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Fujizuna
Tento substrát mám len necelé dva mesiace, no svojou
farbou mi je najviac sympatický – uhoľná čierna. Substrát
sa nedrobí ako akadama, je ťažší ako Aquaclay, čo ma veľmi
prekvapilo. Nemám s ním síce dlhodobé skúsenosti, no momentálne ma tento substrát najviac zaujal – či už výzorom,
alebo fyzikálnymi vlastnosťami.

Čadičová drť. (Foto: Lukáš Štrba)

Fujizuna. (Foto: Markéta Rejlková)

Čadičová drť po založení akvária... (Foto: Lukáš Štrba)

Akvárium s fujizunou. (Foto: Lukáš Štrba)

...a o niekoľko mesiacov neskoršie. (Foto: Lukáš Štrba)

Iná variácia kombinovania. (Foto: Lukáš Štrba)

Efektná kombinácia substrátov. (Foto: Lukáš Štrba)
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AKADAMA
Markéta Rejlková
Ke všem předchozím hodnocením substrátů, které jsou
podle mě bohatým zdrojem informací a zejména inspirace,
přispěji na závěr ještě článkem věnovaným speciálně akadamě. A to proto, že ji používám ze všech československých
akvaristů v akváriu asi nejdéle a občas se setkávám s názory,
které do světa vypouští snad lidé, kteří si akadamu prohlídli
na polici v obchodě a „mají jasno“. To je zvláštní, protože
já akadamu mám soustavně v akváriu už bezmála tři a půl
roku a stále nevím, co si o ní myslet...
O akadamě jsem psala v roce 2005, od té doby se moje
poznatky opírají o mnohem delší zkušenosti, tak se pokusím
je popsat pro případ, že by někdo chtěl akadamu zkusit a
váhá. Netvrdím ale, že po přečtení článku ji poběží hned
koupit; to ani není mým záměrem ;-)
Akadama je jeden z dvou jílovitých substrátů, které jsou
momentálně u nás (poměrně) dostupné. Ten druhý je Aquaclay (což jsou zjednodušeně řečeno kuličky vypalovaného
jílu). Aquaclay přinesl Rataj na náš trh až potom, co jsem
objevila na zahraničních stránkách akadamu, sehnala ji a
založila s ní první miniakvárium. Na první pohled se akadamě
podobá a logika napovídá, že jíl je jíl. Ke srovnání těchto dvou
substrátů se kratičce vrátím v závěru článku. Teď prozradím
jen ten nejpodstatnější rozdíl – akadama není vypalovaná
při vysokých teplotách (což je něco, co způsobí tvrdost zrnek
Aquaclaye a zároveň povrchovou oblost).
Když si na dlaň vysypete pár zrnek akadamy, můžete mít
dojem, že je to jakási podivná sušená hlína. A vlastně máte
pravdu. Je to jílovitá hlína pocházející z Japonska, která se
speciálními postupy suší, prosívá, balí a vyváží do celého
světa. Ptáte se proč? Je to totiž velmi oblíbený substrát pro
pěstování bonsají. Právě u bonsajistů je akadama k sehnání,
v akvaristice nabízena běžně není – a je to tak dobře, protože
tenhle substrát nepatří do ledajakého akvária.

Nebudu vás přesvědčovat, že akadama má zázračné vlastnosti, nebo že je to nejlepší substrát, jaký znám. Nebyla by to
pravda, viděla jsem tolik dlouhodobě fungujících akvárií
s fantasticky prosperujícími rostlinami a se dnem pokrytým
obyčejným říčním štěrkem, že si prostě nemůžu myslet,
že existují zázračné substráty. Existují špatné způsoby, jak
dno akvária založit a jak se o něj starat – a existují ty dobré.
A za vším navíc často stojí náhoda a štěstí, ale to všichni moc
dobře víme...
Akadamu mám momentálně v pěti akváriích, z toho ve
dvou je jediným použitým substrátem, v jiných jsem ji
z různých důvodů smíchala se štěrkem nebo s Filtus Floranem. V případě, že bych ještě měla místo na založení dalšího
rostlinného akvária, byla by tam zase akadama. Připouštím,
že je to jeden z nejdražších materiálů, kterými můžete svoje
akvárium „vystlat“ – proč tedy akadama, když uznávám,
že klasické levné substráty mohou také vést k nádherně
bujícím rostlinám?
Hlavním důvodem je vzhled. Akadama má hnědočervenou
barvu; jestli působí víc hnědě, nebo oranžově, záleží také
na barevném podání použitého osvětlení. V akváriu na mě
působí přirozeně a neruší, což se ne vždy dá říct o mnohobarevném štěrku nebo o různých „akvarijních“ drtích.
Mám ráda hodně tmavá, až černá dna – tam je ovšem výběr
materiálu těžký, protože barva není všechno a akvárium
s čedičovou drtí mě prostě ve většině případů připadá právě
tou hrubostí substrátu nedokonalé. Světle hliněná barva
akadamy je neokoukanou alternativou – přiznám se, že mám
v akváriu hodně ráda zelenou a hnědou barvu (to platí i pro
zbarvení ryb), takže černá nemusí vždy vyhrát.

Představte si totéž s bílou drtí... (Foto: Markéta Rejlková)

Akadama je v dostání ve třech různých zrnitostech: jemná
(1-3 mm), střední (3-6 mm) a hrubá (6-8 mm). Ta střední
je nejběžnější a také jediná, se kterou mám zkušenosti.
Nemyslím si, že by se hrubší akadama do akvária nějak zvlášť
hodila; jemnou by možná bylo možné použít v pěstitelských
nádržkách, věnovaných droboučkým „kobercovým“ rostlinám. V běžném akváriu se jí raději vyhneme, ona už i středně
zrnitá akadama si vyžaduje velkou dávku opatrnosti.

Akadama. (Foto: Peter Szalay)
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Krátký fotoseriál na levé straně je z mé strany malou
provokací – samozřejmě si nemyslím, že rostlinám se v mém
miniakváriu dařilo tak dobře díky akadamě! Každý soudný
akvarista ví, nebo to dříve či později na základě vlastních
zkušeností zjistí, že snažit se okopírovat nějaký „zázračný“
faktor, který zaručeně funguje u kolegy v nádrži, může v jeho
vlastním akváriu v nejčastějším případě vést k nulové odezvě,
v horším případě k fiasku. Rostliny (a akvárium jako celek)
vždy reagují na soubor podmínek, z nichž každá jedna sama
o sobě může působit úplně jinak, než když se v akváriu natrefí vhodná „konstelace“. Všechno navzájem reaguje a mění
svůj dopad, ať už je to světlo, filtrace, krmivo a hnojení,
výměny vody, rybí osádka, druhy rostlin, parametry vstupní
vody a v neposlední řadě samozřejmě použitý substrát.
Osobně jsem přesvědčená o tom, že nejdůležitější rozhodnutí týkající se substrátu učiní akvarista ve chvíli, kdy se
pod tíhou balíků (v případě štěrku) nebo financí (v případě
třeba akadamy) rozhodne, že se spokojí s o trochu menším
množstvím, než původně plánoval. Chyba, protože dostatečně
silná vrstva substrátu po určité nezbytné době zabíhání
akvária poskytuje rostlinám tu stabilitu podmínek a bohatství
živin, které potřebují. A je v podstatě jedno, jestli zvolíte jíly,
sopečné materiály, písek nebo štěrk. Rozdíl mezi nimi je
menší, než mezi nedostatečnou a bohatou vrstvou substrátu.
Ale zpátky k akadamě – ta samozřejmě má kromě své
barvy i jiné zajímavé vlastnosti. Začnu těmi nápadnými a
popravdě řečeno ne vždy pozitivními: je velmi lehká. To je
sice výhodou, pokud chcete dát akvárium na babiččinu starou
komodu a díváte se s hrůzou na to, jak se dřevo pod každým
gramem navíc prohýbá (i při použití akadamy vám ale radím
najít si jiné místo pro akvárium). Můžete dát opravdu silnou
vrstvu substrátu a váhu akvária to neovlivní tak výrazně, jako
v případě štěrku.
Akadama není tvrdá – pokud její zrnko zmáčknete silně
mezi prsty, rozpadne se na prach. Prach je také součástí
balení akadamy, ačkoliv byl při prosívání před balením
odstraněn; při transportu se pochopitelně nedalo vyhnout
tomu, aby byl substrát částečně rozdrcený. Mimochodem,
vybírejte v obchodě důkladně, některé balíky opravdu vypadají, jako by na nich někdo skákal. Je zbytečné si zlým
výběrem ještě více přidělávat starosti, které tak či tak potom
s prachem mít budete, tomu věřte...
Není ale pravda, jak se občas dočtu, že postupem času
se díky rozpadání zrnek mění akadama v akváriu na bláto.
Nevím, co dotyční se svým akváriem dělají, pokud tam
používají těžkou techniku je možné všechno ;-). V mém
prvním akadamovém miniakváriu (je na snímcích na této
straně) mám akadamu už 41 měsíců. Za tu dobu jsem dvakrát
kompletně vytrhala rostliny, substrát jsem nevybírala nikdy.
V prvním roce jsem poměrně často přesazovala stonkové
rostliny; později jsem se jich zbavila a do akvária teď zasahuji
minimálně, takže je pravda, že ani nemám moc šancí akadamu drtit a přeměňovat na bláto. Nicméně trvám na tom,
že při běžném provozu akvária nic takového ani nehrozí.

Zakládání akvária s akadamou. (Foto: Markéta Rejlková)

Příjemná hnědo-zelená atmosféra. (Foto: Markéta Rejlková)

O tři měsíce později už je substrát vidět jen u čelního skla.
(Foto: Markéta Rejlková)

Za další tři měsíce je akvárium tak zarostlé, že je
prakticky jedno, jestli jsme na dno dali líbivý substrát nebo
škaredou bílou drť. Tedy jedno je to z hlediska estetického;
mám oprávněné pochybnosti, že by se při stejné péči
rostlinám dařilo srovnatelně, kdyby použitý substrát
negativně ovlivňoval vodu. (Foto: Markéta Rejlková)
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Na obě tyto vlastnosti akadamy musíme brát ohledy při
údržbě akvária. Je lehká, takže při neopatrném odkalování
budete do roka a do dne bez substrátu. Já neodkaluji skoro
v žádném akváriu, takže mi lehkost akadamy ani v nejmenším nevadí. Pokud ale chcete nebo potřebujete odkalovat
často, přišli byste s akadamou dost možná o nervy. Prašnost
se zase projeví při zasazování nebo naopak vybírání kořenících rostlin. Pokud je zásah velký (když jen sázíte rostlinu
a děláte to opatrně, tak si nezaděláte na větší problémy,
než při štěrku v déle zaběhnutém akváriu), je velmi pravděpodobné, že se voda v akváriu promění dočasně na bílou
kávu. Nepanikařte, podle mých zkušeností se to velmi rychle
upraví – akadamový prach není z těch, co se vznáší v akváriu
několik dní. Za pár hodin je voda zase průzračná a rybám
prach neublíží. Ovšem zase musím uvést zvláštní podmínky,
které v mých akváriích panují – nefiltruji a voda je naprosto
stojatá. Jestli filtr může vyčištění zákalu napomoci, nebo ho
naopak bude vířit, nechám na vašem zvážení... Ze stejného
důvodu zvažte také použití akadamy u ryb, které se rády
„vrtají“ v substrátu.
Bavíme-li se o rostlinném akváriu, má akadama dvě
zásadní vlastnosti. První je negativní – a už ji známe: malá
váha. Rostliny, které nemají vyvinuté kořeny a nemáme je jak
ve dně uchytit, prostě bude velký problém udržet ukotvené.
Jen o ně zavadí zvědavá krevetka, vyplavou na hladinu. To je
problém spíše dočasný, než rostliny zakoření, ale může nás
chvílemi dovést do blázince.
Pozitivní je způsob, jak akadama reaguje s vodou. Není to
inertní substrát, ovlivňuje parametry vody – proto bych ji
doporučovala jen zkušenějším akvaristům. Má pH 6,5-6,8
a pufrační schopnost si udržuje poměrně dlouho. Ne však
neomezeně, takže úvahy o založení akvária a bezstarostném
trvalém udržování pH vody na hodnotě pod 7 jsou zcestné!
V mém případě (vstupní voda pH 7,2 a alkalita 5 °dKH)
spadly hodnoty po založení akvária na 6,7 a neměřitelnou
alkalitu. Později se pH několik měsíců i přes vydatné výměny
vody stále drželo na 6,7-6,8 a alkalita stabilně na 2-3 °dKH.
Přestala jsem parametry vody sledovat, takže nebudu dělat
závěry o tom, jak dlouho akadama takto vydrží fungovat (bonsajáři tvrdí, že roky).
Stručně jen vysvětlím, proč vlastně akadama ovlivňuje
chemismus vody. Tak jako všechny jílovité materiály, i ona
má vysokou CEC (viz 1. článek tohoto tématu). Vyměňuje
vodíkové kationty H+ za jiné kationty z vody. Má to dvojí
efekt: roste koncentrace H+, tj. klesá pH; z vody se odčerpávají kationty jako Ca2+, Mg2+, Fe2+ a další kovy. Jednak
se tím změkčuje voda a zároveň se ochuzuje o mikroprvky,
důležité pro růst rostlin. Fígl je ovšem v tom, že kořenící
rostliny si je ze substrátu velmi snadno odeberou. Nekořenící
(potažmo i řasy) mají ale smůlu.
Není ale všechno růžové, v akváriu s akadamou jsem měla
už jak řasy, tak i sinice. Pokud jsou už všechna vazebná místa
na povrchu zrnek nasycena, přestává (zcela pochopitelně)
akadama s výměnou. (Jelikož akvárium není statický systém,
akadama reaguje s vodou dále, ale už v daleko menší míře,
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takže při měření parametrů vody už prostě nežasneme, kam
se to všechno ztrácí.) Potom máme akvárium jako každé jiné,
s tím rozdílem, že substrát má díky vyšší CEC větší obsah
vázaných živin. Čistý křemičitý štěrk tuto schopnost nemá ani
v nejmenším a musí se spoléhat na to, že se obohatí nějakou
příměsí – buď se časem zanese detritem (nebuďme přehnaně
čistotní, detrit v rozumné míře je velmi užitečná věc!), nebo
do něj vpravíme nějakou tu zázračnou hnojící tabletku.
V obou případech je potom štěrk co se týká poskytování živin
kořenům rostlin akadamě téměř rovnocenným partnerem.
Občas někdo zkoumá možnost kombinovat akadamu
s jiným materiálem – dát ji jako svrchní vrstvu (kvůli jejímu
vzhledu) a pod ní štěrk (kvůli její ceně). Samozřejmě to jde –
ale myslete na dodání hnojiva do spodních vrstev dna, jinak
akadama „vycucá“ z vody důležité mikroprvky a ty nebudou
rostlinám k dispozici ani ve vodě, ani u kořenů. Dávat akadamu jen dospod samozřejmě lze, ale pozor na to že je lehká a
při neopatrné manipulaci se tak dostane na povrch. Sama
mám jedno kombinované akvárium a jsem s ním naprosto
spokojená (viz foto níže); funguje velmi dobře už 2,5 roku).
Na úplný závěr ještě slíbené stručné porovnání akadama
versus Aquaclay. Ve skutečnosti toho tyto dva substráty mají
společné pramálo. Zbarvení do červena – barvu akadamy
mám jak už jsem psala opravdu ráda (je spíše hnědá), Aquaclay má barvu pro mě odpudivou, křiklavě cihlovou. Je to
samozřejmě věc osobního vkusu každého z nás, nemusíte se
mnou souhlasit. Aquaclay ovlivňuje chemismus vody v daleko
menší míře. Je možné, že si toho ve vašem akváriu ani nevšimnete. Je stejně lehký (což je zdůrazňováno jako pozitivum,
protože umožňuje lepší proudění vody substrátem a tím
pádem dobré podmínky pro nitrifikační baktérie; pozor
ovšem na odvrácenou stranu mince malé hmotnosti). Na
rozdíl od akadamy ho můžete na začátku důkladně propláchnout a zbavit se tak veškerých problémů s prachem, nerozpadá se. Akadamu můžete samozřejmě také promýt (osobně
jsem to nikdy nedělala a považuji to za zbytečné), ale rozpadání zrnek a vzniku prachu stejně nikdy úplně nezabráníte.

Vrstvy shora: akadama, štěrk, Staré dno, akadama, Staré
dno. (Foto: Markéta Rejlková)

Nakonec substrát stejně není vidět! (Foto: Markéta Rejlková)
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„UDRŽITELNÉ“ AKVÁRIUM: SUBSTRÁT
Dario Schelfi
Substrát, neboli báze, která poskytuje oporu rostlinám.
V akvaristickém žargonu tak souhrnně označujeme materiály, pomocí kterých formujeme „dno“ akvária: písek, štěrk,
drtě, rašelinu, Gravelit, jíly a jílovité zeminy. Z toho všeho
můžeme vytvořit substrát našeho akvária.
Různé filosofie údržby akvária většinou zcela opomíjejí,
jestli jsme si vybrali substrát kompatibilní se zamýšleným
stylem; proto je velmi důležité hned na začátku klást na výběr
vhodných vlastností substrátu velký důraz, abychom v průběhu vytváření a zvelebování našeho díla nezničili celý obsah
akvária.
Koncept „udržitelného“ akvária je založený na tom, že si
krásu nádrže můžeme užívat dlouhodobě. Režim chodu takového akvária je pokojný a nevyžaduje příliš časté zásahy.
Toho se budeme také držet v následujícím textu – aniž bych
se chtěl nějak stavět do opozice „intenzívnějších“ stylů péče
o akvárium, zaměřím se na zhodnocení výhod a nevýhod
použití některých substrátů právě v akváriích high-tech,
ale udržovaných volným tempem.
Jde nám tedy o to, aby zvolený substrát umožnil dlouhodobé provozování akvária – a mluvíme o letech. Použitý
materiál nám musí nejen umožnit omezit běžné zásahy do
akvária na minimum, ale také přidávání živin v pozdějších
fázích.
Tento požadavek hned vyřadí ze seznamu možných
kandidátů takové materiály, které díky svým přirozeným
charakteristikám nejsou předurčeny k tomu, aby v akváriu
vydržely déle než 2-3 roky. A to jednak proto, že se časem
vyčerpávají v nich obsažené živiny (za předpokladu, že je
vůbec někdy obsahovaly), což se ale týká většiny substrátů;
hlavním důvodem je ale jejich nevyhnutelné opotřebení,
vedoucí k degradaci a zhutnění. Následky jsou nepříjemné
a někdy i nebezpečné, když dochází ke vzniku anaerobních
míst (tj. bez kyslíku).
Podle mého osobního názoru tedy nepatří do našeho
výběru různé jílovité zeminy (akadama a spol.), které by se
měly používat v daleko více promyšlených a kvalifikovaných
pojetích akvária.
„Udržitelný“ substrát musí být v první řadě trvanlivý.
Neznamená to jen, že by se neměl fyzicky rozpadnout nebo
zhutnět, ale měl by si také udržet schopnost poskytovat
prostor pro aktivity baktérií, díky kterým se stane přídatným
filtrem akvária.
Ve vztahu k rostlinám substrát neplní funkci pouhého
kotvícího materiálu, ale dodává jim v optimálním případě
i potřebné živiny.
Je tedy evidentní, že správně zvolený substrát může
akvaristovi poskytnout velmi důležitý výchozí bod pro dosažení stabilního, rovnovážného systému. Substrát je jeden

z prvků akvária, které mají rozhodující vliv na to, jestli se
nám podaří z naší nádrže vytvořit zelený svět plný prosperujících a bujících rostlin za současné minimalizace našich
pěstitelských zásahů!
V následující stati zhodnotím několik materiálů, které
jsem použil ve svých rostlinných akváriích. Z důvodů věrohodnosti se vyjadřuji jen k substrátům, které jsem v akváriu
měl soustavně delší časové období (od 2 do 6 let). Na základě
vlastních zkušeností (a bez jakýchkoliv vědeckých podkladů)
tedy zhodnotím substráty s ohledem na dlouhodobé použití.

Gravelit. (Foto: Dario Schelfi)

Gravelit
Gravelit je, jistým způsobem, Kolumbovo vejce. Začal
jsem ho používat úplnou náhodou asi před deseti lety, kdy
pro mě akvaristický svět byl ještě jednou velkou záhadou.
Rozhodl jsem se k využití Gravelitu kvůli jeho nízké ceně
a zejména pro jeho všestrannost, umožňující míchat ho případně i s dalšími materiály.
Gravelit je velmi lehký materiál, podobný expandovanému jílu (vzdáleně připomíná nafouknutá zrnka rýže), avšak
s menší zrnitostí. Je velmi porézní a má světlou barvu.
Na rozdíl od expandovaných jílů neplave na hladině, a
hodí se tedy výborně k přípravě substrátů nejen v akvaristice.
Používá se i v zahradnictví jako výsadbový substrát.
Technicky vzato, tento materiál můžeme považovat za
„chudého strýčka“ jiných, slovutnějších materiálů – mezi
nimi třeba Flourite, od kterého se odlišuje (jak uvidíme dále)
nespočetnými rozdíly.
Gravelit je v podstatě drť, která díky své poréznosti
ohromně ulehčuje uchycení mladých rostlinek v akváriu.
Podporuje totiž tvorbu husté kořenové soustavy. Drobné
granulky dokonce zůstanou pevně přichycené ke kořenům
i tehdy, když rostlinu vytáhneme ze substrátu.
Materiál je chudý na živiny a zcela jistě inertní. Nereaguje
tedy s vodou a neovlivňuje její pH a alkalitu.
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tak či tak nutné dát naspod vrstvu čistého Gravelitu o tloušťce
minimálně 2 cm.
Na základě svých zkušeností bych se vyhnul kombinaci
s pískem. Ten by se totiž gravitací postupně dostával dospodu a na jeho povrch by časem „vyplula“ jednotlivá zrnka
Gravelitu. S tím souvisí ještě jedna rada, a sice používat na
překrytí vždy materiál světlejší barvy; pokud se tak dostane
na povrch nějaké to zrnko Gravelitu, nebude nápadné.
Gravelit před jeho vložením do akvária nikdy nepereme.
V současné době zkouším ještě jednu kombinaci, a sice
se světlou rašelinou (Gravelit a rašelina 1:1). Výsledný substrát vzdáleně připomíná ADA Power Sand, od kterého se ale
odlišuje obsahem organických látek, zatím ale reaguje na
pěstitelské zásahy bezproblémově. I v tomto případě byla
směs použitá jako základ dna a překrytá vrstvou drobnozrnného štěrku. Využití rašeliny mě trochu ponechává na
rozpacích, co se týká dlouhodobosti tohoto projektu, ale je
zatím příliš brzo na vyvozování jakýchkoliv závěrů.

Gravelit. (Foto: Dario Schelfi)

Všechny tyto vlastnosti, spolu s výjimečnou porézností
(která umožňuje prokysličení substrátu), předurčují Gravelit
k využití nejen jako základ dna v rostlinném akváriu, ale
také do biologického filtru namísto klasických keramických
válečků.
Vlastnosti tohoto substrátu ale vyžadují, abychom si
uvědo-mili jisté předpoklady jeho úspěšného využití v
akváriu.
Je vhodné překrýt Gravelit vrstvou štěrku o střední zrnitosti, protože, pokud sázíme rostliny bez vyvinutých kořenů,
tyto se v Gravelitu díky jeho lehkosti hůře ukotvují. Eleocharis, Glossostigma, Hemianthus a podobné druhy rovněž
špatně drží zasazené přímo v Gravelitu.
Pokud Gravelit překryjeme jemným štěrkem, udrží jeho
váha rostlinky v počáteční fázi na místě; později dojde
k rozvoji husté sítě kořenů a pomocný substrát již nebude
nezbytně nutný.
Jelikož tento materiál je chudý na obsah živin, musíme
několikrát ročně přistoupit k dodání živin přímo ke kořenícím
trsům rostlin. Alternativou je použít nějaké hnojivo s postupným uvolňováním hned při zakládání akvária. V tom případě
ho rozmístíme šachovnicovitě po celé ploše dna.
Jedno ze spojení substrátů, které mě velmi nadchlo, je to
mezi Gravelitem a Flouritem. To je, jak známo, registrovaná
značka firmy Seachem. Flourite reaguje s Gravelitem opravdu
překvapivě dobře, takže se z této dvojice stala téměř
konstanta všech mých nově zakládaných akvárií.
Pokud chcete tuhle kombinaci vyzkoušet, nikdy nevytvářejte vrstvy obou substrátů – musejí se promíchat tak
dokonale, aby tvořily jedinou směs. Případně lze, z důvodů
čistě estetických, jako nejsvrchnější vrstvu dát pouze Flourite
a také při umísťování směsi do akvária necháme okolo stěn
akvária asi 5 cm volný pás, který potom vyplníme Flouritem.
Při pohledu na akvárium tak vidíme jen tento substrát.
Ať už se rozhodnete pro jakékoliv využití – použít ho čistý
nebo ve směsi s jiným materiálem, Gravelit vás překvapí svojí
všestranností.
Navrhoval bych, aby tvořil asi 50 % objemu použitých materiálů, pokud ho zkombinujete s Flouritem, nebo 30-40 %,
pokud bude ve směsi se štěrkem. Ve druhém případě je ale

Flourite. (Foto: Dario Schelfi)

Flourite™
Kdybych se živil reklamou, nazval bych Flourite nejspíš
„zázračným“; ale jelikož jsem stále jen čarodějův učedník,
omezím se na označení „výjimečný“. Od té doby, kdy jsem
Flourite před několika lety objevil, mi přináší stále další
a další uspokojení. Pro někoho jako já, tedy pro akvaristu
zaměřeného na okrasná rostlinná akvária, bylo nalezení stabilního a spolehlivého substrátu primárním úkolem.
Nejvěrnější uživatelé diskusních fór si mě ještě budou
pamatovat, jak jsem se – už jsou to léta – pokoušel nesměle
poznávat vlastnosti Flourite. Tenkrát to ještě nebyl tak známý
materiál, jako je dnes. Přesto se toho o něm ví relativně málo,
protože jeho mateřská firma Seachem si dává bedlivý pozor,
aby nevyzradila detaily ohledně jeho zvláštnosti.
Co je však jasné je to, že je to dosti porézní materiál, který
je zřejmě získaný zpracováním za vysokých teplot, je bohatý
na železo a dokáže si své fyzikálně-chemické vlastnosti uchovávat nezměněné po dobu několika let. Vypadá jako štěrk
s ostrými hranami, prašnatý, poměrně těžký, dostupný ve
dvou barevných variantách – „klasická“ a „Red“. Ta druhá ale
často měla problémy s rozpadáním, takže se jí vyhýbají prakticky všichni akvaristé, kteří používají produkty Seachem.
„Klasický“ Flourite je proto jediný, kterým se teď budu
zabývat, aniž bych chtěl nějak oponovat případným pozitivním zkušenostem někoho z vás s jeho červenou variantou.

38

Akvárium, číslo 11

téma

KLUB.AKVA.SK

Flourite je optimální volbou pro rostlinná akvária, a to
zejména tehdy, když nemíníme předělávat v prvních dvou
letech dno. Mám, jak uvidíte později, přímé svědectví o akváriích založených s tímto substrátem a fungující více než 5 let.
Struktura této drtě (velikost zrn je 1-5 mm) zdá se umožňuje usídlení baktérií s různými nároky, takže v ní mohou
probíhat aerobní i anaerobní procesy. Laboratoře firmy
Seachem údajně prokázaly, že zvláštní tepelné zpracování
materiálu podporuje lepší usídlení bakteriálních kmenů, které
přispívají k udržení stabilního prostředí akvária. Nepustím
se ale hlouběji na ošemetné pole biologie a chemie, protože
k tomu nemám potřebné vědomosti; omezím se na pouhé
konstatování, že podle mého „zrakového“ vnímání je na tvrzení Seachem něco pravdy. Flourite ze sebe začne dávat to
nejlepší zhruba po roce od založení akvária a může to vést
podle mého názoru až k tomu, že biologická filtrace (ve filtru)
se stane paradoxně zbytečnou. Mám za to, že nádrž s tímto
materiálem na dně, hustě osázená a s omezenou organickou
zátěží, může výborně fungovat bez jakéhokoliv biologického
filtru, vyžadující nanejvýš nějaký systém pohybu hladiny.
Ale to mohou být jen moje čistě osobní domněnky.
Domněnkou ale vůbec není neobyčejné souznění mezi
Flouritem a rostlinami, vedoucí někdy k pozoruhodným projevům „chování“ rostlin. Rostliny rostoucí normálně vzpřímeně směrem k hladině se stávají plazivými, mechy tvoří
velice kompaktní polštářky přichycené přímo na substrát atd.
Prach je první věcí, na kterou si musíme dávat pozor při
zakládání akvária. I když Seachem doslova uvádí, že substrát
byl před zabalením praný, doporučuje ho ještě těsně před
vložením do akvária propláchnout. Osobně jsem Flourite
nikdy před použitím nečistil, jednak abych neztratil velmi
užitečný prach, ale také proto, že by se promývání mohlo
protáhnout donekonečna, jelikož nikdy nedosáhneme, aby
odtékající voda byla úplně čistá.
Podle mého názoru je tedy důležité, aby materiál nebyl
před vložením do akvária vůbec propíraný. Nutným předpokladem je také to, že akvárium musí být prázdné, resp.
suché. V opačném případě bychom se po vložení substrátu
dočkali vzniku černého bahno. Pokud postupujeme správně,
tak nejenže Flourite nijak „nezašpiní“ vodu, ale v průběhu
dvanácti hodin po napuštění dosvědčí svoje neobyčejné vlastnosti tak, že voda bude krystalicky čistá.
Připomenu jen, a platí to při použití jakéhokoliv substrátu, že pro napouštění akvária vodou použijeme vždy
nějaký malý talířek nebo misku, do které opatrně směřujeme
proud vody. Tak se vyhneme nadměrnému zvíření substrátu.

5.

6.
7.

mechanickou; jakýkoliv materiál pro biologickou filtraci
by se zbytečně zanesl prachem a znehodnotil.
Za dalších 12 hodin (někdy musíme počkat až 24 hodin)
odstraníme mechanické filtry a vložíme náplně pro biologickou filtraci tak jako při normálním provozu akvária.
Případné prachové usazeniny z hladiny odstraníme savým papírem, ze dna je stáhneme odkalovačem.
Pokaždé, když pracujete v akváriu kde je Flourite,
vypněte filtraci a než jí zase zapnete, počkejte, až se
zvířený prach usadí (většinou je čtvrthodina dostatečná).

Tyto jednoduché rady vám umožní provozovat akvárium
bez problémů, které jsou jinak společné všem substrátům
obsahující prašné částice.
Obsah některých prvků ve Flourite™ [2] v mg/kg
Al
Ba
Ca
Co
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
V
Zn

10210
124
195
6
13
7
18500
2195
2281
64
223
12
15
29

Onyx Sand. (Foto: internet)

Postup při použití Flourite:
1. Flourite rozprostřeme na dno prázdného akvária, rozdíl
mezi výškou substrátu vpředu a vzadu by měl být 3-4 cm.
2. Pomocí misky napustíme akvárium vodou.
3. Počkáme asi 12 hodin, než spustíme filtraci; takže zvířený
prach bude mít čas se usadit.
4. Po uplynutí zmíněné doby zapneme filtraci, ale jen

Onyx Sand ™
Také Onyx Sand patří do rodiny produktů Seachem, ale
tady v Itálii je málo rozšířený. Je to ideální substrát pro rostlinná akvária. Bohužel je dost obtížné ho sehnat. Získal jsem
ho před několika lety jen malé množství a jelikož jsem
tak nemohl pomýšlet na zřízení běžného okrasného akvária,
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použil jsem ho v jednom malém akváriu společně s drobnozrnným štěrkem. Zaměřil jsem se v něm na stínomilné
rostliny, kterým navíc dělalo společnost několik malých trsů
Hygrophila polysperma "Rosanervig".
Onyx Sand se od Flourite velice liší; jednak barvou (je
šedo-hnědý), zrnitostí (je poněkud drobnější), ale zejména
svými chemickými vlastnostmi.
Na rozdíl od Flourite, Onyx Sand je velmi bohatý na
vápník a relativně chudší, co se týká železa. To jsem ale
nevěděl, když jsem ho použil v akváriu – což je samozřejmě
chyba. Seachem však u Onyx Sand deklaruje vysoký obsah
vápníku a hořčíku (viz níže), zvláště srovnáme-li tento materiál s jinými, které se běžně v akváriích používají. Jak se dalo
čekat, mělo to okamžitý vliv na hodnoty vody v mém akváriu!
Ačkoli jsem měnil vodu jak často se dalo, nedařilo se mi
(také díky mé nevědomosti) snížit v akváriu alkalitu; její
hodnoty naopak vystřelovaly až ke hvězdám. Přidávání CO2
do tohoto 60-litrového akvária nemělo očividně žádný efekt,
protože voda byla velmi silně pufrována a pH se směrem dolů
ani nepohnulo. Dnes, když už rozumím tomu, co se v akváriu
dělo, by vylo možná zajímavé vyzkoušet kombinaci Onyx
Sand spolu s jílovitými substráty, abych viděl, jak se dokáží
„poprat“ jejich opačné tendence při ovlivňování pufrační
schopnosti vody.

Paradoxně je laterit, který používáme v akváriu jako zdroj
(některých) živin, jedním z nejchudších typů půd, které v přírodě najdeme. Lateritové zeminy nejsou příliš vhodné pro
vegetaci, která se na nich bohatě rozvíjí jen díky pravidelným
záplavám a srážkám, které přinášejí chybějící minerály.
Pokud jde o využití lateritu v akváriu, existují dva základní
přístupy: jako skutečné „podloží“, nebo jako doplněk s pomalým uvolňováním živin. První metoda je pravděpodobně pro
rostlinné akvárium vhodnější, protože jen pokud použijeme
laterit v dostatečném množství, dokáže mít určující vliv na
růst rostlin. Druhý přístup, kdy přidáme do substrátu malé
kuličky jako přídatné hnojivo, mě nikdy nepřesvědčil o své
účinnosti; už jsem tuhle metodu nadobro zavrhl, protože
jsem si nikdy nevšiml postřehnutelných změn v růstu rostlin
– a kvůli nim jsem tam pochopitelně laterit dával.
Existuje ještě střední cesta (i když i ta ve mně zanechává
jisté pochybnosti, vyplývající z účinků lateritu jako takového),
a sice rozdrobit lateritové kuličky a rovnoměrně je rozmístit
na dno nádrže, buď přímo na sklo nebo na tenkou vrstvičku
velmi jemného štěrku; tuto výživnou vrstvu potom překryjeme štěrkem ve výšce alespoň 3-4 cm.
Každopádně vám doporučuji použít na překrytí štěrk
s pokud možno malými zrnky, jinak laterit rozpadlý na prach
pronikne do vodního sloupce. Hrubý štěrk není schopný
laterit „uzavřít“ hluboko ve dně.
Neměl jsem tenhle substrát nikdy zvlášť v oblibě, takže
jsem ho použil jen jako doplněk k Gravelitu; v takových
případech jsem nikdy neměl jistotu, jestli se rostlinám daří
kvůli lateritu, nebo Gravelitu. Několik pokusů v akváriích, kde
byl jen laterit s křemičitým štěrkem, mě zklamalo natolik,
že jsem se nedávno rozhodl laterit zcela vyřadit z mých
pěstitelských pokusů.
Je podle mě dost pravděpodobné, že laterit lze úspěšně
nahradit jinými obdobnými materiály, které mají větší obsah
živin a přinášejí lepší výsledky.

Obsah některých prvků v Onyx Sand ™ [2] v mg/kg
Al
Ba
Ca
Co
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
V
Zn

téma

822
5
197500
4
10
4
2846
417
115400
43
135
7
8
23

Laterit
Velmi rozšířený v Americe u milovníků holandských
akvárií, laterit byl ještě donedávna jedním z „hnojivých“ pilířů
skladby substrátu u rostlinných akvárií.
Laterit vzniká rozpadem sedimentárních hornin v oblastech s teplým a deštivým klimatem. Křemičitany, které ho
tvoří, jsou tak ovlivněny působením CO2 a vody; to vede
k jejich rozkladu a vzniku směsi hydroxidů hliníku a železa
s výrazným podílem typicky červenožlutého jílu.

Přeloženo se souhlasem autora z [1].
[1] www.aquagarden.it
[2] www.seachem.com
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Z DENÍKU MECHOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
Petr Jalový
Akvárium, podobně jako živý organismus, zažívá svůj
zrod, dětské nemoci, zrání, prochází obdobími šťastnými
i méně šťastnými až nakonec přijde chvíle zániku.
O historii života jednoho takového akvária bych se rád
podělil. Přinášelo mi radost více než třicet let. Na začátku bylo
nadšení a dětská klukovská touha vyměnit těch několik
dvacetilitrových nádržek se spoustou rostlin a živočichů za
něco pořádného. A tak jsem toho památného léta odjel jako
každoročně ke své babičce a den za dnem v jihočeských lesích
sbíral lesní plody a nosil do výkupny. Po prázdninách bylo
vyděláno na „obrovské“ akvárium. Nádrž dlouhá 100 cm,
široká i hluboká 40 cm.
Byl to tehdy opravdu splněný sen. Porost akvária tvořily
především kryptokoryny a echinodory, což byly tehdy jedny
z mála běžně dostupných rostlin. O jejich trvanlivosti svědčí
i to, že v mých akváriích zůstaly až do dnešních dnů. Rybí
osádku zpočátku tvořily většinou živorodky. Velmi brzy jsem
začal zjišťovat, že pěstování a snaha získat nové druhy rostlin
mi přináší větší potěšení než chov a odchov ryb. A tak se
rostlin v mém akváriu postupně vystřídalo opravdu hodně.
Vyzkoušel jsem celou řadu aranžmá a stále hledal tu
ideální podobu. Časem jsem pochopil, že ne ideální podoba

akvária, ale hledání a cesta k ní je to, co mě baví. Dokázal
jsem celé hodiny sedět před akváriem, kochat se a pozorovat život v něm a potom vstát a kompletně ho přesázet. Tato
drobná úchylka mi bohužel, nebo naštěstí, zůstala až do
dnešních dnů. Pravidelně v sobotu dopoledne se prováděla
údržba. Odsál jsem kal ze dna, které tvořil říční štěrk zrnitosti
2-4 mm, a dolil dvacet litrů čerstvé vody přímo z vodovodu,
nebo dešťovky ze sudu na dvoře. Vyčistil molitan filtru,
protrhal přerostlé rostliny a otřel přední sklo. Tato má dvacetiminutová sobotní činnost společně s jedenáctihodinovým
osvětlením ze dvou zářivek 36 W, jedné studené a jedné teple
bílé, vytvářela takřka ideální podmínky pro růst rostlin a život
v akváriu. A čím bylo rostlin více, tím byly podmínky stabilnější a v některých obdobích i zcela mizela řasa.
Během let se akvárium měnilo, chřadlo či vzkvétalo podle
momentálního stupně mého zájmu. A tak ve zdraví přežilo
léta studentská i vojenská, bylo svědkem lásek šťastných
i nešťastných a posléze se stalo i součástí života mé ženy
a syna. I manželka brzy začala oceňovat výhody akvaristiky.
Byl to totiž jeden z mála mých koníčků, který mě udržel
doma. A tak se snadno přehlédla nějaká ta voda na podlaze
a zbytky rostlin v umyvadle. Mechovému království, jak jsem

(Foto: Petr Jalový)
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svou nádržku honosně nazval, časem dokonce přibylo dvojčátko do páru.
Vše jelo ve svých zaběhnutých kolejích a protože to fungovalo výtečně, nebyl důvod nic měnit. Až jednou. Poprvé
jsem na internetu otevřel akvaristické stránky a byl jsem
doslova fascinován prezentacemi některých akvárií. Nádherné barvy rostlin v překrásných kompozicích. A to, co ve
mně do té doby doutnalo jen ze setrvačnosti, opět naplno
vzplálo. Začal jsem prohledávat internet s tužkou v ruce
a zapisoval hodnoty vody, podmínky a kombinace rostlin
v mých vysněných akváriích.

aquadesign

dem by měla být měkká voda. A dále správný poměr mezi
množstvím a skladbou rostlin, množstvím světla, CO2 a ostatními živinami obsaženými ve vodě. Tento ideální poměr jsem
spíš subjektivně cítil, než bych byl schopen ho matematicky
vyjádřit. Ve vzorci bylo totiž velmi mnoho dalších proměnných. Nicméně se mi zdálo, že podstatu chápu.

(Foto: Petr Jalový)

Všiml jsem si, že pravidla aranžování rostlinných akvárií
jsou obdobná, jako pravidla zakládání okrasných zahrad,
se kterými jsem měl už nějaké zkušenosti. Jednotlivosti musí
být podřízeny celkovému dojmu obrazu akvária. Výrazný
prvek je nutné umístit do zlatého řezu. Skupiny rostlin sázet
v lichém počtu a stejně tak zacházet s kameny a kořeny.
Použít raději méně druhů ve větších skupinách. Vybírat
rostliny s jemnou strukturou listů pro dojem větší nádrže
a rostliny s kompaktním růstem, které se dají stříhat do
potřebných tvarů. Střídat různou barvu a strukturu listů.
Vytvořit výškové rozdíly mezi jednotlivými skupinami rostlin.
V jednom místě ponechat u dna průhled až téměř k zadnímu
sklu pro plastičnost obrazu. Nenechat zarůst celé pozadí, ale
rostliny by na něm měly vytvářet tvar, podobně jako krajina
na horizontu.

(Foto: Petr Jalový)

Pro začátek jsem hodlal vyzkoušet na mých stávajících
rostlinkách vyšší podíl dešťové vody, aby voda v akváriu
byla měkčí, a současně zavést vychvalované CO2 z kvasnic.
Hadičku s CO2 jsem vsunul do nasávání filtru. Rostliny reagovaly téměř okamžitě. Jako perličky z nich začaly stoupat
proudy bublinek, což jsem dříve zaznamenával jen po výměně
vody. Po týdnu byl patrný zvýšený růst. A tak jsem vyzkoušel
další novum. Hnojivo PMDD. Pravidla jeho použití jsem měl
již dobře nestudovaná z internetu. Během několika následujících týdnů se mi zdálo, že se dostávám do ráje rostlinných
akvárií. Rostliny, o kterých jsem si myslel, že dobře rostou,
dostaly novou nádherně zelenou barvu a zcela vyplnily
akvárium. Echinodory jsem byl dokonce nucen věnovat
akvaristům s mnohem větší nádrží. A co mě asi potěšilo
nejvíce byl fakt, že v akváriu nebyla žádná viditelná řasa.
Nádherně čisté rostliny i dekorace.

(Foto: Petr Jalový)

Tohle bylo jasné. Ale jak vytvořit podmínky pro náročné
rostliny, které se mi líbily? Zápisky z internetu o podmínkách
ve vzorových akváriích mi posloužily pro sestavení magické
formule fungování dokonalé rostlinné akvazahrady: Zákla-

(Foto: Petr Jalový)
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To ovšem nebyl případ Mechového království. V něm se
naopak zdálo, že vše je až moc ideální. Časem jsem dokonce
tento stav začal považovat za standard. Až jednoho rána.
Manželka mě budila a jen tak mimochodem poznamenala,
že v akváriu je nějak podezřele málo vody, ať se na to kouknu.
Vystřelil jsem z postele. V akváriu zůstala sotva třetina vody.
Zbytek unikl lepeným spojem v zadním rohu. Nová plovoucí
podlaha v obýváku byla jen mírně přizvednutá, ale téměř
suchá. Voda byla pod ní. Narychlo jsem odlovil ryby a šel se
podívat o patro níž. V čerstvě vymalovaném obýváku rodičů
jsem našel chybějící obsah akvária. Bylo jasné, že Mechové
království po třiceti letech dosloužilo.

(Foto: Petr Jalový)

A tak jsem začal objednávat rostlinky svých snů. Rotala
wallichii, Rotala rotundifolia, Micranthemum micranthemoides, Riccia fluitans a další. Otázkou bylo, jak nové rostliny aranžovat do stávajícího porostu a držet se pravidel.
S velkými trsy rostlin se mi hýbat nechtělo, protože byly
v dobré kondici a pevně kořenily. A tak bylo rozhodnuto,
že dobrá kondice rostlin dostane přednost před pravidly.
Bylo jasné, že těžko napodobím obraz přírodní scenérie po
vzoru asijských akvaristů. Šlo mi spíše o to, vytvořit jakousi
akvazahrádku, která se nebude snažit všemožně zapřít ruce
svého zahradníka. A tato filosofie, která vyvstala z okolností,
mi zůstala trvale blízká. Akvárium tak zaplnily rostlinky
nejrůznějších tvarů, velikosti, barvy a struktury. Do popředí
jsem vytvořil koberečky z riccie a dostala své místo i na kořenu. Díky rychlému růstu se akvárium stále proměňovalo
a nutilo mě každý týden k zásahům, což uspokojovalo moji
potřebu namáčet si v něm ruce. Pro většinu úprav jsem vystačil s jedněmi obyčejnými nůžkami a nůžkami z manikúry
mojí ženy. Tamtéž jsem si občas půjčil i pinzetu.
Jak narůstala zelená hmota v akváriu, začal jsem rozsvěcet
třetí zářivku 36 W. Nejdříve jen dvě hodiny a pomalu jsem
přidával až na osm hodin denně. Červené rostlinky se mi
odměnily nádhernou barvou. Složení zářivek v té době bylo
následující: Tesla teple bílá, Philips TLD 965, Narva LT 827.
Dvě prvně zmiňované svítily jedenáct hodin denně. Všechny
zářivky byly opatřeny tlumivkou, což během dne zvyšovalo
teplotu vody až skoro k třicetistupňovým hodnotám. Uvědomil jsem si, že v mém magickém vzorci jsem zapomněl na
jednu důležitou proměnnou. A tou byla teplota. To jsem
si také později ověřil v jiném akváriu. Při nižší teplotě a
zachování množství světla, rostlin a hnojiva tento systém
nefungoval a dal příležitost řase.

(Foto: Petr Jalový)

Zasedla rodinná rada. Tedy manželka a já. K mému velkému překvapení rada rozhodla, že na místo letošní dovolené
u moře pořídíme akvárium nové, krásnější, mnohonásobně
větší. A tak se i stalo. A Mechové království? V popelnici
nakonec neskončilo. Přece jen jsem ho ještě zalepil a umístil
do sklepa, kde slouží jako akvárium pokusné a na přebytky
rostlin. Je to zvláštní, ale do dnešních dnů v něm vládne stále
ideální harmonie bez řas a dalších problémů. A pokud chci
zachránit nějakou rostlinku z jiného akvária, dám ji právě
sem. Možná, že mi takhle vrací těch třicet let, co jsem mu
věnoval svoji péči.

(Foto: Petr Jalový)
zaujímavosti

(Foto: Petr Jalový)
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DEN NA JEZEŘE TANGANYIKA
Chuck Rambo
Od 12. do 26. října 2002 jsem spolu s mojí ženou Carol
měl to štěstí, účastnit se Cichlid Safari na jezero Tanganyika
s Ad Koningsem a 10 dalšími účastníky z Belgie, Německa,
Kanady a USA. Sešli jsem se na londýnském letišti a letěli do
Lusaky v Zambii. Odtud jsem se 16 hodin přesouvali autobusem do Mpulungu na jižním břehu jezera. Odtud nás čluny
odvezly na základnu Kalambo Falls Lodge, kterou vlastní
Angličan Toby Veall. Každý den nás pak brali na jinou potápěčskou lokalitu za cichlidami. Většina míst byla na jihu
v Zambii, 2 dny jsme strávili na východním břehu v Tanzánii.

je opustil a pomalu vystoupal podél stěny a pokračoval v ponoru podél břehu. Cyprichromis "tricolors" jsou tady moc
hezké. Mají žlutou hlavu, žlutou ocasní ploutev a ploutve černé se světle modrým lemováním. Tělo je stejně kovově světle
modré. Nad skalami je jich opravdu hodně. Ophthalmotilapia nasuta tady moc hezké nejsou a není tu ani moc julidochromisů. Na mělčinách je hodně Ophthalmotilapia ventralis s oranžovou hlavou a N. pulcher "daffodil". Opravdu moc
krásná ryba! Nejsem si jistý, jestli jsem vůbec někdy viděl
opravdové daffodily v nabídce obchodů. “Rainbow Trofeus“
jsou tu moc hezcí, se žlutým tělem a červenými ploutvemi.
Vynořil jsem se na místě, kde předtím byly opice. Tentokrát neutekly a byly zvědavé, co to ve vodě vidí. Chvíli jsem je
pozoroval a pak se vrátil na člun. Používali jsme velké ocelové
lahve a pod vodou jsme tak mohli zůstat něco přes hodinu
a půl. Tenhle úsek byl jen 300 m dlouhý – na jihu končil
kamenný útes v ústí mělké sezónní řeky, na severu se měnil ve
velmi příkrou stěnu, kde byli hojní velcí zástupci rodu Labeo.
Daffodilové jsou omezení jen na tento krátký úsek.

Sobota 19.10., 5:30 Ne, neplánoval jsem vstát tak brzo.
Každé ráno ale v 5:30 vyjde Slunce a asi 500+ jedinců cikádovitého hmyzu před našimi okny začne volat partnery. Zní to
jak staré imitace laserových pistolí, vydávající vysoké wowwow-wow. Okna nemají skla, takže je nemůžu zavřít. Vylezu
zpod moskytiéry a jdu se na terasu dívat – zpěv cikád přilákal
ptáky, kteří je teď loví a přitom odhánějí ostatní ptáky. Za půl
hodiny je po všem a hmyz i ptáci jsou pryč. Než ostatní vstanou, dívám se do sádek na cichlidy a další ryby.

15:00 Jsme zpátky na základně, naše vybavení je uloženo
v přístřešku na břehu. Osprchujeme se a jdeme do společné
jídelny na oběd. Pokud chceme pivo, tak buď jihoafrické
Castle, nebo Mosi ze Zambie. Mně víc chutnalo Castle, ale časem jsem se nabažil obou a pil jsem nealko. Oběd byl vždycky
velmi divný. Měli jsme okurkový sendvič a arašídové máslo.
Chutnalo to divně a nikdy jsme si nezvykli.
Po obědě jsme se šli podívat do sádek a dívali se na ryby,
nebo jsme si prohlíželi fotky, které ostatní udělali během
ponoru. Dnes jsme si vzali sítě a u břehu jsme chytili úhoře
a potěr Petrochromis sp. Nechali jsme toho, když se setmělo
a v sítích se nám objevovali podivní malí hadi. Jsou tu totiž
vodní kobry a my jsme opravdu nechtěli pokoušet štěstí. Toby
ale říkal, že jsou to pravděpodobně jen vodní užovky.

9:00 Snídáme, objednáváme si u číšníků většinou vajíčka,
toasty, ovoce – párky jsou moc tučné, tak už si je skoro nikdo
nedává. Toby a Ad už jsou vzhůru, plynový generátor běží a
máme elektřinu na několik hodin. Nabíjíme baterie do foťáků
a laptopu. Toby generátor používá k přečerpání vody z jezera
do hlavní nádrže nad základnou a také k pohonu kompresorů
na plnění tlakových lahví. Ad nám oznamuje, že jedeme do
Tanzánie podívat se, odkud pocházejí „daffodilové“ (Neolamprologus pulcher). Nenecháme si ale orazítkovat pasy v Tanzánii s placením vstupního a výstupního poplatku, ale dáme
každý „všimné“ 25 dolarů místnímu úředníkovi. Generátor
vypadl – a to je signál vydat se na cestu.
11:00 Pomocníci naloží naše potápěčské vybavení na člun a
vydáme se severně okolo řeky Kalambo do Tanzánie. Cesta
trvá jen asi hodinu. Míjíme vesnici na břehu a mnoho domorodců nám přijde zamávat. Že se blížíme k cíli poznáme podle
toho, že Ad se začne strojit do potápěčského. Dnes se potápíme na místě zvaném Kambwimba. Když kotvíme u břehu,
je tam skupina opic na stromech, ale utečou před námi.
Při ponoru jsem postupoval podle skalnaté stěny ke dnu
v hloubce asi 18 m. Tam se příkrá stěna setkává s plochým
písčitým dnem. Viděl jsem tam velikou jámu o průměru téměř 2 m s hloubkou 1 m. Namáhal jsem mozek, abych zjistil,
co mohlo tak velikou jámu vyhloubit. Už jsem viděl mnoho
děr, vyhrabaných péřovci, ale téhle se ani zdaleka nepřibližovaly. Rozhlédl jsem se a nemohl jsem uvěřit svým očím.
Přede mnou byl ohromný pár Boulengerchromis microlepis
s tisíckami mladých! Bylo velmi vzrušující sledovat je a chvíli
jsem se jich držel, ale odehnaly všechny ostatní ryby, tak jsem

19:00 Když se setmí, Toby nahodí generátor. Nachystám si
moskytiéru, ať s ní pak ve tmě nebojuji. Až do večeře hrajeme
karty a mluvíme o rybách. Nikdo netuší, kdy a co bude k jídlu.
Toby najal kuchaře ve městě a byl občas překvapený stejně
jako my, co máme k jídlu. Dnes to byla výborná čína a
vanilkové soufflé jako dezert. Večeře byly většinou vynikající.
Po večeři se ještě hrály karty a mluvilo se o rybách s Tobym a Adem. Všiml jsem si jisté závislosti mezi tím, jak Toby
v kartách vyhrával, a dobou, po kterou ještě běžel generátor.
Šel jsem spát a ještě jsem je slyšel se bavit. Noci jsou tu teplé a
dusné a se sítěmi nad postelí necítíte žádný osvěžující vánek.
Když jsem usínal, myslel jsem na zítřejší ponor. Vracíme se
do Tanzánie.
Zdroj:
[1] www.aquarticles.com
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ŠEST NOVÝCH DRUHŮ HLUBOKOMOŘSKÝCH RYB
z internetu
Ostrozraká mořská bioložka, která si v úlovku hlubokomořské expedice všimla šesti zvláštních ryb, byla nakonec
odměněna za to, že důvěřovala svým instinktům. Po zdlouhavé práci s odborníky na taxonomii totiž Dr. Nikki King
zjistila, že se jedná o druhy, které byly pro vědu doposud
naprosto neznámé.

Profesor Wolff z liverpoolské univerzity, který vedl celou
expedici, byl inspirací v případě ropušnicovité ryby, která se
teď jmenuje Paraliparis wolffi.
Oblast výzkumu a samotná výzkumná loď potom zakotvily v názvech Careproctus crozentensis, Apagesoma n. sp.
a Careproctus discoveryae.

Těchto šest nových druhů ryb bylo nalezeno mezi úlovkem
ze sítí, které byly vytaženy na palubu královské výzkumné lodi
Discovery z nejtemnějších hlubin na jihu Indického oceánu.
Vědci zde vykonávali průzkum v rámci projektu Benthic
Crozet, jehož cílem je rozsáhlý výzkum vod a mořského dna
v okolí Crozetových ostrovů. Nikki byla jednou z osob,
odpovědných za prozkoumání každého tvora, který se dostal
na palubu. Jak řekla, těchto zvláštních ryb si všimla, ale
nedokázala je zařadit až do druhu. Takže podivné ryby byly
zabaleny a odcestovaly do Británie.

Ale ze všech šesti ryb byl Nikki nejbližší právě 42 cm
dlouhý hnědý úhořovec, který je teď známý pod jménem
Pachycara cousinsi. Vzorem pro jeho pojmenování byl totiž
Nikkin snoubenec, 27-letý geofyzik Michael Cousins.

Nikki potom úzce spolupracovala s Dr. Peterem Møllerem
a profesorem Jørgenem Nielsenem ze Zoologického muzea
kodaňské univerzity a s profesorem Guyem Duhamelem
z pařížského muzea přírodních věd. Tito tři vědci následně
potvrdili, že se jedná skutečně o šest nových druhů. Nikki
prohlásila: „Od té doby, co mé srdce zatoužilo po dráze
mořské bioložky, jsem snila o tom, že by se mi jednou mohlo
podařit objevit nový druh. Takže objevit jich šest je ohromně
vzrušující!“

Pachycara cousinsi.
(Foto: Nikki King/University of Aberdeen)

Profesor Priede, který už měl předtím jednoho jmenovce,
dvouhlavého parazitického červa, je velmi potěšený, že byl
takto znovu zvěčněn. Řekl: „Jsme v naší práci v hlubinách
moře zvyklí, že objevujeme nové druhy. Ale obvykle se jedná
o malé červy nebo korýše. Najít šest nových druhů ryb
během jediné expedice je pozoruhodný úspěch.
Lov probíhal v oblasti, kde probíhalo vzorkování doposud
jen jednou – před 132 lety tady plul HMS Challenger. Nikki
si počínala velmi dobře, když si všimla výjimečnosti těchto
šesti ryb v úlovku. Pro zoologa je skutečnost, že se po něm
jmenuje nějaký živočišný druh, velikým vyznamenáním;
a já jsem velice potěšený, že jistá malá růžová rybka teď
nese moje jméno.“

Nikki a její taxonomičtí spolupracovníci měli potom tu
čest, dát těmto hlubokomořským tvorům jména. V důsledku
toho se může profesor Monty Priede, ředitel výzkumného
střediska Oceanlab, pyšnit vědomím, že někde hluboko v moři
se ukrývá růžová úhořovitá ryba, která nese jeho jméno –
Pachycara priedei.

Zdroj:
[1] www.oceanlab.abdn.ac.uk/news/news.php
akvafoto

Pachycara priedei.
(Foto: Nikki King/University of Aberdeen)
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(Foto: Roman Holba)

DNES FOTÍ: ROMAN HOLBA
Markéta Rejlková
V loňském ročníku soutěže o nejkrásnější akvafotografii,
kterou náš klub společně s Akva.sk pořádal, jsme si nemohli
nevšimnout zdařilých snímků Romana Holby. Když jsem
viděla letošní soutěžní snímky v anonymním přehledu, hned
mi bylo jasné, že se Roman se opět zúčastnil. Jeho fotografie
mají nezaměnitelné podání hloubky, kromě toho mu prostě
ryby „pózují“ v neuvěřitelně zarostlém akváriu. Rozhodla
jsem se ho proto trochu vyzpovídat a přinést na stránkách
Akvária ještě více Romanových snímků.
Než začnu Romana zpovídat, připomenu, že prezentaci
jeho akvárií a bohatou fotogalerii můžete najít na webu: [1].

Před několika lety se otec znovu rozhodl si založit
akvárium. Nic mu nebránilo a tak oprášil staré dovednosti
a začal znova a postaru. Jenže v dnešní době už existuje ta
supermoderní technika, která udělá skoro vše za vás, a tak
se tím otec začal trochu zabývat. Najednou jsme měli doma
externí filtr, spínací hodiny na světla, CO2 systém, pH řídící
jednotku a další... A to vám byla už jiná akvaristika. Už to
nebylo jen o rybách, ale i o krásných rostlinných nádržích.
Já byl z toho dost unešen, jelikož takové zarostlé akvárium
jsem nikdy nikde neviděl. A to se samo sebou muselo dokumentovat. Digitální fotoaparát byl po ruce a tak jsem se
začal učit fotit akvária.
Momentálně máme doma několik nádrží. O všechny, až na
mé, se stará otec. Já už si pak hraji na fotografa.

Pokud se nepletu, akvaristiku sdílíš se svým otcem.
Jak to tedy vlastně je – kdo z vás je akvarista a kdo
fotograf?
Abych vše uvedl na pravou míru, tak otec je jen akvarista
a já jsem akvarista-fotograf :-). Můj otec se už jako dítě
věnoval akvaristice. Pak toho zanechal a trochu mě do toho
světa rybiček zasvětil. Ostatně, jako malý kluk jsem chtěl mít
také nějakého domácího mazlíčka, a tak mi rodiče dovolili
rybičky. Otec mi se vším pomáhal. Já jsem se do toho tolik
zabral, že jsem všude možně studoval akvaristiku, ať už to
byly knihy, internet nebo z vlastních zkušeností. Mimochodem, akvaristikou jsem se začal zabývat zhruba v mých
10 letech. Už si to ani nepamatuji, kolik mi přesně bylo.
A věnuji se jí doteď, ale musím se přiznat, že doba pokročila a
tak nastoupily zase jiné zájmy ;-).

Čím fotíš?
Používám digitální zrcadlovku Canon EOS 20D a objektiv
EF 18-55 mm s vysokou světelností. Občas použiji i stativ.
Jakých soutěží ses se svými snímky zúčastnil?
Zúčastnil jsem se takových soutěží, na které jsem narazil
a týkali se tématu – akvaristika. Zkusili jsme to několikrát
v České republice na stránkách akvarista.cz, kde byla soutěž
o nejlepší foto. Dále to bylo na Slovensku na Akva.sk, kde
byla také soutěž o nejlepší foto. V této soutěži jsem byl sám
velice překvapen, když jsem se svými fotkami obsadil 1. a 3.
místo a pak také 1. a 2. místo na Akvajari, kde byli fotografie
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vystavené. Další soutěž, která mimochodem skončila teď
v dubnu, byla na stránkách miga.cz, kde se opět posílali
fotografie. Minulý rok jsme se poprvé zkusili zúčastnit i
celosvětové soutěže Aga International Aquascaping Contest
2007. Ale to už je tak trochu jiná třída. Kdyby to někoho
zajímalo, tak jsme se umístili na 848. místě z 1142 akvaristů.
Tvoje fotografie jsou technicky velmi zdařilé, ale
akvaristu osloví především svým obsahem. Kolik
vlastně máš v současnosti akvárií? Prozraď nám
o nich něco bližšího...
Nyní mám dvě akvária. Jedna nádrž má 340 l a druhá
asi 40 litrů. Ta větší má velice atypický tvar o rozměrech
70 x 70 x 70 cm. Svítím nad ní lampou se 150 W HQI
výbojkou, která je napojena na spínací hodiny. Docela práce,
prosvítit tak vysokou nádrž. O filtraci se stará externí filtr
Eheim. CO2 je řízeno pomocí pH řídící jednotkou, kterou
mám nastavenou na hodnotu 6,8. Mým snem bylo mít
terčovce, chcete-li diskuse. A to jsem si asi před půl rokem
splnil, takže teď chovám 5 terčovců a mezi nimi se prohání
pár červených a černých neonek. Uvidím, jak mi to s terčovci
půjde, když všichni říkají, jak je to náročná ryba, ale zatím
je vše v pořádku.
To menší akvárium mám vedle pracovního stolu a zde
chovám krevetky a snažím se z něho udělat mini rostlinné
akvárium. Zde se o filtraci stará závěsný filtr, osvětlují ho dvě
stolní lampy s 2 x 11 W DZ zářivkou. CO2 dělám pomocí
kvasnic. Rostliny vcelku rostou, ale v poslední době se trochu
vyskytla vláknitá řasa.

(Foto: Roman Holba)

(Foto: Roman Holba)

Když se dívám na některé Tvoje fotografie, mám
dojem, jako bych nahlížela rybám do „obýváku“.
Jak většinou fotíš – sedíš u akvária třeba celé
hodiny a čekáš na ten správný moment? Nebo jsou
snímky spíše náhodné?
To je tak trochu otázka. Záleží, co chcete vyfotit. Předem
ale prozradím, že všechny fotografie jsou zcela náhodné. Když
ale pozorujete ryby, tak můžete vypozorovat, jak se chovají
ráno, jak odpoledne a jak večer. Nebo třeba po výměně vody.
To pak zjistíte, že když chcete vyfotit ryby jak se perou, tak je
budete fotit při krmení a tak různě. Já si třeba všiml, že po
výměně vody se mi neonky shromáždí k sobě a plavou po
nádrži v houfu sem a tam. Nebo když chci vyfotit parmičky
siamské na kořeni, tak je nakrmím a počkám si, až budou
odpočívat.
Dalo by se stát u nádrže a čekat na vhodný záběr, ale to
bych taky mohl vystát důlek pod sebou a navíc bych mohl mít
fotku mázlou. Proto fotím – a fotím spoustu fotek – a pak
vybírám. Přiznám se, že nafotím 500 fotek a z toho vyberu
jen 100 podařených a z nich ještě 5-10, které stojí za to.

Považuješ světlo za klíčové pro vznik dobrého
snímku?
Ano, dostatek světla je velice důležitá a klíčová věc pro
fotografování. Pokud je málo světla, fotografie budou buď
tmavé a nebo rozmazané. Někdy je to problém dobře nasvítit
nádrž, obzvlášť tu moji 70 cm vysokou. Ale výbojky jsou
docela dobrým zdrojem pro nasvícení nádrže. Pro kvalitní
fotografie musí být hodně světla. Myslím, že běžně se to dělá
tak, že se z boku akvária a nad akvárium umístí externí blesky
a fotí se. Ale takové možnosti nemám.

(Foto: Roman Holba)
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(Foto: Roman Holba)

Nepoužíváš fotonádržky? Neláká Tě “portrétování”
ryb?
Fotonádržky nepoužívám, není na to ani místo. Abych
pravdu řekl, tak mě to ani neláká. Fotím spíše krásná zarostlá
akvária, kde je nějaký život.

Mohl bys v kostce shrnout, co je podle Tebe
nezbytným předpokladem pro pořízení krásných
fotografií?
Kvalitní fotoaparát, cit v rukou, dobré světlo, žádné
odlesky ve skle, žádné čmouhy na skle :-), hezká nádrž nebo
objekt, který chceme fotit, štěstí a hodně trpělivosti.

Kromě nádherných rostlin přitahují oko na Tvých
fotografiích také různé kořeny, které z té zeleně tu a
tam trčí. Přemísťuješ je záměrně kvůli focení, nebo
jsou to autentická zákoutí, která v akváriu existují
dlouhodobě?
V nádrži jsou kořeny i kameny různě naaranžované, ale ty
tam jsou dlouhodobě. Že bych jen kvůli focení překopal
nádrž, tak to ne. Nádrže se mění proto, až nás ten vzhled
omrzí a máme chuť zkusit něco jiného. A až pak se fotí.
Akvárium je vlastně tak trochu i o aranžování. Mně to
třeba moc nejde, ale otec dokáže udělat podařená zákoutí,
proto fotím spíš jeho akvárka :-).

Máš mezi svými snímky nějaké oblíbené, které se Ti
líbí nebo jsi na ně obzvlášť hrdý?
Snímků mám hodně a je mezi nimi i pár zdařilých kousků,
které se mi líbí. Například fotografie, kde jsou tři parmičky
siamské a tři platy (nahoře).
Nebo dvě parmičky siamské, jak odpočívají na kořeni.
Silně mi to připomíná zamilovaný pár:

Upravuješ nějak fotky v počítači?
Ano, fotky upravuji. Především jejich velikost, většinou je
ořezávám a přidám i rámeček, pokud vystavuji fotografie na
internet. Retušování a podobné věci nedělám, že bych třeba
přimaloval rybu :-D. Občas akorát fotku přisvětlím nebo
upravím barvy.

(Foto: Roman Holba)
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Trochu komická mi přijde tato (Představuji si něco jako:
„Počkej, my tě stejně dohoníme!“):

(Foto: Roman Holba)

Nemáš pocit, že už jsi ve svých akváriích vyfotil
úplně všechno? Neláká Tě Tvoje fotografická záliba
k tomu, abys akvária v pravidelných intervalech předělával, vyměňoval ryby a rostliny a pořizoval si tak
nové fotografické objekty?
Myslím, že je pořád co fotit. Takže mě to neláká stále něco
měnit. V poslední době není ani moc čas se věnovat akvaristice a focení, ale věřím, že zase přijde ta správná doba, kdy
mě to chytne a budu tím posedlý. Určitě ale u akvaristiky
zůstanu, protože je to něco okouzlujícího, když pozorujete
život v akváriu.

(Foto: Roman Holba)

Z téhle mám velice dobrý pocit:

Jaké máš teď nejbližší akvafotografické plány?
Zatím nic neplánuji, ale otec si pořídil asi 6 menších
akvárií a chce v nich vybudovat nějaké krajinky z rostlin,
kořenů a kamenů. Takže když se rostlinkám bude dařit a
porostou celou nádrž, tak určitě bude co fotit a pak fotografie
vystavím na náš web [1].

(Foto: Roman Holba)
[1] www.akvabublina.wz.cz

A tady se mi zase podařil hezký záběr:

(Foto: Roman Holba)
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(Foto: Roman Holba)

(Foto: Roman Holba)

(Foto: Roman Holba)

(Foto: Roman Holba)

(Foto: Roman Holba)

(Foto: Roman Holba)
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(Foto: Roman Holba)
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MEXICKÝ DENÍK (1): „BLÁTO, GAMBUSIE A ŠTIKY“
Markéta Rejlková
Tak, a je to tady, mexický cestopis – neděste se, slibuji vám, že se pokusím držet přísně rybích záležitostí. Nebude to tak
složité, o ty nám šlo totiž v Mexiku především... :-)
Než přistoupím k první části samotného „deníku“ (nejde o přepis autentických poznámek z cesty, protože v Mexiku jsem
si skoro žádné poznámky nedělala), dovolte mi úvodem uvést pár faktů o celé téhle akvaristické výpravě. V úvodníku minulého
čísla jsem už jmenovala účastníky cesty – byli to Roman Slaboch, kterého myslím není třeba více představovat, jeho „posedlost“
divokými živorodkami a také časté cesty za rybami Jižní a Střední Ameriky jsou čtenářům Akvária určitě dostatečně známé;
Milan Murko, bratislavský člen KLUBu.AKVA.SK, který se podle svých slov zajímá jen o živorodku štikovitou, velifery a několik
málo dalších druhů divokých živorodek; Libor Balnar, podle Romanových slov uveřejněných v jedné reportáži v Akváriu č. 8
„náš přední specialista na rod Xiphophorus“ (rozuměj divoké mečovky) – a zřejmě na tom bude něco pravdy ;-). A nakonec já.
Abych trochu narušila živorodkářskou nadvládu, vyhlásila jsem, že se těším hlavně na cichlidy :-)
Cestu jsme podnikli v období 8.2.-5.3.2008. Čtyři týdny jsou pochopitelně na Mexiko velmi málo; ale posnažili jsme se
a v půjčeném autě jsme urazili jen o chlup méně než 8000 km. Krajina se nám měnila před očima s téměř každou ujetou
stovkou kilometrů, v menší míře to platilo o vodních biotopech, které jsme zkoumali tak často, jak jen to šlo... takže jsme si
v Mexiku rozhodně přišli na své!
Vzhledem k pestrosti navštívených biotopů a k množství fotografií bude mít „Mexický deník“ několik dílů. Ideální by bylo,
kdyby všechny vyšly ještě předtím, než v tropech nastane další období sucha... ;-) Pojďme tedy na první díl.
„Bláto, gambusie a štiky“ – tento název myslím velmi dobře vystihuje představu, jakou mají o Mexiku mnozí akvaristé.
„A jsou v Mexiku vlastně vůbec nějaké zajímavé ryby???“, ptali se mě přátelé akvaristé, když se doslechli o plánované cestě.
A velmi nedůvěřivě se na mě dívali, když viděli, jak nadšená jsem se potom vrátila. Pravdou je, že první etapa cesty odpovídala
víceméně obecným představám – voda nevábně zakalená (ale naštěstí ne vždycky), v sítích uvízly pravidelně jen nudné stříbřité
živorodky, sem tam cichlida, aby se neřeklo. Ve skutečnosti samozřejmě nebyly ty živorodky vůbec nudné, líbily se nám a myslím,
že dost – nicméně nepopírám, že díky rozlehlosti území s tímto typem lokalit a hlavně pod dojmem jiných zákoutí Mexika jsme
potom na první část cesty opravdu vzpomínaly pod ironickým označením „všude bláto, gambusie a štiky“. (Poznámka, týkající se
chystané přednášky na blížícím se Akvalétě – takhle opravdu nevypadá celé Mexiko, k vidění budou i fotogeničtější místa ;-)!)
Cesta nás zavedla z Mexico City k pobřeží Mexického zálivu a dále do nížinného státu Tabasco až na pomezí s Campeche,
což je již yucatánský stát.

(Zdroj: Googlemaps)
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Hned druhý den po příletu máme šanci zalovit si u silnice
– v malém potůčku sice najdeme jen neurčité živorodky
(odhaduji je na Poeciliopsis sp.), ale fotografie níže zachycuje
památný okamžik – poprvé vidíme Milana v akci. Zatím ještě
nedoladil lovící náčiní; za pár dní získal přezdívku Dundee a
chytil opravdu všechno!

V temné, sluncem prozářené vodě byly stovky malých
rybiček – jak se později ukázalo, šlo o potěr hlavaček.
(Foto: Markéta Rejlková)

Také znáte ten výkřik rekreantů, když po dlouhé trmácivé
cestě na dovolenou dorazí na místo? Konečně u vody!
(Foto: Markéta Rejlková)

První opravdová lokalita, kde jsme si užili dosyta, nás
čekala až ve státě Tabasco nedaleko archeologického naleziště
La Venta. Celá oblast byla plná kanálů, říček a rybníčků –
bohužel také plná drátěných plotů, protože se všude pásl
dobytek. Přivádělo nás to k zoufalství; nakonec jsme však
cestu k vodě našli a nebyli jsme ani v nejmenším zklamaní.
Říčka Chicorapote nás překvapila na první pohled svou
barvou – že se v Mexiku setkáme s černou vodou by mě tedy
opravdu nenapadlo. Naměřené pH 6,0 a vodivost 120 µS
odpovídají zvláštnímu charakteru této lokality.

Río Chicorapote poskytovalo kromě ryb i jiná potěšení –
byli tu velké ampulárie, velcí mravenci (a bolestivě kousali
bez slitování!) a také vodní rostliny . Na snímku jsou pěkně
pohromadě Pistia stratiotes, Limnobium spongia,
Salvinia sp. a Hydrocotyle sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Río Chicorapote. (Foto: Markéta Rejlková)

Hydrocotyle sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Čajově zbarvená voda. (Foto: Markéta Rejlková)
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Río Chicorapote přitékající z pastvin. (Foto: Roman Slaboch)
Hlavačka Dormitator sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Zachycené plovoucí rostliny. (Foto: Roman Slaboch)

Mladá cichlida. (Foto: Markéta Rejlková)

Ale dejme konečně slovo rybám. Mimochodem, hned
tady se Milanovi podařilo ulovit svojí rybu snů, živorodku
štikovitou (Belonesox belizanus). Tenhle dravec je, jak se
ukázalo, v celé oblasti hojný a obývá vody s velmi odlišnými parametry. Kromě toho jsme zde samozřejmě chytili
gambusie, tak jako na většině dalších lokalit v (nejen) jižní
oblasti Mexika.

Další molly. (Foto: Markéta Rejlková)

Gambusia sp. (Foto: Markéta Rejlková)

A konečně slibovaná Belonesox belizanus. Jedinec na
snímku ale pochází z jiné lokality, nepříliš vzdálené od Río
Chicorapote. I zde bylo pH mírně kyselé, rybí osádka byla
podobná; navíc jsme však chytili také drobné krevetky.
(Foto: Markéta Rejlková)

Pěkná strakatá molly. (Foto: Markéta Rejlková)
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...až naše počínání vzbudilo zájem místních dětí...
(Foto: Markéta Rejlková)

Krevetka z čeledi Palaemonidae. (Foto: Markéta Rejlková)

Z oblasti La Venta jsme se přesunuli dále na východ,
směrem na Yucatan. Vybrali jsme si k tomu na mapě tence
vyznačenou silnici po přímořské kose. To slibovalo zajímavé
biotopy, protože jsme jeli přímo po pobřeží moře a za tenkým
pásem pevniny byla obrovská slaná laguna.
Jakmile se vedle silnice zaleskla vodní hladina, neváhali
jsme a vydali se na průzkum. Voda v laguně u vesnice Sinaloa
byla sice rovněž temně zbarvená, ale blízkost moře se dala
vycítit – pH 7,41 a vodivost 1280 µS!

...a nejen dětí. Pašík považoval kalnou lagunu za svůj rajón.
(Foto: Markéta Rejlková)

Laguna u Sinaloa. (Foto: Markéta Rejlková)

Krabi tu byli velmi hojní. (Foto: Markéta Rejlková)

Nejprve jsme do vody marně civěli... (Foto: Markéta Rejlková)

Focení různých „potvůrek“ děti bavilo. (Foto: Roman Slaboch)
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Jedna z mnoha mollyn, které jsme v Mexiku ulovili.
Všechny byly nádherné. (Foto: Markéta Rejlková)

Takhle to všechno začalo. (Foto: Markéta Rejlková)

A opět živorodka štikovitá. Místní populace dosahovala
úctyhodných rozměrů a byla krásně zbarvená.
(Foto: Roman Slaboch)
I v průběhu „Coco Rallye“ jsme samozřejmě nezapomněli
zastavovat u každé zajímavé vodní plochy. Na snímku je
laguna s mořskou vodou – nicméně žili tu kromě mořských
ryb a krabů také molly a blíže neidentifikované cichlidy.
(Foto: Markéta Rejlková)

Teď si dovolím malou neakvaristickou vsuvku – po laguně
v Sinaloa totiž přišlo na řadu menší dobrodružství, které je
pro nás pro všechny asi největším zážitkem z celého mexického putování. A popravdě řečeno jsme si jedinečnosti tohoto
dne byli vědomi už po několika kilometrech „Coco Rallye“, jak
jsme tento úsek cesty nazvali.
Když se objevil kus chybějící cesty, naivně jsme si to fotili
jako perličku. O pár metrů dál ale asfalt zmizel úplně – holt
občas tu asi bývají trochu větší vlny. Vracet se nám nechtělo,
už jsme po kose ujeli kus cesty a objížďka po pevnině by nás
připravila o několik hodin. Cesta ale skutečně skončila, tak
jsme se chtě nechtě obrátili a... v tu chvíli jel proti nám malý
autobus, který však pár desítek metrů před kritickým místem
uhnul do porostu kokosových palem. Že by objížďka?
Jali jsme se ho (vzhledem k nerovnému terénu a schopnostem půjčeného auta opatrnějším tempem) sledovat.
Prašná cesta vypadala sice ne moc frekventovaně (v tomto
zapomenutém kraji ani není divu), ale použitelně. Ale ouha
– přes cestu bylo napnuté silné lano. Zastavíme, z nedaleké
chatrče se přišourá velmi volným krokem domorodec. Na naši
otázku odpovídá, že se sice na druhý konec po této objížďce
dostaneme, ale za uvolnění průjezdu chce 10 pesos. Platíme a
cítíme úlevu, že se nemusíme vracet.
Cesta ovšem pokračuje v nečekaném stylu – jedeme nekonečné kilometry prachem, místy „vydlážděným“ kokosovými
ořechy, občas se vracíme na původní asfalt, který je po pár
metrech beznadějně zavátý pískem z pláže. Kličkujeme mezi
palmami a nevěřícně zíráme na stále nové a nové improvizované závory – každá nás samozřejmě stojí dalších 10 pesos.

Mořská rybka. (Foto: Markéta Rejlková)

Poprvé jsem použila podvodní pouzdro. Konečně :-)
(Foto: Markéta Rejlková)
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Jeden snímek pro milovníky plžů... (Foto: Markéta Rejlková)

Rallye sice ještě neskončila, ale slunce začínalo povážlivě
klesat. (Foto: Markéta Rejlková)

Odměnou za to trmácení po přímořské kose nám byly
jak mořské laguny a jejich zajímaví obyvatelé, tak pohled do
mangrovových porostů. U nich jsme se vzhledem k pokročilé
hodině (a také naší únavě a starosti o to, kde složíme hlavu)
zastavili jen krátce a neviděli jsme tam žádné ryby. To
samozřejmě neznamená, že tam nežijí – pohled do hlubin
mangrovů v nás probouzel fantazii...
Hned vedle slané laguny byla jakási kaluž před jednou
z mála chatrčí, které byly na kose obývané. Za chatrčí už je
vidět obří vnitrozemská laguna. (Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Markéta Rejlková)

Vzhledem k slané vodě nikoho neohromí, že tu žije platýs.
Za pozornost každopádně stojí, že ho Milan vůbec v té
kaluži ulovil... (Foto: Roman Slaboch)

...a ještě více to, že mu tam společnost dělali všudypřítomná živorodka štikovitá a nádherná vysokoploutvá molly!
Mimochodem teplota vody byla 32,3 °C. (Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Markéta Rejlková)

Když jsme se šťastně a skoro už za tmy dostali zpátky
na pevninu, kde bylo konečně zase možné vybrat si jiný směr
než „rovně mezi kokosové palmy“, ubytovali jsme se v hotýlku
v centru města Comalcalco. Bylo to jedno z mála našich
setkání s velkými městy – a velmi spěšně jsme odsud ráno
odjížděli. Navštívili jsme ještě stejnojmenné archeologické
naleziště s pěkným, rozlehlým areálem. V něm jsme našli i
vztekajícího se raka.

„Něco se tam mrská.“ (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Přesunuli jsme se zase o kus dál, za řeku Usumacinta.
Tam už začíná Yucatánský poloostrov. A čekali nás také nové
lokality a nové druhy ryb...

Roman odvážlivě zahájil průzkum. (Foto: Markéta Rejlková)

Nevábné místo – a musím přiznat, že i trochu smradlavé.
Ale už jsme měli lovecký „absťák“... (Foto: Markéta Rejlková)

Zdá se, že něco opravdu mají! (Foto: Markéta Rejlková)
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Je opravdu podivuhodné, v jakých podmínkách dokáží
ryby v přírodě žít. V oné nenápadné odvodňovací strouze
u silnice jsme nachytali velké množství plat od čerstvých
mláďat až o dospělé jedince. Některé platy byly zajímavě
zbarvené a měly na sobě znaky, které známe u šlechtěných
kmenů – půlměsíček na ocasním násadci, různě umístěné
tečky apod. Byly tam samozřejmě i gambusie, jak jinak...
Strouha byla zaplavená po dešti, jinak je v ní jistě méně
vody. Byla plná rozkládající se vegetace. Déšť se zřejmě podepsal i na naměřených parametrech – pH 6,0 a vodivost 50 µS!
Teplota vody přitom byla příjemných 26,8 °C.

Platy Xiphophorus maculatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Libor se konečně dočkal prvních xif – i když to nebyly jeho
oblíbené mečovky. Druhý den byl proto plný elánu...
(Foto: Markéta Rejlková)
Nejkrásněji zbarvený sameček. (Foto: Markéta Rejlková)

Další den jsme stihli prozkoumat hned několik lokalit.
Na této byly opět platy a také jsme (poprvé a naposled)
našli nějaké halančíky. (Foto: Roman Slaboch)
Opět Xiphophorus maculatus... (Foto: Markéta Rejlková)

V jezírku byla spousta spadaného listí a voda měla lehce
hnědavé zbarvení – ale pH bylo 7,5 a vodivost 750 µS.
(Foto: Markéta Rejlková)

...a ještě jeden žlutooký sameček. (Foto: Markéta Rejlková)
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Rivulus tenuis – samice. (Foto: Markéta Rejlková)

Některá místa vypadala, že tam nemůže snad nic žít.
Teplota vzduchu 41 °C, voda v mělkém močále měla
o jedenáct stupňů méně. (Foto: Markéta Rejlková)

Rivulus tenuis – samec. (Foto: Markéta Rejlková)

Bláta a gambusií jsme si užili opravdu dosyta, ale každá
z lokalit byla trochu jiná a něčím nás zaujala. Mně tedy
určitě, někteří se možná nudili, protože tu nebyly živorodka
štikovitá, velifery, mečovky, gudeje... ;-)

Zázraky se ale dějí, a tak jsme tu našli pěkné tetry z rodu
Astyanax. Stejný (nebo alespoň na první pohled
nerozlišitelný) druh byl velmi hojný na celém Yucatánu.
(Foto: Roman Slaboch)

Tady jsme (kromě obligátních gambusií) viděli sumce.
Ale bohužel nechytili. (Foto: Markéta Rejlková)

A hádejte, co jsme tu ještě našli? Samozřejmě gambusie
a také živorodku štikovitou. Už nás výskyt majestátního
dravce v každé kaluži ani neudivoval. Gambusiím jsme
mnoho pozornosti nevěnovali, ale vůbec to nejsou
nezajímavé rybky. (Foto: Markéta Rejlková)

Pistia stratiotes. (Foto: Markéta Rejlková)
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A ještě poslední úlovek z oblasti „bláta, gambusií a štik“ –
a pak věřte tomu, že jsou divoké živorodky nudně šedé!
(Foto: Markéta Rejlková)

Na poslední lokalitě předtím, než jsme si začali naplno
užívat zvláštností Yucatanu, jsem konečně viděla kančíky
z okruhu Thorichthys meeki. Na meeki jsem se totiž původně
do Mexika těšila úplně ze všeho nejvíc. Kančíci zde u břehu
byli malí (okolo 6 cm) a dost plaší. Kromě nich zde byly tetry
a (neuvěřili byste) gambusie. Teplota vody byla pěkných
28,8 °C, pH 7,2 a vodivost 760 µS.

Jednu ampulárku jsem si vyfotila přímo pod vodou.
Na rozdíl od pestrých barev vajíček, zde pod hladinou bylo
vše pokryté hnědým nánosem. Pokud si odmyslím okolní
vegetaci, dočasně zatopenou při častých vydatných deštích,
nebyly zde pod vodou vůbec žádné rostliny. Dokonce ani
zelené řasy. (Foto: Markéta Rejlková)

Všudypřítomné ploty občas nechávaly trochu prostoru
i nám, „dehydrovaným“ akvaristům. Tak jako v případě
tohoto většího jezírka. (Foto: Roman Slaboch)

A takhle snímek ampulárky vznikl – původně jsem sice
čekala, až seberou odvahu kančíci a ukáží se, ale nebyla
jsem úspěšná. Zato připlavaly velmi rychle gambusie
a začaly mě „ozobávat“ :-). (Foto: Roman Slaboch)

A to je konec prvního dílu „Mexického deníku“. Když se
tak dívám na tyto stránky, myslím si, že jsme toho za méně
než týden stihli až dost. Některé z ryb jsme potom ještě
potkaly na jiných místech Mexika, jiné (jako třeba platy) patří
prostě sem. Do oblasti „bláta, gambusií a štik“.
Odsud jsme, jak už jsem zmínila, odjeli na Yucatánský
poloostrov. Ten má svérázné podmínky a viděli jsme tam
lokality, které byly naprosto unikátní a zcela nepodobné
vodnatému, ale bahnitému Tabascu. A konečně jsem si užila
čisté vody a ideálních podmínek na fotografování pod vodou!
Ale o tom už příště...

Prázdné ulity „ampulárek“ jsme viděli víckrát, ale jen na
této lokalitě byly i další neklamné známky jejich výskytu
– vajíčka, nakladená blízko vody. (Foto: Roman Slaboch)

reportáže
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OSTRAVSKÝ TROPIC 2008
Markéta Rejlková
Plakát na akci, která se skrývá za dlouhým názvem
XV. ročník prodejní výstavy TROPIC 2008, zaujal
myslím především pěstitele různých exotických rostlin. Jak
obrázek, tak text na něm totiž sliboval tilandsie, sukulenty,
masožravé rostliny, citrusy apod. V levém dolním růžku však
bylo i kouzelné slůvko Akvaristika...
V Ostravě se každoročně konají dvě velké akvaristické
akce – jarní Tropic, který je čistě prodejní akcí, a na konci léta
potom výstava (především šlechtěných živorodek) spojená
opět s prodejem. Vzhledem k tomu, že ostravští prodejci se už
pomalu stávají nedílnou součástí našich ružinovských akcí
a „družba“ mezi Bratislavou a Ostravou se prohlubuje, ozvalo
se v KLUBu.AKVA.SK několik nesmělých hlasů s návrhem,
že bychom se mohli do Ostravy vypravit. Nakonec jsem se
tam potkala jen s trojicí našich členů, kteří posílili řady
prodejců – ale kdoví, možná bude naše účast v létě hojnější.
Letos se akce konala v termínu 17.-19.4., tj. trochu
netradičně už od čtvrtka do soboty. Obávala jsem se, že až
se tam v sobotu dostanu, bude už všechno vyprodáno. Na
internetových diskusích se totiž objevily zprávy, že krevetky
a zajímavé ryby se rychle vyprodávají a kdo má zájem o něco
exkluzívnějšího, neměl by návštěvu nechávat na poslední den.
To se to Ostravákům řekne...
Tropic mě příjemně překvapil. Nejen proto, že ryb a
jiných lákadel bylo ještě i v sobotu před obědem k dispozici
poměrně dost. Panovala tam velmi přátelská atmosféra a
mezi prodejními místy byl čilý ruch; návštěvníci okukovali
akvária, komentovali jejich obsah, vybírali a kupovali... co, to
mi prozradil Ivan Vyslúžil. „Raky a ampulárie“ :-).
Podle komentářů některých prodejců byl zájem hlavně
o levné rybičky. Přitom v akváriích plavaly opravdu zajímavé
druhy. Když si vzpomenu, jak jdou v Bratislavě na dračku
miniaturní čtverzubci Carinotetraodon travancoricus, nejde
mi do hlavy, proč jich Peťo Benčúrik v Ostravě prodal jen
několik málo kousků. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Pravda je,
že návštěvníků na Tropicu bylo – podle toho co jsem viděla –
celkem hodně, ale většinou rodiny s dětmi nebo prostě milovníci akvarijních rybiček, nikoli akvaristé-fanatici, slídící
po raritkách :-)
V nabídce byli různě barevní raci, celkem příjemný výběr
krevetek (např. Caridina sp. "Red Crystal" a "Bee", Neocaridina heteropoda "Red Cherry", Caridina cf. propinqua),
zajímaví sumečci, bojovnice, africké cichlidy atd.... a kromě
ryb samozřejmě i nějaké ty rostliny – tady výběr nebyl nijak
velký, ale i tak bylo možné koupit ne úplně běžné druhy,
např. Eleocharis vivipara. Co se týká techniky a krmiv, nechyběli zde Suchánkovci (SAK), Pepa Koblasa a Vlado Bureš
(akvashop.sk). Koupila jsem i živé koretry a patentky, což
ryby doma velmi potěšilo. Tropic podle mě stál za návštěvu!

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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Kryptopterus bicirrhis. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras adolfoi. (Foto: Markéta Rejlková)
(Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras julii. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

klub
Akvárium s velkými sumci Pseudoplatystoma fasciatum
a s krásnými kostlíny. (Foto: Markéta Rejlková)

Lezec Periophthalmus sp. (Foto: Markéta Rejlková)
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KACENKA14
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 časopisu skúsime nazrieť trochu viac do súkromia jedného z mala členov nášho klubu, ktorý si do kolónky
pohlavie píše údaj „ženské” – Kacenky14.

Meno: Katarína Pindrochová
Nick: kacenka14
Bydlisko: Bratislava
Vek: 30
Zameranie: halančíci a betty
Akváriá: zatiaľ 21 + 13 bettárií

Môj ocino bol akvarista, takže ja som sa narodila do rodiny, kde samozrejme akvárium nechýbalo. Tak sa dá povedať,
že mám akvárium od narodenia, dokonca som aj znamenie vodnár. Vyrastala som v takom akvaristickom duchu. Spomínam
si, že som zbožňovala chodiť s otcom do akvaristík! Vždy to bol pre mňa zážitok a bola som úplne nadšená. V našej rodine sa
akvaristika fakt rozšírila, akvárium mal krstný aj strýkovia. Vždy sme ako deti obdivovali kto má čo nové, kto kúpil aké
rybky. Pamätám si, že sme mali doma takého modrého potápača, na ktorého som bola strašne pyšná, lebo mi ho sesternice
a bratranci závideli :-)! Keď som chodila na strednú školu, tak som si kúpila svoje vlastné akvárium. Bolo to 50 l akvárium,
v ktorom boli gupky, guramy, prísavníci a samozrejme pancierničkovia. Sem tam som osádku pomenila za mečúne, rajovce,
neónky... proste riadny mix. Neskôr som sa zoznámila s manželom, ktorému som ako inak venovala k narodeninám
akvárium, takže sa tomu ,,musel” začať venovať aj on. Jeho začiatky boli úplne nádherné. Poprosila som ho aby mi priniesol
vodu, do ktorej prelovím ryby. Tak mi priniesol vodu a ja som do nej s kľudom šupla odchytené gupky. V tom pozerám a
všetky v sekunde stuhli a plávali hore bruchom. Tá voda bola úplne ľadová!!!!!! Tak som im rýchlo priliala teplú a všetky to
na šťastie prežili bez následkov. Tak začať sa nejak musí...
Ale taký ten akva-boom nastal vlastne, až keď som začala chodiť na internet a našla som stránku Akva.sk. Všetko to
naštartovala jedna veta: ,,Být rybou nechám se nasát filtrem!” Sesternica si dala na Akva.sk fotku svojho akvária, v ktorom
bol oranžový štrk. Určite si všetci viete predstaviť tie ohromné reakcie!! No bola to katastrofa a vrcholom bola už spomínaná
veta. Napísal ju GAGAL; a tak som mu napísala súkromnú správu, že mu to ,,natriem”. Začali sme si písať a diskutovať.
Bol to osud!!!! David potreboval škrtítka a ja som mu ich ako zdravotná sestra poslala toľko, že môže škrtiť koľko len chce :-)
On mi na oplátku poslal rybky Nothobranchius korthausae a ikry iných druhov halančíkov. Nevedela som o nich absolútne
nič, dokonca som nevedela, že vôbec niečo také existuje. A vtedy to všetko začalo!!!! Gagal ma naučil strašne veľa vecí,
pomohol mi ako nikto. Ale naučil ma jednu veľmi dôležitú vec: študovať akva-literatúru. Ja som človek, čo viac robí ako číta.
Moje otázky nemali konca kraja a až teraz si uvedomujem, že mal so mnou božskú trpezlivosť. Môj muž čítal a ja som sa hrala
s akváriami. Tak som postupom času nabrala skúsenosti a akvaristika ma úplne pohltila. Stala sa mojím koníčkom, mojou
vášňou a mojím životom. Teraz mám 11 druhov halančíkov a kopec biett od HM, PK, VT a dokonca aj divoké betty cocciny,
žaby, krevetky a rôzne iné rybky.
A ak môžem tak sa poďakujem dvom ľuďom:
1. GAGALOVI – David, ďakujem Ti za všetko, čo viem, za pomoc a cenné rady a samozrejme za rybky a ikry. Som rada,
že mám tak skvelého kamaráta!!
2. Môjmu manželovi – ďakujem, že si už taký akva maniak ako ja :-)
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Hmmm, vzhľadom na to, že ja sa nerada organizujem,
ani sama presne neviem odpovedať na túto otázku. Možno
to bude tým, že momentálne som na materskej dovolenke
a potrebovala som kontakt s vonkajším svetom a ľuďmi.
Som človek, čo sa potrebuje realizovať a byť v kontakte
s ľuďmi. A tak ma napadlo, že sa predsa dám do klubu,
pretože pri akciách sa ľudia stretávajú a spoznávajú.
V klube sú ľudia, ktorý majú rovnakú záľubu a koníčka
ako ja – rybky – a môžem sa s nimi o tom porozprávať bez
toho, aby som sa cítila blbo, že som ,,iná”. Cítim sa medzi
nimi dobre. Niekedy mám totiž pocit, keď sa priznám,
že mám toľko akvárií a rýb, že nezainteresované osoby
na mňa pozerajú takým zvláštnym pohľadom. Najviac
ma teší, že som vďaka KLUBu.AKVA.SK spoznala naozaj
niekoľko perfektných ľudí!!!

Betta splendens – CT multicolor. (Foto: Katarína Pindrochová)

Už z predchádzajúcej otázky je jasné, že chováš a odchovávaš bojovnice (Betta splendens). Aké sú ďalšie
tvoje srdcovky, čo sa akváriových rýb týka?
Tak táto otázka je úplne perfektná!! Nikdy by ma nenapadlo, že ja budem toľko toho chovať a už vôbec nie, že aj
odchovávať!! :-))))
Bettám som sa tiež začala venovať iba náhodou...
sesternica sa chcela zbaviť páriku, tak som si ich zobrala.
No a muž sa chcel pokúsiť rozmnožiť ich a mňa to chytilo
tiež. Ale ja sa okrem biett samozrejme venujem mojim najobľúbenejším halančíkom (kaprozúbkam). Presne ako je
v otázke – sú mojou srdcovou záležitosťou!! Na Slovensku
je s nimi veľký problém, lebo je málo chovateľov, a tak
nemám moc možností meniť ikry a druhy. A aj zahraničný
chovatelia si ich strážia ako poklady a len málo kto ,,pustí”
niečo ďalej. Vlastne mne nepustil nikto nič. Ale ja za
všetko, čo sa týka mojich halančíkov, ďakujem Davidovi
(GAGALOVI), lebo to je asi jeden jediný OCHOTNÝ halančikár. Naučil ma strašne veľa a hlavne mi pomohol začať.
Halančíci sú veľmi vďačné, zaujímavé a krásne rybky.
Začala som s jedným druhom a postupne som chcela ďalšie
a ďalšie. Je to ako droga :-)!! Je zaujímavé, že s halančíkmi
to vydržia fakt iba ,,skalní”. Rybky poterbujú diapauzu a to
mnohých akvaristov odrádza od ich chovu.

Chovňa v byte – skrýva chov halančíkov a bojovníc.
(Foto: Miloslav Pešek)

Toto o sebe napísala Katarína a snáď si to môžme dovoliť
označiť aj za jej akvaristický životopis. Odkedy sa Katarína
stala členom nášho klubu, na každej akcii a hlavne pred
akciou ju vnímam ako veľmi usilovnú a ochotnú pomôcť.
A v prípade, že na nejakú činnosť už treba predsa len viac
tej fyzickej sily, má so sebou vždy ochotného pomocníka,
manžela :-). Majú to predsa len tie ženy dobre vymyslené...
Teraz už ale dajme slovo Kataríne a pokúsime sa z nej
pomocou nasledujúcich otázok dostať nejaké iné informácie, zaujímavosti, tajnosti, ktoré nezahrnula do svojho akvaživotopisu.
Pamätám si, že keď si vystavovala svojich bojovníkov
(myslím tým samcov bojovníc :-)) na našej minuloročnej výstave, v kolónke klub si mala ešte uvedené
FREE, a teda, že nie si členom žiadneho klubu. Čo ťa
priviedlo k myšlienke stať sa našou členkou?
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Betta splendens – HM black lace. (Foto: Katarína Pindrochová)
Nothobranchius sp. KIZIKO TAN 05 RB.
(Foto: Miloslav Pešek)

Častokrát sa akvaristi aj medzi sebou delia na rôzne
skupiny – niekto sa venuje tzv. aquascapingu, niekto
túži po tom rozmnožiť každú rybu, čo chová, a niekto
skrátka len relaxuje pri klasickom spoločenskom
akváriu. Do akej skupiny by si sa zadelila ty ?
Tak toto je ťažká otázka. Nikdy som sa na to nepozerala
takto. Určite túžim rozmnožiť rybky čo mám, ale to sa týka
iba halančíkov a biett. Mám aj spoločenské akvárium a druhové vytieračky, pri ktorých naozaj relaxujem. Uvedomila
som si, že od kedy mám toľko akvárií, obmedzila som pozeranie TV :-). Večer sadnem k stojanu a sledujem, čo sa tam
deje. Vlastne ja ich pozorujem celý deň, mám ich stále na
očiach. Vždy som napríklad obdivovala rastlinkárov, lebo
rastliny mi nikdy nešli. Ale naštudovala som si niečo a teraz
môžem povedať, že sa darí aj rastlinám, aj keď nie sú mojím
hlavným akvaristickým cieľom. Ale keby som sa už predsa
mala niekam zaradiť, tak si poviem, že som halančikárka
a beťárka :-))

Akvaristické poklady (ikry v rašeline). (Foto: Miloslav Pešek)

Mop s ikrami halančíkov. (Foto: Miloslav Pešek)

Odchov na okne. (Foto: Miloslav Pešek)
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rúk. A ich výnimočnosť spočíva už len v tom, že sú ženy :-).
Ja neviem posúdiť, ako to berie akvarista chlap, ale myslím,
že ja sa na to pozerám ,,inými” očami. Muži akoby uprednostňovali hlavu a ženy srdce. Proste ja beriem akvaristiku
tak nejak cez srdce, neberiem ju len ako koníček. Ženy sú
vo všeobecnosti citlivejšie a vnímavejšie, dajú do toho vášeň
a to sa podľa mňa odzrkadlí aj na ich vzťahu k akvaristike.
Hmmm, čo ma baví na akvaristike.... čo baví motorkárov na motorkách, modelárov na modeloch, kuchárov
na varení??? :-) Je to asi ten skvelý pocit zo sebarealizácie,
radosť z každej malinkej rybky, z každej ikry, z každého
nového úspechu v odchove.

Z okrasného akvária. (Foto: Miloslav Pešek)

Využívaš pri starostlivosti o svoje akváriá nejaké
zvláštne postupy, triky, ktoré by si chcela prezradiť
našim čitateľom? Ako vyzerá starostlivosť o tvoje
akváriá?
Moja starostlivosť o akvária je úplne jednoduchá.
Bettám mením vodu každý druhý deň a halančíkom raz za
týždeň. Možno zvláštnosťou je, že halančíkom dávam vodu
priamo z vodovodu. Akváriá mám vybavené iba molitanovými filtrami, teplomermi a v niektorých mám ohrievače.
Rastlinky mám v kelímkoch, alebo plávajúce. Iba v dovoch
akváriách mám štrk, a to v spoločenskom a v akváriu, kde
mám chovné samice biett. Takže v podstate nič výnimočné...

Akurát by sa mali liahnuť. (Foto: Miloslav Pešek)

Ako by vyzeralo Tvoje vysnené akvárium? A keď sme
už pri tých snoch – snívaš o nejakej rybke, rastline
ktorú by si chcela mať ?
Pôvodne som snívala, že budem mať veľké minimálne
400-litrové akvárium, v ktorom budú krásne rastlinky a
rybky ako napríklad Melanotaenia preacox. Chcela som si
spraviť taký biotop juhovýchodnej Ázie. No ale teraz snívam
o ďalších malých akváriách, v ktorých budem mať nové
druhy halančíkov, a o rozplávačkách pre poter biett. Akvárií
nikdy nie je dosť!!!
Čo sa týka rastliniek, nemám nejakú, po ktorej túžim,
ale momentálne snívam o halančíkoch ako Nothobranchius
jubi jubi a Nothobranchius melanospilus. Ale je mi jasné,
že ak sa mi splní tento sen, budem mať zálusk zase na iných
nothobranchiov. Teda, ak sa mi vôbec splní :-).

Čerstvo vyliahnuté – Aphyosemion hera TDK 97/30.
(Foto: Miloslav Pešek)

Môj súkromný dojem je, že akvaristike sa predsa len
venujú viac muži; na druhej strane, ak je už nejaká
žena akvaristka, väčšinou vyniká a je niečim výnimočná. Čo myslíš, prečo to tak je a čo ťa pritiahlo
k akvaristike? Čo ťa na nej baví?
Myslím, že to nie je len dojem, ale že je to skutočnosť.
Určite je veľa akvaristov – mužov. Ženy spočítaš na prstoch
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Betta splendens – odchov po importovaných HMPK
black orange. (Foto: Miloslav Pešek)

Betta coccina. (Foto: Miloslav Pešek)

To je jedna vec. Keby nebol KLUB.AKVA.SK, organizoval
by tu niekto burzu alebo nejakú výstavu??? Asi ťažko...
Ako som už predtým napísala, človek spozná ľudí. Sto
ľudí, sto chutí. Jeden sa venuje živorodkám, druhý sa venuje
rastlinkám, tretí sa venuje morskej akvaristike. Každý má
skúsenosti, ktoré môže podať ďalej, a tým sa akvaristika iba
rozvíja. Ja som sa vďaka klubu dostala k rôznym rastlinkám a rybkám.
Obľúbená herečka?
Ja mám skôr hercov.... :-) Zo slovenských sa mi hrozne
páčilo, ako pán Machata narozprával staré dobré večerníčkové rozprávky. Má úžasnú farbu hlasu a ako dieťa som sa
nevedela odtrhnúť od tých rozprávok.
Ale páči sa mi Vin Diesel.

Betta splendens. (Foto: Miloslav Pešek)

Ako často navštevuješ akvaristické obchody? A čo
v nich hľadáš? Bez akej ryby alebo rastliny by si
z obchodu neodišla?
Do akvaristík chodím podľa potreby. Po väčšinou chodím kupovať živú nitenku alebo patentku, alebo ponúknuť
svoje rybky na predaj.
Rybu som nekupovala už veľmi dávno... A rastlinku???
Naposledy som si z Biotopu odniesla Nymphea lotus.

Obľúbený nápoj (nealkoholický a alkoholický)?
Zbožňujem mlieko a samozrejme kakao.
Fajčíš?
V žiadnom prípade!!! Nikdy!!
Chcela by si našim čitateľom odkázať, povedať?
Niečo, na čo sme ti neumožnili reagovať prostredníctvom našich otázok?
Čitateľom by som chcela odkázať iba maličkosť. Nebojte
sa podeliť o skúsenosti s chovom a odchovom svojich rybiek
so začínajúcimi akvaristami. Máme krásnu spoločnú záľubu, ktorú treba pestovať ako vzácnu rybku :-).

Keď sa pozrieme do minulosti, do starších akvaristických časopisov, zistíme, že slovenská akvaristika akoby bola predtým aktívnejšia, bolo tu viac
organizácií, ktoré organizovali viac výstav, mali viac
členov. Dnes je to iné – čo myslíš, prečo? Má podľa
teba „organizovaná” akvaristika význam?
Je jasné, že to bolo v minulosti iné. Dnes sa všetci niekam
ponáhľame, nemáme na nič čas, žijeme v strese. Na veľa
vecí sa pozeráme cez peniaze a neuvedomujeme si, že maličkosti nás robia šťastnými. Berieme všetko ako samozrejmosť
a zabúdame na to, že v sekunde všetko môže byť inak.
Prečo má význam organizovaná akvaristika? Jednoduchá odpoveď: pozrime sa na výsledkovú listinu z výstavy
biett. Je na prvom mieste niekde Slovák???? Nie je. Pozrime
sa len k naším susedom. Organizujú si importy biett a to sa
hneď odzrkadlí na chovnom materiáli.

Vážení akvapriatelia, to bola naša KACENKA14. Nabudúce príde na rád zase niekto „akva –iný“. Ak mate želanie
spoznať niekoho konkrétneho, sem s tipom → píšte na adresu
klub@akva.sk! Ak nie, potom sa nechajte prekvapiť naším
výberom.
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MOJA VÁŠEŇ
Katarína Pindrochová
Jeden z druhov, ktoré chovám, je aj Nothobranchius
rachovii. Pochádza z juhovýchodnej Afriky, konkrétne z Mozambiku. Samička je nenápadne sfarbená s jemným modro
oranžovým odleskom na tele. Samček má sýte kontrastné
farby. Celému telu dominuje tmavá oranžová, ktorá sa na
konci šupiniek vlieva do modrej farby. Prsné plutvy sú
priesvitné s oranžovým nádychom. Olemované sú hrubým
modro bielym lemom. Pri pozorovaní pohybu týchto plutiev
sa na dennom svetle zvýrazňuje ich nádherný lesk a pripomína mi to pohyb rúk s vejármi. Brušné plutvy sú najmenšie,
ale sýtosťou farieb nezaostávajú. Pri tele je výrazná oranžová,
ktorá plynulo prechádza do lesklej modrej. Chrbtovej a ritnej
plutve dominuje modrá farba. Nachádzajú sa tu výrazné
hnedo oranžové veľké škvrny. Asi najdominantnejšia je
chvostová plutva. Pri tele začína slabým oranžovým pásikom,
ktorý je zreteľne pokračuje do modrého vejára. Nasleduje
oranžovo hnedý pás. Ten prechádza do sýtej oranžovej. Aby
sa zvýraznila dokonalosť tejto rybky, chvost je olemovaný
čiernym lemom.
Pri pohľade na rachováka sa vám naskytne dokonalá
kombinácia farieb, ktoré sú v kontraste, ale perfektne ladia.
Pestrosť samca zvýrazňuje jeho majestátnosť a krásu.
Keby som mala napísať, čo ma na halančíkoch asi najviac
fascinovalo, tak napíšem, že trenie. Trecí rituál začína tým,
že samček sa snaží plávať tesne pri tele samičky. Buď pláva
vedľa nej alebo, čo som pozorovala častejšie, tesne nad ňou.
Pokiaľ samička neodpláva, zatlačí ju do trecieho substrátu
a obíjme ju chrbtovou plutvou. Jemnými pohybmi zo strany
na stranu samček zatlačí samičku ešte hlbšie do substrátu,
kde dochádza k vypustení ikry.
Trenie halančíkov bolo pre mňa naozaj fascinujúcim
zážitkom. Pri pohľade na párik som mala pocit, že všetko to
prebieha nežne a s citom. Žiadne bitky, otrhané plutvy alebo
ranky na tele. Po určitom čase trenia vezmem trecí substrát
z akvária a uložím ho do sáčku, ktorý si odložím do krabice.
Na sáčok si napíšem dátum zasušenia, aby som nezabudla,
pretože ikry rachovákov majú dosť dlhú suchú periódu.
Rybkám do akvária dám nový substrát, nech si užívajú života.
Vybavenie akvárií mám úplne jednoduché – molitanový
filter. Nič viac! Vodu mením zhruba raz za dva týždne,
poprípade podľa potreby. Teplota vody sa pohybuje od 22
do 24 °C. Rybky kŕmim raz denne živou alebo mrazenou
potravou. Myslím, že najviac sa im pozdáva patentka, ale
určite nepohrdnú nitenkou alebo drosofilou. Suché krmivo
nedávam vôbec. Malinký poter kŕmim živou artémiou, pokým
nedorastú do veľkosti, kedy sú schopné prijímať inú potravu.
Odchov rachovákov sa v literatúre popisuje ako náročnejší, ale ja som s ním zatiaľ nemala problémy. Je dôležité
si občas zasušené ikry skontrolovať a keď príde ich čas, zaliať.
A potom to už pokračuje ako kolobeh v prírode.

Nothobranchius rachovii BEIRA 98. (Foto: David Kopeček)
aktuálne

Dostalo sa mi tej cti, aby som Vám napísala niečo o
mojom chove kaprozúbiek. Radšej však používam názov
halančík, tak ak sa nenahneváte budem ho používať aj
v tomto článku.
K chovu halančíkov som sa dostala pred rokom, a to
úplnou náhodou. Ani som len netušila, že tak krásne a
zároveň také rôznorodé rybky vôbec existujú. Stačilo málo
a celkom si ma získali.
Moje prvé rybky boli Nothobranchius korthausae.
Spočiatku som sa snažila aby mali akvárium zariadené ako
,,obývačku“ a cítili sa čo najlepšie. Do akvária som dala štrk,
rastlinky, proste všetko ako má byť. Postupom času som však
od toho upustila a zistila som, že najlepšie sú holé nádrže, kde
je iba filtrácia a miska s trecím substrátom.
Ako čas bežal, mala som možnosť vyskúšať si odchov
viacerých druhov. Niečo bolo úspešné a niečo nie. Najviac
sa mi však s pomedzi rôznych druhov zapáčil rod Nothobranchius. Patrí medzi farebne najrozmanitejšie a najkrajšie
akvarijné ryby.
Halančíci tohto rodu sú najrozšírenejší v oblasti strednej a
východnej Afriky. Takmer polovica povrchu Afriky (viac ako
13 miliónov kilometrov štvorcových) je pokrytá trávou.
Možno práve z tohto dôvodu je Nothobranchius typickým
savanový rodom.
Žijú v stojatých vodách savany, barinách, zaplavených
lúkách. Biotop je typický bahnitým dnom a hustým trávnatým
porastom. V priebehu roka sa v týchto biotopoch výrazne
menia podmienky, pretože slúžia ako napájadlá pre dobytok
ale aj voľne sa pasúce stáda. Voda je veľmi znečistená výkalmi
a močom zvierat.
Vzhľadom na to, že obývajú vysychavé vody savany,
museli sa tomuto aj prispôsobiť. Počas svojho života sa trú do
mäkkého bahnitého dna biotopu, kam uložia svoje ikry. Keď
biotop vyschne, rybky uhynú, ale ikry zostanú v zemi a ticho
čakajú na obdobie dažďov. Takto sa ich kolobeh života
opakuje.
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NORBERT DOKOUPIL – SEDEMDESIATROČNÝ
Boris Burger
Roku 1975 prezentoval na prednáškovom popoludní
DGLZ (Nemecká spoločnosť chovateľov živorodiek ) v Hamburgu prvé obrázky gonopodií z rastrovacieho elektrónového
mikroskopu na svete. Tým získal v širokej medzinárodnej
verejnosti kredit odborníka na gonopódia. Nasledovalo niekoľko pozvaní na stretnutie expertov zo zahraničia, na ktoré
sa však vďaka totalite a nepochopeniu zodpovedných nedostal. Dr. Axelrod publikoval v TFH jeho článok s touto
tématikou a prejavil veľký záujem o vydanie atlasu gonopódií
z rastrovacieho elektrónového mikroskopu.
V priebehu rokov priviezol od zahraničných lovcov do
Bratislavy vyše 40 nových druhov živorodiek, z nich niektoré boli prvým dovozom do Európy po veľmi dlhom čase
(Quintana atrizona), či absolútne prvým dovozom (Neoheterandria elegans, Xiphophorus montezumae, lýrovité mečúne
a ďalšie).
Štyridsať rokov prednáša doma i v zahraničí a propaguje
akvaristiku ako špecifický odbor záujmovej činnosti.
Bol odborným poradcom televízneho filmu „Potulky s diskusom“ a predviedol v ňom umelú insemináciu rybiek.
V slovenskom rozhlase (rádio Regina) účinkoval v debate
o akvaristike. Neskôr v deviatich pokračovaniach rozprával
o histórii akvaristiky.
Na vyžiadanie viacerých vydavateľstiev spracoval recenzné posudky na preklady akvaristických publikácií.
Ako funkcionár odbornej komisie ÚV SZCH vytvoril
metodickú príručku „Štandardy živorodiek“ (SZCH 1978),
podľa ktorej boli vyškolení prví posudzovatelia. Tým dal do
pohybu celý mechanizmus okolo súťažných výstav gupiek,
mečoviek, plát a molinezií, ich posudzovania a štandardov.
Vypracoval systém školenia posudzovateľov a v období rokov
1978-1979 vyškolil prvých slovenských posudzovateľov.

V tomto roku sam nám dožíva Norbert Dokoupil jubilea
70 rokov. Je vhodné pripomenúť si jeho výročie nielen u nás
na Slovensku, ale aj v Čechách. Len málo starších akvaristov
si na neho nespomenie, keď sa rozprávame o minulosti, či to
bolo v Plzni, v Prahe, v Ostrave a samozrejme u nás v Martine, v Banskej Bystrici, v Spišskej Novej Vsi a Košiciach.
S jeho menom sa stretávame v odbornej literatúre s témou
živorodky. Doteraz publikoval doma a v zahraničí (napr.
USA, Švédsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko) 265 článkov,
vyznačujúcich sa vždy dôkladnou znalosťou problematiky.
Norbert sa narodil v roku 1938 v Košiciach. Základnú
školu absolvoval v Bratislave. Roku 1951 vstúpil do 1. Slovenského akvaristického spolku Skalár v Bratislave, ktorý po
vojne opäť začal s činnosťou. Láska k rybám ho priviedla
k štúdiu štvorročnej rybárskej školy v o Vodňanoch. Pôvodná
záľuba z detstva takto dostala solídne profesionálne základy.
Napriek tomu a napriek rozmáhajúcemu sa dopytu po
rybkách nevenoval sa akvaristike komerčne, ale vždy ostal
staromódnym praktikom a teoretikom z presvedčenia.
Krásu a zmysel svojho hobby vidí v rozširovaní fondu
vedomostí, zväčšovaní sortimentu rýb a aktívnej ochrane
ohrozených druhov v prírode. V tejto práci mu pomáha jeho
dobré jazykové vybavenie, takže môže nielen písať do
zahraničných časopisov, ale aj komunikovať zo zahraničnými
odborníkmi.
V bývalej ČSR bol prvým chovateľom, ktorý úspešne
použil metódu umelej inseminácie pri rozmnožovaní
lýrovitých mečúňov v Európe (import od Dr. Axelroda z USA
v r. 1966).

Z publikačnej činnosti spomeniem monografiu „Živorodky“ (Státní zemědělské nakl., Praha, 1981), ktorá
bola okamžite rozobraná. Príručku „Prvé akvárium“ (Príroda, Bratislava, 1983-1984), ktorá vyšla v troch vydaniach.
Príručku „Moderné mečúne“ (Slovak Academic Press, Bratislava, 1999).
Len najbližším je známe, že pri väčšej podpore by mohol
Norbert v krátkej dobe vydať ďalšie živorodkársky zamerané
publikácie.
Norbertova činnosť v akvaristike je široko známa.
Nezištnú spoluprácu ocenili rôzne akvaristické organizácie
udelením čestného členstva. Prvým bol v roku 1994 najväčší
viedenský spolok Danio. Nasledovala ZO SZCH AKVA Martin
roku 1995 a roku 2006 KLUB.AKVA.SK v Bratislave.
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Na záver. Norbert, dovoľ, aby som Ti v mene martinských
akvaristov poďakoval za doterajšiu prácu v prospech rozvoja
akvaristiky.
Prajem Ti hodne zdravia a vytrvalosti. Ak budeš môcť, ešte
spracuj nejakú tému o rybkách, dobre sa z nich učí, dobre sa
to číta.
Ing. Boris Burger
AKVA Martin
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