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Milé akvaristky, milí akvaristé,
začátkem září při pohledu do kalendáře na libovolném akvaristickém serveru těkají oči z víkendu na víkend a šťastně
nešťastný akvarista přemýšlí, jak tenhle nabitý podzim vyřešit. Proto je čtrnácté číslo Akvária takové, jaké je – nechtěli
jsme žádnou akci vynechat a tohle jednoznačně reportážně
zaměřené vydání je zároveň velká pocta a poděkování všem,
kteří se na organizování a přípravě akcí pro širokou akvaristickou veřejnost podílejí. Děkuju, že je se na co těšit, co obdivovat a kam jezdit.

Pokud vám snad podzimní akvaristické běsnění uteklo,
můžete to napravit v zimě – náš KLUB.AKVA.SK bude letošní
Akvaristickou zimu slavit už poslední víkend v listopadu a
tímto vás všechny srdečně zvu.
Nebudu vás už zdržovat od listování „čtrnáctkou“; také
jsem chěla nechat více prostoru na fotografii pod úvodníkem.
I když je na ní jen „obyčejný (hnusný) šnek“, řekne toho víc
než slova...

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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4 x 4 O "CRYSTAL RED" A AKVÁRIU
Norman Durný, Jaroslav Chalupek, Khanh Ta, Jakub Jelínek
Čtyři akvaristé, víceméně úspěšní chovatelé Caridina cf. cantonensis "Crystal Red", se s námi podělili o své zkušenosti
s chovem těchto krevetek a odpověděli na čtyři otázky, týkající se zařízení akvária:
1. Jaká je minimální a jaká optimální velikost akvária pro "Crystal Red"?
2. Je pro cílený chov lepší akvárium tzv. „hygienické“ bez substrátu, nebo raději normálně zařízené a osázené?
3. Velmi oblíbenými se pro (nejen) krevetková akvária stávají různé přírodní dekorace – listí, olšové šišky
apod. Jaké s tím máš zkušenosti v kombinaci s "Crystal Red"?
4. Jaký máš názor na kombinaci "Crystal Red" s rybami, příp. s jinými druhy krevet?

Norman Durný

Jaroslav Chalupek

1. Najmenšie akvárium, do ktorého som sa ich odvážil
dať, malo objem 10 l vody, no bolo to len na krátku dobu po
prinesení domov. Starostlivosť v takomto malom akváriu
bola denná výmena 10% vody. Inak som mal Crystalky len
v akváriách s objemom 30-50 l. V tých 30 l sa to dá zvládnuť,
menej by som neodporúčal. Keďže sú to drobné krevetky,
tak ako „oku lahodiace optimum“ by som videl akvárium
okolo 100 l s výškou 30-35 cm. Pre chov je to v podstate
jedno, použitie akvárií od tých 50 do 250 l je asi najmenej
problematické.

1. Jak se zdá, velikost akvárií pro chov oblíbených krevetek "Crystal Red" bude ještě dlouho diskutovatelné téma.
Důležitý je pohled akvaristy, za jakým účelem si chov zakládá
a jaký prostor jim chce nebo může poskytnout. V dnešní době
stále populárnější miniakvária s objemem 12 l jsou velkým
lákadlem pro začínající nezkušené chovatele. To však může
vést velmi často k totálnímu fiasku, ať už v důsleku překrmení
a následné rychlé změny kvality vody, nebo kolísání okolních
teplot, které malý obsah dokáže v poměrně krátkých časových
úsecích rovněž měnit. Platí tady stejné pravidlo jako u chovu
rybek. Čím zkušenější akvarista, tím menší obsah si může
dovolit a naopak. Z tohoto hlediska se pak jeví jako minimální velikost nádrží od 20 l. V závislosti na velikosti populace volíme nádrže odpovídající velikosti, za optimální považuji
60-80 l kvůli přehledu osádky. Takové nádrže už vykazují
stabilitu prostředí.

2. Pre chov som u mňa skončil presne niekde na polceste
medzi zariadeným a holým akváriom. V podstate niekoľko
milimetrová vrstva jemného štrku alebo hrubšieho piesku
s rastlinami ktoré nepotrebujú zakoreňovať (machy, paprade, Najas, riasové guľky...). Zopár lávových kameňov,
na ktorých crystalky rady zbierajú povlak. Z dekorácií som
upustil od použitia koreňov a radšej im poskytujem jelšové
šišky.
3. Používam jelšové šišky, prípadne dubové listy. Dubové listy nechávam rozpadnúť úplne, ich rozpad je dosť
pomalý a nehrozí nejaká prudká zmena, dopĺňam ich
priebežne podľa oka. Jelšové šišky vymieňam po týždni pri
výmene vody. Je dôležité, aby sa to neprehnalo s použitím
veľa šišiek naraz. Šišky „pustia“ väčšinu vylúhovateľných
látok behom prvých pár dní, potom sa už len rozpadá ich
drevnatá časť. Ja ich preto priebežne vymieňam a nedávam
ich nikdy naraz viac ako 1-2 na 30-50 l vody. Ako dekorácia
však môžu v akváriu samozrejme zostať až do úplného
rozpadu.

2. V posledních letech, kdy se začaly chovat rybky ve
velkopěstírnách, zvykli jsme si vídat tzv. „hygienické nádrže“;
pouze sklo,voda, filtr kvůli snadné údžbě a časté manipulaci
v nich. Samozřejmě i v takových podmínkách se dají krevetky
úspěšně chovat. Typ hygienické pěstírny krevetek pro cílený
chov jsem navštívil, ale nemohu říci, že by mne pohled do
holých nádrží nadchnul. U vyselektovaných samic nosících
vajíčka najdou narozená mláďata jediné místo, kde mají trochu klidu, v houbě biofiltru. Mnohem přirozenější i příjemnější prostředí jim skýtá klasicky zařízené akvárium podle
jejich potřeb. Ostatně má slova jsou určena především „hobby
akvaristům“; neumím si představit, že bych přišel k někomu
do bytu podívat se na krevetky a on mi ukázal svou chloubu
v holé nádrži.

4. Ja osobne by som crystalky nekombinoval s rybami,
ale len z môjho estetického pohľadu. Skôr sa prikláňam ku
kombinácii "Red Crystal" a "Black Crystal", prípadne "Biene"
alebo podobných kontrastných druhov. Kombináciu s rybami
považujem za možnú pri dodržaní určitých pravidiel.

3. Krevetková akvária jsou velmi mladým odvětvím
akvaristiky, které si získává stále větší počet příznivců. Nádrže
zařizujeme tak, aby odpovídaly co nejvíce přirozenému prostředí krevetek a daly tak vyniknout barevné kráse našich chovanců. To je velká příležitost rozmanitých prvků pro estéty,
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kteří z nich dokážou vytvořit v malých nádržích skutečně
mistrovská díla. Dno by měl tvořit jemný písek, dekorativní
kameny, kořeny, nedílnou součástí jsou zvlášť jemnolisté
rostliny, mechy, kapradiny. Rovněž tak staré listy z buků,
dubů olší, olšových šištic, které krevetky stále pečlivě obírají,
by neměli chybět. Krevetky z nich využívají potřebné látky
pro tvorbu svých chytinózních krunýřků. Poslední dobou je
písek nahrazován drobnou akadamou, původně používanou
pro pěstování bonsaji. Má údajně velmi příznivý vliv jak
na kvalitu vody, tak na růst rostlin i krevetky samotné.
Naši němečtí sousedé ji do nádrží sypou přímo ze sáčku, tak
jak ji koupí, žádné předběžné propírání vodou. Vše se prý
usadí, organické zbytky se časem nasáknou a sednou na
dno. Až dojdou správné konzistence, jsou krevetkami následně zpracovány.

bezstavovce

Khanh Ta
1. Minimální velikost pro odchov "Crystal Red" je podle
mých zkušeností 15 l. Stačí tam ideálně 4-6 dospělých krevetek a několik menších odchovaných (kolem10-20). Ano, rozmnoží se tam, ale pak s růstem mláďat nastávají problémy.
Než dorostou mláďata tak do velikosti půl centimetru, měla
by se dát do jiné, větší nádrže. Dospělé v malém akváriu
ponecháme a pak tenhle způsob můžeme cyklovat. Pokud
mláďata necháme u rodičů a neodlovíme, tak ne všechna
dorostou a dospělé se zřejme nebudou dále množit.
Běžné akvárium pro Crystalky bývá kolem 50-80 litrů.
Je to jednoduché na zařízení a už tam může žít několik desítek dospělců.
Ale podle mě opravdu ideální akvárium pro crystalky je
tak kolem 200-400 litrů. Crystalky nemají rády velké změny
parametrů vody a takovou zajetou třístovku je určitě lehčí
udržet stabilnější, než 20-tilitrové akvárium.

4. Samozřejmě je možné chovat krystalky s jinými druhy
krevet, které si navzájem nebudou ubližovat (pozor na rod
Macrobrachium), nebo se spolu křížit. Výběr musí být uvážlivý, nejlépe s druhy, dorůstajícími stejné velikosti. Soužití
s rybkami je trošku problematické, ale ne nemožné. Nemám
s tím mnoho osobních zkušeností. V dobře zarostlých akváriích je lze chovat s drobnými klidnými druhy Otocinclus,
Aspidoras, Corydoras. Sám jsem je nějakou dobu měl ve
společnosti Corydoras duplicareus, ale byly plaché, ukryté
v rostlinách. Po čase jsem usoudil, že je jim lépe samotným
a odlovil je zpět do původního akvária. Jako hlavní problém
vidím to, že se čerstvě narozená mláďata stanou vyhledávanou kořistí rybek, které milují artémii.

2. Těžká otázka. Řekl bych, že ani jedno. Crystalkám
vytváříme takové prostředí, které mají nejradši. A to například znamená velmi členitý prostor na vytváření případné
řasy a uzasování různých mikročástic. A to hygienické akvárium moc nesplňuje. Vhodný substrát je podle mě určitě lepší,
než holé dno. Krevety se v něm velmi rády „přehrabují“.
Ale zase klasicky zařízené akvárium by také nemuselo být
nejvhodnější. Klasicky zařízené nádrže obsahují místa, kam se
běžně nedostaneme a je tam spousta „špíny“. Navíc já mám
takové pravidlo, že když vytvářím akvárium pro krevetky,
musím to udělat tak, abych měl všude přístup a když už se
tam nedostanu, tak tam alepoň musím vidět. To znamená,
že není vhodné mít v krevetáriu rostliny, které koření do
substrátu. Také bývá většinou příliš hrubý substrát, kam
zapadne spousta nečistot a s odkalováním hrubého a silného
dna můžeme snadno odkalit i nějaké mládě.
3. Dubové listí do akvária s Crystalkami prostě patří a
nedokážu si ho bez něj představit. Krevetky ho ožírají a listí
trochu okyseluje vodu, což Crystalky mají rady. Nevím,
jestli se to dá nazvat dekorací, ale tzv. bublifuk jako filtr
by neměl v krevetáriu chybět. Dále by u Crystalek neměl
chybět nějaký kořen. Nejen pro ukryt, ale krevetky se na něm
i „pasou“.

Akvárium pro odchov "Crystal Red". (Foto: Khanh Ta)

4. Pokud chceme Crystalky odchovávat, žádné ryby bychom k nim neměli pořizovat. Nejen, že by si mohly smlsnout na mladých, ale navíc se pak zbytečne rychleji „špiní“
voda. A na to jsou Crystalky náchylné. Na obyčejný chov
můžeme přidat nějaké druhy z rodu Boraras.
S jinými řasožravými krevetkami se "Crystal Red" snáší
dobře. Nevšímají se navzájem. Ale je tu možnost nechtěného
křížení. Takže zase platí, že pokud je chceme doopravdu
odchovávat, je lepší je chovat samostatně.

Chovná skupina. (Foto: Jaroslav Chalupek)
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bezstavovce

Jakub Jelínek
3. S listím mám zkušenosti dobré. Obzvláště dubové listí
příjemně okyseluje vodu a vyluhuje i další látky, které se
krystalkám „líbí“. Olšové šišky jsem zatím nezkoušel. Vystačím si s dubovým a bukovým listím a kořeny. Listí mám
na dně vždy jen několik kusů. Je to organický materiál, který
se ve vodě rozkládá a může negativně ovlivňovat kvalitu vody.
Nemyslím si však, že by bylo použití listí, šišek, dřeva apod.
nutné pro chov. Někdy mohou vyluhované látky pomáhat,
jindy třeba i škodit. Opět záleží na kvalitě a parametrech vody v nádrži.

1. U chovu krystalek platí stejná pravidla jako u chovu
čehokoli jiného v akváriu. Větší nádrž má větší stabilitu prostředí, a tak nehrozí prudké výkyvy parametrů vody (třeba
při čištění), které krystalky moc nevítají. Proto není ideální
chovat krystalky v nano-nádržích s litráží kolem 10 litrů.
Já chovám krystalky v akváriích s objemem 30-80 litrů.
S těmi v 30 l je více práce (častější čistění a častější kontrola
parametrů vody). Ideální bych viděl nádrže o objemu asi
150-200 litrů.
biotopy
2. Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Vím o
spoustě chovatelů, kteří mají krystalky v plně zařízených
nádržích a krystalky prosperují. Jiní mají nádrže bez dna, jen
s nejnutnější výbavou.
Rozhodujícím faktorem je kvalita voda. Pokud je chovatel
schopen udržet optimální parametry vody v zařízené nádrži,
pak určitě není problém v takové nádrži krevetky chovat.
Takové akvárium působí i více esteticky. V případě jakýchkoli problémů, je ale lépe kontrolovatelná a ovlivnitelná nádrž „bez dna“.
U mne krystalky žijí v nádržích bez substrátu. Na dně jsou
jen kořeny a občas listí. Rostliny mám jen plovoucí, rychle
rostoucí.
Takové akvárium se dá velmi snadno odkalit a nedochází
tak k hromadění odpadních látek. Na druhou stranu, krevetky
se na holém dně nerady pohybují a řekl bych, že se i více
schovávají.

4. Velmi záleží na tom, proč ryby a krevetky máme. Pokud
je chceme mít v okrasné nádrži a kochat se jimi a nejde nám
o to je množit, pak na vhodně vymyšleném soužití nevidím
nic špatného. Pokud akvárium obsahuje nějaké skrýše, mechy
a podobně, tak možná i pár malých krevetek přežije a dál
se bude v akváriu množit. Krystalky jsem ale nikdy s rybami
nechoval, tak z vlastní zkušenosti nevím. Asi by mohly nastat komplikace s kvalitou vody (alespoň já mám v rybích
nádržích dusičnany na o hodně vyšší úrovni, než by zvládly
krystalky).
Při kombinaci více druhů krevetek je potřeba zjis-tit, zda
se spolu nebudou vzájemně křížit (zrovna krystalky se
potenciálně kříží s poměrně velkou částí chovaných druhů).
Dále je potřeba sladit požadavky druhů na vodu a prostředí.
Určitě nebude vhodné kombinovat krystalky (měkčí a mírně
kyselá voda) například s Caridina cf. babaulti (tvrdší a
zásaditá voda). Osobně preferuji jednodruhové nádrže.

Těhotná "Crystal Red". (Foto: Khanh Ta)
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biotopy

MEXICKÝ DENÍK (4): GUDEJÍ OČISTEC
Markéta Rejlková
Lago de Chapala, nebo prostě krátce „Čapala“, je jezero dobře známé všem akvaristům, kteří se zajímají o gudeje. Vzhledem
k tomu, že tahle skupina živorodek není zrovna známá, přednost před povídáním o jezeru dostanou nejdříve samotné ryby. Co,
resp. kdo to tedy gudeje jsou?
Jsou to živorodky, patřící do čeledi Goodeidae (na rozdíl od drtivé většiny známých živorodek – gupek, plat, mečovek, mollynézií apod. – patřících do čeledi Poeciliidae). Nazývají se také „pravé živorodky“, protože vývoj zárodků u nich probíhá v děloze,
kde je mládě spojeno trofoteniemi s matkou a tak je vyživováno. Samci mívají místo gonopodia andropodium, které není tak
nápadné; páření je nutné po každém vrhu, protože samičky si (na rozdíl od čeledi Poeciliidae) neuchovávají spermie do zásoby.
Gudeje najdeme jen v Mexiku, konkrétně v jeho západní části (zejména stát Jalisco).A jezero Chapala představuje centrum
této oblasti. Proto jsme se ani nedivili, když Roman vyhlásil, že by se rád na Chapala podíval. Byli jsme zvědaví všichni – gudeje
jsou tajemné a často velmi zajímavé jak vzhledem, tak chováním a biologií. Těšili jsme se na gudejí ráj.
Místo toho jsme nalezli místo, které nahání hrůzu. Jezero, kdysi oblíbené mezi rekreanty, teď působí příjemně jen z větší
vzdálenosti. Jakmile jsme se přiblížili, donesl se k nám odporný smrad a zahlédli jsme přízračně zelenou barvu vody a odpadky
roztroušené všude kolem. Nepředstavujte si ale nějaký apokalyptický obraz – život tu plyne svým tempem, lidé tu žijí jakoby nic;
jen hotýlky, postavené kdysi na břehu jezera, dnes stojí několik desítek metrů dále a zejí prázdnotou. Koupání v jezeře dnes už
opravdu nikoho neláká. Příčinou zkázy je zvýšené odčerpávání vody z jezera pro stále rostoucí města v okolí a také větší přísun
odpadních vod. Jezero, jehož plocha a objem se za poslední desetiletí viditelně zmenšují, se s touto zátěží nedokáže vyrovnat.
V nevábně vyhlížející vodě jsou ale (ještě stále) ryby – což je dobrá zpráva. Velmi špatná zpráva se dostaví, když se na své
úlovky do sítě podíváte. Minimum původních druhů – zato jsme chytili tilapie... kapry... karasy! Gudeje jsou velmi přizpůsobivé;
o tom nelze pochybovat, když jsme viděli, v jakých podmínkách dokáží žít. Chapala ale balancuje na oné hranici, kam až může
život ustupovat a jak se ohýbat ve snaze vytrvat. Ráj se změnil v očistec a teprve budoucnost ukáže, jak to s gudejemi dopadne.
Rozhodně to nevypadá nijak růžově, alespoň co se týká zachování jejich původních biotopů. Jak totiž ukazují zkušenosti
z různých končin světa, tilapie jsou silný kalibr i pro mnohem robustnější druhy ryb; o znečištění vody ani nemluvě. Zřejmě
budeme brzo svědky dalšího rozšiřování seznamu druhů, které jsou v přírodě vyhubené a přežívají jen v akváriích. Což je,
přiznejme si to, pro nás akvaristy zavazující a hlavně hodně smutné.
(Wikipedia.cz: Očistec je plný utrpení, podobného mukám pekelným, ale očisťujícím se duším zůstává naděje, že budou po
soudném dni vzaty do nebes.) No tak posuďte sami, jestli titulek článku nepřehání...

(Zdroj: Googlemaps)
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Chapalská kapitola našeho mexického dobrodružství začíná už ve chvíli, kdy přijíždíme do městečka La Venta. Jezero
Chapala je protáhlé ve směru východo-západním do délky asi
50 km; La Venta leží poblíž nejvýchodnějšího cípu a tak se
rozhodneme zde postavit tábor a z něj vyrážet do okolí.
Hned na kraji města narazíme na hotel (vlastně se spíš
jedná o motel). Jako obvykle se ubytujeme na jednu noc s tím,
že pokud se nám tam zalíbí, ráno si připlatíme na další noc
či dvě. Pán z recepce nás dovede k našemu pokoji, který je
mikroskopický a koupelna nemá dveře. Začneme vynášet naše
věci z auta a pak se ukáže, že k našemu pokoji neexistuje klíč.
Je už noc a recepční vysvětluje, že nám to nemusí vůbec vadit,
že stejně budeme v pokoji spát a nikdo nám tedy nic neodnese. Když mu vysvětlíme, že se zdržíme zřejmě další dva dny
(v tu chvíli tomu ale moc nevěříme) a zamknout prostě potřebujeme, odvede nás do pokoje, který vypadá o něco útulněji a
donese nám i klíč.
Ráno se budíme do nového dne a všechno se nám zdá
hezčí, takže si připlácíme ještě dvě noci. Sbalíme si terénní
vybavení, zamkneme, stavíme se ve městě na výborné tortas
s nevyhnutnou mléčnou kávou a potom konečně vyrážíme za
gudejemi. Máme na plánu prozkoumat jižní břehy jezera a
okolní říčky.

biotopy

Detailní záběr hladiny. (Foto: Markéta Rejlková)

Jsme z toho rozčarovaní, ale ještě netušíme, že bude hůř.
Bloudíme podél řeky, nakonec se vracíme na silnici a přijíždíme konečně k jezeru. Ještě to není samotné obrovské Lago
de Chapala, ale jeho východní cíp, mělký a zarostlý plovoucími rostlinami. Odlétají hejna vodních ptáků. Voda vypadá
jinak, než jsme si představovali (hůř). Ale něco se tu hýbe –
chytáme postupně gambusie, raka a malou tilapii. To už nám
svítá, že tahle mělká odlehlá část jezera zřejmě prochází změnou k horšímu a gudeje tu nenajdeme. Že by tilapie nezaplavily celé Chapala si samozřejmě nemyslíme...
Jsme v nadmořské výšce 1535 m, voda má teplotu 20,2 °C,
pH 7,5 a vodivost 350 μS.

Na břehu Río Lerma. (Foto: Markéta Rejlková)

Naše – nebo aspoň moje určitě – představy o dnešním dni
byly od reality dosti vzdálené. Ale to nevadí, co jsme viděli
jižně od Chapala bylo unikátní a jsem ráda, že jsme tu byli.
Všechno začalo pošilháváním po řece, která se klikatila podél
silnice hned za La Ventou. Je to Río Lerma, důležitá a známá
řeka regionu. Viděli jsme jí i dál od Chapala, tady zbývalo jen
několik málo kilometrů, než své vody vychrlila do jezera.
Našli jsme příhodnou odbočku na polní cestu a po pár set
metrech jsme zastavili a nedočkavě sestoupili po příkrém
břehu k vodě. Tak jestli tohle je jeden z hlavních přítoků do
jezera... voda působila velmi nevábně, ale nevzdávali jsme se
naděje, že pod hladinou se přece jen nějaké poklady ukrývají.
Nikoliv. Mrtvá voda, až na nepatrné hejnko gambusií.

Východní cíp Lago de Chapala. (Foto: Markéta Rejlková)

Pěkný sameček gambusie. (Foto: Markéta Rejlková)
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Tenhle ráček měřil jen asi 4 cm. (Foto: Markéta Rejlková)

Jedeme o kousek dál, znechucení. Najdeme sérii rybníčků
na potoce, který napájí jezero. Zdržíme se tu dost dlouho,
protože je tu celkem hezky a nastává památný okamžik, kdy
chytíme první mečovky. Libor je šťastný, i když jsou to „jen“
helleri, a nedá čeřen z ruky. Postupně tak vytahuje z vody
jeden poklad za druhým. Nevěříme svým očím – v síti se
mrskají mečovky, gambusie, mollyny a neuvěřitelná sbírka
kaprovitých ryb spolu s tilapiemi.

Xiphophorus helleri. (Foto: Markéta Rejlková)

Poecilia cf. mexicana. (Foto: Markéta Rejlková)

Rybníky hned vedle Chapala. Abychom ani na chvíli
nezapomněli, že jsme v Mexiku, nesmí na břehu chybět
obligátní kaktusy. (Foto: Markéta Rejlková)

Na jeden zátah... (Foto: Roman Slaboch)

V jedné chvíli se v síti mrská ohromná tilapie, která by
zdatně zastoupila menšího vánočního kapříka – bohužel se jí
povede vyskočit dřív, než Libor čeřen vytáhne nahoru. Korunu tomu všemu ale nasadí ulovená želva!

První mečovka! Stejně jako ona se po tomto úlovku
blýskal i Liborův úsměv. (Foto: Markéta Rejlková)
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Želva se mračila a zapáchala. (Foto: Markéta Rejlková)

Tilapie. (Foto: Markéta Rejlková)

Zpátky ve vodě. Jen na chvilinku jsem se ohlédla a želva
v tu ránu zmizela. (Foto: Markéta Rejlková)

Karásek. (Foto: Markéta Rejlková)

A takhle se želvy loví – na čekanou. (Foto: Markéta Rejlková)

Drtivá většina ulovených samic gambusií má oranžovou
skvrnu březosti – tedy při bližším zkoumání to vypadá, že
mají spíše v břiše nějaký nádor, protože občas je nepřirozeně
vyduté. Vodivost je tu 1130 μS a pH 7,9 – kdo ví, čím je ta
změna oproti stojatému (!) jezeru způsobená a co to tady je
ve vodě.

Samička gambusie s oranžovou skvrnou.
(Foto: Markéta Rejlková)

Tahle lokalita nás tedy obohatila o nové kuriózní zážitky –
a zároveň nám došlo, že nepůvodní druhy ryb s Chapalá co
nevidět zatočí. Ještě jsme neviděli ani jednu gudeu...
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Silnice se šplhá do hor. Krajina je tu zase úplně jiná, tak se
rozhlížíme a pošilháváme po mapě, která slibuje nějaké menší
říčky. Místo toho dojedeme k veliké vodní nádrži. Jsme
v nadmořské výšce okolo 2000 m, pofukuje vítra teplota vody
je 19,6 °C. Na vzdáleném břehu vyskládaném z kamenů sedí
rybáři. Že by to byl další sportovní rybník plný tilapií?
Nechytíme nic zajímavého, ale na břehu leží vysušený
ilyodon – naše první gudea!

Další „gudeová“ lokalita. (Foto: Markéta Rejlková)

Chytíme konečně živé gudeje – Ilyodon furcidens a statné
„kapříky“ Goodea atripinnis. Popravdě řečeno, tyhle ryby pro
mě představují typické zástupce těch „škaredých“ gudejí –
tedy bez zajímavého zbarvení a s charakteristickým zavalitým
tvarem těla; o to ale typičtější pro celou skupinu. To je ale jen
můj osobní dojem z těch ryb, ve skutečnosti působily i v síti
velmi impozantně. Obzvlášť Goodea atripinnis.
Také jsme tu chytili moc hezké drobné Poeciliopsis infans
s téměř černými dominantními samci, kteří mají oranžové
ploutve. Nepostradatelný doplněk tvořily i tady gambusie.

Jezero v horách. (Foto: Markéta Rejlková)

Goodea atripinnis. (Foto: Markéta Rejlková)

Mrtvý Ilyodon furcidens. (Foto: Markéta Rejlková)

Pokračujeme dál do hor, cestou si dáme u silnice opravdu
vynikající oběd. (Ono se vůbec v Mexiku málokdy jedlo hůř
než výborně.) V malé vesničce se zastavíme u bahnitého rybníčku. Zrovna tu nejsou žádné krávy ani koně, ale o jejich
častých návštěvách nelze podle stop na břehu pochybovat.
Voda je tady o něco teplejší než v Chapala, 22,7 °C. Jsme
přitom už ve výšce 2144 m n. m. Ještě doplním pH 8,06 a
vodivost 970 μS.
Moc se mi tu líbí, okolí je hezké a přijdou si s námi
popovídat sympatičtí místní lidé. Radí nám, kde a jak chytit
pořádné ryby. Připadá jim podivné a zábavné, jak radostně
křepčíme nad malými šupináči, ze kterých by nebyl ani pořádný předkrm.

Mladá Goodea atripinnis. (Foto: Markéta Rejlková)

Je pět hodin, den nám velmi rychle utekl a přitom jsme
pořádně ani nebyli u jezera. Stáčíme se tedy dolů k jeho
břehům. Cestou z hor se ještě zastavíme u dalšího jezírka, kde
ale chytíme jen pár čudlů (Poeciliopsis sp.).
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Cesta z hor k Lago de Chapala – hladina jezera prosvítá
v dáli, napravo od značky. (Foto: Markéta Rejlková)

biotopy

Ilyodon xantusi. (Foto: Roman Slaboch)

Poecilia mexicana. (Foto: Markéta Rejlková)

Zkoušíme to všude... co kdyby :-). (Foto: Markéta Rejlková)

Západ slunka se blíží, jsme už unavení, tak neztrácíme
čas a jedeme k jezeru. Míjíme několik opuštěných hotýlků.
Konečně se před námi otevírá krátká příjezdová cesta až k vodě. Nečekáme po dopoledních zážitcích nic převratného, nicméně zápach, brčálová voda, odpadky a hejna komárů nás
ochromí. Pobíháme po břehu, lovíme, bereme vzorky vody,
fotografujeme... náš pohyb může vypadat stejně horlivě a
natěšeně jako vždy, když natrefíme na lokalitu plnou lákadel.
Ve skutečnosti jsou to komáři, kvůli kterým přemáháme únavu a snažíme se rychle a mrštně pohybovat. A taky puch, který
nás vyhání.

Neznámá rybka. (Foto: Markéta Rejlková)

Brčálová voda. (Foto: Markéta Rejlková)

Na břehu bylo plno pastí, do kterých místní loví rybky,
ty pak smaží... a nic netušící turisté-akvaristé je pak kupují
v supermarketech. (Foto: Markéta Rejlková)

Lago de Chapala. (Foto: Libor Balnar)
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Téměř ve tmě se zase poskládáme do auta. Přeci jen jsme
v Chapala něco ulovili a chvatně nafotili. Zaznamenáváme
čas 19:15, pH 8,97 (!), 730 μS a teplotu vody 23,7 °C. Jsme
neskutečně unavení. Jedeme mlčky směrem do La Venta, ještě to máme daleko. Na západním kraji města si potom dáme
vydatnou večeři. Následuje bloudění, protože nedokážeme
trefit na východní kraj, kde přece musí být náš hotel. Nakonec
se nám to podaří, zaparkujeme přede dveřmi pokoje... a zjistíme, že nikdo nemá klíče. Ty klíče, o které jsme včera žádali
s tím, že je přece nutně potřebujeme. Museli jsme je nechat
ráno uvnitř pokoje. Ploužím se na recepci, naštěstí se strýc
jen zeširoka usměje a ujistí mě, že určitě někde náhradní
klíč najde. Za chvíli nám ho donesl. Musel si myslet, že tihle
gringos jsou tedy hodně praštění.
Vejdeme dovnitř a zjistíme, že tam přes den řádila uklízečka. Což zrovna v tomhle maličkém kamrlíku neměla lehké;
se vší naší výbavou jsme se po pozdním noční příjezdu včera
nijak nepárali s úklidem a ráno jsme tam nechali menší
spoušť. Do očí nás praští dvě krabičky se smaženými gudejemi – psal o nich Roman v 10. čísle Akvária. Ještě ráno jsme
z nich před hotelem uzobávali. Teď, když jsme slavné jezero
Chapala viděli na vlastní oči, putuje jejich obsah okamžitě do
záchodu. Což byl výborný nápad, rybky totiž nejdou spláchnout a tak máme záchod nejen bez dveří, ale ještě ucpaný. Pro
jistotu žádám na recepci, aby nám už uklízet nechodili – přeci
jen si takový zážitek ti sympatičtí lidé nezaslouží :-). Na tenhle
hotel prostě vzpomínám moc ráda.
Další den se vydáváme prozkoumat okolí severně od Chapala. Poměrně dlouho nám trvá, než vůbec najdeme nějakou
vodu – samotné jezero už nás vůbec neláká. Zaujme nás šipka
s popiskem „Presa La Colonia“. Presa totiž znamená přehrada
– a opravdu, najdeme velmi rozlehlou vodní plochu. Stojíme
na dlouhatánské betonové hrázi, pár metrů pod ní vede velmi
starý a už nefunkční akvadukt. Mělký bahnitý břeh naproti
umožňuje snadný přístup dobytka, pár krav se tu v okolí
toulá. Z vody trčí sloupy elektrického vedení. Po hrázi se blíží
jezdec na mezku. Zvíře, věrno své pověsti, se vzpírá a nechce
se mu v horkém dni pokračovat – zastaví se ve stínu stromu a
Mexičan s ním nic nezmůže, i když ho bije a kope. Musí slézt a
kus ho táhne, než mezek pochopí, že vzpoura nemá valný
význam, pustí jezdce zase do sedla a poslušně svým tempem
cupitá dál.

biotopy

Kakaová voda. (Foto: Markéta Rejlková)

Z betonové hráze hledíme nedůvěřivě do vody, která má
barvu kakaa. Roman, který se těšil na Chapala, už tolik netrvá
na tom, že se nám tu bude líbit a že to bude rybí ráj. Libor
naopak začíná neústupně trvat na tom, že kdybychom viděli
lokality, kde žijí mečovky, už dávno bychom tu nebyli. Milan
jako vždy nemá problém a protože má rád gudeje, užívá si to
tu (ale evidentně se těší, až najdeme „normální“ lokalitu, kde
bude moct lovit). Ve skutečnosti si to tu ale všichni užíváme
se vším všudy.
Ryb je tu hodně. Nemůžu se zbavit utkvělé představy,
jak se tam v tom kakau nadechují a přes žábry jim proudí
tekuté bahno. Opět se v čeřenu mrská Goodea atripinnis –
těm rybám asi začnu říkat bahňáci, protože na jejich lokality
tedy nikdo nemá, ani gambusie – a také celkem bezvýrazné
Poeciliopsis sp. Objevíme i pro nás nové ryby, Skiffia cf. multiradiata. Naměřili jsme 18,1 °C, pH 8 a 300 μS.

Milan alias Dandi s loveckým náčiním. Všimněte si vzorku
vody, který nese – opravdu bílá káva! (Foto: Markéta Rejlková)

Presa La Colonia. (Foto: Markéta Rejlková)
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Popojížděním mezi vesničkami jsme ztratili dost času,
takže dnes stihneme už jen jednu lokalitu. Ta se ale povedla
a zařadila se mezi jedny z nejvýraznějších, aspoň pro mě osobně. Na tom má velký podíl fakt, že jsme pochodovali po
dlouhatánském betonovém pásu a jelikož mí tři milí spolucestovatelé zacítili šanci vidět zajímavou lokalitu, nechali mě
v dáli za sebou a já se celou cestu bála, že při fotografování
ztratím stabilitu a zřítím se mezi plovoucí rostliny, kde beze
stopy zmizím. Dumala jsem nad tím, jestli nebude výhodnější
skulit se raději na druhou stranu do řeky. Nic se ale nestalo
a po několika minutách, kdy jsem si vychutnávala ohromné
husté plovoucí polštáře rostlin a pohled na krávy a vodní
ptáky, jsem našla tři postavičky, plně zaujaté sítěmi, lovem,
šplháním okolo výpustě a fotografováním. Ani se jim nedivím,
stálo to tu za to – opět jsme chytili Xiphophorus helleri a Poeciliopsis infans; kromě těchto druhů, známých už z předešlého dne, se na nás ze sítí krásně leskly i gudeje Allotoca
dugesi.

biotopy

(Foto: Markéta Rejlková)

Río Santiago. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Libor Balnar)

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

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Libor Balnar)
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Xiphophorus helleri. (Foto: Roman Slaboch)

Hydrocotyle sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Chuť jsme si částečně spravili u velké mělké nádrže v horách (2245 m n. m.), kde jsme z bahnité vody vytáhli Goodea
atripinnis. Mrskaly se v síti jak kapříci, stačilo několik zátahů a mohli jsme mít večeři :-). Nedaleko od nás stála cisterna
a vypouštěla svůj obsah do laguny (takže s tou večeří to zase
tolik lákavé nebylo), břeh byl posetý odpadky. Voda tu měla
zdaleka nejvyšší pH 9,51 a přitom vodivost pohých 190 μS.

Allotoca dugesi – samec. (Foto: Roman Slaboch)

Allotoca dugesi – samice. (Foto: Roman Slaboch)

Tím chapalská kapitola končí, ale s gudejemi se zatím
neloučíme. Ještě jednou jsme přenocovali v našem útulném
pokojíku a pak jsme vyrazili směr San Luis Potosí. Cestou
jsme zastavovali a kochali se měnící se krajinou. Narazili jsme
na říčku, která vypadala na první pohled slibně, břehy se
zelenaly... ale voda byla divně zakalená a nebylo v ní ani
živáčka.

(Foto: Markéta Rejlková)

Goodea atripinnis. (Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Markéta Rejlková)

15

Akvárium, číslo 14

KLUB.AKVA.SK

biotopy

Libor trénuje na mečovky! (Foto: Roman Slaboch)

Nad bažinou rostly kaktusy. (Foto: Markéta Rejlková)

Poslední gudeje. (Foto: Markéta Rejlková)

V horách nás ještě čekalo několik zajímavých míst. Mezi
ně patří určitě příkop u silnice, který byl zaplněný bahenními
rostlinami. Stačilo jen zvednout oči a ve stráni nad bažinou
se tyčil kaktusový porost. Mexický kontrast působil ještě o to
zvláštněji, že v tomto prostředí žili zcela obyčejní „šneci“, jaké
najdeme v každém akváriu.

Marsilea sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Hydrocotyle sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Jako v akváriu. (Foto: Markéta Rejlková)
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Cestou do San Luis Potosí. (Foto: Libor Balnar)

biotopy

V horské říčce. (Foto: Markéta Rejlková)

Posledním místem, které zmíním, je most přes horskou
říčku. Jsme vysoko, zelená vegetace se drží jen v korytu řeky.
Místo vypadá neúrodně, ale ve vodě to žije a bují zelení. Tolik
vodních rostlin bych zde v horách rozhodně nečekala. Na ryby
je to ale asi přece jen vysoko, takže jediný nezelený život
v řece představují pasoucí se koně a ženy, které perou prádlo.

Poničená, ale přecejen Elodea. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

reportáže
K večeru sjíždíme z hor a před námi se vyloupne San
Luis Potosí, Ocelové město. Tak mu říkám já, protože se do
Mexika, tak jak jsme ho zatím poznali, nehodí. Je to moderní
a velké město se zvláštní architekturou. Libor se raduje, San
Luis Potosí je totiž vstupní branou na „sever“, k jeho mečovkám. Tenhle sen si ale splníme až v příštím čísle...

(Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Roman Slaboch)
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AKVAEXPO 2008, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Markéta Rejlková
Rychnov byl v tomto podzimním klání výstav opět první
– a to nejen časově (13.-17.9.2008). Mnozí akvaristé vědí,
že pokud si mají vybrat jen jedinou podzimní akci, bez ohledu
na vzdálenost je to tak nějak táhne do Rychnova. Nás to tam
táhlo také a podnikli jsme z Bratislavy „miniklubový“ výlet.
Měli jsme k tomu (již třetí rok v řadě) hned několik dobrých
důvodů...
Především je Rychnov společenskou událostí, na které
s velkou pravděpodobností narazíte na (své) známé akvaristy,
můžete se leccos dozvědět a nebo také nějakou moudrou
perlu utrousit – letos jsem nabyla dojmu, že někteří návštěvníci sem snad jezdí hlavně kvůli tomu. Diskusní hloučky se
vytvářejí mezi výstavními nádržemi, na chodbě Domu chovatelů, u bufetu před ním a samozřejmě na společenském
večeru, který byl letos velmi živý a myslím, že se na něj bude
ještě dlouho vzpomínat ;-).

Z přednášky Miloše Kroupy. (Foto: Miloš Chmelko)

Rychnov také poskytuje možnost nakoupit si nějaké to
krmivo pro naše šupinaté miláčky, získat další druhy ryb
i rostlin a nebo si pořídit novou technickou hračku. Letos byl
prodej jen v prostorách Domu chovatelů, ale i tak bylo z čeho
vybírat – prodejci byli tradiční, jak jsme na ně zvyklí z jiných
podobných akcí v celém Československu (naštěstí už můžu
mluvit o tradici i v Bratislavě) – Koblasa, Suchánek, Sýkora,
rostliny nabízela i firma Aqua-Daho, ryby prodávali členové
místního spolku.
Než se dostanu k tomu podstatnému, nemůžu ještě nezmínit přednášky. Letos byly dokonce tři a musím říct, že
byly zajímavé všechny.
V té první nás Miloš Kroupa seznámil s cestou svého kolegy na rybí farmy v Indonésii (pro toho, kdo neví, připomenu,
že Miloš Kroupa dělá ve firmě Profi-Aquarium, tedy u slavného „Papíka“). Měli jsme tak příležitost vidět spoustu fotek
a dozvědět se zajímavosti třeba o odchovu arowan a o zdravotních komplikacích při dovozu rybek.
Druhá přednáška Pavla Srba byla věnovaná sumcům rodu
Panaque. Soudě podle ohlasů v mém okolí, byla pro mnoho
přítomných laděná příliš odborně, ale k závěru přešel Pavel
Srb ke svým zkušenostem z chovu a ty spolu s jeho fotografiemi vyvolaly v sále zájem. Nevšedním doplňkem přednášky
byly i rybí preparáty – rozuměj mrtvé ryby, které dokonce
doprovázela historka, kdy a proč zemřely.
Třetí přednášející, Ivan Pojar, má velmi bohaté zkušenosti
ze zařizování výstavních akvárií – a právě o takovém „stavění“
expozice na Kanárských ostrovech a v Madridu byla přednáška, tvořená z většiny komentovaným promítáním filmu.
Nutno podotknout, že šlo o mořská akvária.

Pavel Srb a jeho Panaque. (Foto: Miloš Chmelko)

Vladimír Hulman předává slovo třetímu přednášejícímu,
Ivanu Pojarovi. (Foto: Miloš Chmelko)
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A teď už konečně přichází ke slovy výstava. Rychnovští si
pro tento rok (XXXII. ročník!!) )připravili obvyklou širokou
škálu rybích druhů, takže nikdo nemohl brblat, že není na co
koukat. Oficiální Průvodce výstavou akvarijních ryb sice
konečný počet druhů neudává (a sama jsem je opravdu
nepočítala), ale nádrží prý bylo 201 a k tomu 31 terárií. Pokud
bereme v úvahu, že v některých akváriích bylo více než jeden
druh (resp. forma), tak se tak či tak dostaneme nad dvě
stovky – a to je velmi úctyhodné číslo. Klobouk dolů před
rychnovskými!

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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Ale pojďme se podívat na malý vzorek vystavovaných
ryb. Pozornost poutala hlavně ohromná kolekce pancéřníčků
(45 druhů, resp. forem; většinu z nich dodala firma ProfiAquarium), odchovy Pterophyllum altum (Pojar, Hák) nebo
Potamotrygon reticulatus (Miloš Kroupa), tradiční sbírka
zástupců rodu Synodontis (Josef Ešpandr)... a posuďte sami:

(Foto: Markéta Rejlková)

Jednomu z výstavních sálů vévoodilo akvárium s altumy,
budící zaslouženou pozornost. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Pterophyllum altum. (Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Markéta Rejlková)
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Akvárium pro středoam. cichlidy. (Foto: Markéta Rejlková)
Neetroplus panamensis. (Foto: Miloš Chmelko)

Vieja argentea. (Foto: Miloš Chmelko)

Thorichthys ellioti. (Foto: Miloš Chmelko)

Petenia splendida. (Foto: Miloš Chmelko)

Apistogramma sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Petenia splendida. (Foto: Miloš Chmelko)

Hemichromis lifalili. (Foto: Miloš Chmelko)
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Pseudotropheus crabro. (Foto: Miloš Chmelko)

Cyphotilapia frontosa. (Foto: Miloš Chmelko)

Altolamprologus calvus. (Foto: Miloš Chmelko)

Pseudotropheus saulosi. (Foto: Miloš Chmelko)

Neolamprologus leleupi. (Foto: Miloš Chmelko)

Haplochromis sp. CH44. (Foto: Miloš Chmelko)

Potamotrygon reticulatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Julidochromis transcriptus. (Foto: Miloš Chmelko)
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Erpetoichthys calabaricus. (Foto: Miloš Chmelko)
Trichogaster leeri. (Foto: Miloš Chmelko)

Betta enisae. (Foto: Miloš Chmelko)

Polypterus ornatipinnis. (Foto: Miloš Chmelko)

Macropodus erythropterus. (Foto: Miloš Chmelko)

Polypterus senegalensis. (Foto: Miloš Chmelko)

Nothobranchius guentheri. (Foto: Miloš Chmelko)

Akvárium na památku H. Rindové. (Foto: Markéta Rejlková)

Aphyosemion striatum. (Foto: Miloš Chmelko)
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Hyphessobrycon sweglesi. (Foto: Miloš Chmelko)
Hyphessobrycon amapaensis. (Foto: Miloš Chmelko)

Hyphessobrycon herbertaxelrodi. (Foto: Miloš Chmelko)

Hyphessobrycon eques. (Foto: Miloš Chmelko)

Copella arnoldi. (Foto: Miloš Chmelko)
Hemigrammus bleheri. (Foto: Miloš Chmelko)

Nannostomus beckfordi. (Foto: Miloš Chmelko)

Nematotobrycon palmeri. (Foto: Miloš Chmelko)
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Synodontis schoutedeni. (Foto: Markéta Rejlková)
Puntius tetrazona, chovatelské formy. (Foto: Miloš Chmelko)

Synodontis nigriventris. (Foto: Markéta Rejlková)
Barbus lateristriga. (Foto: Miloš Chmelko)

Melanotaenia splendida australis. (Foto: Markéta Rejlková)
Synodontis ocellifer. (Foto: Markéta Rejlková)

Dianema urostriata. (Foto: Miloš Chmelko)

Melanotaenia parkinsoni. (Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Miloš Chmelko)

…a něco málo z mořského akvária. (Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)
Loricaria simillima. (Foto: Markéta Rejlková)

Peckoltia sp. (Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)
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Corydoras melini. (Foto: Markéta Rejlková)
Corydoras metae. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras adolfoi. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras narcissus. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras panda. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras rabauti. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras sp. C20 (C. arcuatus). (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras melanistius. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras parallelus. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras arcuatus. (Foto: Markéta Rejlková)
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Corydoras ornatus. (Foto: Miloš Chmelko)
Corydoras schwartzi. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras agassizii. (Foto: Markéta Rejlková)
Corydoras trilineatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras punctatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras blochi vittatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras pulcher. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras ambiacus. (Foto: Markéta Rejlková)
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Corydoras latus. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras nanus. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras elegans I. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras robinae. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras similis. (Foto: Miloš Chmelko)
Corydoras sodalis. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras paleatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras sterbai. (Foto: Miloš Chmelko)
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Corydoras eques. (Foto: Miloš Chmelko)
Corydoras aeneus "Green Neon". (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras melanotaenia. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras venezuelanus. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras zygatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Corydoras sp.(Franc. Guayana). (Foto: Miloš Chmelko)
Corydoras weitzmani. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras aeneus. (Foto: Miloš Chmelko)

Scleromystax barbatus. (Foto: Miloš Chmelko)
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(Foto: Miloš Chmelko)
Miloš Kroupa a Peter Benčúrik. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Miloš Chmelko)

Výběr nebyl lehký. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

Co se to děje na stole?! (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Miloš Chmelko)

Nedílnou součástí našich výletů do Rychnova je také
návštěva firmy Profi-Aquarium – za předpokladu, že se Miloš
Kroupa v neděli ráno vydá na cestu a do tohoto ráje nás pustí
(děkujeme!). I tentokrát se „Papík“ jako tečka na závěr vydařil
a „ulovili“ jsme tam velmi zajímavé rybky.

Neritiny na útěku! (Foto: Markéta Rejlková)
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AKVÁRIUM 2008, PRAHA
Miloš Chmelko
Odporúčanie autora článku: preskočte text a pozrite si
rovno fotky, nie som spisovateľ a tento článok píšem nejakým omylom.

Dytiscus marginalis. (Foto: Miloš Chmelko)

Nepa cinerea. (Foto: Miloš Chmelko)
Prvotriedna starostlivosť Romana Slabocha
o návštevníkov-fotografov. (Foto: Miloš Chmelko)

Je sobota 27.9. 2008 a ja vyrážam do Prahy. Keďže vlak
išiel dosť skoro, využil som cestu na dobehnutie spánkového
deficitu. Po vystúpení v Prahe som sa už ponáhľal do Botanickej záhrady UK.
Výstava sa nachádzala v dvoch „miestnostiach“ skleníku
Botanickej záhrady UK. V prvej bolo možné vidieť expozíciu
bezstavovcov z domácich vôd, ako aj expozíciu labyrintiek,
ktorá obsahovala naozaj zaujímavých zástupcov – hlavne
z rodu Betta.

Notonecta glauca. (Foto: Miloš Chmelko)

Anodonta cygnea a na nej Dreissena polymorpha.
(Foto: Miloš Chmelko)

Gasterosteus aculeatus. (Foto: Miloš Chmelko)
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Betta rutilans. (Foto: Miloš Chmelko)
Luciocephalus pulcher. (Foto: Miloš Chmelko)

Betta falx. (Foto: Miloš Chmelko)

Betta patoti. (Foto: Miloš Chmelko)

Betta simplex. (Foto: Miloš Chmelko)

V druhej miestnosti, kde bola hlavná časť výstavy, muselo
každého zaujať 3,2 m dlhé akvárium plné mladých arowan.
V tejto časti sa dali rozlíšiť tri samostatné výstavy, spojené do
jednej akcie. Prvou z nich bola všeobecná akvaristika, druhou
bola medzinárodná výstava halančíkov, no a do tretice to boli
majstrovstvá ČR Xipho-Molly.

Macropodus spechti. (Foto: Miloš Chmelko)

Macropodus opercularis. (Foto: Miloš Chmelko)

Časť všeobecnej výstavy. (Foto: Markéta Rejlková)
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Súčasťou všeobecnej časti boli okrem už spomínaných
arowan aj vkusne zariadené akvárium s Astyanax mexicanus,
„šnekáče“ Neolamprologus multifasciatus, diskusy vodiace
mladé, akvárium s Astronotus ocellatus, ako aj časť venovaná
rodu Pterophyllum. Okrem chovateľských foriem bolo možné vidieť aj P. scalare sp. “Nanay“, P. scalare sp. “Xingu“,
P. scalare sp. “Peru-altum“ či P. leopoldi. Možnosť vidieť divoké skaláre ma do Prahy dotiahla a išiel som takpovediac
na istotu. Vedel som, že ich prítomnosť mi stačí nato, aby
som odchádzal spokojný – a aj napriek tomu som tam našiel
mnoho iných krásnych rýb. Vlastne si myslím, že každý akvarista si tu musel nájsť niečo, čo ho oslovilo.
Astatotilapia burtoni. (Foto: Miloš Chmelko)

Osteoglossum bicirrhosum. (Foto: Miloš Chmelko)
Paratilapia polleni. (Foto: Markéta Rejlková)

Neolamprologus multifasciatus. (Foto: Markéta Rejlková)
Thorichthys ellioti. (Foto: Miloš Chmelko)

Aulonocara stuartgranti. (Foto: Miloš Chmelko)

Mesonauta festiva. (Foto: Miloš Chmelko)
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Apistogramma panduro. (Foto: Miloš Chmelko)

Symphysodon discus vodiaci mladé. (Foto: Miloš Chmelko)

Pterophyllum scalare “Peru altum“. (Foto: Miloš Chmelko)

Symphysodon discus “veľký “ asi 2 cm. (Foto: Miloš Chmelko)

Bedotia geayi. (Foto: Miloš Chmelko)
Pterophyllum scalare “modrá štvorpruhá“.
(Foto: Markéta Rejlková)

Druhá časť, výstava halančíkov, ma zaujala skôr ako
pozorovateľa, a teda nečakajte, že Vám poviem, aké druhy
tam boli. Boli tam halančíky väčšie, menšie, viac či menej
farebné, ale spájalo ich jedno – všetky boli nádherné.

Pterophyllum leopoldi. (Foto: Miloš Chmelko)

Halančikári pri balení rýb v nedeľu. (Foto: Markéta Rejlková)
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Rivulus sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Simpsonichthys reticulatus Rio Xingu, samec.
(Foto: Miloš Chmelko)
Chromaphyosemion bivittatum. (Foto: Miloš Chmelko)

Nematolebias papilliferus, samica. (Foto: Miloš Chmelko)

Chromaphyosemion bivittatum. (Foto: Miloš Chmelko)

Simpsonichthys peruensis. (Foto: Miloš Chmelko)
Scriptaphyosemion guignardi Mamou.
(Foto: Miloš Chmelko)

Fundulopanchax falax. (Foto: Miloš Chmelko)

Samica Simpsonichthys sp. (Foto: Miloš Chmelko)

36

Akvárium, číslo 14

KLUB.AKVA.SK

reportáže

Nothobranchius rachovii. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion ogoense ottogartneri Lutete.
(Foto: Miloš Chmelko)

Nothobranchius palmqvisti. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion striatum - GEMHS 00/33.
(Foto: Miloš Chmelko)

Nothobranchius foerschi. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion australe Cap Lopez. (Foto: Miloš Chmelko)

Nothobranchius malaissei Sange. (Foto: Miloš Chmelko)

Nothobranchius polli. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion australe Hjerreseni. (Foto: Miloš Chmelko)

Epiplatys annulatus. (Foto: Miloš Chmelko)

37

Akvárium, číslo 14

KLUB.AKVA.SK

reportáže

Aplocheilus lineatus, samica. (Foto: Miloš Chmelko)

Cubanichthys cubensis. (Foto: Miloš Chmelko)

Aplocheilus lineatus, samec. (Foto: Miloš Chmelko)

Cubanichthys pengelleyi. (Foto: Miloš Chmelko)

Procatopus similis. (Foto: Miloš Chmelko)

Garmanella pulchra, samica. (Foto: Miloš Chmelko)
Procatopus aberrans. (Foto: Miloš Chmelko)

Garmanella pulchra, samcovia. (Foto: Miloš Chmelko)

Plataplochilus cabindae. (Foto: Miloš Chmelko)
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K tretej časti Vám asi tiež veľa nepoviem, bola to proste
výstava šľachtených živorodiek.

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)
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(Foto: Miloš Chmelko)
(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

Moje potulky medzi akváriami prerušila len obedňajšia
prestávka; potom som absolvoval prvú z dvoch prednášok
venovaných halančíkom, ale keďže tieto ryby obdivujem iba
vizuálne a nijak inak sa im nevenujem, vrátil som sa medzi
akvária. Nakoniec ma od nich odtrhol až môj hostiteľ Roman
Slaboch, keď sme išli na spoločenské posedenie, ktoré organizovala Česká halančíkářská společnost.

(Foto: Miloš Chmelko)

Ak je pražská výstava niečím naozaj výnimočná, tak to nie
sú konkrétne ryby, ale priestory, v ktorých ich vystavujú.
Ryby môžu byť tento rok také, budúci rok onaké, ale farby,
ktoré im dáva slnečné svetlo, sú jedinečné vždy. Inak fotografovanie v týchto priestoroch dalo zabrať, a tak dúfam,
že Vás fotky potešia viac ako text – aj keď tie farby by bolo
treba naozaj vidieť osobne. Ak ste v Prahe neboli, možno sa
tam stretneme na niektorom z ďalších ročníkov.
Záverom ďakujem Davidu Kopečkovi za pomoc s určením
„halančíkov“.

(Foto: Miloš Chmelko)
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AKVÁRIUM SHOW, OSTRAVA 2008
Markéta Rejlková
Na letní akci (vlastně už podzimní, letos se výstava konala
netradičně až 25.-27.9.) v Ostravě jsem nikdy předtím nebyla,
ale z různých zdrojů jsem věděla, co asi tak můžu očekávat.
Nepatřím sice k internetovým frflalům, kteří hned zkritizují
každou akvaristickou akci za to, že „tam není nic zajímavé“
– ale kdyby se mi někde nelíbilo, přiznám to. Naštěstí můžu
s klidným svědomím prohlásit, že ostravská výstava stála za
návštěvu a ničím mě nezklamala.
Místem konání Akvárium Show byl Dům Kultury města
Ostravy, stejně jako u jarního Tropicu. Tentokrát však akvária
byla hned v přízemí budovy. Vstupné činilo 60 Kč a po jeho
zaplacení jsem se hned ocitla v sálu plném akvárií.

Výstavní akvária ME Guppy-páry. Stejné množství
soutěžních nádržek bylo i z druhé strany této stěny.
(Foto: Markéta Rejlková)

Na plakátu bylo jako první lákadlo uvedeno Mistrovství
Evropy Guppy-páry. Není divu, když pořádající spolek se
jmenuje Český klub Guppy. Pro mě osobně tahle část výstavy
zajímavá nebyla a musím se přiznat, že jsem se do gupkových
akvárií ani pořádně nepodívala. Byla jim věnovaná stěna
uprostřed místnosti, která od sebe oddělovala všeobecnou
výstavu na straně jedné a prodejní akvária na straně druhé.
Kromě gupek v Ostravě soutěžily také bojovnice.

Část všeobecné výstavy. (Foto: Markéta Rejlková)

Všeobecná výstava byla relativně malá, ale našly se
tam zajímavé druhy. Všechna akvária byla větší (cca 100 l)
a dominovaly v nich především cichlidy – oceláti, terčovci,
velcí kančíci. Přehlédnout se nedal obrovský gibbiceps, muréna a akvárium se slunečnicemi. Myslím, že tahle část expozice
se povedla a je škoda, že takovéto „všeobecné“ výstavy nedostávají více prostoru. Ale nemůže být všude Rychnov :-).

Návštěvníky zajímala hlavně prodejní část, takže tady
vzadu bylo prázdno. (Foto: Markéta Rejlková)

Prodejní část zabírala více než polovinu plochy a velké
množství nabízených ryb vlastně výstavu rozšiřovalo. K mání
byly – kromě široké nabídky ryb – i akvarijní rostliny, v době
naší návštěvy v sobotní poledne už téměř rozebrané; krevetky "Red Crystal", "Black Crystal", Neocaridina heteropoda,
raci; velký byl i výběr krmiv a techniky. I přesto, že se zároveň
konala pražská výstava Akvárium 2008, tradiční prodávající
Pepa Koblasa a Suchánkovi měli své zastoupení i tady.

Musím pochválit, že vystavené ryby byly velké a zjevně
v dobré kondici. (Foto: Markéta Rejlková)

Mezi prodejci bylo několik známých tváří i ze Slovenska,
z řad našeho KLUBu.AKVA.SK. Další slovenští akvaristé se
aspoň přijeli na ostravskou výstavu podívat. Tak jako u všech
cest na akvaristické akce platí, že se jezdí také (hlavně?) za
lidmi – platilo to i tady, protože Ostraváci jsou sympatičtí a
strávit nějaký čas s akvaristy a bavit se o rybách je vždycky
velmi příjemné.
Což ale v žádném případě neznamená, že by se návštěva
Akvárium Show v Ostravě nevyplatila někomu, kdo se chtěl
„jen“ podívat na ryby a nakoupit.

Většina akvárií byla jednoduše zařízená. Tohle bylo jedno
z mála akvárií, které lze nazvat rostlinným – ale zase v něm
už nebyly žádné rybky. (Foto: Markéta Rejlková)
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Slunečnice Lepomis gibbosus. (Foto: Markéta Rejlková)
Amphilophus citrinellus. (Foto: Markéta Rejlková)

Astronotus ocellatus – k vidění bylo několik různých
barevných forem. (Foto: Markéta Rejlková)

Gymnothorax polyuranodon. (Foto: Markéta Rejlková)

Astronotus ocellatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Různé formy Symphysodon aequifasciatus.
(Foto: Markéta Rejlková)

Část prodeje. (Foto: Markéta Rejlková)

43

Akvárium, číslo 14

KLUB.AKVA.SK

reportáže

Tetraodon nigroviridis. (Foto: Markéta Rejlková)

Prodejní akvária. (Foto: Markéta Rejlková)

Channa orientalis. (Foto: Markéta Rejlková)

V sobotu v poledne už začínali prodejci pomalu balit, ale
ještě stále bylo z čeho vybírat. (Foto: Markéta Rejlková)

Puntius lineatus. (Foto: Markéta Rejlková)
Dianema longibarbis. (Foto: Markéta Rejlková)

Cyphotilapia frontosa. (Foto: Markéta Rejlková)

Pseudoplatystoma fasciatum. (Foto: Markéta Rejlková)

Synodontis nigriventris. (Foto: Markéta Rejlková)

Metynnis hypsauchen. (Foto: Markéta Rejlková)
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DUISBURGSKÝ VÝLET (1): ZOO ZAJAC
Peter Kaclík
Na prvý októbrový víkend v roku 2008 sme si my, partia
z Bratislavy, z Brna a Žďáru nad Sázavou naplánovali akvaristickú lahôdku – návštevu nemeckého Duisburgu, konkrétne troch miest: pomerne známeho ZOO Zajac, veľtrhu
Zierfische und Aquarium, kde sa konal siedmy ročník Diskus
Championat, a jednej peknej akvaristiky Hobby ZOO Tillmann. Akciu zorganizoval brnenský klub Cyperus a chvalabohu za to. Mali sme zabezpečenú cestu „vlastným“ autobusom z Brna, ubytovanie, program.
Partia z Bratislavy činila 8 osôb – 2 autá. Skoro ráno 3.10.
sme sa presunuli do Brna, kde nás očakávala „spojka“ Franta
Csefay, ktorý nás usadil a vďaka nemu a aj jeho osobnej prítomnosti sme sa bezproblémovo presunuli ku autobusu.
Náš smer bol jasný – Duisburg. Čakalo nás viac ako 1000
km cesty. Cesta trvala 12 hodín, ale asi si viete predstaviť,
že o zábavu bolo postarané. Tam sme cestovali cez deň, cestou sme naložili našich kamarátov zo Žďáru a už sme boli
komplet. Podľa môjho odhadu sme takmer naplnili celý
autobus, cca 3-4 miesta zostali voľné. Asi 42 akvaristov bolo
ochotných merať cestu do Duisburgu.
Večer sme zdarne docestovali. Po ubytovaní sme sa viacerí
vybrali do mesta. Veď predsa vyvstala otázka, čo s načatým
večerom? Naše prekvapenie bolo veľmi veľké – v Duisburgu
vládol pokoj. Nechápali sme, prečo bol večerný Duisburg
ľudoprázdny. Na širokých bulvároch bol len kde tu niekto.
V reštauráciách sme mnohí sedeli sami aj viac ako hodinu.
Z hotela sme sa vybrali snáď okolo 21. hodiny.
Ráno nás po raňajkách čakal bohatý program. Začali sme
návštevou ZOO Zajac.

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

Zoo Zajac. (Foto: Peter Kaclík)

ZOO Zajac by som opísal ako také menšie chovateľské
TESCO. Slovom menšie myslím napr. jedno poschodie bratislavského Supermarketu TESCO v centre mesta. Na pomerne
veľkej ploche sa nachádzali len „chovateľské potreby“.
Už ruch na parkovisku pred ZOO Zajac bol veľký. Pripomí-

V autobuse prebehlo množstvo rozhovorov.
(Foto: Peter Kaclík)
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nam, že bol pracovný deň po 10 hodine ráno. Vnútri bolo veľa
ľudí a poobede, keď sme sa sem ešte raz vrátili, doslova davy.
Pred samotným vstupom bolo zopár stánkov a obchodov
s občerstvením, snáď nejaké suveníry. Vnútri ma prekvapilo
napr. to, že ten istý druh tovaru bol na viacerých miestach,
asi aj s rôznou cenou. Konkrétne som si to všimol pri tenkých
dekoračných koreňoch a pri vodných rastlinách. Vodné rastliny boli na troch, možno štyroch miestach, mal som optický
dojem, že sú aj v rovnakých nádržiach, rovnako pekné a druhovo veľmi podobnej skladby. Páčilo sa mi to, myslím si, že
pán Zajac vie, čo robí. Zákazník má zrejme možnosť si vybrať,
či sa bude orientovať na cenu, alebo na overenú značku, pričom je to urobené slušne – tovar sa navzájom „nevidí“.
V ZOO Zajac som videl veľa produktov, ktoré u nás nie sú
také dostupné, ale keďže som skôr chcel zaznamenať veci
fotoaparátom, tak som sa nakupovaniu veľmi nevenoval.
Až tesne pred odchodom som kúpil štyri pekné tenké korene,
ktoré som už asi 3 roky pasívne zháňal. Budú skrášľovať rastlinné akvárium.

reportáže

Ponuka vodných rastlín bola veľmi dobrá. (Foto: Peter Kaclík)

Vnútri sa nachádzalo množstvo akvárií. (Foto: Peter Kaclík)

Efektné veľké kontajnery. (Foto: Peter Kaclík)

Zo ZOO Zajac sme sa presunuli na akvaristický veľtrh
Zierfische und Aquarium.

Tieto zlaté svište sa museli páčiť snáď každému.
(Foto: Peter Kaclík)
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DUISBURGSKÝ VÝLET (2): ZIERFISCHE UND AQUARIUM
Peter Kaclík
Ide o chovateľský veľtrh, ktorý sa ale dosť líši od iného,
konaného v Nürnbergu [1]. Veľmi sa mi páčilo, že duisburgský veľtrh na mňa pôsobil „teplo“. Nebol to biznis, honba za
veľkých obchodom, za peniazmi. Skôr som mal pocit, že ide o
uspokojenie obyčajných malých zákazníkov, ba dokonca často
až o propagáciu akvaristiky.
Na veľkej ploche sa tam prezentovali aj niektoré iniciatívy ako Garnelen forum, Cichliden Tage a napokon aj Diskus
Championat a Bewertungsschau des EHBBC – výstava bojovníc. Súťaže terčovcov sa zúčastnilo 370 kolekcií.
Myslím, že sa bolo na čo pozerať. Výstavisko navštívilo
neskutočné množstvo ľudí, cca 40 000, výstava trvala od 2.10.
do 10.10.2008.
Záujem bol asi o všetko, o vodné rastliny, o techniku,
literatúru, ryby, výstavu terčovcov. Tovar bol rozmanitý, ponuka lákala, ja sa určite do Duisburgu vrátim.

Zierfische und Aquarium. (Foto: Peter Kaclík)
Zierfische und Aquarium. (Foto: Peter Kaclík)

Vodné rastliny. (Foto: Peter Kaclík)

Zierfische und Aquarium. (Foto: Peter Kaclík)

47

Akvárium, číslo 14

KLUB.AKVA.SK

reportáže

(Foto: Peter Kaclík)

K dispozícii jeden z mnohých rozmanitých tovarov.
(Foto: Peter Kaclík)

Cichlidárska sekcia. Okrem iného sa v Duisbufgu konali aj
„Cichliden Tage“ - Cichlidárske dni. (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

Zvedaví návštevníci. (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

[1] www.sozo.sk/phprs/view.php?cisloclanku=2008050003

Z veľtrhu sme šli do akvaristiky Hobby ZOO Tillmann...
Diskus Championat. (Foto: Peter Kaclík)
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DUISBURGSKÝ VÝLET (3): HOBBY ZOO TILLMANN
Peter Kaclík
Túto akvaristiku sme mali zabezpečenú na 17. hodinu.
Vtedy sme už boli trochu unavení a už sme toho akvaristického videli od rána dosť. Keď sme zbadali z autobusu akvaristiku, tak sme mysleli, že za 30 minút ju obzrieme. Veľmi
sme sa mýlili. Najprv v tom, že krátko po vstupe sme zistili,
že to je tak trochu labyrint. Chodbičky, miestnosti sa točili,
vnútri sa nachádzalo kvantum rýb a krásnych rýb. Dokonca
tam boli niektoré, aspoň pre mňa vzácne veci. Napr. tanganické cichlidy, viacero druhov divokých živorodiek. Ten, kto
sa stará o tieto ryby má určite v obľube najmä americké
cichlidy. Bolo ich tam kvantum, možno odhadom na 200 druhov. Stojany, na ktorých boli ryby za vstupnou miestnosťou
boli účelne murované, pravdepodobne vlastná práca.
Myslím si, že sme sa tam cítili všetci veľmi dobre. Určite
tomu pomohla aj pohostinnosť domácich, ktorí nám usilovne
a s úsmevom na tvári čapovali do dvojdecilitrových nádob
pivko, kolu apod.
Vonku mal majiteľ vo dvore nádrže plné koiákov a iných
studenomilnejších rýb. Okrem toho som tam videl nejaké
vtáky a hlodavce.
Z predajne som mal pocit, že funguje aspoň čiastočne aj
ako chovňa, pretože sa v nádržiach nachádzalo veľa mladých
rýb, pričom aj dospelé ryby rovnakého druhu boli v iných
nádržiach. Len úplne mladé ryby a poter a nádrže na trenie
som nevidel. Predpokladám, že ďalej vo dvore, alebo niekde
nablízku boli aj tie. Principiálne takto nejako si aj ja predstavujem, že by som aj ja chcel mať predajňu. Chovňa a
predajňa zároveň na jednom mieste.
Po opustení predajne sme nasadli do autobusu a šli naspäť
domov. Na tento duisburgsko-cyperusácky výlet budem určite
dobre spomínať.

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

[1] www.hobbyzoo-tillmann.de

Ryby u Tillmanna:
(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

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

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

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

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)
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ECS (EUROPEAN CRYPTOCORYNE SOCIETY) 2008 WIEN
Peter Kaclík
17.-19.10.2008 sa konalo stretnutie „kryptokorynárov“ vo
Viedni. Keďže sme sa o tom dozvedeli a Viedeň je z Bratislavy
na skok, rozhodli sme sa, že sa pôjdeme na takéto podujatie
pozrieť. Medzi akvaristami, resp. botanikmi sú aj naši známi,
ktorí boli v minulosti ochotní vycestovať trebárs aj do Švajčiarska na podobné podujatie. ECS [1] usporadúva totiž tieto
akcie v rôznych krajinách.
Keď to zhrniem, ja, Milo Pešek, Palo Sedlák a Jožko Kutálek sme si pozreli prednášky v piatok, ale Jožko Somogyi a
Štefan Matuška absolvovali kompletný program. Jožko Somogyi dokonca aj prednášal.
Nie je mi celkom známy kompletný tohtoročný program,
ale šlo aj o spoločenskú udalosť. Na programe tohto víkendu
boli vždy večer od 20:00 do polnoci prednášky. Cez deň sa
chodí na takýchto akciách napr. do nejakej pestiarne rastlín,
do chovne rýb, nejakému akvaristovi, pestovateľovi vodných
rastlín. Prípadne do Botanickej záhrady alebo do ZOO. Spoločne sa chodí na obed, na večeru a pod. Účastníci majú
zabezpečené ubytovanie. Tento rok sa podujatia zúčastnilo
35-40 záujemcov z celej Európy, dokonca sme videli exotické
tváre snáď indického a filipínskeho, možno thajského pôvodu.
Prednášalo sa po nemecky, možná bola angličtina. V piatok a v sobotu sa mali prezentovať Kai Erik Witte, Stephan
Karlick, Heinz Schöpfel, Alfred Waser, Peter Babics, Jozef
Somogyi, Niels Jacobsen, Romeo Herr, Josef Bogner, Claus
Kettner, Jan Bastmeijer. Témy prednášok sa venovali napr.
Sarawaku, thajským kryptokorynám, evolúcii, hnojeniu kryptokorýn, Cryptocoryne retrospiralis, C. nevilii, C. crudasiana, C. crispatula. Jozef Somogyi, ktorý mal prednášku aj na
Akvaristickej zime 2007, prednášal o pestovaní kryptokorýn.
Na konci piatkového programu sme sa rozlúčili, predovšetkým so Stephanom Karlickom a dostali sme pekné darčeky. Dozvedeli sme sa, že ECS veľmi rada videla nové tváre.
V prípade, že vás kryptokoryny zaujímajú viac, určite by ste
svojim zájmom ECS potešili.
Z Viedne sme odchádzali neskoro v noci spokojní. Ja som
bol veľmi zvedavý na špecialistov, ktorí sú schopní a ochotní
sa dať dokopy a niečo zmysluplné zorganizovať. Vzhľadom
na to, že náš KLUB.AKVA.SK 29.-30.11.2008 poriada akciu
venovanú vodným rastlinám, pozvali sme členov ECS na naše podujatie.

(Foto: Peter Kaclík)

Stephan Karlick. (Foto: Peter Kaclík)

Odkazy:
[1] www.aquaristikszene.ch/Zuechter_Pflanzen/Kettner/
ECS/ecs.html
[2] www.aquaristikszene.ch/Zuechter_Pflanzen/Kettner/
kettner.html – ECS-Meeting 2007 from 5th to 7th October at
Noordwijkerhout The Netherlands.
[3] www.nationaalherbarium.nl/Cryptocoryne/index.html
– Crypt Pages

Jozef Somogyi. (Foto: Peter Kaclík)
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AKVARISTICKÁ JESEŇ 2008, BRATISLAVA
Peter Kaclík
KLUB.AKVA.SK usporiadal v dňoch 11.-12.10.2008 Akvaristickú jeseň. Tradične v Dome kultúry v Ružinove v Bratislave na Ružinovskej ulici. Hlavný programom podujatia
boli Majstrovstvá Európy Guppy párov a Klubová výstava
divokých živorodiek. Zvedavých na nás bolo cca 700 návštevníkov.

Rád by som sa vrátil ku našej výstave, ktorej vedúci bol
Branislav Barčin (KAS-SK). Medzinárodného pozorovateľa
robil Miroslav Konôpka (SZCH-SK). Posudzovali: Boguslaw
Micinski (KPR-PL), Marián Stieranka (SZCH-SK), Jaroslav
Baleja (CKG-CZ), Vladimír Protiva (IRIS-CZ) a na moje veľkú
radosť aj ja, Peter Kaclík (KAS-SK). Klasifikovali sme 114 kolekcií. Dve kolekcie boli diskvalifikované, 8 kolekcií uhynulo
pri transporte. Výstavy sa zúčastnilo 34 chovateľov z deviatich klubov z Poľska, Česka, Talianska a Slovenska. Traja
účastníci boli bez klubovej príslušnosti. Akvária s gupkami
boli umiestnené dobre, páčilo sa mi aj solídne osvetlenie.

Bola pre nás veľká česť usporiadať ME Guppy párov,
sme predsa len ešte mladý klub a dostali sme dôveru hneď
usporiadať finálové 4. kolo. Súťaže gupiek majú veľkú tradíciu
po celom svete, v rámci Európy sa poriada každý rok zhruba
7 kôl v kategórii Guppy triá. Tri samčekovia tvoria jednu
kolekciu. My sme usporiadali Guppy páry, kde kolekciu tvorí
samček a samička. Páry nemajú ešte takú tradíciu, preto aj
účasť vystavovateľov nie je taká veľká. Pre triá platí, že z konaných výstav sa sčítajú najlepšie štyri výsledky chovateľa
a podľa toho sa určí celkové poradie. Tieto výstavy musia byť
dopredu uznané ako kolá v rámci ME.
Pre páry pred rokom 2008 platilo, že sa nikdy neusporiadalo viac ako 2 výstavy do roka. Dve výstavy je minimálny
počet na to, aby sa vyhlasovalo poradie ME. Tento rok 2008
bude možno prelomový, pretože sa podarilo uskutočniť štyri
výstavy Guppy páry. Pred našou finálovou výstavou v Bratislave prebehli výstavy v Bielsko-Bialej, v Banskej Bystrici
a v Ostrave.
Hodnotenie gupiek sa riadi podľa štandardu IKGH, čo je
medzinárodná organizácia, ktorá zastrešuje súťažné výstavy
gupiek. Aj celkovú oficiálnu výsledkovú listinu musí zostaviť
IKGH. Okrem výstav gupiek v rámci ME sa koná každý rok aj
niekoľko ďalších výstav, ktoré sa nezaratúvajú do celkových
výsledkov.
My sme mali tú česť, že sa našej výstavy osobne zúčastnilo
niekoľko súťažiacich, ktorí skončili na popredných miestach
v rámci celej súťaže Guppy párov za rok 2008. Konkrétne
sme medzi nami radi privítali Boguslawa Micinského, Ivana
Krouského, Josefa Felta, Jaroslava Baleju, Milana Vetráka,
Mariána Stieranku, Jána Budaia, Vladimíra Protivu, Miroslava Konôpku, Richarda Tokuševa. Teší nás, že všetci víťazi
(neoficiálne) boli na našej výstave osobne – páni Micinski,
Protiva a Tokušev.
Členovia nášho klubu nevyšli naprázdno. Ivan Vyslúžil,
ktorý síce súťaži za SZCH, skončil medzi veľkoplutvými celkovo na 6. mieste. Braňo Barčin tesne za ním. Braňo sa umiestnil aj medzi krátkoplutvými, na 6. mieste. Milan Líbal skončil
v tejto kategórii 11. Braňo sa umiestnil aj v rámci mečíkatých
na 3. mieste. Víťazom aj umiestneným gratulujeme a želáme
im veľa ďalších úspechov.
Pevne verím, že sme sa uviedli do európskej gupkárskej
spoločnosti dobre.
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Najlepší výsledok chovateľa – Veľkoplutvé
(Poradie/Meno/Štandard/Body)
1
Micinski Boguslaw PL/KPR
2-3-1
2
Šenkýř Vlastislav CZ/FREE
2-3-10/1
3
Sládek Vladimír CZ/IRIS
2-1-10/4
4
Krouský Ivan CZ/AKV
2-6-1
5
Štůla Gabriel CZ/AKV
2-1-10/4
6-8 Budai Ján SK/SZCH
2-1-11
6-8 Kubajka Miroslaw PL/MOL
2-3-1
6-8 Barčin Branislav SK/KAS
2-3-1
9-10 Anne-Marie Štůlová CZ/AKV
2-1-10/4
9-10 Kujawa Krzysztof PL/MOL
2-3-1

155.33
152.00
151.67
149.67
149.33
148.67
148.67
148.67
148.00
148.00

Najlepší výsledok chovateľa – Mečíkaté
(Poradie/Meno/Štandard/Body)
1
Sládek Vladimír CZ/IRIS
6-3-11
2
Líbal Milan SK/KAS
7-3-14
3
Tokušev Richard SK/SZCH
5-1-17
4
Kubinová Věra CZ/CKG
5-1-17
5
Salogni Cristian IT/AIG
5-3-17
6
Barčin Branislav SK/KAS
5-1-17
7
Felt Josef CZ/IRIS
5-1-17
8
Sedlák Pavol SK/KAS
5-1-9
9
Domin Anton SK/SZCH
6-1-17

149.67
146.33
144.33
144.00
139.67
138.67
136.33
134.67
131.00

Najlepší výsledok chovateľa – Krátkoplutvé
1
Protiva Vladimír CZ/IRIS
11-1-11
2
Líbal Milan SK/KAS
11-5-10/6
3
Sládek Vladimír CZ/IRIS
9-3-11
4
Konôpka Miroslav SK/SZCH
11-3-1
5
Benčúrik Peter SK/KAS
11-1-10/4
6
Stieranka Marián SK/SZCH
9-3-1
7
Oziomek Janusz PL/PTAT
11-3-4
8-9 Bertocco Mario IT/AIG
9-1-8/11
8-9 Barčin Branislav SK/KAS
11-1-11
10 Fumagalli Simone IT/AIG
9-1-8/11

148.00
147.67
145.00
144.67
143.33
143.00
142.00
137.33
137.33
134.67
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Celkové výsledky ME Guppy páry 2008
Najlepší výsledok chovateľa – Veľkoplutvé
1
Boguslaw Micinski
PL/KPR
2
Ivan Krouský
CZ/AKV
3
Krzysztof Kujava
PL/MOL
4
Jozef Felt
CZ/IRIS
5
Miroslaw Kubajka
PL/MOL
6
Ivan Vyslúžil
SK/SZCH
7
Branislav Barčin
SK/KAS
8
Jaroslav Baleja
CZ/CKG
9
Milan Vetrák
SK/SZCH
10 Krzysztof Murawski
PL/MOL

621.33
603.33
596.33
590.33
588.00
585.00
581.33
579.66
577.00
574.33

(Foto: Peter Kaclík)

Najlepší výsledok chovateľa – Krátkokoplutvé
1
Vladimír Protiva
CZ/IRIS
2
Janusz Oziomek
PL/PTAT
3
Vladimír Sládek
IRIS/CZ
4
Miroslav Konôpka
SK/SZCH
5
Marián Stieranka
SK/SZCH
6
Branislav Barčin
SK/KAS
7
Diego Montanari
IT/AIG
8
Anton Domin
SK/SZCH
9
Lukáš Jakubec
SK/SZCH
10 Ivan Barla
SK/SZCH

585.33
584.33
574.33
567.66
566.66
565.33
425.33
401.00
286.66
280.66

(Foto: Peter Kaclík)

Najlepší výsledok chovateľa – Mečíkaté
1
Richard Tokušev
SK/SZCH
2
Jozef Felt
CZ/IRIS
3
Branislav Barčin
SK/KAS
4
Vladimír Sládek
CZ/IRIS
5
Věra Kubinová
CZ/CKG
6
Cristian Salogni
IT/AIG
7
Janusz Oziomek
PL/PTAT
8
Ivan Barla
SK/SZCH
9
Anton Domin
SK/SZCH
10 Václav Štafl
CZ/AKV

586.00
553.00
549.66
448.00
288.66
277.34
276.66
262.66
254.00
150.66

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

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

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

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)
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Druhou výstavou, ktorú sme pripravili, bola klubová
výstava divokých živorodiek. Ide z veľkej časti o tzv.
nefarebné, komerčne – predovšetkým u nás – nezaujímavé
druhy. Ich farebnosť a charakter skôr ocení zanietený akvarista, fajnšmeker, prípadne uvedomelý návštevník. Zaujímavé
je aj to, že mnohé z týchto druhov už nežijú ani v prírode,
dokonca niekedy ani neexistujú ani biotopy, v ktorých sa
pôvodne vyskytovali.
KLUB.AKVA.SK prezentoval na výstave 41 druhov a
foriem divokých živorodiek. Z môjho pohľadu šlo o chvályhodnú, unikátnu výstavu. Akvária, v ktorých boli tieto nádherné ryby, boli zariadené so živými vodnými rastlinami,
s filtráciou a boli účinne nasvietené. Ich krásu môžete posúdiť
podľa fotografií. Výstave divokých živorodiek sa venuje
samostatný článok.

reportáže

Z Akvatrhov... (Foto: Miloš Chmelko)

Súčasťou podujatia boli aj tentokrát Akvatrhy. Ponuka
bola tentokrát lepšia, pravdepodobne najlepšia doteraz. Kúpiť
sa dala akvaristická technika, príslušenstvo, slušný počet druhov rýb, vodné rastliny, krmivá, liečivá. Kto chcel zariadiť
akvárium, vedeli sme ho odporučiť. Rovnako ak niekto potreboval vybaviť starostlivosť o akvárium napr. vo svojej
reštaurácii.

Pozadia firmy Polimorf. (Foto: Miloš Chmelko)

Zadná časť trhov pri výstave. (Foto: Markéta Rejlková)

Ivan Vyslúžil. (Foto: Miloš Chmelko)

Sobota okolo obeda. (Foto: Markéta Rejlková)
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Milan Líbal alias Clarkii. (Foto: Miloš Chmelko)

Ludvík Šabršula z Ostravy. (Foto: Miloš Chmelko)

Z ponuky Akvatrhov:

Čo to asi kúpil Peter Mrva? (Foto: Miloš Chmelko)
Závojnatka. (Foto: Peter Kaclík)

Spokojný a unavený Ivan Vyslúžil. (Foto: Miloš Chmelko)

Závojnatka. (Foto: Peter Kaclík)
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Cynops orientalis. (Foto: Peter Kaclík)

Celestichthys margaritatus. (Foto: Peter Kaclík)

Betta albimarginata. (Foto: Peter Kaclík)

Mladá piraňa Pygocentrus nattereri. (Foto: Peter Kaclík)

Betta splendens. (Foto: Peter Kaclík)

Puntius pentazona. (Foto: Peter Kaclík)

Trichogaster trichopterus. (Foto: Peter Kaclík)

Corydoras sterbai. (Foto: Peter Kaclík)

Mečúň „Kohaku“ alebo tiež „Koi“. (Foto: Peter Kaclík)
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K dispozícii pre návštevníkov boli omáľovanky, tie pravda
využili najmä deti. Návštevníci mohli vyhrať aj darčeky,
konkrétne akvaristický tovar od firiem ZOODOM, AKVAPRODUKT, FYTOSEL, AMAZON PET SHOP, SERA, JOZEF
KOBLASA, EXOT HOBBY, AQUA-PLECO.
V sobotu poobede prebehli prednášky. Najprv Marián
Stieranka hovoril o farebnej variabilite gupiek, potom Vlado
Fábry rozprával o Francúzskej Guayane.
V sobotu večer sme zorganizovali spoločenské posedenie
pre pozvaných hostí.
živorodky

Myslím si, že návštevníci aj my sami sme odchádzali
z Akvaristickej jesene spokojní. Posunuli sme sa opäť dopredu. Verím tomu, že tento rok úspešne zavŕšime Akvaristickou zimou, kde budeme prezentovať miniakvária a akváriové rastliny. Tešíme sa na vašu účasť, prípadne podporu.

Norman Durný a Peter Neubauer v časti výstavy venovanej
ME Guppy páry. (Foto: Markéta Rejlková)

Na záver zopár záberov zo zákulisia Akvajesene:

Výstava divokých živorodiek – ešte ostáva veľa roboty!
(Foto: Markéta Rejlková)

Milo Pešek napúšťa akvária. (Foto: Markéta Rejlková)

Štvrtok večer, vybalovanie rýb. (Foto: Markéta Rejlková)
Markéta Rejlková a Peter Mrva, zodpovední za túto časť
Akvajesene: „Za 5 minut to musí být všechno hotové!“
(Foto: Miloš Chmelko)

Sme pripravení na návštevníkov. (Foto: Markéta Rejlková)

Piatok večer, už je takmer hotovo. (Foto: Markéta Rejlková)
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VÝSTAVA DIVOKÝCH ŽIVORODEK, AKVAJESEŇ 2008
Peter Mrva, Markéta Rejlková
Myšlenka uspořádat výstavu „divokých živorodek“ (správněji bychom měli mluvit asi o „přírodních formách živorodek“
– ale nám se to takhle prostě líbí) se vynořila bůhví odkud,
ale okamžitě si našla své příznivce.
O divokých živorodkách se mezi akvaristickou veřejností
moc nemluví, ani na internetu, ani při osobních setkáních,
běžné akvaristické knížky o nich mlčí. Ale když se podíváte
pozorněji, často zjistíte, že okolo vás je spousta pasivních
nebo aktivních obdivovatelů téhle skupiny ryb – a jak se
ukázalo, u nás v klubu je jich také několik.
Nápad padl na úrodnou půdu, což platilo i pro návštěvníky Akvajeseně. Podle ohlasů se jim divoké živorodky líbily
a naše výstava jim pootevřela dveře do další komnaty akvaristického světa, kterou zatím neznali a netušili, jak může být
zajímavá a bohatá. Protože tohle byl (a je) jeden z cílů našeho
klubu, nemůžeme být nespokojení.

Na výstavě jsme představili 41 druhů, resp. forem. Za to
vděčíme nejen členům klubu, ale i dalším akvaristům, kteří
nám na výstavu své ryby poskytli: Libor Balnar, Branislav
Barčin, Peter Benčúrik, Petr Bláha, Miloš Chmelko, Milan
Líbal, Peter Mrva, Milan Murko, Markéta Rejlková, Pavol
Sedlák a Roman Slaboch (ten nám také velmi vydatně pomohl
při přípravě informačních tabulek, jejichž obsah si můžete
prohlédnout i zde – za to mu patří speciální dík).
Pomocnou ruku při organizaci výstavy poskytli zejména
Miloš Chmelko (díky němu byla voda v akváriích krásně čistá), Silvester Valentin, Dominik Valentin, Pavol Sedlák (rostliny) a další členové a přátelé klubu.
Ještě jednou všem jménem KLUBu.AKVA.SK děkujeme a
doufáme, že jsme se společně nad krásou živorodek nekochali
v Bratislavě naposledy. A pokud máte přání, jaké ryby byste
chtěli vidět někdy příště, napište nám!

KLUB.AKVA.SK Vás zve na přednášku Norberta Dokoupila (Akvazima 29.11. 13:00) na téma ŽIVORODKY!
A nyní již k samotným rybám – představíme vám tady na stránkách Akvária všech 41 forem, které byly na výstavě k vidění.
Není snad nutné dodávat, že fotografie nenahradí osobní setkání – a u ryb to platí dvojnásob! Snažili jsme se zveřejnit zde
snímky pořízené přímo na výstavě – proto rybkám odpusťte, že jsou někdy nevybarvené a nepózují před objektivem ;-).

Xiphophorus couchianus (Girard, 1859)
Populácia: Huasteca
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 4-6 cm
Voda: 18-25 °C, pH 7-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Pôvodné lokality tejto platy boli v druhej
polovici 20. storočia zničené, naviac tam boli vysadené iné
platy (X. variatus) a došlo k prekríženiu obidvoch druhov.
Populácia z kaňonu Huasteca prežíva od roku 1962 v akváriách.
Chovateľ: Libor Balnar (Ostrava)
Poznámka: V prírode vyhynutý druh!
(Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus sp. „Guatemala“
Pôvod: Guatemala
Veľkosť: 4 cm
Voda: 20-27 °C, pH 7
Chov: pomerne snadný?
Charakteristika: Je to doposiaľ bližšie neurčený druh,
resp. populácia plát z Guatemaly. O chove niesu dostupné
žiadne informácie – pravdepodobne má rovnaké nároky, ako
prírodné populácie X. maculatus. V Európe je táto plata
chovaná iba krátko.
Chovateľ: Libor Balnar (Ostrava)

(Foto: Miloš Chmelko)
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Xiphophorus helleri Heckel, 1848
Pôvod: Mexiko, Honduras, Guatemala
Veľkosť: 14-16 cm
Voda: 22-28 °C, pH 7-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Veľmi dobrí plavci a skokani. Prakticky
všetky druhy rodu Xiphophorus sa medzi sebou jednoducho
krížia, je teda nutné chovať ich oddelené. Pre svoj jednoduchý
chov, odchov a hlavne hybridizáciu je podobne ako gupka
ideálnym objektom pre šľachtenie.
Chovateľ: Petr Bláha (Opava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus helleri Heckel, 1848
Pôvod: Mexiko, Honduras, Guatemala
Veľkosť: 14-16 cm
Voda: 22-28 °C, pH 7-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Veľmi dobrí plavci a skokani. Prakticky
všetky druhy rodu Xiphophorus sa medzi sebou jednoducho
krížia, je teda nutné chovať ich oddelené. Pre svoj jednoduchý
chov, odchov a hlavne hybridizáciu je podobne ako gupka
ideálnym objektom pre šľachtenie.
Chovateľ: Milan Líbal (Deutsch Jahrndorf)
(Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus signum Rosen & Kallman, 1969
Populácia: Río Secomoch
Pôvod: Guatelama
Veľkosť: 7,5 cm
Voda: 24-28 °C, pH 7,2-8
Chov: jednoduchý
Charakteristika: Rýchly plavec a vynikajúci skokan. Pre
optimálny chov je nutné veľké a dlhé akvárium. Najlepšie sa
cíti v početnejšej skupine a husto zarastenom akváriu.
Chovateľ: Petr Bláha (Opava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus continens Rauchenberger, Kallman &
Morizot, 1990
Populácia: Río Frío
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 2,5-3,5 cm
Voda: 23-25 °C, pH 7,0-7,5
Chov: jednoduchý
Charakteristika: Drobná a veľmi živá mečovka, ktorej chov
je jednoduchý. Rýchle sa rozmnožuje a nieje náročná na parametre vody. Pochádza z rýchle tečúcej, zarastenej a kamenistej rieky Río Frío, kde sa vyskytuje spoločne s X. montezumae. Samce X. continens majú mečík dlhý max. 1 mm.
Chovateľ: Libor Balnar (Ostrava)
(Foto: Miloš Chmelko)
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Xiphophorus montezumae Jordan & Snyder, 1899
Populácia: Tamasopo
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 5,5-6,5 cm
Voda: 20-26 °C, pH 7-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Druh náročný na kvalitu vody a kŕmenie.
Rodí málo mladých, ktoré sú náročné na odchov. Je jediným
druhom mečúňov, u ktorých je mečík dlhší, ako telo – u veľkých jedincov a žo 1/3.
Chovateľ: Libor Balnar (Ostrava)
(Foto: Peter Kaclík)

Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger,
Kallman & Morizot, 1990
Populácia: Río Tamesí, Ocampo
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 5-6 cm
Voda: 19-26 °C, pH 7
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Vyhovuje mu prúdiaca, dobre prekysličená voda. V akváriu potrebuje priestor na plávanie ale aj
zarastené miesta, kde sa môžu ukryť čerstvo narodené mláďatá. Mečík má charakteristicky zahnutý dohora.
Chovateľ: Libor Balnar (Ostrava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus birchmanni Lechner & Radda, 1987
Populácia: Río Tunatitlán
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 7 cm
Voda: 24-28 °C, pH 7,2-8,2
Chov: stredne obtiažny
Charakteristika: Žije v tečúcej vode s kamenistým dnom
–tomu prispôsobujeme zariadenie akvária. Samce sú teritoriálne. Chov nieje problematický, je to žravá a aktívna mečovka. V prírode sa vyskytujú aj krížence s X. malinche.
Chovateľ: Libor Balnar (Ostrava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Xiphophorus malinche Rauchenberger, Kallman &
Morizot, 1990
Populácia: Río Calnali
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 5,5 cm
Voda: 15-21 °C, pH 7
Chov: problematický
Charakteristika: Pochádza z tečúcej, chladnejšej vody vo
vyšších polohách. Akvárium by malo byť po stranách husto
osadené a doplnené kameňmi. Jej chov nieje jednoduchý. Je
to kľudná, ale plachá ryba, potrebuje druhové akvárium.
Chovateľ: Pavol Sedlák (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)
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Priapella intermedia Alvarez & Carranza, 1952
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 5-7 cm
Voda: 25-28 °C, pH 7-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Veľmi priateľská a mierumilovná rybka,
vhodná aj do spoločenských nádrží. Je to veľmi dobrý plavec,
ale aj skokan, a preto potrebuje dostatok miesta na plávanie a
dostatok úkrytov v spleti rastlín. Nádrž môže byť ľubovoľne
osadená. Je výhodnejšie chovať viac ako jednu samičku, aby
ju samec neuštval. Pozor na prerybnenie. Je citlivejšia na
zvýšený obsah dusíkatých látok, tak ako iné živorodky.
Chovateľ: Miloš Chmelko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Pseudoxiphophorus cf. jonesii
Pôvod: Mexiko, Guatemala?
Veľkosť: 3-7 cm
Voda: 24-28 °C, pH 6,5-7
Chov: stredne obtiažny
Charakteristika: Temperamentná, živá a žravá ryba. Samice sú dominantné a drobné šarvátky sú medzi nimi na
dennom poriadku. Samce žijú skryto. Pre chov je nutné čiastočne husto zarastené akvárium, kde si každá ryba nájde svoje
teritórium a to si bráni. Sú to dobrí plavci, vyhovuje im mierne prúdiaca voda. Mláďaťa požierajú, ale vo veľmi hustom
priestore pod hladinou majú šanci prežiť. Prospieva im častá
výmena vody.
Chovateľ: Markéta Rejlková (Bratislava)
(Foto: Markéta Rejlková)

Heterandria formosa Girard, 1859
Pôvod: Florida, Georgia – USA
Veľkosť: 3,5 cm
Voda: 20-26 °C, pH 7-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Kľudné a mierumilovné ryby, ktoré nie sú
vhodné do spoločenských nádrží, ale výborne sa hodia do
miniakvárií. Sú vhodné aj pre začiatočníkov. Nie sú náročné
na chemizmus vody. Akvárium by malo byť zarastené jemnolistými rastlinami. Filtrácia iba mierna, alebo postačí pravidelná výmena vody (pôvodne pochádza z bažín, nieje náročná
na obsah kyslíku vo vode).
Chovateľ: Milan Líbal (Deutsch Jahrndorf)

(Foto: Miloš Chmelko)

Neoheterandria elegans Henn 1916
Pôvod: Kolumbia
Veľkosť: 1,5-2,5 cm
Voda: 26-30 °C, pH 7,5-9
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Krásná rybka, nenáročná na parametre
vody, krmivo a prostredie. Nemá rada príliš častú výmenu
vody. Je vhodná do miniakvárií. Je to jedna z najmenších
akváriových rýb vôbec. Je chovaná iba veľmi malým počtom
chovateľov, a aj preto je jej cena dosť vysoká.
Chovateľ: Branislav Barčin (Bratislava)

(Foto: Miloš Chmelko)
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Limia nigrofasciata Regan, 1913
Pôvod: Haiti
Veľkosť: 5 cm
Voda: 25-28 °C, pH 7
Chov: pomerne náročný
Charakteristika: Sú to veľmi žravé ryby s pomerne dobrým
trávením, takže husto zarastené akvárium je schopné veľkú
časť odpadu odbúrať. Nezbaví nás to ale nutnosti pravidelného čistenia, pretože starší kusy reagujú na zvýšený obsah
dusíkatých látok neinfekčnou vodnateľnosťou. Mladé samičky
často vrhajú nevyvinuté zárodky, niekedy aj i ikry. Neskoršie
sa tieto prípady nevyskytujú. Často sa objavuje kanibalizmus.
Chovateľ: Pavol Sedlák (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Limia perugiae Evermann & Clark, 1906
Pôvod: Dominikánska republika
Veľkosť: 10 cm
Voda: 24-28 °C, pH 7
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Je to veľmi životaschopná živorodka,
ktorá sa veľmi spoľahlivo množí. Rodičia si mláďatá nevšímajú. Tie rastú veľmi rýchlo a netrpia chorobami. Najlepšie
sa im darí vo veľkých skupinách.
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Limia tridens Hilgendorf, 1889
Pôvod: Dominikánska republika
Veľkosť: 3-4 cm
Voda: 24-29 °C, pH 7
Chov: pomerne náročný
Charakteristika: Vyžaduje chov vo väčšej skupine, inak je
plachá a objavujú sa problémy s príjmom potravy a rozmnožovaním. Dospelé ryby požierajú mláďatá. Tie vyžadujú živú
potravu, inak sú málo životaschopné.
Chovateľ: Milan Líbal (Deutsch Jahrndorf)
(Foto: Miloš Chmelko)

Limia melanogaster Günther, 1866
Pôvod: Haiti, Jamajka
Veľkosť: 4-7 cm
Voda: 22-29 °C, pH 7
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Darí sa jej v husto osadenej nádrži s jemnolistými rastlinami a s miernym prúdením. Je to živorodka
vhodná pre začiatočníkov. Je nenáročná na chemizmus vody,
teplotu, potravu. Ľahko sa množí. Je dôležité pravidelne meniť časť vody a odkalovať. V starej vode sa prestáva množiť.
Chovateľ: Pavol Sedlák (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)
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Belonesox belizanus Kner, 1860
Pôvod: Mexiko, Honduras, Guatemala, Nikaragua
Veľkosť: 10-20 cm
Voda: 22-28 °C, pH 6,5-7,5
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Dospelú samicu je najlepšie chovať oddelene. Je to najväčšia živorodá ryba a je veľmi dravá. Žiadna
menšia rybka jej v akváriu neunikne. Pre jej chov je nutná
veľká, dobre zarastená nádrž, v ktorej ryby zaujímajú
nehybnú polohu v spleti rastlín pod hladinou.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Hemirhamphodon pogonognathus Bleeker, 1853
Pôvod: Thajsko, Malajsia, Indonézia
Veľkosť: samica 6 cm, samec 10 cm
Voda: 24-28 °C, pH 6-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Nemiluje spoločnosť iných druhov rýb,
potrebuje kľud. Medzi sebou súperia samce aj samice. Zdržuje sa neustále tesne pod hladinou, iba výnimočne zostupuje
nižšie. Prijíma potravu najmä z hladiny. Miluje hmyz, ktorý
veľmi obratne loví. Odchov je náročný, gravidná samica
potrebuje výdatné kŕmenie.
Chovateľ: Markéta Rejlková (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Nomorhamphus liemi liemi Vogt, 1978
Pôvod: Sulawesi
Veľkosť: 6-9 cm
Voda: 20-24 °C, pH 6-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Je to kľudná živorodka, avšak veľmi ľakavá, pričom naráža do stien akvária a predmetov a hrozí jej
zlomenie krehkej čeľuste, čo vedie k jej uhynutiu. Žije tesne
pod vodnou hladinou, kde prijíma i potravu. Na hladine by
malo byt zopár plávajúcich rastlín, aby sa cítila bezpečnejšie.
Je nenáročná na parametre vody, tá však musí byt čistá a
mäkšia. Pozor, často vyskakuje nad hladinu a z akvária!
Chovateľ: Peter Benčúrik (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Dermogenys pusillus Miller & Fitzsimons, 1971
Pôvod: Filipíny, Thajsko, Malajzia, Indonézia
Veľkosť: 5-7 cm
Voda: 24-28 °C, pH 6-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Je to kľudná živorodka, avšak veľmi ľakavá, pričom naráža do stien akvária a predmetov a hrozí jej
zlomenie krehkej čeľuste, čo vedie k jej uhynutiu. Žije tesne
pod vodnou hladinou, kde prijíma i potravu. Na hladine by
malo byt zopár plávajúcich rastlín, aby sa cítila bezpečnejšie.
Je nenáročná na parametre vody, tá však musí byt čistá a
mäkšia. Pozor, často vyskakuje nad hladinu a z akvária!
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)

(Foto: Miloš Chmelko)
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Micropoecilia picta red (Regan, 1913)
Pôvod: od Trinidadu po ústí Amazonky
Veľkosť: 3-5 cm
Voda: 26-28 °C, pH 7,5-8,2
Chov: problematický
Charakteristika: Farebne veľmi premenlivý druh so zvýšenými nárokmi na kvalitu kŕmenia a čistotu vody. Odchovy sú
v prvých 2-3 generáciách pomerne jednoduché, neskôr ale
často z ťažko identifikovateľných dôvodov kolabujú. Farebná
premenlivosť divokých populácií je ešte výraznejšia, ako pri
známej Poecilia reticulata.
Chovateľ: Milan Líbal (Deutsch Jahrndorf)
(Foto: Miloš Chmelko)

Micropoecilia bifurca Eigenmann, 1909
Pôvod: povodie Amazonky
Veľkosť: 3 cm
Voda: 22-28 °C, pH 7
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Je ideálna pre začiatočníkov. Postačuje jej
malá nádrž (cca 50 l). Je nenáročná, podobne ako Poecilia
reticulata, ale nedoporučuje sa chovať obidva druhy spoločne
–ľahko sa krížia.
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Micropoecilia bifurca "El Salto"
Pôvod: povodie Amazonky
Veľkosť: 3 cm
Voda: 22-28 °C, pH 7
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Je ideálna pre začiatočníkov. Postačuje jej
malá nádrž (cca 50 l). Je nenáročná, podobne ako Poecilia
reticulata, ale nedoporučuje sa chovať obidva druhy spoločne
–ľahko sa krížia.
Chovateľ: Milan Líbal (Deutsch Jahrndorf)
(Foto: Miloš Chmelko)

Poecilia wingei Poeser, Kempkes & Isbrücker, 2005
Pôvod: Laguna de los Patos, Venezuela
Veľkosť: 2-4 cm
Voda: 23-27 °C, pH 7-8
Chov: jednoduchý
Charakteristika: Je to malá živorodka, nedávať ju k veľkým
rybám! Je to veľmi živá ryba, spoľahlivo sa rozmnožuje a
úmrtnosť mláďat je minimálna. Vhodná ryba pre začiatočníkov. I keď je nenáročná na kvalitu vody a celkovo na chov,
nesmie sa zabúdať na pravidelné odkalovanie a výmenu vody.
Pri zanedbanej starostlivosti jej hrozí zapliesnenie a rozpad
plutiev. Je vhodné chovať ju v húfe, inak je plachá a ukrýva
sa. Bez problémov sa kríži s gupkami!
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)

(Foto: Miloš Chmelko)
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Poecilia reticulata Peters, 1859
Populácia: Venezuela
Pôvod: Venezuela, Trinidad
Veľkosť: 3-6 cm
Voda: 20-24 °C, pH 6-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Prevod divokých rýb na „normálnu“ akvarijnú vodu býva problematický a je doprevádzaný značnými
stratami. Odchovy sú však veľmi ľahko chovateľné. Na rozdiel od šľachtených foriem majú málo (15-20) mladých, ktoré
rýchle rastú a pohlavne dospievajú už po 2 mesiacoch.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Poecilia reticulata Peters, 1859
Populácia: Dunaj pri Slovnafte, Bratislava
Pôvod: Venezuela, Trinidad
Veľkosť: 3-6 cm
Voda: 20-24 °C, pH 6-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Táto forma je náročná na chemizmus vody. V prírode žije vo výrazne kontaminovanej vode, preto má
problém s adaptáciou na akvarijné podmienky.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Poecilia caucana Steindachner, 1880
Pôvod: Panama, Venezuela, Kolumbia
Veľkosť: 3-6 cm
Voda: 25-30 °C, pH 6,5-7,5
Chov: stredne obtiažny
Charakteristika: Živá, jednoducho sfarbená živorodka, bez
väčších nárokov na prostredie a kŕmenie. Dobre sa množí, ale
má sklony ku kanibalizmu. Pri chovu v mierne osolenej vode
netrpí žiadnymi chorobami.
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Poeciliopsis prolifica Miller, 1960
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 2-3,5 cm
Voda: 24-28 °C, pH 8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Vyžaduje čistú vodu, solenie je výhodné,
avšak nie nevyhnutné. Je to spoločenská a nekonfliktná,
drobná živorodka, túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy
pri výbere druhov do spoločenskej nádrže. Aj pri menšom
prerybnení (20 ks/50 l) sa prestáva množiť. Patrí medzi zriedkavo chované druhy.
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)
(Foto: Miloš Chmelko)

67

Akvárium, číslo 14

KLUB.AKVA.SK

živorodky

Girardinus falcatus Eigenmann, 1903
Pôvod: Kuba
Veľkosť: 3,5-8,5 cm
Voda: 24-30 °C, pH 7-8
Chov: jednoduchý
Charakteristika: Vyžaduje čistú vodu, solenie je výhodné,
avšak nie nevyhnutné. Je to spoločenská a nekonfliktná,
drobná živorodka, túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy
pri výbere druhov do spoločenskej nádrže. Patrí medzi zriedkavo chované druhy.
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Girardinus metallicus Miller, 1960
Pôvod: Kuba
Veľkosť: 5-9 cm
Voda: 22-25 °C, pH 6-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Vyžaduje čistú vodu, solenie je výhodné,
avšak nie nevyhnutné. Je to spoločenská a nekonfliktná,
drobná živorodka, túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy
pri výbere druhov do spoločenskej nádrže. Patrí medzi zriedkavo chované druhy.
Chovateľ: Milan Líbal (Deutsch Jahrndorf)
(Foto: Miloš Chmelko)

Phalloceros caudimaculatus Hensel, 1868

Phalloceros caudimaculatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Pôvod: Brazília, Uruguay, Argentína
Veľkosť: 3,5-6 cm
Voda: 20-24 °C, pH 7-8
Chov: problematický
Charakteristika: Vyžaduje čistú a chladnú vodu, solenie je
nevhodné – predovšetkým pre mláďatá. Aj po mnohých
generáciách chovu v akváriách zostáva bojazlivá. Kríži sa iba
v rámci vlastného rodu, takže ju môžeme chovať spoločne
s ostatnými drobnými a miernými živorodkami. Patrí medzi
veľmi vzácne chované druhy.
Chovateľ: Roman Slaboch (Praha)
Poznámka: Všetky tri formy (viď popisky pod ich snímkami) sú prírodné!

P. c. reticulatus „auratus“. (Foto: Miloš Chmelko)

Phalloceros caudimaculatus reticulatus. (Foto: Peter Kaclík)
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Flexipenis vittatus Hubbs, 1926
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 4,5 cm
Voda: 24-28 °C, pH 6,5-7
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Zaujímavá rybka zo skupiny gambusií. Jej
chov je pomerne náročný, predovšetkým na vhodnú živočíšnu
potravu. Bez nej rodia neživotaschopné mláďatá. Dospelé
ryby požierajú mláďatá ihneď po pôrode, preto je nutné husto
zarastené akvárium, alebo na pôrod samicu oddeliť.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Ameca splendens Miller & Fitzsimons, 1971
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 12 cm
Voda: 26-32 °C, pH 7
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Tolerantná k chemizmu a teplote vody.
V prírode zažívajú teplotné výkyvy až 15-35 °C medzi dňom a
nocou. Vyžaduje prúdiacu vodu, zarastenú nádrž. Pozor na
príliš malú nádrž, prípadne prerybnenú. Nevhodné podmienky vyvolávajú stres, ktorý sa prejaví zvýšenou agresivitou,
prípadne aj uhynutím. Ide o veľmi živé, neustále sa pohybujúce ryby; túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri
výbere druhov do spoločenskej nádrže.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)

Chapalichthys peraticus Alvarez, 1963
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 5-8 cm
Voda: 22 °C, pH 7,5-8
Chov: pomerne obtiažny
Charakteristika: Pomerne kľudný druh gudejí, s nárokmi
na chov podobnými ako u A. splendens. Na rozdiel od nich sa
ale nemnoží tak spoľahlivo.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)

(Foto: Miloš Chmelko)

Ilyodon whitei Meek, 1904
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 6 cm
Voda: 24-28 °C, pH 7-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Tolerantná ku chemizmu a teplote vody.
Vyžaduje prúdiacu vodu, zarastenú nádrž. Pozor na príliš
malú nádrž, prípadne prerybnenú. Ide o veľmi živé, neustále
sa pohybujúce ryby. Doporučuje sa chovať ich samostatne.
Radi prijímajú riasy a rastlinnú potravu (Lemna a pod.).
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)
(Foto: Miloš Chmelko)
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Xenotoca eiseni Rutter, 1896
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 5-7 cm
Voda: 20-26 °C, pH 7-8
Chov: pomerne jednoduchý
Charakteristika: Kľudná, spoločenská ryba. Je možno ju
chovať v spoločnosti rovnako veľkých rýb, ale nie spoločne
s dlhoplutvými alebo závojnatými druhy (vtedy okusuje plutvy). Vyžaduje priestor na plávanie, väčšie akvárium je teda
vhodnejšie. Inak nieje príliš náročná.
Chovateľ: Peter Mrva (Trnava)
klub
(Foto: Miloš Chmelko)

Allotoca dugesii (Bean, 1887)
Pôvod: Mexiko
Veľkosť: 6,5 cm
Voda: 18-24 °C, pH 7-8
Chov: náročný
Charakteristika: Chov je náročný a je ťažké udržať ju v dobrom zdravotnom stave. Vyžaduje husto zarastenú nádrž
s minimálnym objemom 100 l, inak sú samce veľmi agresívne. Je to veľmi dobrý plavec. Samice požierajú svoje
relatívne malé potomstvo (5 mm pri narodení), takže je
potrebné ihneď ich oddeliť, prípadne mať hustú vegetáciu.
Je to veľmi vzácne chovaná gudea.
Chovateľ: Milan Murko (Bratislava)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Miloš Chmelko)
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PEPO311
Miloslav Pešek
V rubrike klub vám postupne predstavujeme niektorých členov KLUBu.AKVA.SK (teda všetkých, ktorí sú ochotní spolupracovať a zdôveriť sa :-) !!!). Chceme vám predstaviť ich akvaristické zázemie, názory, vízie a nielen to. Chceli by sme
nakuknúť aj pod pokrývku ich akvaristickej kuchyne a umenia a s prísľubom, že sa to nikto nedozvie, zistiť od nich nejaké
drobné, alebo veľké „akva“ tajomstvá... a tieto pre našich čitateľov okamžite zverejniť.
V tomto čísle časopisu skúsime nazrieť trochu viac do súkromia jedného z členov nášho klubu, ktorý je s nami od začiatku
a ktorého každý pozná ako pokojného, usmiateho, pohodového človeka – Pepo311.

Meno: Peter Neubauer
Nick: pepo311
Bydlisko: Bratislava
Vek: 42
Zameranie: ryby, krevety rastliny
– len tie zaujímavé
Akváriá: V predsieni a v chodbe
petržalského bytu – neustále
premenlivé množstvo aj objem.

S akvaristikou som začal ako osemročný. Postupne som choval gupky, cichlidy, mrenky, skaláre, pancierničky, prísavníky.
Teraz ma zaujímajú všetky ryby, ktoré mi padnú do oka – tetričky, hlavne neonky, pancierničky – hlavne rod Corydoras,
terčovce, skaláre, krevetky a podobne. Musím sa priznať, že okrem rýb sme v byte chovali andulky, kanáriky, fretky, veveričky, psov (dogu, dobermanov – proste psov vhodných do bytu – poznámka redakcie)... nie všetko naraz, postupne tak, ako
nám ich priniesol čas.
Určitým oživením a impulzom pre rozvoj môjho záujmu o akvaristiku je www.akva.sk a vznik KLUBu.AKVA.SK a priatelia
akvaristi, ktorých som tu spoznal – veľa priateľov, veľa dobrých priateľov!

Toto o sebe napísal Pepo na začiatok a snáď si to môžeme dovoliť označiť za jeho skromnú akvaristickú spoveď.
Pepo311 je akvarista, ktorý je pomerne známy aj vďaka tomu,
že sa vždy rád o akvaristike porozpráva a podelí sa so svojimi
dlhodobými skúsenosťami. V užšom kruhu je zase známy
aj tým, že dokázal sústrediť najviac akvaristov na meter
štvorcový v histórii Slovenska :-). Myslím, že stretnutie
akvaristov u neho v byte možno označiť za pamätné. Konalo sa len tak z ničoho-nič a stretlo sa nás u neho cca 20
zanietených s otázkou na perách: Čo oslavuje? Nič! Pepo
nás pozval len tak z čírej radosti, že sa môžeme stretnuť
a porozprávať .
Teraz už ale dajme slovo Pepovi a pokúsime sa z neho
pomocou nasledujúcich otázok dostať nejaké iné informácie,
zaujímavosti, tajnosti – ktoré by snáď mohli byť pre vás
zaujímavé.

Musím povedať, že predstavuješ akvaristickú osobnosť, ktorá je pokojná, rozvážna – dokáže ťa niečo na
akvaristike nahnevať?
Hmmm... ťažká otázka, asi nič, alebo neposlušné ryby :-)
...a ešte predsa niečo: Hnevá ma, že mám v byte málo
miesta, aby som mohol chovať všetky ryby, čo ma zaujali!
A v neposlednom rade aj to, že náklady sa zvyšujú – dnes
je všetko niekoľkokrát drahšie, ako to bolo kedysi, a výkupná cena rýb zostala takmer rovnaká, ako pred pomaly
dvadsiatimi rokmi.
Aj z tvojho profilu na klubových stránkach je jasné,
že počas svojho akvaristického života si choval už
kadečo. Je nejaký druh, ktorý by si označil za svoju
srdcovku? Mal si niekedy rybu, ktorú si nebodaj aj
pomenoval :-)?
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(...ďalšia chvíľa zamyslenia...) „Srdcovkou“ sú pre mňa
vždy práve tie ryby, čo chovám a snažím sa ich rozmnožiť.
Po úspešnom odchove hľadám zase niečo nové.
Mám ťa zaradeného do skupiny akvaristov, chovateľov, ktorí, keď už nejakú rybku majú, snažia sa ju
aj rozmnožiť – čo ťa k tomu vedie?
Na to nemám konkrétnu odpoveď, ale už moja mama
hovorila, že chcem vždy všetko rozmnožiť! Ale nie je to vždy
tak – deti mám len dve a s jednou ženou.
Keďže sa venuješ akvaristike už od ôsmich rokov,
nedá mi nespýtať sa, čo ta priviedlo k akvaristike
a na druhej strane, čo ťa dokázalo taký dlhý čas pri
akvaristike udržať?
Ako malý som chodieval pozerať akváriové rybky do
obchodu. Prvé som si kúpil dve gupky, ktoré som vypustil do
malej nádobky od centrofixiek. Potom ma brat zaviedol do
školy, kde učil – bol tam akvaristický krúžok, ktorý viedol
známy bratislavský akvarista pán Bryndza. To, čo som tam
videl, ma nadchlo, a tak som s bratovou pomocou zariadil 80 l akvárium a zostal som pri akvaristike až doteraz a
záujem o akvaristiku má jednoducho neopúšťa.

Hyphessobrycon herbertaxelrodi. (Foto: Miloslav Pešek)

Chovateľská forma neoniek. (Foto: Miloslav Pešek)

Paracheirodon axelrodi. (Foto: Miloslav Pešek)

Využívaš pri starostlivosti o svoje akváriá nejaké
zvláštne postupy, triky? Ako vyzerá tvoje starostlivosť o akváriá?
Neviem, čo myslíš pod zvláštnymi postupmi, ale mením
vodu, odkaľujem, čistím filtre, svietim, kŕmim a snažím sa
udržať v akvárkach biologickú rovnováhu.
Triky? Každý akvarista ma svoje postupy, ktoré považuje za najlepšie, hlavne ak sa mu už raz úspešne osvedčili.

Paracheirodon simulans. (Foto: Miloslav Pešek)

Navštevuješ akva obchody? Čo v nich hľadáš? Bez
akej ryby alebo rastliny by si z obchodu neodišiel?
Akvaristické obchody navštevujem rád a pravidelne.
A vždy sa tam poteším, ak nájdem nejaké nové ryby, rastliny a hlavne často tam stretnem známych, s ktorými sa porozprávame o tom, čo nového. Občas tam nosím moje odchovy rybičiek a chodím ich pozerať, ako sa im darí.

Ako by vyzeralo Tvoje vysnené akvárium? A keď sme
už pri tých snoch – snívaš o nejakej rybke či rastline,
ktorú by si chcel mať?
Nemám vysnené akvárium. Chcem mať veľa, veľa akvárií, aby som mohol chovať všetky ryby.
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Brochis splendens. (Foto: Miloslav Pešek)

Nedá nám nespomenúť, že okrem koníčka, ktorým
je akvaristika, máte v rodine aj riadneho, ozajstného koňa:-). Dá sa nájsť v týchto záľubách niečo
spoločné?
Veľa spoločného .

Portrét Hemigramus rhodostomus. (Foto: Miloslav Pešek)

Napríklad?
Relax, relax, relax, ale doplnil by som, že toho riadneho
koňa má moja manželka, teda myslím toho štvornohého.
(Poznámka redakcie: Mimochodom koník sa volá Diamant, je to 5 ročný anglický plnokrvník a Pepo kvôli nemu
naozaj dlhšie zanedbával akvapriateľov.)

Ako jeden z tých „akvaristicky” starších si určite živo
pamätáš časy, kedy v obchodoch bol oveľa menší
sortiment rýb a ak akvarista niečo chcel, musel si to
vyrobiť sám. Keď porovnáš minulosť a súčasnosť,
kedy sa ti žilo „akvaristicky” lepšie ?
Akvaristický bolo lepšie určite v minulosti, najmä sme
mali viac času, chodil som s priateľmi chytať planktón a nitenky, stretávali sme a stále niečo vymýšľali a snívali sme
o nedostupných novinkách. Na druhej strane dnes nie je
problém tieto novinky zohnať a splniť si svoje sny. Takisto
pokročila aj technika a dnes je možné vybaviť akvária zariadeniami, ktoré predtým na trhu neboli. Tieto zariadenia
často umožňujú chovať rybky a pestovať rastliny, ktoré
predtým nebolo možné chovať v akváriu.

Diamant. (Foto: Miloslav Pešek)

Obľúbená herečka?
Meryl Streep.
Myslíš, že je akvaristka?
Asi nie, ale je mi strašne sympatická.
Obľúbený nápoj (nealkoholický a alkoholický)?
Alkoholické nápoje už roky nepijem a z nealko je to určite
vinea.
Fajčíš?
Áno a s chuťou!

Pepove terčovce. (Foto: Miloslav Pešek)
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Corydoras panda. (Foto: Miloslav Pešek)

Viem, že si ešte pred nedávnom choval diskusov.
Prečo si sa prestal týmto rybám venovať ?
Lebo mám pre diskusov málo priestoru a hlavne po ich
rozmnožení ma zaujali iné ryby, ktoré som veľmi chcel.
A pretože nebolo voľné akvárium, musel som si vybrať a
diskusy uvolnili miesto.
Máš momentálne nejaký akvaristický cieľ, želanie?
Dokončiť ďalšie akvária v predsieni a rozmnožiť modré
neonky – Paracheirodon simulans.

Pepo311. (Foto: Miloslav Pešek)

Chcel by si našim čitateľom odkázať, povedať? Niečo,
na čo sme ti neumožnili reagovať prostredníctvom
našich otázok?
Aby sa naďalej venovali akvaristike a nedali sa odradiť,
ak im niečo nevyjde. Akvaristika stojí za to!!!

A čo krevetky, chováš?
Zopár druhov v mojich akváriách pláva... (úsmev)

Vážení akvapriatelia, to bol náš PEPO311. 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.
Moment, ešte sme na niečo zabudli!!!
Pepo, nebol si mimochodom minulý rok (2007) majstrom Slovenska v kategórii “Guppy triá – krátkoplutvé”?
Ani neviem, spýtaj sa Barkyho, ten mi nedávno odovzdal
nejakú medailu.
Vyjadrenie Barkyho: „Na Slovensku máme spoločnú kategóriu krátkoplutvé aj dlhoplutvé, takže Peťo, aj keď bol najlepší v krátkoplutvých, celkovo bol na druhom mieste. Aj to je
super, nie?“

Neocaridina heteropoda. (Foto: Miloslav Pešek)

A čo Guppy 2008, 2009?
Tento rok som to vynechal, nebolo času, ale na budúci
rok 2009, na ten sa už chystám a pripravujem – nechajte sa
prekvapiť.
To by bolo už naozaj všetko a dovolili by sme si Peťovi
poďakovať za jeho čas a ochotu.

"Black Crystal". (Foto: Miloslav Pešek)
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Súťažná výstava

miniakvárií
2. ročník

Pravidlá súťaže:
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

zúčastniť súťaže sa môže každý priaznivec akvaristiky bez ohľadu na vek;
účastnícky poplatok sa nevyberá
záujemcovia sa musia prihlásiť na e-mailovou adresu klub@akva.sk najneskôr
do 17.11.2008 s uvedením svojho mena a tel. kontaktu
odporúčame štandardný rozmer 30 x 20 x 20 cm, ale súťaže sa môžu zúčastniť
aj iné akváriá s objemom max. 30 l; akvária budú opatrené krycím sklom
KLUB.AKVA.SK zabezpečí stojan, osvetlenie na nádrže štandardnej veľkosti
a vzduchovanie
akvárium je možné si zapožičať 12.10. po ukončení Akvajesene; za každé akvárium
účastník zloží zálohu 150 Sk, ktorá mu bude vrátená po odovzdaní akvária
inštalácia a zariaďovanie miniakvárií bude prebiehať najneskôr v piatok 28.11.2008
v čase medzi 12:00-22:00 (bude upresnené)
najneskôr do 26.11.2008 musí každý súťažiaci poskytnúť organizátorom zoznam
rastlín a živočíchov, ktoré v miniakváriu použije – organizátori sa zaväzujú
nezverejňovať túto informáciu až do zahájenia výstavy
každý účastník si musí sám zaistiť substrát, rastliny, prípadne živočíchy – ich výber
závisí plne na voľbe súťažiaceho; vzhľadom k veľkosti nádržiek odporúčame
zvoliť živočíchy primeranej veľkosti!
dekorácia a celková štylizácia miniakvárií nie je predpísaná
v rámci výstavy je súťažiacim povolený predaj miniakvárií – podmienkou je
ponechanie miniakvária v expozícii až do úplného skončenia výstavy a zaplatenie
10 % z ceny do pokladne KLUBu.AKVA.SK
nedodržanie týchto pravidiel je dôvodom k vylúčeniu účastníka/miniakvária
zo súťažnej výstavy

Hodnotenie vystavených miniakvárií:
●
●
●
●
●
●
●

hodnotenie vystavených miniakvárií bude prebiehať hlasovaním verejnosti
doplnkovo bude hlasovať aj porota
každý návštevník Akvaristickej zimy 2008 po zaplatení vstupného obdrží hlasovací
lístok, ktorého prostredníctvom môže odovzdať hlas jednému súťažnému miniakváriu
vyhodnotenie hlasovania verejnosťou vykoná Rada KLUBu.AKVA.SK bezprostredne
po ukončení výstavy v nedeľu 30.11.2008 o 15:00
za päť najúspešnejších súťažných miniakvárií budú ich vystavovatelia odmenení
vecnými cenami od sponzorov
zvláštnu cenu KLUBu.AKVA.SK získa najúspešnejší súťažiaci z radov členov klubu
vecné ceny obdrží aj päť vylosovaných návštevníkov, ktorí odovzdajú hlasovací lístok s kontaktnými
údajmi – platné budú len lístky s vyznačením zvoleného súťažného akvária

