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Milé akvaristky, milí akvaristé,
– obzvláště ti z Vás, kteří mají rádi v akváriu trochu té
zelené barvy – doufáme, že Vás „dvacet trojka“ potěší. Mechové téma jsme pojali dost velkoryse, byť samozřejmě nebylo
cílem ho úplně vyčerpat. A já pevně věřím, že články se Vám
budou líbit a podpoříme svou troškou vypuknutí „mechové
mánie“ a snad i zájem o akvaristiku všeobecně.
V tomto čísle Akvária opět spojili své síly členové redakce
spolu s přispěvateli z řad našich čtenářů a příznivců, akvaristů. Jsou mezi nimi autoři, které dobře znáte a patří k stálým oporám Akvária, ale pozorní čtenáři objeví i nebývale
velké množství úplně nových jmen. Všichni bez výjimky si
zaslouží můj velký dík za to, že se s námi podělili o své zkušenosti a zážitky. Nováčkům gratuluji k publikační prvotině :-)
a věřím, že to nebylo naposledy, kdy pro akvaristy něco napsali; všem autorům pak vděčím za to, že se do tohoto čísla
nevešly všechny články a muselo se škrtat. Jen houšť ;-)!

editoriál

Za pozornost stojí dva články, které se nám sešly v rubrice
Reportáže. Krásná ukázka toho, že začátky mohou být těžké,
ale odvážnému štěstí přeje a o akvaristiku u nás zájem je!
Stále aktuální téma úvah o úpadku akvaristiky, společnosti ,vesmíru... zkrátka stesky „bejvávalo blaze“ se teď zcela nedávno znovu otevřelo na portálu Akva.sk. Prý „upadá“. Nedá
mi to se nepousmát, když tam na úpadek poukazují lidé, kteří
tento portál neznali v době před rokem, dvěma, třemi... tedy
v dobách, kdy se úplně stejné téma periodicky vynořovalo odkudsi a potom zase zapadalo prachem. Víte, co podstatného
se v (nejen) mých očích změnilo? Dnešní diskutující se nechtějí poznat. Nepřijdou na „stretko“, nezastaví se na pokec
na akci... internet a basta.
A víte co? O víkendu máme Akvajar, přijďte!

Markéta Rejlková

(Foto: Peter Szalay)
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TÉMA: MACHY V AKVÁRIU
V našich „akvakončinách“ býva skôr raritou vlastniť väčšiu zbierku machov v jednom akváriu. Keďže zopár druhov sa
u mňa nachádza už nejaký čas a na našom fóre Akva.sk bola v téme k časopisu Akvárium čítateľmi sformulovaná požiadavka
na túto konkrétnu tému, oslovila ma šéfredaktorka e-časopisu Raviolka, či by som niečo „nevyprodukoval“ a nepodelil sa
s Vami o svoje skúsenosti. Nakoľko s obdobnou prosbou boli oslovení aj ďalší akvaristi, spolu Vám prinášame niekoľko strán
čítania a fotografií machov. Naším cieľom samozrejme je, aby sa u nás pestovala čo najširšia paleta druhov, a v budúcnosti
nebol problém zohnať alebo vymeniť nejaký druh pekného machu. Nakoľko z obsiahleho množstva podvodných machov sa
u nás momentálne pestuje len „zopár“ druhov – zatiaľ :-), podrobnejšie sa rozpíšeme o nich a v niektorom budúcom čísle
sa k tejto téme vrátime a prinesieme podrobnosti o ďalších zaujímavých druhoch.

MACHY A ICH VYUŽITIE V AKVÁRIU
Miroslav Kret
Machorasty zohrávajú dôležitú úlohu v lesnom ekosystéme. No nielen tu nachádzajú uplatnenie – svoj význam
majú aj v akvaristike. Každý už mal v akváriu nejaký kúsok
„jávskeho machu“, ktorý využíval či už na vytieranie ikernatých rýb, alebo ako jednu z mnohých rastlín vo svojom
akváriu, pričom mu prosperoval alebo ho vzhľadom na „prevádzkové stavy“ akvária musel úplne odstrániť, najčastejšie
z dôvodu rastu rias medzi ním.
Machy sú rozšírené po celom svete, ale len časť z nich
rastie aj pod vodou. V akvaristike sa využívajú najmä tropické
machy, ale svoje miesto v akváriách majú aj naše druhy (Fontinalis antipyretica, Leptodictyum riparium...). Azda najväčšie „akvaristické rody“ sú Vesicularia a Taxiphyllum a z nich
sú u nás najrozšírenejšie druhy V. dubyana a T. barbieri.
Akvanadšenci zaoberajúci sa pestovaním machov zaviedli
„vedecké pomenovanie“, kde okrem zaužívaného botanického
názvu v latinčine sa používa aj názov ľudový, a tak V. dubyana = Singapore moss a T. barbieri = Java moss. Medzi najpoprednejších botanikov zaujímajúcich sa o machy – bryológov – v dnešnej dobe patrí nesporne dr. Benito C. Tan zo
Singapúrskej botanickej záhrady a Singapúrskej národnej
univerzity, ktorý venoval desiatky rokov skúmaniu machorastov, a tak isto s ním spolupracujúci akvanadšenec z webu
killies.com Loh Kwek Leong (nick timebomb) zo Singapuru.

Tak Vám predstavujem svoj ideál „macharia“, v podobe
akvária kolegu z Poľska, Armina Piatkowskeho. Aj keď som
na webe našiel aj iné pekné machové akvárka, toto je stále
moja inšpirácia. (Foto: Armin Piątkowski)

Odhodlane som Armina oslovil rovno po slovensky a napodiv, aj keď odpovedal poľsky, rozumeli sme si :-)). A tak
sa za pár dní u mňa „w ramach wymiany międzynarodowej“
ocitlo zopár habitusom odlišných machov: Vesicularia reticulata – Erect moss, Vesicularia ferrieri – Weeping moss,
Vesicularia montagnei – Christmas moss, Fissidens fontanus
– Phoenix moss a pečeňovka Riccardia chamedryfolia –
Mini Pellia. Nakoľko som mal vtedy len čerstvo založenú
300 l nádrž a tušil som problémy s riasami, tak som kvôli
„zachovaniu druhu“ nejaké kúsky daroval ďalej, aby bola
v prípade krachu u mňa možnosť začať znovu.
Ináč Arminov Erect moss patril v rámci medzinárodného výskumu „Vytvorenia DNA kľúča na identifikáciu machov“ dr. Benita C. Tana zo Singapuru medzi dva skutočné
Erecty zo zásielok z celého sveta (k čiastočne uverejneným
výsledkom je možné sa dopátrať na stránkach fóra Aquaticquotient.com).
Medzi tým sa mi v akvárku udomácňovalo aj Leptodictum
riparium (Stringy moss), a akonáhle Peťo z Trnavy oznámil
akvaverejnosti ďalšie druhy nových machov v SR, sprostredkovane sa na výmenu u mňa ocitol aj kúsok Barbula sp.
(Milimeter moss).

Moje začiatky
Pred 3-4 rokmi som pri hľadaní inšpirácie na aquascaping
svojej nádrže natrafil na akvárium, ktoré mi nedalo spávať,
takmer každý deň som sa okrem prihlásenia na „Akvu“ :-)
musel pozrieť aj na jednu webovú stránku, ktorú som mal do
detailov preštudovanú. Jednalo sa o web poľského akvakolegu Armina Piątkowskeho (nick armin) [1].
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Najnovšie som na poslednej Akvazime prostredníctvom
„Khanha“ získal Taxiphyllum sp. – Flame moss a Fontinalis
hypnoides – Willow moss, no a na výmenu od žilinského kolegu „inxflagranti“ aj kúsok Cratonneuron filicinum – Triangle
moss.

Zatiaľ som sa dostal do stavu, kde len časť akva zapĺňajú
machy, takže je predo mnou ešte dlhá cesta hľadania rovnováhy v čiste machovom akváriu.
Fotky zatiaľ najväčšieho porastu machov v mojej 325 l nádrži:

22.3.2009. (Foto: Miroslav Kret)

22.3.2010. (Foto: Miroslav Kret)

Pre pestovateľa a nadšenca sa vždy zídu nejaké informácie o druhoch u nás zatiaľ pestovaných a skúsenostiach s nimi od
viacerých akvaristov. Najlepšie bude začať o dvoch najbežnejšie pestovaných machoch u nás, medzi akvaristami rozšírených
pod jednotným názvom „jávsky mach“:

Vesicularia dubyana (Singapore moss)
U nás najbežnejší mach. V dôsledku pestovania pri rozličných podmienkach (svetlo, chemické parametre vody, spôsob
uchytenia) nadobúda rozličné tvary a typy vzrastu, takže je
niekedy ten istý mach považovaný za rôzne druhy. Túto skutočnosť potvrdila aj DNA analýza zo spomínaného výskumu.
Nevadí mu rozličné kH ani sila osvetlenia, nepotrebuje CO 2,
je to úplne nenáročný druh machu. Má väčšie lístočky a hrubšiu rozvetvujúcu sa stonku, u mňa neprirastá na povrchy skál
ani koreňov. Po vyrastení z vody má emerzná forma peknú
hustú bobuľkovitú štruktúru.

Vesicularia dubyana (Singapore moss). (Foto: Miroslav Kret)
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Taxiphyllum barbieri (Java moss)
Druhý najbežnejšie pestovaný mach u nás. Ešte donedávna bol považovaný za jednu z rastových foriem V. dubyana.
Až v roku 2005 dr. Benito C. Tan potvrdil v rámci svojho výskumu, že to, čo časť akvaristov považovala za rastovú formu
V. dubyana, je vlastne T. barbieri (Iwatsuki,1982).
Tento druh je vhodný na vytieranie rýb, ale aj ako úkryt
pre drobný poter. Jemné malé lístočky, tenká dlhá stonka so
spletitými bočnými výrastkami alebo len jednoduchou rovnou
stonkou, schopnosť silno prirastať na všetky povrchy, to sú
hlavné odlišnosti od Singapore mossu. Dokáže dokonca prirásť na zariasené sklo, u mňa na bočnom skle má na to veľmi
dobré podmienky :-).
Má vysokú schopnosť prežiť nepriaznivé podmienky: mal
som ho v absolútnom suchu a tme päť mesiacov na kameni,
ktorý som vybral z akvária, a po jeho opätovnom vložení do
vody mach do 2 týždňov ožil a narašili nové výhonky.

Vzhľad Vesicularia dubyana v 325 l akváriu, 216 W
= 2,9 lm/cm2. (Foto: Miroslav Kret)

Detail aj s riasou :-) v inom mojom akváriu 52 l, 36 W
= 1,8 lm/cm2. (Foto: Miroslav Kret)

Java na bočnom skle v 325 l nádrži. (Foto: Miroslav Kret)

Neostrá fotografia pri slabom osvetlení 144 l, 36 W
= 0,75 lm/cm2. (Foto: Miroslav Kret)

Java pestovaná v 52 l, 36 W = 1,8 lm/cm2, uchytenie na
pozadí. (Foto: Miroslav Kret)
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30.12.2009. (Foto: Miroslav Kret)

Java pestovaná v 52 l, 18 W = 0,9 lm/cm2, uchytenie na
podloží, moje začiatky. (Foto: Miroslav Kret)

2.2.2010. (Foto: Miroslav Kret)

Salikove akvárium. (Foto: Peter Szalay)

Porovnanie Java moss (naľavo) a Singapore moss (napravo) v jednom mojom akváriu v časovom rozmezí tri mesiace,
pri stálych parametroch osvetlenia 36 W/52 l = 1,8 lm/cm2,
4000 K, bez hnojenia a dodávania CO2:

7.3.2010. (Foto: Miroslav Kret)
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Vesicularia reticulata (Erect moss)

Leptodictyum riparium (Stringy moss)

Veľmi rýchlo vzpriamene rastúci mach, ktorý sa jemne
rozkonáruje. V jeho staršom veku spodok a stred porastu
odumiera a oddeľuje sa od podkladu (neprirastá, treba ho
priviazať). Strihanie znáša dobre, len je problém s odstrihnutými čiastočkami machu, ktoré sa roznášajú našou činnosťou
po celom akva. Pri pestovaní je ho vhodné udržiavať na výške
do 5-6 cm, aby nedošlo k oddeleniu od podkladu, alebo ho
pravidelne preväzovať. V pohode vydrží aj rôzne typy rias
a preto ho netreba vyhadzovať. Pri podávaní CO2 do nádrže
a silnejšom osvetlení rastie rýchlejšie, čo je náročné na údržbu. Pikoškou je, že akvaristom v Singapure sa nedarí pestovať
tento mach vo svojich nádržiach, veľmi rýchlo im odumiera
a do dneška sa zatiaľ nezistila príčina.

Zaujímavý nenáročný druh vzpriamene rastúceho machu.
Rastie v tenučkých stonkách, ktoré sa nerozvetvujú, ale pokiaľ
je vyviazaný horizontálne, z každej pazuchy jednotlivého lístočku vyrastá nová stonka. Svoje uplatnenie môže nájsť aj ako
dekorácia vo váze. Pri slabšom osvetlení sa veľmi vyťahuje do
výšky, lístočky sú ďaleko od seba, a preto je vhodný skôr na
boky akvária a do pozadia.

Leptodictyum riparium. (Foto: Miroslav Kret)

Detail. (Foto: Miroslav Kret)

(Foto: Miroslav Kret)

Ďalší náš domáci druh je mach rastúci zvyčajne pri potokoch, ktorý má veľmi podobnú štruktúru. Ide o Drepanocladus aduncus, ktorý má však hustejšiu štruktúru lístkov
v submerznej forme.

Vzhľadový efekt na konárikoch. (Foto: Miroslav Kret)

Drepanocladus aduncus. (Foto: Ondřej Ludvík)

Erect po troch týždňoch od vyviazania. (Foto: Miroslav Kret)
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Fissidens fontanus US (Phoenix moss)
Existujú dva druhy Phoenix mossu. Jeden je mach rastúci
na americkom kontinente, prvýkrát objavený pre akvaristiku
pri meste Phoenix, označovaný ako Fissidens fontanus US,
a druhý rastie v Ázii (Singapur), zatiaľ označovaný iba ako
Fissidens sp. Ten ázijský má úplne iný vzrast [11] – sú to malé
rastlinky a v niektorých akváriách som ho dokonca videl použitý na vytvorenie nízkych koberčekov.
U mňa pestovaná forma je „US“. Je to rozvetvujúca sa
stonka, dorastajúca aj do 7 cm, ktorá má akýsi rhizom (čierna,
zhrubnutá, staršia časť pôvodnej stonky), z ktorého vyrastajú
jemné korienky, ktorými sa dokáže prichytiť na poréznom
substráte.
Má pomalý až stredne rýchly rast, v staršom veku je
typický previslý rast v kaskádach, čo vypadá veľmi efektne.
Na svoj rast nepotrebuje veľa svetla, ale ani plné osvetlenie
mu nerobí problémy = viacej prehusťuje a je kompaktnejší.
Riasy ho síce dusia, ale netreba ho vyhadzovať, po odstránení príčiny sa odvďačí krásnym rastom a jeho svetlozelené
prírastky len tak svietia. Nevadí mu ani osolená voda, ani
SAE (Crossocheilus siamensis), ktorá sa ho ani nedotkne.
Nevyžaduje pre svoj rast dodávanie CO2.

... a výsledok sa dostaví. (Foto: Miroslav Kret)

Krásna štruktúra kaskád. (Foto: Miroslav Kret)

Netreba sa vzdávať za žiadneho stavu... (Foto: Miroslav Kret)

Barbula sp. (Milimeter moss)
Veľmi pekný druh maličkého machu. V pôvodnej domovine tento druh nerastie pod vodou, ale v akváriu sa mu darí
– až na vyslovene pomalý rast. Prirastá na povrchy, nevadí
mu ani plné svetlo ani veľmi tienisté miesto. Dodávanie CO2
neprináša zrýchlenie rastu. U mňa staršie lístočky očernievajú
a nastáva kontrast medzi novšími a staršími lístkami. Z hľadiska aquascapingu je vhodné ho po rozmnožení naväzovať
tesne vedľa seba, aby po čase vytvoril kompaktnú štrukrúru –
na fotke najväčšieho porastu u mňa vidieť diery, nedodržal
som toto pravidlo :-(.
Na tento mach sa podobá aj druh Tortula ruralis – Star
moss (alebo Cement moss na killies.com), ktorý však rastie
oveľa rýchlejšie.

... (Foto: Miroslav Kret)
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Fontinalis hypnoides (Willow moss)
Druh „všesmerovorastúceho“ machu, pri väčšom objeme
až kaskádovito rastúci, podobne ako Phoenix a Weeping.
Jediný rozdiel je ten, že nemá takú hustú štruktúru kaskád.
Pre vyniknutie pekného rastu je ho vhodné vyviazať na vyššiu
podložku.
Rast je stredne rýchly, pri pridávaní CO2 až rýchly. Je nenáročný na pestovanie. Adaptibilita na prostredie je rýchla
a do jedného týždňa je vidieť nové prírastky. U mňa okrem
V. dubyana najrýchlejšie rastúci mach.

Barbula sp. (Foto: Miroslav Kret)

Fontinalis hypnoides. (Foto: Miroslav Kret)

Medzi týmto a vrchným snímkom je rozdiel tri mesiace.
(Foto: Miroslav Kret)

Najväčší porast Barbula sp. u mňa. (Foto: Miroslav Kret)

(Foto: Miroslav Kret)
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Taxiphyllum sp. (Flame moss)

Cratonneuron filicinum (Triangle moss)

Vertikálne rastúci druh. Od určitej výšky sa začne akoby
vlniť, čo pripomína horiaci plameň sviečky. Tento mach sa na
rozdiel od Erectu nerozvetvuje, a teda ani neprehusťuje, čo
nemá za príčinu jeho postupné odumieranie od spodu. Rast
je stredne rýchly. Rozmnožuje sa horizontálnym vyviazaním
jednotlivých stoniek, neprirastá na povrchy.
U mňa po dosiahnutí výšky okolo 8-10 cm a vplyvom činnosti rýb, hľadajúcich zastrčené pakomárie larvy alebo cyklop, „poľahne“ a z nových výhonkov začína rásť ako samostatný trs.

Mám ho len krátko (4 mesiace), ale od začiatku sa stále
akoby adaptoval na nové podmienky. Počas prvých 6 týždňov
v akváriu som nezaznamenal žiadny prírastok. Potom akoby
sa máličko rozbehol, ale následne sa mi stratil a veľmi pracne
som v nádrži dohľadal jeho zbytky na pôvodnom mieste.
Momentálne ho mám prichytený na koreni v horizontálnej polohe a uvidím, či sa rozrastie. Vôbec neviem, čo mu
chýba, a na internete som nenašiel veľa informácií o jeho
pestovaní.

Taxiphyllum sp. Deň nákupu = čas D, táto fotografia
pochádza z času D + 30 dní. (Foto: Miroslav Kret)

Cratonneuron filicinum. (Foto: Miroslav Kret)

(Foto: Miroslav Kret)

D + 55 dní. (Foto: Miroslav Kret)

Jednomesačný progres v raste (konečne) po predchádzajúcej 5-mesiačnej adaptácii v akváriu. (Foto: Miroslav Kret)

D + 100 dní. (Foto: Miroslav Kret)
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téma

Fontinalis antipyretica
Tento druh machu rastie v studených prúdoch horských
a podhorských potôčikov, z kade si ho možno doniesť domov
a pokúsiť sa o adaptáciu na vyššiu teplotu a takmer stojatú
vodu. Môj pokus sa začal najskôr úspešne, po troch týždňoch
narašili jasnozelené prírastky, ale do dvoch mesiacov odhnil.
Mal som ho umiestný na roztrekovacej rampe, ktorá imitovala „horské“ prúdenie.

Tento veľmi pekný druh machu rastie stromčekovito,
t.j. ukladá si svoje nové prírastky na seba v tvare vetvičiek
ihličnatých stromov, z tade má aj laický názov. Neprirastá na
povrch, treba ho vyväzovať alebo umiestniť pod sieťku. Nemá
rád riasu, ktorá ho udusí a následne odumiera. Vo vyššej vrstve odspodu vyhoľuje a odumiera, preto je vhodné ho vyviazať
alebo umiestniť vertikálne.

Machy versus SAE
Crossocheilus siamensis (alias SAE) nie je vhodným nájomníkom do akvárií s prevahou machov. S týmto názorom
som sa stretával nielen na zahraničných fórach. Samozrejme
som neveril a vyskúšal som to na vlastnej koži. Do 325 l
prerastenej nádrže som vpustil 2 ks SAE a niekoľko mesiacov
nebolo vidieť žiadny rapídny úbytok machov, okrem sem tam
oholených stoniek machu a úhynu jednej SAE. A tak som
dočasne vyvrátil jeden mýtus, až pokým som kvôli U. exoleta
neredukoval na minimum machy. Začalo sa to úplným vyholením Erect mossu; keď som dal nový Erect, tak znovu, to
som ešte bral v pohode – mám ďalší a hádam ju to prejde,
ale keď vyholila na stonky na Singapore a aj Milimeter mosse,
tak ma dožrala a musela preč.
Predpokladám, že toto jej správanie vzniklo rapídnym
zredukovaním machu v nádrži – keď ho bolo veľa, skoro si ho
nevšímala, sem tam síce bolo vidieť jej aktivitu, ale akonáhle
ho bolo málo, tak sa oň „postarala“ ako pri nedostatkovom
tovare – potvora rybacia. Zaujímavé je, že Phoenix mossu sa
vôbec nedotkla. Buď jej nechutí, alebo má tvrdšie lístočky,
ktoré sú aj neporovnateľne väčšie oproti ostatným machom.

Prvé a doteraz posledné foto tohto druhu u mňa tesne po
dodávke :-). (Foto: Miroslav Kret)

Vesicularia ferrieri (Weeping moss)
Nádherný kaskádovito rastúci mach. Ideálne sa mu darí
v akváriu bez rias, s dostatkom CO2, mikroprvkov a osvetlenia. U mňa dlho nevydržal (udusili ho riasy a na druhý pokus
mu chýbalo CO2, ktoré som ešte v tej dobe nemal) a musel
som sa s ním rozlúčiť. Ozaj, nemáte ho niekto? :-)

Machy versus soľ
Z dôvodu chovu kaprozúbiek a black molly a aj preventívneho zvýšenia slizovej ochrany u rýb som si zvykol raz za
3-4 mesiace osoliť vodu morskou soľou v množstve 4 kopcovité PL/300 l vody (pri súčastnej výmene 25 % objemu vody).
Podotýkam, že vodu mením pravidelne každé 2-3 týždne,
a nasledujúci postreh som si overil po cca 1 a pol ročnej
skúsenosti. Akonáhle pridám soľ do akvária, do dvoch dní
Vesicularia reticulata (Erect moss) + Barbula sp. (Milimeter
moss) viditeľne zastavia svoj rast a je na nich vidieť, že sa im
to nepáči (tmavozelená až sivozelená farba starších aj nových
výhonkov + nárast sotva viditeľných jemnučkých chĺpkov na
každom lístku machu). Barbula sa mi z tohto stavu naposledy (8/2009) už takmer neprebrala, takže som úplne zrušil
solenie a tento druh prevencie. Naopak Fissidens fontanus
(Phoenix moss) má viditeľne väčšie prírastky, jasnozelená
farba nových výhonkov len tak svieti do okolitej šedi ostat-

Prvé a doteraz posledné foto tohto druhu u mňa tesne po
dodávke :-). (Foto: Miroslav Kret)
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Web stránky a fóra venujúce sa pestovaniu
machov a informáciám o ních:

ných machov. Zdá sa, že to nevadí ani klasickému machu
Vesicularia dubyana (Singapore moss), jeho rast sa nezastavil, ale nie je tak výrazne rýchly ako u Phoenixu. Vyzerá
to tak, že rozpustené soli Phoenixu vyhovujú, ale chcelo by
to ešte ďalší adekvátne porovnanie pod rovnakým svetlom
pri rozličnej vode (osolená, obyčajná).

[1] www.aquarminy.yoyo.pl
– stránka Armina Piątkowskeho
[2] www.aristocratama.com/gallery/plant.html
– Sulaweské machy
[3] www.killies.com/Truthaboutmosses.htm
– základné druhy machov a ich rozpoznávacie znaky,
zároveň fórum nielen o machoch, ale aj o kaprozúbkach
[4] rmbr.nus.edu.sg/sinu/sea_moss/sea_moss_f.html
– databáza ázijských machov
[5] www.wszim-sochaczew.edu.pl/mchy/default.asp
– poľské „machové“ fórum
[6] www.aquaticquotient.com/forum/forumdisplay.php?f=109
–fórum aj Aquatic Moss Clubu
[7] www.aquamoss.net/Moss-List.htm
– informácie o cca 19 druhoch machov
[8] www.acquariofacile.it/forum/forum.asp?FORUM_ID=9
– talianske fórum aj o machoch
[9] www.aquarieninfo.de/pflanzen/moose.htm
– nemecká stránka o machoch
[10] www.aquaticquotient.com/forum/showthread.php?t=48568
– Singapore moss vo svojej domovine
[11] www.aquamoss.net/Fissidens-SG/images/Fissidens-SG-03.jpg
- ázijská forma Fissidens fontanus

Machy versus nevítaní rastlinní
sprievodcovia
Asi najhoršie, čo môže stretnúť Váš porast machov, sú
riasy. Tieto rastliny sú schopné udusiť nádejný porast alebo
sa stane jediným semeniskom rias v akvariu, hoci v iných
častiach nádrže sa nenáchádza žiadny typ riasy. Rozličné
druhy tropických machov sa s tým vyrovnávajú po svojom.
Pokiaľ napr. Weeping a Christmas sú riasy schopné udusiť,
Phoenix a Erect živoria, ale prežijú.
Ďalšou pliagou v poraste machov je Utricularia gibba
(exoleta), ktorá dokáže vizuálne znehodnotiť každý porast
machu. Jej vyťahovanie z hustého porastu napr. Erectu spôsobuje oddeľovanie machu od podkladu, takže je nutné pristúpiť k radikálnemu riešeniu – všetko vytiahnuť, usilovne
prebrať, vybrať niekoľko stoniek, priviazať na podklad a čakať
niekoľko mesiacov na obnovenie pôvodnej veľkosti. Túto procedúru som za dva roky absolvoval asi 4-krát a vždy mi bolo
ľúto toho množstva „drahocenného“ machu, ktorý išiel do
koša, lebo som už nemal síl oddeľovať mach od utricularie.
Táto rastlinka je ako „nezmar“, dokáže sa rozmnožiť aj z veľmi malého kúsočka, a preto je boj s ňou behom na dlhé trate.

Utricularia gibba (U. exoleta) – tak toto je ona, škodca porastov machov v Singapore mosse. (Foto: Miroslav Kret)
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ARMINOVE MACHY
Armin Piątkowski
Fontinalis hypnoides (Willow moss)

Taxiphyllum alternans (Taiwan moss)

Charakteristické sú hrubé jasnozelené vetvičky (stonky).
Rastie bez problémov v rôznych podmienkach, jeho kúzlo je
najkrajšie v akváriu dobre osvetlenom s vyváženým hnojením
a dodávaním CO2, preferuje teplotu vody pod 25 °C.

Tiež jeden z machov pestovaných už dlhšie. Má jemné
pravidelné trojuholníkové vetvičky. Rastie bez problémov
v rôznych podmienkach, ale najviac vynikne v dobre osvietenom akváriu s rovnovážnym hnojením a dodávaním CO2.

Taxiphyllum alternans. (Foto: Armin Piątkowski)
Fontinalis hypnoides. (Foto: Armin Piątkowski)

Taxiphyllum sp. (Spiky moss)
Ďalší zo zaujímavých akvarijných machov. Rastie bez problémov v rôznych podmienkach, najlepšie vyzerá v akváriu
dobre osvetlenom s vyváženým hnojením a dodávaním CO2.

Vesicularia montagnei (Christmas moss)
Jeden z prvých machov používaných v akvaristike. Charakterizujú ho pravidelné trojuholníkové vetvičky, ktoré sa podobajú na vianočný stromček, čomu vďačí aj za svoj názov.
Rastie bez problémov v rôznych podmienkach, ale svoje meno si najviac zaslúži v dobre osvietenom akváriu s vyváženým
hnojením a dodávaním CO2.

Taxiphyllum sp. (Foto: Armin Piątkowski)

Vesicularia montagnei. (Foto: Armin Piątkowski)
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Vesicularia sp. (Creeping moss)
Pre tento mach sú charakteristické zvislo rastúce stonky.
Rastie dobre v rôznych podmienkach, najviac sa mu však darí
v akváriu dobre osvetlenom s vyváženým hnojením a dodávaním CO2.

Taxiphyllum sp. (Foto: Armin Piątkowski)

Fissidens fontanus (Phoenix moss)
Pekná akváriová rastlina, rastie bez problémov v rôznych
podmienkach.
Vesicularia sp. (Foto: Armin Piątkowski)

Leptodictyum riparium (Stringy moss)
Tento druh má tenké, zvislo rastúce stonky. Darí sa mu
najlepšie v akváriu dobre osvetlenom s vyváženým hnojením
a dodávaním CO2.

Fissidens fontanus. (Foto: Armin Piątkowski)

Fissidens zippelianus
Tu platí to isté čo aj pre predchádzajúci mach.

Leptodictyum riparium. (Foto: Armin Piątkowski)

Taxiphyllum sp. (Flame moss)
Tiež má zvislo rastúce stonky, ktoré sa však skrúcajú a
vytvárajú jemné špirálky. Nároky má ako predošlé druhy,
lepšie sa mu teda darí pri vyššom osvetlení, dodávaní CO 2
a pravidelnom hnojení.

Fissidens zippelianus. (Foto: Armin Piątkowski)

15

Akvárium, číslo 23

téma

KLUB.AKVA.SK

Vesicularia dubyana (Singapore moss)

Vesicularia sp. (??? moss)

Jeden z najdlhšie pestovaných machov. Charakterizujú ho
tuhé nepravidelné vetvičky. Rastie bez problémov v rôznych
podmienkach.

Veľmi zaujímavý mach, bohužiaľ stále bližšie neidentifikovaný. Jeho drobné vetvičky tvoria pravidelný trojuholník.
Rastie bez problémov v rôznych podmienkach. Veľmi dobre
vynikne na koreňoch ležiacich na dne.

Vesicularia dubyana. (Foto: Armin Piątkowski)

Vesicularia ferrieri (Weeping moss)
Vetvičky tohto druhu zostupujú ako vodopád. Tiež sa mu
dobre darí v rôznych podmienkach, avšak najlepšie v akváriu
dobre osvetlenom, s vyváženým hnojením a dodávaním CO2.

Vesicularia sp. (Foto: Armin Piątkowski)

Vesicularia ferrieri. (Foto: Armin Piątkowski)
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Fissidens nobilis
Po týchto experimentoch s rôznou mierou úspešnosti kúpy „nobilisu“ – podobnému Fissidens sp. z mojeho prvého
nákupu, začal som hľadať znovu notoricky známy Fissidens
nobilis. Našťastie za dobu, ktorú sa zaoberám machmi, sa mi
podarilo nazberať veľa zaujímavých kontaktov, tak domácich
ako aj zahraničných. A tak mi jeden zo známych zo Singapuru
kúpil porciu Fissidens nobilis v známom obchode „Bioplast“,
ktorý predáva hlavne vodné rastliny, najmä však machy. Aké
bolo moje prekvapenie po obdržaní zásielky, keď sa ukázalo,
že pekné široké vetvičky majú viac ako 6 cm v dĺžke. Na prvý
pohľad bolo jasné, že je to subemerzná forma, a viac som sa
nemusel báť problému aklimatizácie v mojom akváriu. Zhodne s očakávaniami začala nová akvizícia veľmi rýchlo vypúšťať nové prírastky a pekne sa rozrastať.
V tej chvíli som sa stal šťastným držiteľom skutočného
machu Fissidens nobilis.

Želanie mať vo svojej zbierke tento krásny druh sa zrodilo
bezprostredne po prvom kontakte s touto rastlinou. Bohužiaľ
to bol len očný kontakt, a to keď som raz našiel obrázok Fissidens nobilis na internete.
Po náročnom hľadaní sa mi podarilo kúpiť v Singapure
porciu tohto machu pozostávajúcu z desiatich vetvičiek. Po
cca 2-týždňovej ceste som vybalil túto novú „akvizíciu“ a našťastie bola rastlinka ešte stále v dobrom stave. Prvé pochybnosti nastali po cca dvoch mesiacoch, kedy po počiatočných
symptómoch zastavenia rastu začala rastlina chradnúť. Najskôr vypustila pekné nové lístky, tie potom začali naberať
hnedú farbu a následne sa pokrývali riasami. Lepšie sa mu
darilo v nádrži s vodou na okennom parapete ako v akváriu.
Ukázalo sa, že som dostal akýsi chumáčik nejakého druhu
z rodu Fissidens, ale nie nobilis. Na prvý pohľad od oka vypadal rovnako ako nobilis, ale jeho vetvičky dorastali len do
dĺžky cca 2 cm, potom stagnovali a časom začínali odumierať.
Neznechutilo ma to a ďalej som hľadal skutočný nobilis.
Po nejakej dobe sa nečakane objavil v Poľsku na aukčnej
stránke „Allegro“ spolu s mnohými ďalšími exotickými novinkami. Ale tentoraz som už bol opatrnejší. Veľa priateľov akvaristov sa však stalo obeťou nadmerného optimizmu. Predávaný Fissidens sa ukázal ako emerzná forma a nikomu z priateľov, ktorí si ho kúpili, sa ho nepodarilo udržať v pôvodnej
forme. Bohužiaľ, čestnosť predajcov, tak z Ázie ako aj našich
domácich, ešte zďaleka nie je dobrá. Často túžba rýchleho zisku je silnejšia ako jednoduchá ľudská bezúhonnosť.

(Foto: Armin Piątkowski)

Fissidens nobilis. (Foto: Armin Piątkowski)

17

Akvárium, číslo 23

KLUB.AKVA.SK

téma

Barbula sp. (Milimeter moss)
História tohto pekného a unikátneho machu je úplne bezprecedentná. Našiel sa v machoch z importov jedného z našich machových domácich fanúšikov (Marek – AFRA Torun).
Marek našiel niekoľko stoniek, ktoré stáli na počátku súčasnej
populácie tohto machu v akváriách.
Začiatky boli ťažké a vyžadovalo si veľa trpezlivosti, aby
z nájdených čriepkov bolo vypestované niečo, čo pripomína
chumáč machu. Keď bol mach vhodný na rozdelenie do častí,
tak som sa aj ja stal šťastným majiteľom malého chumáčika.
Z počiatočnej porcie sa mi podarilo vypestovať celé koberce tohto machu. Postupom času sa stal dostupný na mojich
aukciách rovnako ako aj u iných obdivovateľov machov a všeobecne bol pestovaný u veľa domácich a zahraničných akvaristov. Dlhý čas figuroval pod názvom „Milimeter moss“ a ja
som sa celý čas zamýšľal nad problémom skutočnej identifikácie tohto pekného machu, a to tým viac, čím dlhšie sa mi
nedarilo nikde na internete nájsť čosi podobného.
Tak som začal viac sledovať vlákna týkajúce sa identifikácií tohto machu na našich fórách. Z výsledku diskusií boli
načrtnuté pravdepodobné druhy, a tiež sa mi podarilo poslať
skupinu machov na identifikáciu dr. Benito C. Tanovi do Singapuru. Vo výsledku bol mach identifikovaný ako Barbula sp.
Bohužiaľ sa nepodarilo presne určiť, ktorý mach z rodu Barbula to je, vzhľadom na nedostatok informácií o mieste pôvodu machu. Aj tak to bol veľký krok od nálezu čriepku machu
k určeniu jeho druhu.

V súčasnej dobe mám ešte stále tento mach vo svojom
akváriu, kde teší moje oči a vzbudzuje záujem všetkých osôb
pozerajúcich moje akvárium.

(Foto: Armin Piątkowski)

(Foto: Armin Piątkowski)

Barbula sp. (Foto: Armin Piątkowski)
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Vesicularia reticulata (Erect moss)
Erect moss som si kúpil už dávno na stránkach „Allegro“
a od tej doby nepretržite zaujíma popredné miesto v mojom
akváriu. Pekný jasnozelený a hustý mach s tendenciou pre
vertikálny vzrast. Bohužiaľ zvykne odumierať odspodu a vyžaduje preto pravidelnú „aktualizáciu vyväzovania“. Pri dobrom osvetlení a dodávaní CO2 vytvára jednoduché vzpriamené vetvičky bez ďalších bočných výhonkov. Z mojich pozorovaní vyplýva, že pri slabšom osvetlení a bez pridávania
CO2 má väčšiu tendenciu strácať časť svojho kúzla – vzpriamený rast.
Zaujímavosťou je, že potom, čo získal veľkú popularitu
medzi akvaristami, mnohým sa z ich akvárií vytratil. Tento
problém sa dotýka hlavne Ázie, kde napr. v Singapure v krátkom čase tento mach vyhynul všetkým akvaristom. Do dnešného dňa sa nezistila príčina náhleho hnednutia a odumierania machu v ich akváriách. Tento mach sa tak stal raritou
na trhu a teraz len pár ľudí pestuje skutočný Erect moss vo
svojej zbierke machov.

K môjmu prekvapeniu, účasť na akcii zasielania vzoriek
machov k vedeckému projektu „Vytvorenie DNA kľúča pre
identifikáciu machov“ ukázala, že môj Erect moss bol jednou
z dvoch vzoriek, ktoré boli skutočným Erect mossom spomedzi mnohých zaslaných vzoriek z celého sveta.

(Foto: Armin Piątkowski)

Vesicularia reticulata. (Foto: Armin Piątkowski)

(Foto: Armin Piątkowski)

Preložené so súhlasom autora z:
[1] www.aquarminy.yoyo.pl

(Preklad: Miroslav Kret)

(Foto: Armin Piątkowski)
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PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S PESTOVANÍM MACHOV
Peter Škorvánek
Phoenix moss (Fissidens fontanus)

V krátkosti by som na začiatok uviedol zopár informácií
ohľadom mojich akvárií, v ktorých machy pestujem. Prvé je
200 l akvárium, kde funguje filtrácia, ohrievanie (na 25 °C),
svieti tam približne 120 W počas 12 hodín, CO2 pridávam
z burčiaku a niekedy prihnojím tekutým bežným hnojivom.
Druhá nádrž ma 20 l, bez ohrevu, bez filtrácie, bez CO 2 a hnojenia, svieti tam 11 W tiež 12 hodín.
Pri určovaní druhov a názvov som vychádzal hlavne z tejto
stránky: [1].

Jeden z novších machov v mojich nádržiach. Rastie u mňa
dosť pomaly, vláknitá riasa ho trochu prerastá, ale nedá sa
z neho dobre odstraňovať, lebo spolu s riasou „idú“ aj jemné
stonky machu. Na svetlejšom mieste je rast trošku rýchlejší,
ale zase sa tam rýchlejšie tvorí riasa. Mám ho iba v 200-vke.

Flame moss (Taxiphyllum sp.)
Vo väčšej nádrži ho mám od Akvazimy 2009. Pri kúpe bol
vysoký cca 0,5 cm a odvtedy narástol do výšky cca 10-12 cm.
Najskôr rástol priamo k hladine, podobne ako Stringy moss,
ale po dosiahnutí spomínanej výšky sa rast zastavil a jednotlivé stonky si začali „ľahať“, následovne začali z takýchto položených stoniek vyrastať ďalšie výhonky. Jeho rast je stredne
rýchly až rýchly a stonky sú pevné. Na korene sa prichytáva
vcelku dobre, aj keď nie moc pevne. Strihanie na určitú výšku
mu nevadilo. Pokusne som ho umiestnil aj do 20-tky, ale tam
je v tmavšom kúte a rast je pomalší a menej hustý.

Java moss (Taxiphyllum barbieri)
Rast je u mňa v obidvoch nádržiach stredne rýchly a relatívne bezproblémový. Akurát je medzi nimi rozdiel v hustote rastu, kde mach v 200-vke rastie viac na husto, čo bude
spôsobené asi väčšou intenzitou svetla. Občas sa robí vláknitá
riasa, ale relatívne dobre sa dá namotať na špajdľu a takto ju
z machu odstraňovať. Nevadí mu ani strihanie. Ku koreňom
alebo skalám prirastá celkom silno.

Taxiphyllum sp. (Foto: Peter Škorvánek)

Willow moss (Fontinalis antipyretica)
Takisto je u mňa od Akvazimy 2009 a rastie dosť rýchlo,
košatí sa každým smerom. Mal som ho v 200-vke na konári
a dosť tesne pod hladinou, takže tam bolo maximum svetla.
Mach síce rástol rýchlo, ale mal žltkastú farbu. Buď to bolo
spôsobené práve tým silným osvetlením, alebo aj vláknitou
riasou, ktorá tam vďaka silnejšiemu svetlu rástla rýchlejšie.
Po premiestnení bližšie ku dnu a do tienistejšieho miesta sa
riasa takmer vytratila a mach dostal krajšiu, zelenú farbu.

Taxiphyllum barbieri. (Foto: Peter Škorvánek)
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Triangle moss (Cratonneuron filicinum)
Posledný z machov zakúpených na Akvazime. Jeho rast je
skôr pomalší až stredne rýchly. Mal som ho stále na pôvodnej
nerezovej mriežke, pekné trojuholníkové tvary sa postupne
rastom akoby strácali, stonky sa začali otáčať smerom k hladine a mach akoby dostal taký „brčkavý tvar“.

Stringy moss (Leptodictyum riparium)
Rastie v 20-tke a v porovnaní s ostatnými machmi asi
najrýchlejšie, ťahá sa vždy priamo hore k hladine a tie stonky,
čo rastú hore, nemajú nejaké ďalšie bočné výhonky. Pokiaľ sa
ale dá stonka na ležato a pripevní sa o koreň alebo skalu, tak
začnú po chvíli z danej stonky vyrastať bočné výhonky, ktoré
sa potom opäť ťahajú priamo k hladine.

Singapore moss (Vesicularia dubyana)
Určením druhu som si istý iba tak na 80 %. Rastie pomaly
až stredne rýchlo, u mňa mu vyhovuje najviac polotieň.
Najviac machom u mňa vadili asi SAE :-). Síce vtedy nebol
žiaden problém s riasou, ale často bolo tiež ryby vidieť, ako
„vyhoľujú“ stonky machov.
Leptodictyum riparium. (Foto: Peter Škorvánek)

[1] www.aquamoss.net

Fontinalis antipyretica (vľavo hore) a Taxiphyllum sp. (v strede). (Foto: Peter Škorvánek)
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KTERAK ČESKÝ AKVARISTA K SRPATCE PŘIŠEL
Ondřej Ludvík
Když jsem byl Raviolkou požádán o napsání článku o Drepanocladus aduncus, prý proto, že jsem jeden z mála akvaristů, kteří tuto rostlinku v současné době v akváriu mají,
trochu jsem se zhrozil. Nepovažuji se totiž za zkušeného akvaristu a už vůbec ne pěstitele akvarijních rostlin. Rozhodl jsem
se proto místo návodu na pěstování napsat, jak se tato rostlinka ocitla v mém akváriu.
Jsem příznivcem používání materiálů z místní přírody,
a tak jsme se při zakládání otcova nového akvária vypravili do
nedalekého remízku. Místní lidé toto místo nazývají „v mokřinách“, ale bažiny tam již dávno nejsou. Dnes je to jen malý
převážně listnatý lesík obklopený zemědělskou půdou.
Po chvíli práce s rýčem a krumpáčem jsme si domů odnesli zbytek kořene po dávno pokáceném dubu. Asi dva měsíce se
máčel v nádrži na zahradě a poté byl po pečlivém očištění
přesunut do založeného akvária. K našemu velkému údivu se
po nějakém čase na kořeni začaly objevovat stélky jakéhosi
mechu; asi po třech měsících měl trs již několik centimetrů
v průměru. Pořídil jsem si jeho fotografii a na svých oblíbených akvaristických stránkách [1] si nechal poradit s určením

tohoto zvláštního mechu. Nakonec byl určen jako Drepanocladus aduncus, česky srpatka zahnutá. Bylo mi také vysvětleno, že se nejedná jen o mech rostoucí pod vodou, ale ve své
emerzní formě roste v nížinách i na podmáčených nebo jen
trochu mokrých loukách po celé Evropě.
Tuto rostlinku, která se sama dosti pevně přichycuje na
dřevinu, si velmi oblíbily krevetky, které v ní neustále hledají
něco k snědku.
Dnes srpatka roste kromě otcova akvária i v mém parapetním akváriu. Typově jde o stejná akvária osázená jihovýchodoasijskými rostlinami (hlavně několika druhy kryptokoryn a hnědovkou). Rozdíl je ve velikosti (otcova nádrž má
720 l, má parapetní jen 20 l) a také v osvětlení (otcova nádrž
je osvětlena zářivkami T5, ale v přepočtu jen 0,17 W/l, a má
parapetní jen přirozeným denním světlem). Proto si dovolím
tvrdit, že srpatka je na světlo nenáročná rostlinka (ostatně
jako většina mechů), která nepotřebuje ani jinou zvláštní péči.

[1] www.rybicky.net

Drepanocladus aduncus. (Foto: Ondřej Ludvík)
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Drepanocladus aduncus. (Foto: Ondřej Ludvík)

Vesicularia dubyana. (Foto: Martin Bórik)
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MACHY U RYBKY
Eva Naďová
Prvým machom, ktorý mám v akváriu odkedy sa akvaristike venujem, je dnes hádam najrozšírenejší a najdlhšie
pestovaný druh – Vesicularia dubyana alebo tiež jávsky
mach. Pochádza z juhovýchodnej Ázie, kde rastie vo vlhkom
prostredí na kmeňoch stromov alebo kameňoch. V akváriu
vyzerá veľmi efektne prichytený o kúsok koreňa alebo kameňa. Dokáže tak časom vytvoriť nádherné útvary, ktoré svojou jemnosťou krásne dotvárajú celkový vzhľad akvária.

U mňa sa jávskemu machu najviac darilo v akváriu, kde
rástol niekoľko rokov bez väčších zásahov. Vtedy som na ňom
pozorovala dokonca tvorbu výtrusníc.

Výtrusnica jávskeho machu. (Foto: Eva Naďová)

Podľa mojej skúsenosti sa mach stáva kompaktnejším
a hustejším vtedy, keď mu občas najdlhšie výhonky skrátim
a nožnicami cielene pristrihnem do požadovaného tvaru. Takýmto pravidelným pristrihnutím sa dá tiež predísť odhnitiu
spodných vrstiev machu, ku ktorým sa dostáva čoraz menej
svetla, preto časom odumrú. Tým zároveň životnosť machového útvaru podstatne predĺžime.
Pri pestovaní machov sa vždy stretávam s jedným neduhom – a tým sú vláknité riasy, tzv. žabí vlas. Nech sa o machy
starám akokoľvek poctivo, vždy sa mi v ních riasa objaví.
Zrejme k tomu prispieva ich jemná štruktúra, na ktorej sa
ľahko zachytávajú rôzne nečistoty a prispievajú tak k tvorbe
žabieho vlasu. Tento problém sa mi podarilo aspoň čiastočne
vyriešiť častejšou výmenou vody, čo tvorbu riasy síce nezastavilo úplne, ale aspoň ju výrazne spomalilo. Zároveň každý
týždeň pri výmene vody hadicou odsajem prípadný detrit
priamo z machu.
Okrem dekoratívnej funkcie sa mi machy v akváriu výborne osvedčili ako substrát pri nerese rýb či ako útočište malým
vyliahnutým rybičkám pred hladnými rodičmi. Zároveň je to
pre ne aj výborný zdroj prvej potravy, keďže sa v ňom zdržiava množstvo mikroorganizmov. Mach vytvára ideálne prostredie aj pre krevetky, ktoré sa v ňom s obľubou pasú.

Koreň obrastený jávskym machom. (Foto: Martin Bórik)

Ja tieto machové „vankúšiky” využívam vďaka ich ľahkému tvarovaniu hlavne ako prechod medzi rôzne vysokými
druhmi rastlín. Na to, aby sa mu darilo, však nepotrebuje
nevyhnutne žiaden podklad, stačí ho zaťažiť kamienkom.
Jávsky mach je veľmi odolná a nenáročná rastlinka, či už
na teplotu, parametre vody alebo intenzitu osvetlenia. U mňa
rástol rovnako v slabo osvetlenom akváriu bez akéhokoľvek
hnojenia, navyše v tieni veľkého koreňa, ako aj v intenzívne
osvetlenej nádrži s množstvom živín pridávaných kvôli iným
rastlinám. Spočiatku rastie pomaly, no keď si zvykne na podmienky v konkrétnom akváriu, jeho rast je pomerne rýchly
a ak zanedbáme pravidelnú údržbu, dokáže sa šikovne pozaplietať medzi iné rastlinky, spomedzi ktorých sa už neskôr
ťažko vyťahuje.
Preto, ak ho chceme dlhodobo udržať v požadovanom tvare, je nevyhnutná jeho pravidelná údržba v podobe strihania
a skracovania. Po takomto zásahu odstrihnuté časti machu
nevyplávu na hladinu, ale klesajú ku dnu, odkiaľ by bolo
odstraňovanie jednotlivých kúskov, navyše po prichytení sa
k okolitým predmetom, dosť prácne. Preto robím skracovanie
vždy pred výmenou vody v akváriu, kedy odstrižky jednoducho odsajem hadicou.

Krevetka kŕmiaca sa v jávskom machu. (Foto: Martin Bórik)
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Zhruba pred rokom som sa dostala k jednej machovej
raritke – Fissidens fontanus. Čo sa týka starostlivosti oň,
tá je podobná ako pri Vesicularia dubyana, no na rozdiel od
neho však Fissidens u mňa rastie veľmi pomaly. To je z hľadiska starostlivosti hlavne pre lenivých akvaristov vlastne aj
výhoda – nie je potrebné časté strihanie a po dosiahnutí
požadovaného tvaru je dlhodobo „bezúdržbový“ :-).
Pomalší rast ho však zároveň predurčuje k tomu, že je ešte
náchylnejší na zariasenie – teda u mňa je tomu tak – mám
pocit, že riasy sa v ňom tvoria intenzívnejšie ako je to u Vesicularia dubyana. Napriek tomu je pre mňa výzorom fissidens
málinko krajší, svojim rastom mi pripomína vetvičky ihličnanov v lese.
Na zopár zahraničných akvaristických portáloch som sa zo
skúseností niekoľkých akvaristov dočítala, že v chladnejšej
vode je jeho rast rýchlejší. Túto skúsenosť potvrdiť neviem,
ja mám v akváriu bežnú izbovú teplotu 23-26 °C. Jeho nároky
na kvalitu vody posúdiť neviem, keďže ho pestujem len v akváriu s intenzívnym osvetlením a vodou bohatou na živiny.
Na rozdiel od jávskeho machu tvorí Fissidens pomerne
bohatý systém rhizoidov (pakorienkov), vďaka ktorému sa
rýchlo sám prichytí k podkladu a preto ho nie je potrebné
veľmi často nanovo preväzovať. Tieto pakorienky sa u mňa
vytvorili už po 2 týždňoch od jeho vloženia do akvária.

téma

Príchytné pakorienky Fissidens fontanus. (Foto: Eva Naďová)

Tento „klobúčik” vyrástol z asi 4 cm kúska za pol roka. (Foto: Eva Naďová)
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MOJE PRVNÍ ZKUŠENOST S MECHY
Tomáš Kubík
Už když jsem se v zimě dozvěděl, že je v plánu číslo věnované akvarijním mechům, zhrozil jsem se. Jediným mechem,
který jsem předtím pěstoval, byl jávský mech. Naštěstí jsou
mechorosty v kurzu a na brněské akvaburze bylo k dostání
poměrně velké množství různých druhů. Koupil jsem si čtyři:
Peacock moss – Taxiphyllum sp., Willow moss – Fontinalis
hypnoides, Fissidens fontanus a játrovku Riccardia chamedryfolia a těšil se, jak se jim bude u mě dařit, ale opak byl
pravdou. Za začátku to totiž vypadalo, že můj pokus o pěstování mechů skončí fiaskem, ale vše se v dobré obrátilo.
Takže pěkně od začátku.

Asi měsíc jsem s řasou takto bez úspěchu bojoval, měl
jsem chuť všechno vyházet a začít znovu. Naštěstí mě napadla
spásná myšlenka. V Brně jsem měl společně s Khanhem přednášku o zakládání nádrže bez rostlin, blízké biotopu Amazonie. Zmiňoval jsem při ní, že mám u takových nádrží v boji
s řasou vynikající zkušenosti s umístěním jakékoli běžné pokojové liány, v mém případě to byl Philodendron erubescens.
Prostě uříznu kus rostliny a umístím ho mezi kořeny trčící
nad hladinu tak, aby listy byly nad vodou a spodní část byla
pod ní, aby měla možnost zakořenit. Za nějakou dobu rostlina
vyžene kořeny, které z vody vysají veškeré živiny a zároveň
akváriu dodají na přirozenosti.

Z různých článků a rozhovorů se známými jsem si zapamatoval jedno pravidlo: Nedávej mechy do čerstvě založeného
akvária, kde je řasa. Mohla by ho zničit. Zbytek jsem moc
nevnímal, myslel jsem si, že pěstování mechů bude pohoda.
V tu dobu jsem měl dvě akvária podle mě vhodná k jejich
umístění. Obě jste mohli vidět v předchozím čísle Akvária,
vystavoval jsem je v Brně. To menší funguje už docela dobře,
takže by se dalo říci, že je „zajeté“. Větší akvárium v tu dobu
fungovalo necelé dva měsíce, počáteční invaze řas už ustupovala a já si bláhově myslel, že do něj můžu některý z mých
mechů umístit.
Zpočátku jsem nechtěl vymýšlet nějaké náročné kompozice. Prostě jsem si řekl, že mechy jednoduše přivážu vlascem
ke kořenu. To znamenalo změnu vzhledu větší nádrže. Kameny jsem vyměnil za hezky tvarovaný kořen, na kterém našli
svoje místo Fissidens a Willow moss. Riccardii a Peacock
moss jsem koupil přivázané na kovové mřížce. Peacock moss
jsem i s mřížkou provizorně umístil na kořen. Riccardia putovala do akvária menšího, kde doplnila kobereček tvořený
hlavně Hemianthus callitrichoides.
Zpět k většímu akváriu. Při umisťování mechů jsem udělal
dvě velmi výrazné chyby. Fissidens původně pravděpodobně
rostl v dobře prohnojeném substrátu. Mě však vůbec nenapadlo mechy propláchnout. Určitě si dokážete představit, jak
to vypadalo, když jsem Fissidens na kořeni do akvária vložil.
Voda byla v tu ránu zakalená. Okamžitě jsem přistoupil k částečné výměně vody a propláchnutí mechů – ale znáte to,
neudělal jsem to dokonale.
Po odstranění kamenů bylo potřeba na jejich místo přidat
trochu substrátu. Použil jsem ADA amazonia II powder, začal
jsem ho proto po lžících přidávat. Až byla práce téměř hotová,
uvědomil jsem si, že se ADA substráty musí nejdřív „zajet“.
S hrůzou jsem přestal a očekával, co se v nastávajících dnech
stane. Tak trochu alibisticky jsem si namlouval, že v akváriu
je už kytek dost a zvládnou to. Jenže opak byl pravdou, řasa
začala i při výměně třetiny vody dvakrát týdně bujet a nebylo
možné se jí mechanicky zbavit.

Kořeny ve vodě zakořeněných rostlin můžou vypadat
zajímavě. (Foto: Tomáš Kubík)

Fissidens před odřasením... (Foto: Tomáš Kubík)

... a po přibližně čtrnáctidenní kůře. (Foto: Tomáš Kubík)
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Jednu takovou nádrž doma mám, a tak jsem do ní dal
Peacock moss, který byl v tu dobu v žalostném stavu. Kompletně zarostlý řasou. Nebyl jsem si ani jistý, jestli na mřížce
pod řasou ještě nějaký je. Během čtrnácti dnů byla řasa pryč
a do akvária putoval i Willow moss a Fissidens. Po této ozdravné kůře jsem všechny mechy přesunul do malé nádrže,
kde roste Riccardia sice velmi pomalu, ale bez problémů.

téma

Po několika týdnech pěstování v nové nádrži to vypadá,
že se mechy vzpamatovávají. Z Peacock moss mi zbylo jen pár
větévek. Snad to zvládne. Zato Fissidens začíná vypadat
docela k světu a největší radost ze všech druhů mi teď dělá
Willow moss. Roste docela rychle a já už pomalu začínám
uvažovat, jak s ním originálně naložit při mých aquascapingových pokusech.

Listy nad hladinou jsou krásné. (Foto: Tomáš Kubík)
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VIAZANIE MACHOV PODĽA ARMINA
Armin Piątkowski
Keď príde reč o viazaní machov, tak z veľkého množstva
spôsobov je každý dobrý za predpokladu, že mach pevne pridržiava na podklade. Osobne dávam prednosť jednoduchej
čiernej niti. Ta je síce viditeľná prvé dni po obviazaní, ale po
2 týždňoch na tom prestáva záležať, nakoľko machy ju pokryjú. Mach treba obviazať niťou tak, aby dôkladne držal na podklade, na ktorom má rásť, a nerozširoval sa po celom akváriu.
Pri hrubších a nepoddajných machoch nemusí byť rastlinka veľmi husto obviazaná. Stačí priviazať vetvičky k podkladu v 2-3 bodoch.
Drobné a jemné druhy s malými vetvičkami, ako napr.
Fissidens fontanus, treba obviazať nahusto závitom tak, aby
vetvičky neboli odnesené prúdom vody. Podobne ako Fissidens fontanus, aj Mini Pellia (pečeňovka Riccardia chamedryfolia – pozn. prekl.) vyžaduje rovnako dôkladné prichytenie na podklad hustým obviazaním. Subwassertang (Lomariopsis lineata – pozn. prekl.) nevyžaduje až také husté prichytenie, ale je treba dať pozor na to, aby nebol vyviazany príliš pevne, lebo hrozí rozdrvenie jemných stielok rastliny.

(Foto: Armin Piątkowski)

(Foto: Armin Piątkowski)

(Foto: Armin Piątkowski)

Preložené so súhlasom autora z:
[1] www.aquarminy.yoyo.pl
(Foto: Armin Piątkowski)

(Preklad: Miroslav Kret)
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VIAZANIE MACHOV PODĽA KRTA
Miroslav Kret
Osobne používam spôsoby tri: čierna niť, rybársky silon
a zelená sieťka od ovocia. Všetky sú v pohode a majú svoje
výhody a nevýhody.
Čierna niť – po čase sa rozpadne, čo je ideálne ako bezproblémové odstránenie cudzieho materiálu v akváriu, ale zároveň je nevhodná napr. pre druhy, ktoré neprirastajú a odumierajú pri väčšej výške porastu (Erect moss).
Rybársky silon – neškodný, pri vhodne zvolenej farbe
aj takmer neviditeľný. Ideálny pre všetky machy. Ak je dobre
ukončený uzlom, nevidieť plávať volný koniec po akvariu.
Sieťka – v kombinácii s prísavkami vhodná na vytvorenie
steny z machu, ale aj prvé prichytenie machov na tvarovo
komplikované podklady na väčšej ploche. Po čase prerastie
machom a nie je viditeľná.

Machová stena, vytvorená za pomoci sieťky a prísaviek.
(Foto: Miroslav Kret)

Komplikovaný tvar podkladu nie je pre sieťku žiadny problém. Prichytená Riccardia a Christmas moss. (Foto: Miroslav Kret)
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GALÉRIA MACHOV:
TYPICKÉ ŠTRUKTÚRY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV
Miroslav Kret a Peter Szalay
Miroslav Kret:
Jednotlivé druhy machov sa medzi sebou líšia nielen svojím typickým celkovým vzrastom, ale pri bližšom pohľade
majú svoju typickú štruktúru jednotlivé stonky, je rozdiel
aj medzi „púčikmi“, štruktúra a tvar jednotlivých lístočkov
je úplne odlišná. Pri prezeraní a určovaní jednotlivých druhov
je niekedy nutné siahnuť po mikroskope, porovnať a identifikovať skúmaný druh.
Už v návrhu textov celého „povídaní o mechoch“ som mal,
podľa vzoru na webe [1], myšlienku aj v našich podmienkach
urobiť obdobné fotoporovnanie. No a koho osloviť z našej
akvakomunity, ak nie jedného z najlepších fotografov na fóre
– salika. Keďže súhlasil s fotením, poslal som mu vzorky
z každého druhu, čo som mal v akvárku. Pre malý objem
jedného a neistotu v inom druhu machu, som oslovil žilinských kolegov inxflagranti (Triangle moss) a rybco (Erect
moss), aby mi poskytli nejaké kúsky, za čo im touto cestou
ďakujem.
Peter Szalay:
K mikroskopu a foteniu – tútú problematiku nájdete podrobnejšie rozpísanú v Akváriu č. 6. Také stručné zhrnutie:
Používam starý fotoaparát s 6x opt. zväčšením (Panasonic
DMC-LZ1, áno, ešte stále, aj keď dnes mi zase pekne padol...),
starý ruský mikroskop, vyberateľný okulár (10 x). Používam
jeho najmenšie zväčšenie 3,7/0,11 a jednoduchý statív.
Celé poskladanie a samotné nastavenie je jednoduché, treba si len na fotenie vybrať slnečný deň. Pod umelým osvetlením je pozorovanie bezproblémové, ale fotky sú pri slnku lepšie. Vypnutá stabilizácia, režim makro, jeden stredový ostriaci
bod, oneskorenie spúšte. Nasvietenie korigujem zrkadielkom,
natočením, rukou... skúšam.
A teraz k machom – profi príprava a balenie kolegu Krta
veľmi pomohlo, palec hore. Pekné zdravé vzorky, už len si
značiť série fotiek, lebo pri tých detailoch sa človek ľahlo
popletie. Pár fotiek každého machu bez druhého vrchného
krycieho skla, len tak navoľno. Ďalšie foto vzorka s vodou
jemne pritlačená medzi dvomi sklami.
A tu sa dostávam k veci, ktorú som spomínal Krtovi už
pred samotným fotením. Rozdiely sú vo veľa prípadoch naozaj minimálne, poprípade pre mňa ako laika žiadne. Keď tie
machy vidíte v akváriu, podľa vzhľadu a špecifického rastu
ich ľahko identifikujete, ale keď ich takto porovnáte zväčšené
na konkrétne drobné lístky, rozdiel je preč.
U mňa je favorit rastom Weeping moss, pekne drží zostavu, atraktívny a zaujímavý tvarom je Phoenix a Willow moss.
[1] www.killies.com/Truthaboutmosses.htm

(Foto: Peter Szalay)
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Vesicularia dubyana (Singapore moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

Taxiphyllum barbieri (Java moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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Vesicularia reticulata (Erect moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

Vesicularia ferrieri (Weeping moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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Taxiphyllum sp. (Flame moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

Cratonneuron filicinum (Triangle moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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Leptodictyum riparium (Stringy moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

Barbula sp. (Milimeter moss)
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Fissidens fontanus (Phoenix moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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Fontinalis hypnoides (Willow moss)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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POUŽITÍ MECHŮ V AQUADESINGU
Tomáš Kubík
Díky velkému množství druhů můžeme mechy v akvarijní tvorbě použít jakkoli, meze se nekladou. V zásadě se mech
zkrátka k něčemu přiváže a nechá se rozrůst. Mechy jsou obrovsky tvárné a různorodé. Díky tomu se s nimi dá skutečně
vyhrát. A tak akvaristé vymýšlejí někdy naprosto výstřední kreace.
Nejběžnější variantou, jak s téměř jakýmkoli druhem mechu většina akvaristů naloží, je ta, že ho prostě přiváží ke
kořenu. Mech se tam po čase nádherně rozroste a výsledek
připomíná větve, které už v přírodě leží pěkně dlouho. Tímto
způsobem se dá vcelku jednoduše navodit pocit, že je akvárium opravdu přírodní a přirozené, ale dá se tím také celý vzhled akvária zkazit. Někdy prostě akvaristé cpou větve
s mechy i tam, kam se vůbec nehodí. Samozřejmě že záleží
na vkusu každého z nás, ale každopádně je dobré před pořízením mechu přemýšlet nad tím, jestli se do našeho akvária
hodí nejen po stránce pěstebních nároků.
Někteří akvaristé se však snaží vytvářet krajinky. Mechu
a kořenům tak dají podobu stromů. V tomto případě má
mech nahradit estetickou funkci listí. Existují dvě možnosti
znázornění stromů mechem.
První je pohled z dálky, kdy mech napodobuje vrcholky
stromů. Zde se používá vzpřímeně rostoucích druhů, jako je
např. Vesicularia reticulata (Erect moss). Mech se připevní
na jakýkoli předmět trčící do prostoru. Až obroste, je potřeba
ho zastřiháváním udržet v požadovaném tvaru.
Druhý pohled je dominantní strom. V tomto případě je
nutné vytvořit i kmen a větve. Stvárnění stromu v akváriu
je velmi složité. Dílo často nevypadá důvěryhodně. Určitě je
dobré připomenout si, že nejlepší díla aquascapingu vznikají
v Asii, odkud pochází i umění zabývající se přímo stromy,
a to tvorba bonsají. Bonsaje jsou zmenšenou napodobeninou
stromů, ne však jejich věrnou kopií, jsou jen jakousi zkratkou
nebo zjednodušením opravdových stromů, kde je využito jen
základních principů vnímání krásy člověkem. Zní to složitě,
ale je to vlastně o tom, že za ty stovky let bonsajisté vypozorovali, že strom prostě vypadá lépe, když se vyvarují určitých
věcí. Aplikovat přesná pravidla tvorby bonsají je samozřejmě
zbytečnost, ale pro toho, kdo chce vytvořit něco jako strom
v akváriu, může být nastudování podobných zákonitostí
základním vodítkem při výběru a úpravě vhodného kořene
a také obrovským ulehčením cesty k povedenému dílu.
Dalším velmi důležitým krokem je správně zvolit druh
mechu. Doporučit lze druhy, které rostou kaskádovitě jako je
Fontinalis hypnoides (Willow moss) nebo Vesicularia ferrieri
(Weeping moss), ale je také samozřejmě možné použít druhy jiné. Zaleží na našich představách. Vždy si však musíme
uvědomit, že jen důkladným promyšlením záměru je možné
dosáhnout dobrých výsledků. V horším případě se z celého
výtvoru stane kýč.

Toto akvárium má znázornit pařez obrůstající mechy. Není
zatím dlouho založeno, takže je v rohu umístěn i Hemianthus micranthemoides, který má pomoci při zajíždění
akvária. Na vytvoření trávníčku jsem použil Fissidens
fontanus zasazený přímo do substrátu a Riccardia
chamedryfolia přivázanou na mřížky. Na pařezu je
připevněn mech, s jehož určením si nejsem jistý. Doufám,
že se jedná o Vesicularia ferrieri (Weeping moss).
(Foto: Tomáš Kubík)

Jen pro zajímavost: Dlouho jsem přemýšlel, jak efektně
upravit konec pařezu trčící z vody. Použil jsem emerzně
pěstovaný Hemianthus callitrichoides. O tom napíšu
někdy příště. (Foto: Tomáš Kubík)
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Takhle nějak se může mech po čase rozrůst. Je to ideální příklad toho, jak s ním naložit.
(Autor akvária i fotografie: Tomáš Zouplna)

Mech je možné přivázat i na kameny. Moje zkušenost
s Vesicularia dubyana je však taková, že ne každý kámen je
k tomu vhodný. Často se stane, že mech nikdy pořádně nepřiroste. V takových případech je potřeba občas ho převázat, a to
mě vždycky po čase přestává bavit. Navíc to ani nevypadá
přesvědčivě, protože není nad to, když mech přiroste k podkladu a pomalu se rozrůstá. Mechy není samozřejmě ke kamenům nutné přivazovat. Docela dobře jdou použít k vyplnění různých škvír a prostor mezi skalami.
Dalším způsobem, který nabízí opravdu neomezené možnosti, je přivazování mechů k různým mřížkám a sítím. Z nich
jdou totiž vytvarovat téměř jakékoli tvary. Nejzákladnějším
použitím mřížky je mechové pozadí, avšak když mřížku zvlníte a pokřivíte, může vzniknout hodně zajímavý podklad
k další tvorbě. Najednou vás přestane omezovat přílišný sklon
dna, jenom přemýšlíte, jak toho využít. Kdo chce, může vytvořit třeba i trojrozměrné objekty. Je však potřeba počítat
s tím, že se mech rozroste a po čase se může stát, že tvary
ztratí svůj půvab nebo odumřou přichycená vlákna a zbytek
mechu nám uplave. Tomu zabráníme pravidelným stříháním.
Měli bychom si také uvědomit, jakého efektu chceme dosáhnout. Pokud plánujeme pravidelný, rovnoměrný porost
v malém akváriu, je vhodné použít spíše játrovku Riccardia
chamedryfolia. Vytvoření něčeho podobného ve velké nádrži
je zvláště kvůli jejímu pomalému růstu problematické. V případě, že chceme nechat zarůst nízkým porostem mechů velké
akvárium, je dobré uvažovat o jiném druhu, jako je například
Fissidens fontanus, který je možné zasadit i přímo do substrátu.

Z předchozích řádků může někdo odvodit, že je k pěstování mechů nutná poměrně náročná pravidelná údržba.
Jenže existuje i jiná možnost: dát mechům volnost a přizpůsobit nádrž jim a nechat je růst, protože jsou to rostliny, které
svou krásu ukazují až po čase, což je podle mě ideální cesta,
jak s nimi naložit. Mechy si opravdu zaslouží nádrž přizpůsobenou jejich nárokům. Nejdůležitější je vždy vybrat správný
druh tak, aby jeho přirozený růst korespondoval s našimi
představami.

Mechy se dají použít i při tvorbě paludárií. Vytváří totiž
emerzní formy, které dotvoří ostrůvky.
(Foto: Tomáš Kubík)
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PET
Tomáš Kubík
Pet byl pro mě osobou známou z vyprávění, ale nikdy jsem se s ním nesetkal. Rostlinkář tělem i duší, který zkrátka ví, jak
na to. Jeho akvária byla vždy úplně o něčem jiném než nádrže ostatních akvaristů. Chtěl jsem se dozvědět, jak je to s riccií
"Pet", jeho hnojivem, a chtěl jsem vidět jeho místnost plnou rostlinných akvárií. Vyrazil jsem tedy za ním se stohem otázek.
Nedávno sis pořídil ojedinělou „jeskyni". Je to sklepní místnost plná nádrží, zařízených jen a jen k pěstování rostlin a testování různých vychytávek, o kterých píšeš na svých stránkách [1]. Pojďme některé
z nich probrat. Poprvé jsem o tobě slyšel v souvislosti s Riccia fluitans. Tvoje koberečky a neplovoucí
forma Riccia "Pet" jsou naprosto úžasné. Jak se ti ji
podařilo oddělit od normální formy a jak tě to vůbec
napadlo?
S neplovoucí formou této rostlinky se setkala asi většina
akvaristů, kteří ve svých akváriích vytváří dlouhodobě koberečky z Riccia fluitans. Začnou se objevovat tmavě zelené neplovoucí chomáčky a stávají se v akváriu plevelem.
Zpočátku mne vůbec nenapadlo, že bych mohl tuto tmavě
zelenou formu oddělit, nebo dokonce pěstovat.

Až ve chvíli, kdy mi dokonale zaplevelila velikánské trsy
Hemianthus micranthemoides a Eleocharis, jsem se rozhodl
vzít ji na milost a udělat z nevítaného hosta součást akvária.
Velmi rychle jsem zjistil, že pravidelným střihem houstne
a dají se z ní vykouzlit nejrůznější „mechová zákoutí“. Práce
s ní byla najednou úplně něčím jiným, než jsem doposud
znal, a pohltila mě na poměrně dlouhou dobu. Bohužel je tato rostlina opravdový plevel a dokáže dusit celé akvárium,
což přináší mnoho práce při údržbě. Na druhou stranu je
požehnáním pro krevetky, které v ní hledají úkryt a potravu.
Dnes už ji budeš v mých akváriích těžko hledat. Snažím
se posunout spíše k akváriím vyžadujících minimální údržbu
a tam už nemá místo. V poslední době jsem se začal zajímat
o pěstování mechů a slibuji si od nich podobný dekorační
účinek s menšími nároky na údržbu.

Rozrůstající se Riccia "Pet". (Foto: Petr Jalový)
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Takhle to vypadá, když se Riccia "Pet" neudržuje. (Foto: Petr Jalový)

Ještě pár slov ke zmiňované jeskyni. Před Vánocemi jsem
se rozhodl, že si splním klukovský sen a malou sklepní místnost upravím jako akvarijní „jeskyni“. Už v minulosti jsem
zde měl umístěno několik akvárií mezi zavařeninami a starým harampádím. Nově jsem místnost vydláždil a zařídil
důstojněji. Je zde šest tři sta litrových akvárií a v současnosti dostávají jedno po druhém konečnou podobu. Zde se
budu moci zabývat tím, co mě na akvaristice nejvíce přitahuje, tedy ověřování nových nápadů, ať už vlastních a nebo
lidí stejně ujetých.

A tak bylo pro mne celkem přirozené, že se dříve nebo
později pustím i do míchání vlastních hnojiv.Touto problematikou se zabývám několik let. Prakticky od chvíle, kdy se
mi do rukou poprvé dostalo hnojivo PMDD. Tenkrát při jeho
použití a současné aplikaci CO2 se mi zdálo, že se v mém
akváriu odehrál zázrak. Najednou všechno rostlo takovým
tempem, že jsem rostliny nestačil rozdávat.
Časem se ze zázraku stal standard a ještě později jsem si
začal uvědomovat slabá místa. A tak začalo moje vzdělávání, experimentování, míchání, luhování, testování. Často
jsem se dostával do slepých uliček a musel se vracet zpět.
Smiřovat se s neúspěchy bylo asi to nejobtížnější. O to příjemnější jsou ale potom úspěchy. V žádném případě se zde
nechci pasovat do role odborníka na akvarijní hnojiva. Jsem
spíše jen nadšený amatér, kterému jeho zápal občas přinese
něco pozitivního.

Sám si mícháš hnojiva. Navíc nepoužíváš jen běžně
dostupné sloučeniny, ale dodáváš do nich i stimulátory a přírodní algicidy, které zamezují růstu řas.
K tomu člověk potřebuje spoustu času a také vědomostí. Jak dlouho na vývoji už pracuješ? Co bylo
nejobtížnější?
Jsem původním povoláním agronom, a i když mé další
vzdělání i profesionální dráha šly časem úplně jiným směrem, kus zemědělce ve mně zůstal. Nepatřím k akvaristům,
kterým stačí sednout k akváriu a kochat se krásou ryb a
rostlin. Patřím k těm, kteří při pohledu do nádrže okamžitě
začnou přemýšlet, jestli ta rostlinka vpravo by nepotřebovala někam přesadit, jestli by nešel vymyslet ještě účinnější
difuzér na CO2, že je potřeba otestovat vodu atd. Akvaristika
je pro mne nekončící cesta.

Dokonce sis vytvořil tři druhy hnojiv: můžeš nám
o nich říct něco bližšího?
Recepturu pro hnojivo START jsem si vytvořil pro moje
nově založená, nezaběhnutá akvária. Mnozí jistě namítnou,
že obecná praxe nedoporučuje hnojení do takových nádrží
a stačí jen častější výměna části vody. To pravda být může
a nemusí. Voda, která teče ve většině měst z kohoutku, je jen
vzdáleně příbuzná s vodou v domovině velké části rostlin,
které pěstujeme. Velmi často neobsahuje ani to základní pro
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nastartování dobrého růstu. V takovém případě je nezbytné
chybějící látky do vody přidat v podobě vhodného hnojiva.
V čerstvě založených akváriích se také často potýkáme s invazí nejrůznějších řas. I tomuto problému lze alespoň částečně předejít zmíněnou podporou růstu rostlin a aplikací přírodních algistatik.
Hnojivo OPTIMA si míchám pro akvária s podílem
jak stonkových rostlin, tak kryptokorin a echinodorů. Jde
o kompletní hnojivo obohacené o přírodní výluhy. Neobsahuje dusičnany a fosfor.
Nejsilnější hnojivo INTENZIV využívám v nádržích hustě
zarostlých převážně stonkovými rostlinami, kde je třeba dodávat i dusičnany a fosfor. Potřeba těchto hustých porostů
je obrovská a v zaběhnutých akváriích používám převážně
toto hnojivo.

na řasy víme také a akvárium se po takovém zásahu dlouho
vzpamatovává. Tudy rozhodně pro rostlinkáře cesta nevede.
Naproti tomu existují přírodní algicidy, které jsou mnohem šetrnější. Jejich účinky jsou algistatické, nikoliv algicidní. To znamená, že v nádržích silně napadených řasou už
toho mnoho nezmohou, ale jsou výbornou prevencí a mají
i celkově příznivý vliv na procesy v akváriu. Je tedy ideální,
pokud jsou součástí hnojení. Dají se získat například luhováním některých přírodnin, a zde se nám otvírá cesta k experimentování na poli velmi málo probádaném.
V přírodě nás často uchvacují lesní tůně plné organického odpadu a přesto s křišťálovou vodou a bujnou vegetací. Napadá nás mnoho otázek souvisejících s akvaristikou.
Na mnohé odpověď známe, ale mnoho jich ještě zůstává
nezodpovězeno. Co vše by se dalo napodobit? V akvaristice,
a nejen v ní, je například známo využití ječné slámy. Bývá
aplikována většinou až ve chvíli silného rozvoje řas. Protože ale její účinek je algistatický, bývá toto opatření bezvýznamné. Naopak, je výbornou prevencí. Jsou také známy částečné algistatické účinky listů dubu letního, javoru
a dalších.

Mazlík únor 2008. (Foto: Petr Jalový)

Doporučil bys míchání vlastních hnojících směsí
i mírně pokročilému rostlinkáři? Na co si dát pozor?
Míchání vlastních hnojiv je poměrně nákladná záležitost.
Chemikálie jsou drahé a dají se koupit jen ojediněle v opravdu malém množství. Považuji to za zbytečný luxus pro
akvaristu, který má doma jedno či dvě akvária. Je to spíše
zábava pro nadšence. Pokud se ale do něčeho takového pouštíme, měli bychom postupovat s rozmyslem a respektovat
osazenstvo našich akvárií. Chovám v nádržích krevetky
několika druhů, našli u mě domov šneci Neritina. Žádné
z hnojiv nesmí těmto citlivým chovancům ublížit. Vždy je
dobré dívat se na akvárium jako na samostatný kompletní
malý svět. A tomu se snažím podřídit svoje konání. Bavíme
se o hnojivech, ale k tomu, aby tento malý svět dobře fungoval, nestačí ani to nejlepší hnojivo. Tajemství akvaristiky
je zakleto do schopnosti uvádět do harmonie všechny faktory, které na něj působí. Především světlo, teplo, množství
rostlin a živočichů, CO2, hnojení.

Mazlík září 2008. (Foto: Petr Jalový)

Mazlík listopad 2008. (Foto: Petr Jalový)

Hnojíš tedy jen do vody. Jako dno používáš běžný
říční písek zrnitost 2-4 mm bez jakýchkoli přísad.
Jaký je tvůj názor na přidávání hnojiv do dna a na
speciální substráty?
Přiznám se, že jsem svého času zkoušel míchat i vlastní
substráty s podílem jílu, rašeliny, listovky a dalších příměsí.
Dno pak musí v akváriu zůstat prakticky nedotknutelné a to
považuji za velkou nevýhodu. Ale uznávám, že pro některé
akvaristy může být takovéto pěstování rostlin přitažlivé a
má i jisté přednosti.
Moderní komerční substráty vyzkoušené nemám. V poslední době zůstávám u toho, co se mi osvědčuje nejvíce.
Hnojení do vody a čistý říční písek.

Vývoj jde pořád dopředu, určitě svá hnojiva pořád
vylepšuješ. Co tě v tomhle ohledu v poslední době
zaujalo?
Už jsem se zmínil, že jsem se nedávno pustil do pěstování
mechů. Hnojivo speciálně pro mechy je pro mne výzva do
budoucna a na experimentování v této oblasti se opravdu
těším.
Vím, že přesné složení hnojiv je tajné, ale přesto se
zeptám: Prozradíš nám něco o algicidech, které používáš?
Z komerčních přípravků proti řasám známe chemické
algicidy, které působí na řasy destruktivně. Že to není jen
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Mechové království. (Foto: Petr Jalový)

Tématem tohoto čísla jsou mechy. Ty s nimi máš taky
své zkušenosti. Dokonce máš založenu celou mechovou nádrž. Jak se jim u tebe daří?
S mechy mám zkušenost velmi krátkou a i já sám stále
hledám a hltám nové informace. Zatím mohu jen konstatovat, že mají obdobné nároky jako většina ostatních mnou
pěstovaných rostlin. Při intenzivnějším osvětlení a hnojení
rostou rychleji. Jen je třeba dávat pozor na teplotu, kterou
je lépe držet pod 28 °C.

Mám rád všechny rostliny. Líbí se mi, když se v akváriu
střídá barva, struktura a velikost listů různých druhů. Jedna doplňuje druhou. Pokud bych měl jmenovat jeden konkrétní druh, byla by to asi Rotala rotundifolia. Během růstu
mění barvu a dají se s ní dělat doslova velká kouzla.
A který druh či rod v lásce nemáš a proč?
Příliš nefandím řasám, jako většina akvaristů. Někdy mi
ale připadá, že jsme až hysteričtí. Řasa je i v přirozených
vodách běžnou součástí ekosystému a tak bychom k ní měli
přistupovat i v akváriu. Pokud nám nedusí vše živé a máme
její růst pod kontrolou, může být i velmi dekorativní.

A tvé zkušenosti s jednotlivými druhy?
Zatím mi velmi pěkně a rychle roste Christmas Moss,
Flame Moss a Peacock Moss. A to jak ve vodě extrémně
tvrdé, tak ve vodě velmi měkké.
Naopak příliš se nechce Spiky Moss. Ostatní mé mechy
rostou pomalu, ale zdá se, že všechny se nakonec stanou
součástí mých akvárií. Výborně se u mě daří také kapradině
Subwassertang (Lomariopsis sp. – pozn.red.).

Tvoji hlavní okrasnou nádrž jsi nazval Mazlík. Je to
nádherný název pro akvárium. Naznačuje to, co zná
snad každý akvarista koníčkář. Mimo běžnou údržbu
u svých nádrží vysedáváme, vymýšlíme, co ještě vylepšit a co si ještě pořídit. S akváriem se mazlíme.
Kolik času ti tohle akvárium zabere?
Jde o zaběhnuté dvoumetrové akvárium, ve kterém panuje už určitá stabilita. Nejvíce času zabere sestřih přerostlých rostlin. Průměrně mu věnuji asi hodinu týdně. V letních
měsících trávím většinu času na chatě, a tak Mazlík musí
fungovat téměř dva měsíce bez údržby. Vše mám zautomatizováno. Od krmení až po hnojení. Zatím nikdy nenastal
žádný problém. Jen rostliny jsou po prázdninách úplně
všude.

Jako spousta akvaristů i já jsem měl problém s řasou
v mechu. Ty určitě víš, na co si dát pozor. Prozradíš
nám to?
Když jsem poprvé doma rozbalil krabičky s mechy, zjistil
jsem, že jsem si koupil více vláknité řasy než mechů. Oddělit
jedno od druhého mi trvalo celý den. S obavou jsem čekal,
jestli se řasa znovu nerozbují a mechy nebudu muset vyhodit. Naštěstí se zdá, že akvárium si s řasou poradilo.
Mechy mají před sebou určitě budoucnost, ale radost přinesou jen tomu, kdo je umístí do zaběhnutého nezařaseného
akvária, nejlépe mezi jiné prosperující vodní rostliny.

Vývoj Mazlíka jde dopředu. Přijde mi, zpočátku to
byla víceméně běžná nádrž holandského typu, potom
prošla obdobím různých pokusů o aquascapingové
kreace a teď je v duchu maximální přirozenosti, což
mu obrovsky sluší. Můžeš nám trošku přiblížit jednotlivé fáze vývoje akvária?

Mechy jsou jedna z populárních skupin rostlin, ale
oblíbené jsou i jiné druhy. Jaký je tvůj nejoblíbenější
rod, druh nebo kombinace akvarijních rostlin?

41

Akvárium, číslo 23

KLUB.AKVA.SK

aquadesign

Mazlík říjen 2009. (Foto: Petr Jalový)

V počátcích jsem měl předem jasno o budoucím vzhledu,
ale jak už to bývá, akvárium si žije svým vlastním životem
a neustále se proměňuje. Naučil jsem se nevnucovat svoji
představu, ale spíše citlivě reagovat na změny v nádrži.
Takovým nejkřiklavějším příkladem bylo, když akvárium
zaplevelila neplovoucí riccia. Udělal jsem z nepřítele kamaráda a začlenil ji do celkového obrazu.
V současnosti je Mazlík směřován spíše k akváriu s malou potřebou údržby.

Je vidět, že se pořád držíš určitého rámce: vzadu a
po stranách houštiny stonkovek a ve středu trochu
místa na malé druhy. Nenapadlo tě někdy akvárium
kompletně překopat a udělat z něj úplně něco jiného, třeba nechat jednu stranu volnou nebo vytvořit
iwagumi?
Napadlo mě to mnohokrát a určitě k tomu jednou dojde.
Dokonce nosím v hlavě hned několik nápadů. Ale čas zatím
nedozrál.

Mazlík duben 2010. (Foto: Petr Jalový)

ryby
Díky za rozhovor!
[1] akvarium.napady.net
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ROK HLAVAČKY (3.):
MUGILOGOBIUS ADEIA ANEB HLAVAČKA ZVÍŘECÍ
Markéta Rejlková
Druh hlavačky, který se chystám představit jako třetí v pořadí, je z plánované série zdaleka nejméně známý. Nejen u nás,
ale i v široširém akvarijním světě. Google vám sice vyhodí slušnou řádku odkazů, ale vesměs jsou to taxonomické stránky,
encyklopedie apod. Stránky věnované akvaristice bychom spočítali na prstech jedné ruky!
Mugilogobius adeia by se přitom mohl stát jedním ze symbolů dnešní akvaristiky. Spojuje se v něm několik prvků, které
v současnosti náš koníček dobře charakterizují. Je to svým vzhledem atraktivní ryba, která zaujme i takové akvaristy, kteří
si do svých nádrží pořizují módní „výstřední“ ryby – dravce, různé „prehistoricky“ vypadající ryby apod. Přichází k nám
ze Sulawesi, tedy z ostrova, jehož „vytěžění“ přineslo pro akvaristiku v posledních letech úplně nové hvězdy. Zároveň tato hlavačka přímo vybízí k zařízení biotopního akvária (mým soukromým přáním je, aby se zrovna tento směr stal v akvaristice
dominantním), protože o jejím domovském prostředí máme dostatek informací a další živočichové ze stejné lokality jsou
také velmi atraktivní. Nikomu se zatím nepodařilo tento druh v zajetí rozmnožit, takže se zařadil mezi spoustu dalších, které
do našich nádrží chrlí importéři z přírodních odchytů a my doufáme a spoléháme se, že pramen nevyschne.
A ještě je tu jedna věc, která není pro akvarijní ryby vůbec typická, ale přesto (nebo právě proto) symbolizuje dnešní dobu:
Mugilogobius adeia je druh, uvedený na červeném seznamu IUCN v kategorii zranitelný. Což ve zvídavém člověku vyvolává
otázky. Co to vlastně znamená, když je druh uvedený na nějakém oficiálním seznamu? Proč právě tato rybka a ne spousta
jiných? Má to vůbec nějaký význam?
Jestli se vám ale nechce nad tím přemýšlet, můžete se jednoduše začíst do příběhu, který jsem s touto hlavačkou zažila.
Člověk by řekl, že je to jen obyčejná akvarijní rybička…
Mugilogobius adeia. Už je nemám, poslední rybka zemřela před několika týdny. Těžko se mi to hodnotí, za uplynulé
roky jsem pochopitelně chovala více druhů ryb a většina
z nich mě okouzlila – ale tahle hlavačka by přesto patřila
někam blízko vrcholu mého pomyslného žebříčku. Možná
proto, že na mě její kulatá hlava působila tak dobráckým
dojmem. Nebo je to kvůli pocitu, jaký ve mně zanechalo to
obrovské množství mláďat, z nichž se mi nepodařilo odchovat
ani jedno jediné. Ale nejspíš platí, že první setkání se nám
vryje do paměti – a způsob, jakým se Mugilogobius adeia
dostal ke mně, mi připadá zkrátka osudový.
Podařilo se to až na druhý pokus. Poprvé jsem totiž neznámé krásné tygrované rybky viděla ve Vídni, když jsem tam
v létě 2008 vyrazila na toulky po akvaristikách. Už tenkrát
jsem měla zálibu v hlavačkách, takže před nádrží s cedulkou
Mugilogobius adeia jsem nekonečné minuty nerozhodně přešlapovala… nic, vůbec nic mi to jméno neříkalo. Věděla jsem,
co je SPRÁVNÉ – nekupovat rybu, o které nic nevím. Jenže
by se to mohlo ukázat jako VELKÁ chyba (znáte to). Mohla
bych teď na sebe být pyšná, že jsem tenkrát nesnesitelnému
vábení odolala a neznámou rybu nekoupila. Přiznávám ale na
rovinu, že jsem při podrobném („přednákupním”) zkoumání
rybek v nádrži došla k závěru, že buď nedokážu rozpoznat
pohlaví, nebo tam mají samé samce… a u ryby za 10 euro si
takový neuvážený nákup rozmyslíte mnohem snadněji. Mumlajíc si novou mantru „mugilogobius mugilogobius mugilo…”,
nechala jsem se z obchodu téměř násilím vyvést vstříc dalším
zoologickým zážitkům.

O 10 týdnů později, v neobvykle chladném listopadovém
ránu, jsem do té akvaristiky zabloudila znovu. Tentokrát se
mnou byl Miloš Chmelko, se kterým jsme se do Vídně vydali
nakoupit vybavení na blížící se výpravu do Amazonie. Akvaristiky jsme chtěli navštívit jen tak mimochodem (tohle znáte
taky) a tady jsme náš nákupní tah zahájili. Zrovna měli slušnou nadílku zajímavých plžů. A mezi nimi se tak trochu ztrácely moje hlavačky – ještě tady byly! Situace byla o malinko
lepší než při prvním setkání – nevěděla jsem stále vůbec nic
o Mugilogobius adeia (druhové jméno jsem zapomněla a rod
má 34 zástupců), ale aspoň jsem už věděla, že tyto hlavačky
se začaly vozit ze Sulawesi a Mugilogobius rexi – mnohem
známější příbuzný – už se v akváriích vytírá. Navíc tyhle ryby
prečkaly ve vídeňské akvaristice aspoň tři měsíce a vypadaly
v dobré kondici. Byla jsem odhodlaná si je koupit.
Nastal ovšem stejný problém, jako minule – nebyla jsem
si jistá, jestli dokážu odlišit pohlaví. Teď se mi pro změnu
zdálo, že jsou tu samé samice, možná jedna nebo dvě ryby
působily robustnějším dojmem a měly nápadnější ploutve,
takže mohlo jít o samce. Váhala jsem, velmi jsem váhala a
nakonec padlo rozhodnutí vyřídit nákupy a potom se sem
vrátit cestou na vlak. Už jsem byla na odchodu, když mě Miloš
upozornil, že v akváriu se odehrává něco zvláštního. Podívala
jsem se na inkriminované místo a pochopila jsem, že minimálně jeden samec v akváriu určitě je. Můj nevěřící úžas
(„to snad není možnééé”) vystřídalo vzrušení a bylo mi jasné,
že bez hlavaček neodejdu a musím je mít teď hned (a do třetice musím konstatovat, že tohle asi taky velmi dobře znáte).
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V akváriu to totiž vypadalo, že dochází ke tření na listy
hnědovky (Microsorum pteropus). Nebyly vidět jikry, možná
se terpve ke tření schylovalo, každopádně dvě rybky se k sobě měly a vypadaly dost rozdílně na to, abych uvěřila, že jde
o samce a samici. Plavaly vzrušeně v kruzích okolo rostliny
a občas se spolu vtiskly mezi listy. Poprosila jsem Miloše, ať
mi pomůže obě ryby neztratit z očí, a nechala jsem si je od
prodavačky vylovit. K nim jsem ještě vybrala další dvojici,
doufajíc, že druhá velká ryba je taky samec. O rostlinu jsem
se musela trošku dohadovat, protože paní mi vehementně
nabízela jinou hnědovku z prodejní nádrže s rostlinami, ale
nakonec viděla, že moje odhodlání koupit rybičkám jejich
„domeček, na který jsou zvyklé“ je nezlomné. A proč mi
neprodat za vysokou cenu rostlinu, která vypadala jako vypelichané koště. Zabalila ji do sáčku bez vody, pochopitelně –
a já jsem chtěla už vypadnout ven, tak jsem to nechala tak.
Byl to jen pokus, na rostlině jsem beztak nic neviděla.
Trvalo ještě dlouho, než jsme se z akvaristiky vymotali
(balení závratného množství plžů, nemožnost platit slovenskou kartou – z čehož vyplývá další zdržení a následná koupě
knížky, objevené v rámci čekání – a tedy nové placení…);
když jsme konečně seděli v metru a Miloš mi připomněl můj
neobvyklý úlovek, chvíli jsem nevěděla, o čem to mluví. Pak
jsem vytáhla z batohu sáček s hnědovkou a následovalo nevyhnutné zklamání, protože na listech nebylo vůbec nic zvláštního. No, tak jsem si tedy spolu s neznámou hlavačkou Mugilogobius adeia koupila i nejdražší hnědovku v mém životě.
Ale ta troška vzrušení začátek příběhu zpestřila, co říkáte?
O jedenáct hodin později jsem doma rybky a tylomelanie
vypustila do akvárií a na dně batohu jsem našla už notně
pomačkanou hnědovku. Zanesla jsem ji do kuchyně pod
lampu a podívala se ještě jednou a pořádně. V jediné vteřině
mi hlavou prolétlo několik myšlenek, z nichž nakonec vítězná
byla „ty hlupaňo, celý den s tím chodíš bez vody, v desetistupňové zimě, házíš na to v batohu věci a přitom je tam spousta
jiker”. A když říkám spousta, myslím tím spousta – odhadovala jsem to hned na tisícovku! Ještě prozradím, že když jsem
to zavolala Milošovi, u něj vyhrála myšlenka „hmm, tisíc rýb
po desať euro, tak to nebola taká zlá kúpa”.

ryby

Konec intra, teď konečně můžu začít psát i o tom, jak jsem
Mugilogobius adeia chovala. Rybky se udomácněly rychle,
dala jsem je do 40 l akvária spolu s tylomelaniemi, jiné ryby
tam nebyly. Z druhého potenciálního samce se vyklubala samice, ale nevadí, mnohem horší by byl opačný poměr pohlaví.
Hlavačky žraly ochotně mražené patentky a koretry, občas se
mezi sebou pošťuchovaly a byl na ně krásný pohled.

Nově příchozí: samička Mugilogobius adeia a Tylomelania
patriarchalis. (Foto: Markéta Rejlková)

V desetilitrovém akváriu jsem zatím sledovala malý zázrak. Ono mi to totiž nedalo a hnědovku s titěrnými jikrami
jsem dala do teplé vody (28 °C) se vzduchováním. Druhý den
večer jsem pořídila tenhle snímek:

Díký černým očkám a některým plesnivým jikrám je vzácný
„povlak“ na listech už dobře vidět. (Foto: Markéta Rejlková)

Když jsem fotku zveřejnila na portálu Akva.sk, aniž bych
uvedla, o čí jikry se jedná a co mají za sebou, někdo napsal
komentář „toľko bielych”. No, já bych tedy čekala mnohem
horší skóre :-).

Mugilogobius adeia, samec. (Foto: Markéta Rejlková)
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Milionářem jsem se nestala, ačkoliv se několik stovek
malých rybiček vylíhlo. Rychlost, s jakou k tomu došlo, spolu
s velikostí (vlastně spíše „malostí”) jiker naznačovaly, kde
bude problém. To, co se vylíhlo, velmi dobře charakterizuje
označení LARVA. Titěrný tvoreček, úplně bezbarvý a působící
značně bezbranně. Taková čerstvě vylíhnutá larva pochopitelně neleží a netráví žloutkové zásoby – jednak proto, že žádnými zásobami ji příroda nevybavila, a pak také proto, že kdyby
si chtěla nakrásně lehnout a oddychnout si, sebemenší pohyb
vody ji strhne s sebou.
Zkusila jsem to a nevyšlo to. Použila jsem jako krmivo
Liquizell, což je tekutá potrava pro žábronožky (artémie) a
jiné drobné bezobratlé. Dva dny se larvičky nechaly unášet
proudem a potom zemřely. Nepřekvapilo mě to, měla jsem
ještě čerstvě v paměti můj marný boj o odchov trpasličích
hlavaček Brachygobius kabiliensis (viz Akvárium č. 15) –
jenže ty mají evidentně úplně jinou strategii rozmnožování,
protože kladou malý počet relativně velkých jiker, z nichž se
plůdek líhne až za týden. Mugilogobius adeia je rybou několikanásobně větší, jikry má ale s cca polovičním průměrem
a líhnou se už po dvou dnech. A jestli jsem ztroskotala při
piplání trojmilimetrových rybiček v prvním případě, pohled
na poloviční vznášející se nitky s hlavičkou mě nenechal na
pochybách, že tohle skutečně nebude snadné. Nebylo, ale
k tomu se ještě dostanu.

ryby

Máme tedy před očima scenérii blízko břehu, s hloubkou
do 2 m. Jezero samotné dosahuje hloubky 590 m(!), což z něj
dělá osmé nejhlubší sladkovodní jezero na světě. Ve větších
hloubkách ale pochopitelně naše známé druhy ryb, krevet
a plžů nežijí, takže tento faktor můžeme zdánlivě opomenout
a soustředit se na mělčiny. Tady je voda opticky extrémně
čistá, teplá po celý rok 27-31 °C (spíše směrem k horní hranici), pH udávají různé zdroje v rozmezí 7,4 az 8,6 (opět se
přikláním spíše k vyššímu číslu), GH 7 a KH 5 stupňů s vodivostí okolo 200 µS/cm. (Ale některé vědecké prameny udávají tvrdost i alkalitu 1-3 stupně. Akvaristický cestopis s těmi
vyššími hodnotami tvrdosti a naopak nižším pH zveřejnili
bratři Logemannové [1], doporučuji prohlédnout!)
Mugilogobius adeia je jedním z asi 20 rybích druhů, které
Matano (včetně jeho přítoků) obývají. 14 z nich jsou endemity
jezerního systému Malili, ale čísla jsou jen přibližná, protože
část druhů dosud není popsána. Nejvíce je zastoupený rod
Telmatherina. Ze známých plžů odsud pochází např. Tylomelania gemmifera, T. patriarchalis, T. zeamais; z krevet
Caridina dennerli ("Cardinal"), C. holthuisi, C. lanceolata,
C. parvula.
Mugilogobius adeia dokonce pozorovali někteří akvaristé
při šnorchlování a nejde prý o nijak vzácný druh. Údajně se
tyto hlavačky schovávají v prázdných ulitách plžů. Moc se mi
to nezdálo, protože dospělé rybky měří až 5 cm a jsou dost
zavalité – ale je fakt, že rekordní exempláře T. patriarchalis
měří prý až 12 cm na délku a 4 cm na šířku, takže v takovém
případě může ulita jako úkryt docela dobře posloužit.
Jak tedy akvárium pro tento druh zařídit? Já jsem rybky
chovala nejdříve v už zmiňovaném 40 l akváriu, kde byly kameny a velké prázdné ulity od ampulárií (ryby je naprosto
ignorovaly). Plus keramické trubky kvůli tření. Jde o výrobek
firmy Dennerle, prodávaný jako úkryt pro krevetky v několika
velikostech – já jsem hlavačkám nabídla tu s délkou trubek
7,5 cm a vnitřním průměrem zhruba 2,5 cm. Trojice trubek
je pevně spojená, což ale nakonec vůbec nevadilo, naopak –
jak už jsem napsala, měla jsem jen jednoho samce a samice
úkryty vůbec nevyhledávají.

Drobné nic, vznášející se okolo okružáka. Sklo má tloušťku
3 mm a larvičky nedosahují ani dvou třetin. Kupodivu jsou
snadno vidět jejich oči a bříška. (Foto: Markéta Rejlková)

Pojďme se teď podívat na to, odkud Mugilogobius adeia
pochází. Je to endemit jezera Matano na Sulawesi; žije tedy
na stejné lokalitě, jako některé druhy tylomelanií a slavných
krásných sulaweských krevet. Z reportáží těch šťastlivců, kteří
si sem udělali výlet, se dozvídáme, že dno jezera je hustě pokryté ulitami plžů (ať už prázdných, nebo ještě obydlených).
Je tu jemný substrát, hodně kamenů a samozřejmě i napadané dřevo, listí apod. Vodních rostlin je tu dost; za pozornost
stojí především velikánské trsy Ottelia mesenterium, což je
rostlina, která se v akváriích zatím nijak úspěšně neprosadila,
i když je moc hezká (ale příliš velká). Můžeme si ji představit
jako hodně silné a košaté Crinum calamistratum se zastřiženými listy.

Samec před svým „palácem“. (Foto: Markéta Rejlková)
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Akvárium pro hlavačky a tylomelanie.
(Foto: Markéta Rejlková)

Jak rybky rostly, bylo už rozeznání pohlaví snadné. Základní zbarvení je úplně stejné, samice se navíc dokáží také
pěkně rozčílit a poprat se mezi sebou (typicky kvůli přístupu
k místu, kde obvykle krmím – jinak si samice ani teritorium
nevymezovaly), případně se neohroženě pustit do dotírajícího
samce. Jediným spolehlivým znakem je zbarvení konců obou
hřbetních ploutví – samci je mají žlutě lemované. Protože
zbarvení samců se mění podle momentálního rozpoložení,
někdy žlutá jasně svítí, jindy je potřeba ji hledat pozorněji –
ale vždycky je tam.

Bližší pohled na keramické trubky. A také na intimní
chvilku uvnitř, protože tam právě dochází ke tření. Při něm
naklade samička obrovské množství drobných bělavých
jiker na souvislou plochu. (Foto: Markéta Rejlková)

Po půl roce jsem hlavačky přestěhovala do nového akvária
„Matano” s objemem 80 litrů a plochou dna 45 x 50 cm, kde
jim společnost dělaly opět tylomelanie a později i trio již známých hlavaček Stiphodon sp. Můžu říct, že soužití probíhalo
bez sebemenších problémů (oba druhy hlavaček se naprosto
ignorují), s výjimkou okamžiků, kdy se některý stiphodon přiblížil těsně k trubkám, kde zrovna byly jikry – to samec rychle
vystartoval. Ryby také vůbec nerušily a neobtěžovaly tylomelanie, což není tak samozřejmé (dlouhá tykadla přímo vybízejí
k ochutnání). Tylomelanie se zde bez problémů rozmnožují.
Voda je bratislavská vodovodní (pH 7,4, vodivost 500 µS/cm,
GH 13 a KH 7) a má teplotu 29 °C. Co se týká možné kombinace s krevetami, nezkoušela jsem a nejsem si jistá, jak by
to dopadlo – asi ne moc dobře. Přeci jen jsou hlavačky dravci
a v případě tohoto druhu dokonce i docela dobře plavou.
Dávala jsem jim malé gupky a ne úplně bez potíží, nicméně
spolehlivě je ulovily.

Jasně výhružný postoj, kterým samice odhání samce.
(Foto: Markéta Rejlková)

Samička Mugilogobius adeia ve stresovém zbarvení,
protože na ni právě neodbytně dotíral samec. Vedle ní je
Tylomelania sp. z jezera Poso, což je mimochodem velmi
odolný a dobře se množící druh. (Foto: Markéta Rejlková)

Sameček před třením. Všimněte si, že se liší také profilem
hlavy, která je „baculatější“. (Foto: Markéta Rejlková)
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Divoké námluvy se neobejdou bez kousanců – nahoře
samice, dole samec. (Foto: Markéta Rejlková)

ryby

Samička odpočívá, zezadu se k ní blíží samec už ve světlém
zbarvení... (Foto: Markéta Rejlková)

Samice take bývají plnější v bříšku, ale tento stav netrvá
dlouho a střídá se s železnou pravidelností se stavem zubožené otrhanosti. Při tření samec nebývá moc něžný, takže
samice vypadá vzápětí „bledě” a má zubaté ploutve. To se ale
spraví během jediného dne a zhruba za týden (někdy i dříve)
dochází k novému tření!
Samce tento rozmnožovací maratón ale rovněž vyčerpává
– je to on, kdo láká samici ke tření a stojí ho to hodně plavání
sem a tam, pózování a nakrucování se, a nakonec musí dva
dny pobývat v těsné blízkosti jiker a buď je svým celým tělem
ovívat, nebo odhánět všechny živé tvory z bezprostředního
okolí úkrytu. Přitom ale normálně přijímá potravu, pokud se
za ní nemusí vydávat moc daleko.
Pozoruhodné je, jakou samec před třením podstupuje proměnu. Začne být velmi aktivní a jeho pohyby jsou rychlejší
a trhanější. Dochází ke změně barvy, žluté lemování ploutví
krásně svítí a tělo dostává jednolitý odstín – většinou celé
ztmavne, ale pokud už bylo zahájeno tření a nebo je těsně po
něm, bývá tělo zbarvené světle krémově. Dobře je to vidět na
přiložených fotografiích.

...a nemá zrovna přátelské úmysly! (Foto: Markéta Rejlková)

Světlé zbarvení mívá samec jen krátce předtím, než se
rozhodne věnovat se naplno jikrám. (Foto: Markéta Rejlková)

Tmavá fáze dvoření. (Foto: Markéta Rejlková)
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Když už je samec tak vzrušený, ani několikahodinové tření
ho nevyčerpá (vlastně spíše neuspokojí) a v mém akváriu to
v devadesáti procentech dopadlo tak, že hned vzápětí nalákal
další samici a vytřel se i s ní. Nevím, jak je tomu v přírodě,
kde pochybuji, že by jedna prázdná ulita mohla stačit na celou
velkou snůšku nebo dokonce na více než jednu. Můj sameček
to měl snadné, s jednou samičkou se vytřel v jedné trubce a
s druhou v té sousední. Potom musel při hlídání proplouvat
mezi oběma „komnatami svého hradu”, ale to zvládal bravurně a všechny jikry se vyvíjely bez újmy.

ryby

Larvy se z jiker líhnou po 48 hodinách nebo i o něco dříve.
Většinou jsem čerstvou snůšku jiker našla ráno, takže ke tření
docházelo buď v noci nebo za úsvitu – ale zdůrazňuju slovo
většinou, protože to nebylo pravidlem. Jikry jsem potom odebrala druhý den večer a začaly se líhnout prakticky okamžitě
(stejně tak v případě, kdy jsem je nechala v péči tatínka –
jenže to je ostatní ryby vychytaly, k mému údivu, protože
larvy byly opravdu maličkaté). Pokud došlo k výtěru večer
a ne brzo ráno, i tak líhnutí nastalo o dva dny později v době
stmívání. Nevím, jestli se o to nějak přičinil samec, který v té
době mohutně svým, tělem v trubkách „tancoval”, ale vzhledem k totožnému průběhu líhnutí i bez přítomnosti samce
je pravděpodobné, že načasování si podle světla řídí samotné
larvy. Mohla jsem být vždycky klidná, že mám čas k odebrání
jiker skutečně až do poslední chvíle před „usínáním“ akvárií.
Ovšem platné mi to nebylo nic. Jak jsem psala, rybky se
mě potěšily nějakou tou snůškou jednou nebo dvakrát týdně.
Občas si daly pauzu, což souviselo s obdobími, kdy jsem byla
mimo domov – zřejmě jim ukrácení o přísun čerstvé potravy
signalizovalo, že je potřeba šetřit síly. Tak či tak jsem viděla
tisíce larev a pokoušela se je mnohokrát odchovat...
Krmit jsem zkoušela všeličím, ať už zmiňovaným Liquizellem, rozmělněnými vločkami či tabletkami nebo i speciálním tekutým krmením pro korály. (To se podle mě osvědčilo,
ale dávala jsem ho moc... nevím, s něčím podobným jsem pochopitelně neměla vůbec žádnou zkušenost.)
V jednom případě vydržely larvy rovné 4 dny od vylíhnutí
a bylo jich stále relativně hodně. Většinou však v plném počtu
přežily nějakých 36 hodin a pak jich rychle ubývalo; třetí den
ráno už jsem nenacházela žádnou.

Pán domu a dvě snůšky pod ním. (Foto: Markéta Rejlková)

Protože jsem trubku po dvou dnech odebírala a samičky
jsem měla tři, někdy nastala situace, že se sameček chtěl třít,
bylo s kým – ale nebylo kam. Ovšem to nebylo překážkou ani
tenkrát v prodejně – vzpomeňte si na příběh s hnědovkou –
a v mém akváriu zase docela dobře posloužily kameny, položené blízko sebe. Myslím, že ke tření tyto hlavačky potřebují
jakoukoliv úzkou dutinu nebo štěrbinu.
Příbuzný druh M. rexi prý v přírodě stráží svá teritoria,
kde ve středu je vždy mohutná rostlina Ottelia mesenterium
a do štěrbin mezi listy se hlavačky vytírají. Dokážu si velmi
dobře představit, že by to podobně fungovalo také u M. adeia.

Vznášející se a ubývající larvy. (Foto: Markéta Rejlková)

Snímek z ptačí perspektivy přes rozvlněnou hladinu: mezi
kameny právě probíhá tření. Mimochodem, k fyzickému
kontaktu mezi rybami (bez ohledu na pohlaví) dochází
pouze při tření nebo bitkách. (Foto: Markéta Rejlková)

Mrtvolky se ve velkém lepily na topítko, ale nemyslím si, že
zrovna to mělo na svědomí nezdar. (Foto: Markéta Rejlková)
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Samozřejmě jsem pátrala v literatuře a na internetu po
čemkoliv, co by mi mohlo pomoci. Našla jsem jedno německé
fórum [2], kde se ve stejnou dobu pokoušeli rovněž o odchov
Mugilogobius adeia. S naprosto stejnými výsledky a můžu
prozradit, že ani jim se nepovedlo nikdy udržet larvy naživu
déle než několik dnů. Tak jako mně. Někdy to šlo lépe, někdy
hůře, občas jsem si byla jistá, že vidím plná bříška a larvy tedy
musely něco žrát – ale vždycky to skončilo neúspěchem.
K informacím získaným na této diskusi jsem si přidala
další dílky stavebnice, vyčtené z časopisů DATZ, Amazonas
a Aquaristik Fachmagazin, kde se psalo o pokusech o rozmnožení jiných příbuzných hlavaček nebo o jezeru Matano…
A výsledky pátrání? Někteří zástupci rodu Mugilogobius
prodělávají svůj larvální vývoj v moři… ouha! Nakonec to ale
není tak špatná zpráva, protože jeden takový druh, Mugilogobius chulae, byl v akváriu úspěšně rozmnožen. Horší je ale
popis, jaké podmínky k tomu byly potřebné – jako krmivo
posloužili nálevníci Euplotes v hustotě 30 jedinců na mililitr
vody, zatímco hustota larev byla 5(!) na deset litrů. A žádný
proud, protože potom larvy nedokáží potravu ulovit…
U jiných druhů, jako je adeia, ale vývoj probíhá ve sladké
vodě. Údajně je důležité udržet larvy neustále ve vodním
sloupci… a (nejen) tady může posloužit jako zdroj důležitých
informací mořská akvaristika, řešící při odchovech podobné
nebo úplně stejné problémy.
Otázek je mnoho, odpovědi zatím žádné. Napadá mě bláznivá myšlenka, že se třeba larvy živí rostlinnou potravou?! Zní
to u dravců nesmyslně, ale tonoucí se stébla chytá – a to mi
podaly samy hlavačky, protože jediná umělá potrava, kterou
kradly plžům, byly k mému nefalšovanému údivu spirulinové
granulky SAK!

ryby

Také mně pořád vrtá hlavou ta obrovská hloubka jezera
a pohravam si s myšlenkou, že nemůžou-li larvy do moře,
možná odcestují aspoň dolů! Jezero Matano je extrémně chudé na plankton [3], což se týká fyto- i zooplanktonu, biomasy
i druhové diversity. Čistá voda je tady opravdu čistá, trochu
více drobného života je ve větších hloubkách. Hmm… tak tedy
nevím, jestli si jednou odchov Mugilogobius adeia nevyžádá
instalaci tlakové komory :-).
I přes můj neúspěch s odchovem považuji tento příběh
za hezký a velmi obohacující. Hodně jsem se toho při chovu
Mugilogobius adeia dozvěděla a měla jsem ty rybky opravdu
ráda. Určitě bych ráda zkusila chovat jiné zástupce tohoto
rodu a k těmhle tygříkům se vrátila případně později, až budu
mít víc zkušeností s odchovem tak nepatrného potěru. Sama
jsem ale zvědavá, jestli se v Evropě opět objeví, protože po importech před dvěma roky (a třeba byl jen jeden?!) už o nich
nikde není ani zmínka...
živorodky
Užitečné zdroje informací:
[1] www.garnelenhaus.de/pageflip/sulawesi-2008/reisebericht.htm
[2] www.quarantaenebecken.de/index.php?showtopic=4051&st=0
[3] Sabo E. et al. (2008): The plankton community of Lake Matano:
factors regulating plankton composition and relative abundance in an
ancient, tropical lake of Indonesia. Hydrobiologia 615:225-235.
[4] Herder F. (2008): Die Fische des Malili-Systems – aquaristisch
eine Herausforderung. DATZ 4/2008:28-34.
[5] Herder F. (2008): Aquaristisch eine Herausforderung: Fische aus
den Malili-Seen. DATZ 7/2008:20-25.
[6] Evers H.-G. (2008): Mugilogobius rexi – die Zitronengrundel
vom Towuti-See. Amazonas 16:47-49.

(Foto: Markéta Rejlková)
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ŽIVORODOST – TENTOKRÁT DOOPRAVDY
Roman Slaboch
První část informací o živorodosti ryb byla uveřejněna
v časopise Akvárium č. 5 (str. 52-55), který vyšel přesně před
třemi lety. Tehdy jsem se zabýval různými typy vejcoživorodosti (ovoviviparie), která je jinak v živočišné říši relativně
vzácná a obecně vzato není mimo skupinu ryb a plazů příliš známá. Nyní se zaměřím na pravou živorodost (viviparie),
která je naopak obecně známa velmi dobře – alespoň mezi
námi savci – ale u ryb jde o ne zcela obvyklý jev, omezující se
pouze na několik málo systematických skupin, z nichž absolutní většina je mořská.
Řekněme si tedy úvodem, jaký je rozdíl mezi ovoviviparií a viviparií.
První z nich je charakterizována jako způsob rozmnožování, při kterém se vajíčka/jikry vyvíjejí v těle matky a líhnou
se těsně před porodem, v jeho průběhu, nebo bezprostředně
po porodu. Matka vyvíjejícím se zárodkům poskytuje chráněné prostředí, ne však výživu či jinou metabolickou pomoc.
Naproti tomu viviparie je termín označující rození živých
mláďat již bez vaječných obalů. Mláďata byla přitom po celou
dobu embryogeneze (nebo alespoň po její podstatnou část)
vyživována matkou. K tomuto účelu slouží řada druhově specifických tkání.
Pro nás akvaristy jsou zajímavé jen dvě viviparní čeledi,
s jejichž zástupci se občas můžeme setkat. Hladinovkovití
(Anablepidae – s živorodými podčeleděmi Anablepinae a Jenynsinae) a gudeovití (Goodeidae). Pokusím se vysvětlit mechanizmy typické pro tyto skupiny.

Anablepinae. Embryo je v zárodečném obalu (chorion),
který zprostředkovává výměnu látek mezi stěnou vaječníku
a perikardem zárodku. (Zdroj: Scott, 1997)

Jenynsinae. Přenos látek je zajišťován trofonematy,
vchlípenými mezi žaberní oblouky. Nad hřbetem embrya
je naznačen fragment jinak již rozpadlého a vstřebaného
vaječného obalu. (Zdroj: Scott, 1997)

Pro podčeleď Anablepinae je typická folikulární pseudoplacenta. Vyživující výběžky epitelu vaječníku vytvářejí komplex s rozšířeninami perikardu embrya.
Jednodušeji řečeno, embryím zůstává po strávení malého žloutkového váčku, který slouží pouze k prvotní výživě
v raných fázích embryogeneze, rudimentální polokulovitý
výběžek (perikard) na břišní straně. Tento výběžek má na
povrchu hrbolky s klubíčky vlásečnic, které jsou v přímém
kontaktu se stěnou metamorfovaného vaječného obalu (chorionu). Ten se zčásti vnořuje do zduřelé stěny vaječníku a
podobně jako savčí placenta zprostředkovává přenos výživy
a metabolitů mezi matkou a embryem.
V závěru embryogeneze se tento „kontaktní“ polokulovitý
výběžek s vlásečnicemi postupně ze stěny chorionu uvolní
a „zatáhne“ do břišní dutiny. Donošená mláďata se potom
rodí jen s malou jizvou na břiše. Předčasně porozená mláďata
nemají perikard ještě dokonale vstřebán a je dobře patrný
jako růžovo-oranžový útvar, připomínající nestrávený žloutkový váček. Zbytky vaječných obalů zůstávají v těle matky,
které je vstřebá.

Goodeidae. Zde zajišťuje přenos metabolitů a živin kontakt
rozvětvených trofotenií se stěnou vaječníku. Nad hřbetem
embrya opět naznačen fragment vaječného obalu.
(Zdroj: Scott, 1997)

Vývoj zárodků této podčeledi je zvláštním příkladem, protože zůstávají na „polovině“ cesty mezi ovoviviparií a viviparií.
Embrya jsou totiž po celou dobu ontogeneze uvnitř vaječného
obalu.
Tato skupina ryb není druhově početná, obsahuje pouze
3 druhy v jediném rodu (Anableps) a jejich chov bývá poměrně problematický. Ať již z důvodu kopulační strategie
zprava/zleva oplodňujících samců a zprava/zleva oplodnitelných samic, jejich velikosti či náročnosti na potravu a prostředí. Proto jsou chovány jen zcela výjimečně.
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Velmi zajímavou modifikaci výživy zárodků mají zástupci
druhé živorodé skupiny – podčeledi Jenynsinae. Ty vyživuje
malý vaječný žloutek až do okamžiku vývoje žaberních oblouků. Poté se jejich vaječné obaly až na drobný rudimentální
zbytek rozpadají, takže embrya jsou zcela volná. Přenos výživy
a metabolitů zprostředkovává vychlípenina stěny vaječníku –
trofonema, vnořující se pod skřele zárodku, kde zprostředkovává kontakt s krevním řečištěm embrya.
Ani zástupci jenynsií nejsou nikterak početní – 13 druhů
jednoho rodu (Jenynsia). A ani oni nejsou úplně snadno chovatelní, protože podobně jako Anaplepinae mají jednosměrnou oplodnitelnost. Jejich velikost je ale mezi akvarijní ryby
rozhodně řadí. Tato skupina pravých živorodek je výjimečná
i tím, že u nich existuje uložení spermií „do zásoby“, podobně
jako u některých rodů čeledi Poeciliidae. Žádné jiné viviparní
ryby tuto schopnost nemají a musejí být tedy vždy znovu
oplozeny.

živorodky

Délka trofotenií, jejich množství a charakter větvení je
důležitým určovacím znakem mláďat gudejí. Rozlišují se do
šesti základních skupin; terčovité, nepravidelné, dvoučetné,
čtyřčetné, vícenásobně větvené a atrofované. Poslední z nich
– atrofované – zastupují jedinou výjimku mezi gudejemi;
vývojově starobylý druh Ataeniobius toweri trofotenie nemá
a jejich funkci přebírá jediný malý výstupek, který se fylogeneticky k trofoteniím řadí.

Vývojovým vrcholem zde popisované rybí živorodosti je
bezesporu mechanismus výživy embryí u gudejí (Goodeidae).
I zde hraje při výživě embrya hlavní roli kontakt stěny vaječníku s orgány embrya. Jejich modifikace je ale fylogeneticky
nejdokonalejší.
Jde o zvláštní orgánové útvary, podobající se „pupečním
šňůrám“ a plnící stejnou funkci. Jejich původ je ve vychlípení
střevního epitelu, ke kterému dochází v rané fázi embryogeneze, dokud je zárodek ještě vyživován energetickými zásobami vajíčka. Tyto vychlípeniny – „pupeční šňůry“, se nazývají
trofotenie a jsou napojeny na anální oblast zárodku, což
přesně koresponduje s charakterem jejich vzniku.
Trofotenie jsou vnořeny do epitelu vaječníků, odkud
zprostředkovávají výměnu látek. Před porodem se ze zduřelé
tkáně vaječníků „vyvléknou“a pokud se jich mládě zbaví ještě
v tělní dutině matky, jsou vstřebány. Většinou ale trofotenie
odpadávají záhy po porodu, nebo v jeho průběhu.
Pokud s nimi mláďata plavou ještě i po několika minutách
po narození, je to neklamnou známkou toho, že k porodu
došlo předčasně.

Vzhled trofotenií, vycházejících z anální oblasti mláděte
Xenotoca eiseni. (Zdroj: Mendoza, 1965)

Příklady různých tvarů trofotenií: 1/ Goodea atripinnis,
2/ Skiffia bilineata, 3/ Characodon lateralis, 4/ Xenotoca
eiseni, 5/ Xenotoca variata, 6/ Zoogoneticus quitzeoensis.
(Zdroj: Mendoza, 1965)

Trofotenie bezprostředně po narození Characodon
lateralis. V pozadí o pár okamžiků starší mládě, které
je již bez trofotenií. (Foto: Roman Slaboch)
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Slovníček:
Embryo – zárodek; první fáze vývoje jedince
Embryogeneze – období vývoje zárodku od oplozeného
vajíčka po narození/vylíhnutí živočicha
Epidermis – pokožka, svrchní vrstva kůže
Epitel – krycí tkáň vnějšího, nebo vnitřního povrchu orgánu
(organismu)
Folikul – v obecném smyslu kulovitý váček, měchýřek
Fylogeneze – historický proces vývoje druhů organizmů
Gastrula/Gastrulace – stádium embryonálního vývoje,
kdy zárodek má již dvě vrstvy buněk s dutinou (prvostřevo)
Chorion – jeden ze zárodečných obalů kolem celého embrya
Kopulační strategie – způsob/mechanismus pohlavního
spojení
Metabolit – produkt látkové přeměny (ve smyslu článku jde
o odpadní produkt)
Ontogeneze – původ a vývoj jedince (organizmu)
Ovoparie – vejcorodost; živočich klade vajíčka/jikry v různém stádiu vývoje zárodku, ale vždy před jeho vylíhnutím
Ovoviviparie – vejcoživorodost; živočich rodí mláďata těsně
před, nebo v průběhu líhnutí z vajíčka
Perikard – osrdečník neboli vak obalující srdce; ve smyslu
článku se jedná o výstelku dutiny, ve které je jak srdce, tak
i další vnitřní orgány zárodku
Placenta – dočasný orgán v děloze samice, zprostředkovávající přenos živin a metabolitů mezi tělem matky a zárodku
Prvostřevo – dutina vznikající v embryu během procesu
gastrulace
Prvoústa – otvor mezi dvěma vrstvami buněk gastruly, který
spojuje prvostřevo s vnějším prostředím
Pseudoplacenta – orgán funkčně zastupující placentu
(většinou buňky krycího epitelu)
Rudiment – zakrnělý orgán, který již obvykle není organismem používán
Trofonema – vychlípenina stěny vaječníku, sloužící k přenosu živin a metabolitů mezi matkou a embryem u podčeledi
Jenynsinae
Trofotenie – vyživovací orgán embryí čeledi Goodeidae
Viviparie – živorodost; živočich rodí živá mláďata

Vývoj trofotenií: A/ embryonální epidermis, B/ epitel
prvostřeva, C/ dutina prvostřeva, D/ prvoústa, E/ rozevření
dutiny prvostřeva, F/ vznikající trofotenie.
(Zdroj: Lombardi & Wourms, 1988)

Viviparie, tedy „pravá“ živorodost, je bezesporu velkým
evolučním krokem vpřed. Tyto skupiny ryb „vsadily“ na zvýšenou investici do kvality a konkurenceschopnosti potomstva.
Mladých je sice méně, ale jsou větší, životaschopnější, ihned
plavou a přijímají potravu, čímž mají jednoznačně lepší
startovní podmínky do života (používá se pro ně označení
K-stratégové).
Jejich zástupci sice příliš nehýří barvami, ale pro nás akvaristy mají nezaměnitelné kouzlo neobvyklosti.

zaujímavosti
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Goodea atripinnis. (Foto: Roman Slaboch)

Characodon audax. (Foto: Roman Slaboch)
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NOVINKY NA RYBÍ SCÉNĚ: BŘEZEN-DUBEN 2010
Ladislav Prohászka
Letem světem vám přináším informace o nových rybích
popisech z některých vybraných skupin, které jsou pro akvaristy zajímavé. Není toho mnoho, ichtyologům se za uplynulé
měsíce dařilo hlavně ve slané vodě a kromě toho se věnovali
různým hlavačkám a nožovkám, které v nejbližší době v akváriích očekávat nemůžeme...

Poslední novou tetrou je argentinský objev Hyphessobrycon nicolasi Miquelarena & López, 2010 [8]. Druh lze
poznat snadno podle černé kresby v ocase. V popise autoři
zveřejnili i fotografii typové lokality a seznam druhů jiných
zde žíjících ryb – je jich 19 (včetně živorodek, halančíků,
cichlid, přísavníků a pancéřníčků) – to tedy musí být hodně
zajímavé místo!

Na úvod lahůdka pro cichlidáře: Geophagus neambi
a Geophagus sveni Lucinda, Lucena & Assis, 2010 [1]. Od
jiných podobných druhů se liší nepřítomností kresby na hlavě
a počtem příčných pruhů a dalšími drobnými rozdíly ve zbarvení. Akvaristé, kteří se o tento rod zajímají, to budou mít čím
dál tím složitější, protože počet jeho zástupců se blíží ke dvaceti a většinou jde o hodně podobné ryby. V případě prvního
z nově popsaných druhů, který byl pojmenován na počest
vědeckého oddělení místní univerzity Núcleo de Estudos Ambientalis (NEAMB), se spekuluje o tom, že jde o ryby známé
jako Geophagus sp. "Aeroes" nebo "Río das Mortes". Druhý
druh nese jméno známého ichtyologa Svena Kullandera a jde
o rybu podle všeho ještě akvaristům zcela neznámou.

Hyphessobrycon nicolasi. (Zdroj: [8])
za humnami

Literatura:

Druhou skupinou, na kterou se usmálo štěstí, jsou halančíkáři. Z Afriky jim byl popsán Nothobranchius boklundi
Valdesalici, 2010 [2]. Patří do skupiny N. brieni.
Z Jižní Ameriky potom přibyly hned tři druhy: Rivulus
tocantinensis a Rivulus xinguensis – oba Costa, 2010
[3] a Simpsonichthys harmonicus Costa, 2010 [4]. Ten
pan Costa je zdá se k neudržení – mám totiž dojem, že pokaždé cituji minimálně jeden „jeho“ nový druh, ale spíše je sype
z rukávu v sériích, tak jako teď.
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A máme tu tetry: Creagrutus maculosus Román-Valencia, García-Alzate, Ruiz-C. & Taphorn, 2010 [5] byl objevený v Kolumbii v rámci výzkumu, který přinesl nové druhy
zmiňované už v minulém čísle Akvária. Z Brazílie tu máme
Hasemania kalunga Bertaco & Carvalho, 2010 [6] – u popisu této tetry z povodí Río Tocantins najdeme, stejně jako
v [1], i kratší stať věnovanou rybímu endemismu v této oblasti
– a Hasemania piatan Zanata & Serra, 2010 [7].

Hasemania piatan. (Zdroj: [7])
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JAR V BOJNICKÝCH KÚPEĽOCH
Lukáš Holásek
Prišli prvé jarné dni, a tak som zašiel na výlet do Bojnických kúpeľov, ktoré sa nachádzajú neďaleko od centra Bojníc.
Prinášam Vám fotografie akvarijných rastlín, ktoré tu rastú po celý rok.

Prvé jazierko je bez živočíchov, plné rias.
(Foto: Lukáš Holásek)

Pozdĺž červenej krivky sa nachádza časť potoka s rastlinami. Vpravo hore sú Bojnice a zámok. (Zdroj: Googlemaps)

Voda v potoku pochádza z jazierok a bázenov Bojnických
kúpeľov. V prvej časti má teplotu 20 °C – tu sa veľmi darí
sagittarii, ktorá tu rastie v niekoľkých rozsiahlych „kobercoch“. V polovici úseku toku je vyvedená trubka (viď na fotografii), ktorou priteká voda z bazéna. Tá má teplotu 29-30 °C.
V tejto spodnej časti sa darí najmä zástupcom rodov Elodea,
Najas a Riccia, naopak Sagittaria sa tu už takmer vôbec
nevyskytuje. Na dolnom toku žijú divoké formy gubiek.

Druhé jazierko – tu žijú divoké aj šľachtené formy karasov,
koi kapre. (Foto: Lukáš Holásek)

Karasy v druhom jazierku. (Foto: Lukáš Holásek)

Pohľad na potok. (Foto: Lukáš Holásek)
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Tretie jazierko, kde žije niekoľko druhov akvarijných rýb:
africké cichlidy, skaláre, pancierníčky, živorodky, ktoré
sem vypúšťajú akvaristi. (Foto: Lukáš Holásek)

(Foto: Lukáš Holásek)

Lekno z tretieho jazierka. (Foto: Lukáš Holásek)

Elodea, Najas – tieto rastliny miestami tvoria tak hustú
spleť, že voda tu temer neprúdi. (Foto: Lukáš Holásek)

Elodea nuttallii. (Foto: Lukáš Holásek)

(Foto: Lukáš Holásek)

Najas guadalupensis. (Foto: Lukáš Holásek)
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Mach (zrejme Drepanocladus aduncus) – dá sa pozorovať,
ako prechadza z emerznej formy na submerznú pod vodou,
kde pripomína Vesicularia dubyana. (Foto: Lukáš Holásek)

(Foto: Lukáš Holásek)

Riccia fluitans – táto veľmi dekoratívna rastlina
je ozdobou brehov. (Foto: Lukáš Holásek)

Riccia, Elodea a Melanoides tuberculata.
(Foto: Lukáš Holásek)

Drepanocladus aduncus, submerzná forma.
(Foto: Lukáš Holásek)
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Melanoides tuberculata, prázdne schránky.
(Foto: Lukáš Holásek)

V plytkej vode tvorí Sagittaria subulata emerzné listy
vajcovitého tvaru. (Foto: Lukáš Holásek)

Sagittaria subulata – veľmi sa jej darí v tunajšom jemnom
substráte. (Foto: Lukáš Holásek)

(Foto: Lukáš Holásek)

(Foto: Lukáš Holásek)
reportáže

(Foto: Lukáš Holásek)

Krkot žiab sa rozlieha v peknom prostredí gaštanovej aleje.
(Foto: Lukáš Holásek)

Ku kvetom zrejme prispeli prvé jarné lúče slnka.
(Foto: Lukáš Holásek)
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ŤAŽKÉ ZAČIATKY AKVABURZY V DÚBRAVKE
Miloš Kozák
Som akvarista, ktorý po „tragických“ začiatkoch pred niekoľkými rokmi a dlhšej prestávke dal nový nádych svojej záľube pred pár mesiacmi. Pustil som sa do toho držiac sa pravidla: „Urobím to konečne poriadne a bez šetrenia!“ Začiatky
každý dobre pozná, a preto to tu nebudem popisovať...
Nikdy som nemal možnosť sa zúčastniť nejakej burzy.
Vybral som sa teda pri prvej príležitosti na najbližšiu takúto
akciu. Konala sa v bratislavskom Dome Kultúry v Dúbravke
dňa 27.3.2010. Dosť ma prekvapilo, že pred budovou nebol
ani náznak, čo za udalosť sa tu koná. Istotne by sa hodil nejaký sponzor a nadšenec, ktorý by sa postaral o propagáciu.
Iba takto bude mať burza nádej na rýchly štart. Prekvapením
pre mňa bolo aj vyberanie vstupného. Možno vhodnejšie by
bolo vyberanie dobrovoľného vstupného ako dar za udržanie
burzy, či podpora klubu. Ale to sú myšlienky, ktoré sa mi držali v hlave len pár sekúnd.
A šup ide sa prezerať a vyberať tovar pre môj domáci
mikrobiotop...

Richad Líbal (clarkii) a jeho kopa sortimentu, v pozadí
Peter Benčúrik. (Foto: Miloš Kozák)

Tu mala jedna rakúska pani celkom dobrý tovar, ktorý si
asi všetok odniesla domov. V okamihu, ako prehovorila,
sa všetci otočili a išli ďalej. Snáď je to pre ňu poučenie.
(Foto: Miloš Kozák)
Petrove stoly majú vždy pre mna niečo nové a vhodné do
mojho akvária. (Foto: Miloš Kozák)

Chlapci osviežujú svoju záhradku. V pozadí
Richard Tokušev. (Foto: Miloš Kozák)

Richard Cirák a jeho syn sú vdační a častí predajcovia
nielen na bratislavskej burze. (Foto: Miloš Kozák)
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Zastúpenie jedného z najväčšich e-shopov na Slovensku.
Reklama je zakázaná :-). (Foto: Miloš Kozák)

reportáže

Všetko predané a ide sa domov – Branislav Barčin
alias barky. (Foto: Miloš Kozák)

Páni zo Sery sa zrejme nudia. Alebo čakajú na
zákazníkov? (Foto: Miloš Kozák)

Po skončení tejto prvej burzy v Dúbravke sa objavili neradostné správy, že bola aj posledná. Vedeniu mestskej časti
vadil nedostatok kultúry a porovnavali to s blším trhom.
Nasledovalo vysvetlovanie a rokovanie, za to sa na internete
šírili správy o konci burzy. Celá táto záležitosť a nepochopenie
vyustili k nasledujúcemu priebehu udalostí. Oficialne schválenie dalšej burzy prišlo par dní pred jej začiatkom, predajcovia si teda dopredu plánovali iné akcie a na internete všetko
nasvedčovalo tomu, že o burze sa takmer nikto nedozvie.

Pán Pavol Sedlák vie nielen poradiť, ale sa aj pekne
postaviť pred fotoaparát. (Foto: Miloš Kozák)
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Realita v sobotu 24.4.2010 hovorila sama za seba. Nedostatok predávajúcich a ešte väčší nedostatok zákazníkov nám
však nedokázali pokaziť príjemnú komornú atmosféru akcie.
Posúdte sami...

Hliadka na stráži. Hmmm, už by mohol aj niekto prísť...
(Foto: Miloš Kozák)

V takejto neformálnej atmosfére sa dalo dobre diskutovať,
zabaviť a nakupovanie bolo naozaj bez čakania :-).
(Foto: Miloš Kozák)

Počet detských zákazníkov jednoznačne prevyšoval počet
dospelých akvaristov. (Foto: Miloš Kozák)

Nákupný ošial prerušil na moment naše diskusie.
(Foto: Miloš Kozák)

Všetci pevne dúfame, že sa táto burza bude postupne
zlepšovať a opäť sa stretneme v príjemnej atmosfére pri
našom koníčku. (Foto: Miloš Kozák)

Najčastejší sortiment boli platy, rôzne prísavníky, pancierniky, krevety a raky. No nevyber si! (Foto: Miloš Kozák)
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AQUABURZA OSTRAVA – MÁME ZA SEBOU PRVNÍ ROK
David Kopeček
Aquaburzu Ostrava není potřeba dlouze představovat, asi
každý akvarista se již na internetu setkal s našimi bannery.
A ti, kteří projíždějí Ostravou, si nemohli nevšimnout billboardů podél cest, nebo jste na reklamu narazili v některém
z tištěných periodik. Já bych rád tímto článkem maličko poodhalil zákulisí a popsal, jak naše burzy probíhaly a probíhají.
Podnětem k založení aquaburzy byl fakt, že v Ostravě byly
poslední burzy konány snad ještě za minulého režimu. Samozřejmě, že zde byly akce v podobě pěkných výstav, ale pouze
jednou či dvakrát do roka – a to se nám zdálo málo. Velmi
se nám líbila myšlenka pravidelné akce po vzoru ostravských teraristů a samozřejmě jsem maličko záviděl i Vašemu
KLUBu.AKVA.SK :-). Také Zoo prodejen v Ostravě ubylo a ty,
které zůstaly, nahradily akvaristický sortiment krmivem pro
psy. Když jsem mluvil se známými prodejci a chovateli, posteskli si, že na Ostravsku chybí kupní síla a většina ryb končí
ve výkupech. Na straně druhé bylo na internetu vidět, že
akvaristé v našem kraji jsou. Rozhodli jsme se tedy navázat
na tradici a zkusit zorganizovat pravidelnou akci.
Největším problémem bylo najít vhodné místo, ne všude
mají nás akvaristy v oblibě. Voda na stole nebo parketách
není právě to, co pronajímatelé rádi vidí... :-) Naštěstí nám
vyšla vstříc menza VŠB, kde jsou podmínky výborné. Místo
jsme tedy měli a začali jsme oslovovat první prodejce. Někteří
byli nápadem nadšeni a ihned nám přislíbili, že burzu podpoří. Ale byli i tací, kteří nám nevěřili a tvrdili, že burzy jsou
v našem kraji minulostí.
Další problém nastal v samotné přípravě prodejních míst.
Většina prodejců totiž byla zvyklá přichystat si nádrže a ryby
den předem. Veškeré tyto činnosti však zabírají spoustu času
jak prodejcům, tak organizátorům. My jsme měli představu
„rychloburzy“, proto jsme zvolili doslova šibeniční čas – jen
hodinu před začátkem. A osvědčilo se, dnes se již nad tím
nikdo nepozastavuje.
Ještě dnes, při vzpomínce na první burzu, cítím sevřený
žaludek: Je to opravdu dobrý nápad? Přijdou lidé a zaujme
je to? Prodejců na první burze bylo třináct a návštěvníků
necelých tři sta, což jsme považovali za ne úplně uspokojivý
výsledek. Nezbývalo nám tedy nic jiného, než se snažit ještě
víc. S postupem času se zpráva o naší akci začala šířit. Již na
třetí, červnové burze, kterou jsme odhadovali jako nejslabší,
bylo prodávajících 20 a návštěvníků přes 500. Udivení byli
i samotní prodejci a všichni se již těšili na podzimní akce.
A podzim nezklamal, zájem prodávat již mělo 40 akvaristů
a návštěvníků přišlo přes 800. A my jsme začali přemýšlet,
zda někdy překonáme hranici 1000 lidí.
Byl tu nový rok a první burza se měla konat devátého
ledna. Většina prodejců již byla nahlášená, vše šlo jako na
drátkách, ale paní zima rozhodla jinak. V pátek začala ta pra-

vá zimní kalamita a my jsme k večeru začali přijímat e-maily
a telefony, jež končily větou: „Omlouvám se, ale kdybych nepřijel, jsem zasypaný sněhem.“ My jsme však již nemohli
couvnout. Tu sobotu si budu dlouho pamatovat, prověřila
totiž všechny skalní akvaristy. Z 40 nahlášených prodejců to
zvládla polovina, ale všichni to brali s humorem a sázeli se,
kolik uvidí návštěvníků. Někdo tvrdil pět, jiný padesát, a že
pokud překročíme hranici sta návštěvníků, budeme oslavovat.
A jak to dopadlo? Nestačili jsme se divit, když jsme mezi „ostravštinou“ uslyšeli i slovenštinu a polštinu. Dorazili akvaristé
z Rybnika, Nové Dubnice, Žiliny atd. Celkový počet opravdových akvaristických nadšenců se zastavil na vstupence číslo
400. Bylo jasné, že se v budoucnu musíme konat, i kdyby
„padaly trakaře“!
Měsíc utekl jako voda a po lednové kalamitě většina
prodejců tipovala velkou účast. Nespletli se. Někteří z nich
tuto burzu nazvali „Ostravský masakr“. Plné tři hodiny se nezastavili a prodávali. Spokojení byli jak prodejci, tak zákazníci, jichž přišlo bez pár lidiček rovný tisíc.

Duben 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Duben 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
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Listopad 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Duben 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Listopad 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Září 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Září 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
Listopad 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Září 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Listopad 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
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Leden 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Listopad 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Leden 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Leden 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Listopad 2009. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
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Březen 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Březen 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
Únor 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Únor 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Březen 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Březen 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Únor 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
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Duben 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Duben 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Duben 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Duben 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

...A v čem jsme jiní?
Burzy před cca dvaceti lety byly stejně jako ty naše především o koupi, prodeji a výměně ryb a o získání akvaristických potřeb, s tím rozdílem, že jste přesně nevěděli, co na
burze naleznete. S příchodem internetu se ale situace změnila. Aquaburza Ostrava má svůj web [1], kde je možné získat
kontakty na chovatele a v on-line diskusi spolu mohou prodejci a zákazníci komunikovat. Naši klienti z okolí navíc propojili burzu se svými internetovými obchody a využívají ji
jako výdejní místo. Těm z větší dálky pomáháme s výdejem
zboží my, organizátoři. Myslím si, že z pohledu návštěvníka
není nic lepšího, než ušetřit na poštovném, vyzvednout si zboží přímo na burze a ještě se podívat, co je nového. Protože
chceme jít s dobou, umístili jsme Aquaburzu rovněž na Facebook, kde se můžete stát naším fanouškem.

Duben 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)

Těšíme na další setkání s Vámi, akvaristy, ať už v Ostravě
nebo ve světě internetu!
[1] www.aquaburza.cz
klub

Duben 2010. (Foto: David Kopeček & Petr Kopeček)
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MILOŠ
Miloslav Pešek
V rubrike klub sme Vám seriálom o členoch KLUBu.AKVA.SK postupne predstavili takmer všetkých členov klubu (teda dnes
už takmer všetkých, lebo po založení klubu v prvom návale entuziazmu bolo v klube okolo 50 členov, dnes nás zostalo niečo do
dvadsať). Jedným zo zakladajúcich členov klubu je aj Miloš Chmelko, ktorého akvaristický profil a niečo naviac by sme Vám dnes
chceli priblížiť.

Meno:

Miloš Chmelko

Nick:

Miloš

Bydlisko:

Bratislava – Petržalka

Rok narodenia:

1983

Zameranie:

spoločenské akvárium

Akvária:

216 l, 168 l, 45 l

S akvaristikou som začal ešte ako škôlkar, samozrejme vtedy pod dohľadom otca. Mali sme malé 16 l akvárium. Prvú
rybku som kúpil cestou z obchodu, keď som namiesto chleba alebo niečoho takého doniesol krásnu červenú samicu gupky.
No a ako to býva, gupka sa množila a množila, a tak som mohol zásobovať všetkých kamarátov.
Po období, kedy som akosi asistoval otcovi pri údržbe stále jeho akvária, ktoré sa medzičasom zväčsilo na 160 l nádrž,
prišlo k logickému vyústeniu a akvárium som prebral plne pod svoju kontrolu. Na akváriu sa prejavil zub času a začalo tiecť;
keďže sa mi ho nepodarilo zalepiť, musel som kúpiť nové (vo vani mi nechceli rybky dovoliť). To bol zlomový okamih v mojom
akvaristickom smerovaní, pretože nové akvárium bolo vyššie, a tak som nasadil skaláre, ktoré sú mojou srdcovkou dodnes.
Aj keď nie je skalár ako skalár, u mňa ich pláva 9 (bolo aj viac), ale inú ako klasickú formu nenájdete.
Ďalším medzníkom v mojom smerovaní bolo objavenie stránky Akva.sk, kde som mal možnosť porovnať moje akvárium
s inými a začal som sa zaoberať aj rastlinkami. Nie je to zatiaľ žiadna sláva, ale už aspoň registrujem, že tam je okrem rýb
aj niečo iné, čo potrebuje občasnú starostlivosť.

To by bolo niečo na úvod od samotného Miloša.
Pre mňa je Miloš akvarista, nadšenec, predstaviteľ novej
generácie, ktorá sa snaží o popularizáciu a rozšírenie tohto
krásneho hobby, spájajúceho nás podobne postihnutých, bez
ohľadu na vek a iné maličkosti súčasného života v akva klube.
Vážim si ho ako priateľa, akvaristu ochotného vždy priložiť ruku k dielu a podielať sa na činnosti klubu.
Milošš je pre mňa predstaviteľom akvaristu, ktorý svoje
hobby realizuje v obmedzených podmienkach prostredia panelákového bytu, ale s veľkým nadšením a z rozhovorov s ním
je cítiť zanietenie a ochotu niečo pre tento koníček urobiť.
Akvaristika sa u neho spája so záujmom o fotografiu,
o čom sme sa mali možnosť presvedčiť z viacerých reportáží
z akva akcií a fotografií zverejnených hlavne na internetových
akvaristických stránkach a v našom časopise.
Ale dajme slovo Milošovi...

Preferuješ nejaké rybky, alebo biotop, o ktorom sa
dá povedať, že je u Teba najobľúbenejší, a máš pre to
nejaký konkrétny dôvod?
Je o mne známe, že mojou obľúbenou rybou je Pterophyllum scalare v prírodnom sfarbení. Skalár mi učaroval
svojou dôstojnosťou, ktorou pláva akváriom a navyše je to
určite aj jeden zo symbolov akvaristiky ako takej.
Môj obľúbený biotop je tym pádom tiež daný, a teda
Amazonia.
Mohol by si povedať niečo o svojich momentálnych
akváriách, prípadne o najbližších plánoch?
Momentálne mám tri akváriá. Prvé, najstaršie je 216 l
spoločenská nádrž, ktorej dominujú Pterophyllum scalare
"Altum Peru". Okrem nich sa tam strieda mix rýb, ktoré ma
momentálne niečím nadchnú.
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ktorá ma spríjemniť pohľad do nádrže a tiež aj život rybám.
Preto mám skôr nenáročné druhy rastlín rastúce nadivoko,
aby som nemusel venovať ich údržbe veľkú starostlivosť.
Čo považuješ za svoj najväčší akvaristický úspech?
Klub, ktorý sa nám podarilo založiť a aj napriek uponáhľanej dobe udržiavať v chode.
...a neúspech alebo sklamanie?
Akvaristika je koníček, a ten má prinášať príjemné pocity, a tak ju aj beriem. Hoci sú aj neúspechy pri chove nejakého druhu rýb, pri pokuse o odchov... je to súčasť akvaristiky a tiež to tak beriem. Nakoniec bez poznania neúspechu
si nemôžeme vychutnať ani úspech.

Spoločenská nádrž. (Foto: Miloš Chmelko)

Ako by vyzeralo Tvoje vysnené akvárium? Snívaš
o nejakej rybke, rastline, ktorú by si chcel mať?
Vysnívané akvárium? Tak túto predstavu mám celkom
jasnú. Akvárium, alebo skôr „obývačkova stena“ o rozmeroch minimálne 3 m x 1 m x 0,6 m, čím väčšie, tým lepšie,
v štýle amazonského biotopu. Vysnívaná ryba by v ňom bola
asi Pterophyllum altum.

45 l pre Poecilia caucana. (Foto: Miloš Chmelko)

Druhé je 45 l akvárium, ktoré sa relatívne často mení.
Momentálne to je druhové akvárium pre Poecilia caucana.
Tretie akvárium je najmladšie a mám ho v práci. Má to
byť 168 l mexický „biotop“ a začal som ho zakladať pred
Vianocami minulého roku. Nachádzajú sa tam Xiphophorus nezahualcoyotl, Zoogoneticus quitzeoensis a Thorichthys
meeki. Fotografie, ktoré tu môžete vidieť, sú vlastne prvou
dokumentáciou tohoto akvária.
Pterophyllum scalare. (Foto: Miloš Chmelko)

A keď sme už pri tých snoch, viem, že si si minulý
rok splnil jeden zo svojich akvasnov a zúčastnil si sa
na expedícii, ktorej cieľom boli práve akvaristické
biotopy Južnej Ameriky (Brazília, Columbia...). Odrazila sa táto expedícia nejako na Tvojej akvaristike?
No, nosnou krajinou bola Venezuela, a áno, amazonský
biotop som si zamiloval ešte viac.

Akvárium v robote. (Foto: Miloš Chmelko)

Momentálne sú „moderné“ miniakváriá, nature akváriá štýlu Amano, aquascaping,... ako tieto smery
ovplyvňujú Teba a Tvoju akvaristiku, prípadne ktorý
smer je Ti najbližší?
Ako asi každý som sa v minulosti pokúsil aj o miniakvárium, aj o nejaký ten aquascaping. Od týchto moderných
smerov som však upustil a aj napriek svojmu veku som
predstavitelom skôr starej školy akvaristiky. Moje akváriá
sú zamerané na ryby a rastliny sú tam len ako dekorácia,

Splnili sa Tvoje predstavy o tomto raji akvaristov,
alebo inak, v čom sa líšili pôvodné predstavy od
reality?
Do Južnej Ameriky som išiel s tým, že sa mi snáď podarí
vidieť Pterophyllum altum v prirodzenom prostredí a ak nie
P. altum, tak aspoň P. scalare som bral ako samozrejmosť.
Takisto som očakával, že uvidím rôzne druhy corydorasov a veľké hejná Cheirodon axelrodi.
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Realita je taká, že P. altum som videl len sprostredkovane na videozázname, ktorý spravil Jaromír Šmerda ml.,
a Ch. axelrodi sa mi síce podarilo chytiť, ale až jeden kus
z húfu o počte dvoch :-).
Tiež som bol prekvapený, že pršalo veľmi málo v porovnaní s tým, čo som čakal; zato komáre nesklamali, tých tam
bolo neúrekom. Paradoxne, hoci som dúfal, že uvidím inie
a vydry obrovské, ani vo sne by som nečakal toľko stretnutí.

Pozo Azul. (Foto: Markéta Rejlková)

V akcii. (Foto: Markéta Rejlková)

Spoločník na plávanie. (Foto: Markéta Rejlková)

Aký je Tvoj názor na pozíciu akvaristického koníčka
na Slovensku?
S akvaristikou to je asi tak, ako so všetkým. Ľudia sa
dnes nevedia zastaviť a neostáva im čas na seba, a teda ani
na koníčky. Navyše, ak sa niekto začne akvaristike venovať,
častokrát si nenájde čas, alebo vôbec nemá chuť niečo naštudovať a potom prichádza neúspech, sklamanie a odvrátenie
sa od akvaristiky ako takej.
Aký máš názor na aktivity tzv. ochrancov prírody,
slobody zvierat ohľadom zavedenia noriem pre chov
a odchov rýb?
Jednou vetou: Myšlienka dobrá, realizácia sa míňa
účinku.
A teraz to skúsim vysvetliť. Na jednej strane vidíme,
v akých podmienkach dokážu ľudia držať nielen ryby, ale aj
iných chovancov z ríše zvierat. Na druhej strane tieto normy
robia ľudia, ktorý s chovateľstvom nemajú žiadnu skúsenosť; možno počuli, že existuje nejaká gupka, ale názov
Poecilia reticulata im už veľa nepovie. Potom tieto normy
namiesto toho, aby chránili chovancov, slúžia len ako nástroj na znepríjemňovanie života chovateľom.

Úlovok. (Foto: Markéta Rejlková)

Aký bol Tvoj najväčší zážitok z cesty, o ktorý si ochotný sa s nami podeliť?
Ťažká otázka. Ale po splavení Orinoka a Casiquiare ma
celkom potešilo miestne pivo a „rozhovor“ s obsluhou pivárne. Keď som objednával dvanásť pív, ešte sa nechápavo
opýtal: „Koľko?“ Po pol hodine až hodine, keď som mu povedal „ešte dvanásť“, už nič nehovoril, zato jeho pohľad stál
za to!
A z tých akvaristických zážitkov asi šnorchlovanie v Pozo
Azul, o ktorom sa čitatelia mohli viac dočítať v 19. a 20. čísle
časopisu Akvárium.
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Zoogoneticus quitzeoensis, samec. (Foto: Miloš Chmelko)

Thorichthys meeki. (Foto: Miloš Chmelko)

Po ceste do Južnej Ameriky máš nejaký ďalší akvaristický sen, alebo tajný chovateľský cieľ?
Aspoň raz sa tam ešte vrátiť. A tajný chovateľský cieľ by
potom už nebol tajný, takže sa nechajme prekvapiť, čo život
prinesie.

Zoogoneticus quitzeoensis, samica. (Foto: Miloš Chmelko)

Obľúbená herečka? ... Myslíš, že je akvaristka?
Julo Satinský :-). Akvarista asi nebol, ale mal rád čučoriedky.
Obľúbený nápoj (nealkoholický a alkoholický)?
Nealkoholický kofola a z alkoholických pivo a rum (nie
pivo s umom!).
Obľúbená fotka, ktorú nám môžeš ukázať?
Žiadna ma nenapadá, ale bolo by to niečo z prírody.
Fajčíš?
Nie.

Západ slnka na Casiquiare. (Foto: Markéta Rejlková)

Vážení akvapriatelia, to bol náš Miloš, nabudúce (verím,
že nabudúce bude!) príde na rad zase niekto „akva-iný“, ťažko
povedať kto, ale hádam sa nejaká obeť nájde.
Ak máte želanie spoznať niekoho konkrétneho, sem s Vaším tipom! Píšte na adresu klub@akva.sk!
Doteraz sa nikto neozval, takže asi Vám to je jedno, potom
sa nechajte opäť prekvapiť naším výberom.

Xiphophorus nezahualcoyotl. (Foto: Miloš Chmelko)

recenzie
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MOOS-FIBEL
Friedrich Bitter – 2009 – Dähne, Ettlingen, 93 pp.
Milada Trunečková

A potom už následuje část věnovaná jednotlivým druhům
mechorostů – nejprve 5 druhů játrovek (včetně velmi oblíbené Riccia fluitans) a potom 15 druhů mechů. Následuje podkapitolka „Pravé kapradiny“, kde je zařazen jediný druh:
Lomariopsis lineata (vypadá jako játrovka, proto je tu).
Každému druhu bez výjimky patří jedna dvoustrana. Text
přitom zabírá jen část první strany, zbytek pokrývají fotografie, jak můžete vidět na obrázku nahoře. Bokem je stručná
a přehledně umístěná informace o nárocích na osvětlení a
parametry vody a také původní areál rozšíření (nijak podrobně a chybí i informace o tom, v jakém typu biotopů se mech
vyskytuje). V hlavní stati se obvykle dočtete o tom, jak na ten
který mech působí přidávání CO2, jestli přirůstá k podkladu
a jak vůbec rychle roste, kam se v akváriu hodí... a tady se
dostávám k největší „vadě na kráse“, kterou jsem objevila.
Od knížky podobného ražení, která nejde do hloubky, ale
poskytuje hlavně přehled a pěkné pokoukání, jsou důležité
fotografie. Obzvlášť u mechů, které jsou tak trochu všechny
stejné. Snímky tady jsou ale až moc často detailní, je jich
zbytečně mnoho na úkor jejich velikosti. Místo abyste viděli,
jak vypadá pěkný trs v akváriu, vidíte lístky a krevetky...?!
Závěrečných asi 20 stran je věnovaných vázání mechů
(snímky z asijské farmy) a pěstování mechů v akváriu obecně.
Jsou zde i dvě vzorová mechová akvária s kompletní informací o osvětlení, filtraci, hnojení atd.
Kupovat, nekupovat? Skalní příznivce mechů zřejmě neodolá... ale pokud jenom hledáte inspiraci, jak pomocí mechů
zkrášlit akvárium, na internetu najdete mnohem hezčí fotky!

V minulém čísle časopisu Akvárium se na tomto místě
objevil článeček o velmi podobné knížce – také „fibel“, také od
Friedricha Bittera a odpovídá i formát a vydavatelství. Protože toto číslo je věnované mechům a já mám shodou okolností
„mechovou knížku“, zkusím vám ji trochu přiblížit.
Myšlenka je podobná, jako u plžů – tedy podat přehled
těch nejoblíbenějších druhů, se kterými se můžeme v dnešní
nabídce akvaristických obchodů setkat. Pravda, mechy jsou
pro toho, kdo se o ně blíže nezajímá, vlastně „na jedno brďo“
– zelené trsy droboučkých lístků. Proto také knížka nezaujme na první pohled, jak je tomu v případě Schneckenfibelu
(mě tedy zaujal). Ale pro rostlinkáře je k dispozici stále tak
málo knih, že po této mnozí sáhnou s nadějí. Což o to, mechy
tu najdete vrchovatě, resp. mechorosty včetně játrovek.
Ale než si můžete číst o jednotlivých druzích, čeká vás
úvod. Několik snímků autora z biotopů v USA – evidentně
pan Bitter rád cestuje a přitom sbírá kdejaké přírodniny, mechy a plže pro své knížky nevyjímaje :-). Tři strany o stavbě
těla a rozmnožování mechorostů. A zhruba dvojnásobek stran
o jejich biotopech, včetně poznámek o eventuelním použití
mechů z přírody... tahle část by mnohé z nás určitě zajímala,
ale není psaná moc podrobně.
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