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Akvárium, číslo 25 KLUB.AKVA.SK editoriál

Milé akvaristky, milí akvaristé, 
pětadvacáté číslo  Akvária se vylouplo na svět, ani nevím 

jak. Letošní léto je za námi. Naštěstí někteří akvaristé nelenili 
a napsali pro nás nové články. Moje volání o pomoc vyslyšela 

Dana Dvořáková z Jihlavy, která nám poslala článek o svém 
zajímavém chovatelském úspěchu. Děkujeme a gratulujeme! 

Třeba tento článeček inspiruje někoho z vás a příště to můžete 
být právě Vy, kdo se o své zážitky podělí s ostatními akvaristy. 

Děkuji také stálicím našeho autorského týmu za to, že Akvá-
riu věnovali kus tak žalostně krátkého léta a přidali další ka-

mínek do mozaiky.

Na podzim jsem se těšila, mám ho ráda.  Každoročně  se 

snažím udělat místo v akváriích, kdyby náhodou… znáte to, 
cesty  na výstavy bývají  klikaté  a  často si  z  nich lze přivést 

domů nějaké „špeky”. Nějaké skulinky už jsem našla a zvažu-
ju, jak moc hluboko se chci do toho našeho krásného koníčku 

ponořit. Myslím, že se teď chci potopit velmi, velmi hluboko...
Vyražte na výstavy, burzy, setkání, najít parťáky na klábo-

sení o rybách je skvělé!

Markéta Rejlková

(Foto: Ivan Mikolji)
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REJNOCI V AKVÁRIU (3.):
ZAMYŠLENÍ NAD VÝŽIVOU

Andreas Ochs

Krmení paryb v zajetí může chovatele, ať už je to zaměst-
nanec veřejného akvária nebo soukromý  akvarista, konfron-

tovat  s mnohými problémy. Při  aklimatizaci  jedinců  pochá-
zejících z odchytu je prvotním úkolem, aby zvířata začala při-

jímat potravu. Později vyvstávají otázky, jaká kvalita a kvan-
tita krmiva je nutná, aby naše zvířata vydržela dlouho zdravá.

Proč  je  tak  důležité,  abychom  krmení  věnovali  zvláštní 
pozornost? Všeobecně  lze vysledovat, že domácí zvířata jsou 

tak „milovaná a hýčkaná”, že dostávají krmiva až příliš mno-
ho. Důsledkem je potom skutečnost, že více než 30 procent 

všech domácích mazlíčků  trpí  nadváhou. V mnohých  akvá-
riích to pak nevypadá jinak. Jeden spolupracovník veřejného 

akvária mi říkal, že každé zvíře, které u nich zahyne, je pro-
hlédnuto  za  účelem zjištění  příčin  úmrtí.  Pokud  odhlédne- 

me od nemocí, které se podaří diagnostikovat, zjištění je vždy 
stejné:  „přetučnělost”.  Ani  zmenšené  krmné  dávky  na  tom 

mnoho nezměnily.
Jak k tomu dochází? Naši chovanci v akváriích mají mno-

hem méně  pohybu,  než  je  tomu v  přírodě,  takže  nemohou 
nadbytečné kalorie „vyplavat”. Také skladba krmiva může být 

příliš  kalorická, srovnáme-li ji  s přirozenou potravou. Navíc 
se krmné dávky řídí především představami chovatele, niko-

liv potřebami zvířat.
V následujícím textu se pokusím podat přehled o terén-

ních výzkumech, týkajících se sladkovodních rejnoků (neboli 
trnuch). Potom bude následovat několik doporučení k výživě 

paryb z jedné vědecké stadardní práce, věnované péči o žra-
loky a rejnoky ve veřejných akváriích.  A vše uzavře přehled 

dosavadních  zkušeností  s  různými  typy  krmiva  pro  slad-
kovodní rejnoky.

Co žerou sladkovodní rejnoci v přírodě?

Potravní spektrum trnuch bylo předmětem mnoha studií. 

Shrnutí výsledků můžeme najít v práci Rincona [7], viz také 
Tab. 1 níže na této stránce. 

Jednotlivé  druhy  upřednostňují  velmi  odlišnou  kořist. 
Částečně je možné specializaci rejnoků vyčíst ze stavby jejich 

čelistí, což může být v některých případech významný určova-
cí znak druhu (např. široké zuby u Potamotrygon henlei).

Paratrygon aiereba se živí převážně rybami je považován 
za lovce ze zálohy – čeká na dně, až se jeho kořist dostatečně 

přiblíží, aby ji bleskovým výpadem pohřbil pod svým tělem.
Plesiotrygon iwamae žere především krevety. Ačkoliv by-

chom podle zubů usuzovali spíše na konzumaci ryb, ty měly 
přinejmenším u zde zkoumaných jedinců až druhořadý  výz-

nam. Dá se předpokládat, že listí a detrit bývají spolknuty jen 
nedopatřením.

U druhu  Potamotrygon scobina se nejednalo o malé pa-
ryby z Río Xingú, které známe z našich akvárií a které jsou 

zatím vědci považovány jen za variantu Potamotrygon orbig-
nyi. Zde zkoumané P. scobina žijí v oblasti ústí řeky v Baja de 

Marajó a dosahují průměru až 50 cm. Jejich hlavní potravou 
jsou krevety.

Pro chovatele menších druhů je zajímavé zjištění ohledně 
Potamotrygon orbignyi.  Tady  jsou  k  dispozici  dvě  studie, 

jedna z Venezuely a druhá z Río Paranã (z horního toku Río 
Tocantins). Převládající potravní složkou jsou larvy hmyzu a 

stejnonožci. Takže kořist malých rozměrů s vysokým podílem 
balastních látek. A živí se tak i dospělá zvířata; největší jedi-

nec z výzkumu měl průměr 46 cm. 

P. aiereba

IRI %

P. iwamea 

IRI %

P. scobina

IRI %

P. orbignyi

IRI %

P. henlei

IRI %

P. motoro

IRI %

P. falkneri

IRI %

Ryby 98 11

Měkkýši 50

Vodní plži 3 36

Krevety (Palaemonidae) 67 81 1/0 25

Raci 9

Larvy hmyzu * 2 32/100 22 99 37

Bodule (Naucoridae) 26

Stejnonožci (Isopoda) 2 18 67/0

Detrit, listí 11 1

(* Ceratopogonidae, Diptera, Ephemeroptera, Odonata, Tanypodinae, Trichoptera)

Tab 1. Potravní složky, nalezené v žaludku sladkovodních rejnoků. IRI % = Index of relative importance

 (= index relativní důležitosti); nejsou zobrazené složky s touto hodnotou nižší než 1 %. (Zdroj: [7])
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Potamotrygon henlei se  specializuje  na  měkkýše,  ale 
nepohrdne ani jinou kořistí;  na jeho jídelníček se dostávají 

obzvláště larvy hmyzu. Při výstavách v městech na Río Tocan-
tins, kde  P.  henlei žije, bylo poukazováno na to, jak důležití 

jsou rejnoci pro redukci škodlivého hmyzu, protože zlikvidují 
obrovské množství jeho larev. Tyto výstavy zorganizovali vý-

zkumníci,  kteří  tak  chtěli  zlepšit  vnímání  rejnoků  místním 
obyvatelstvem. V přehradě  Tucuruí se  P. henlei naučili  žrát 

ryby,  které  uvíznou v  sítích.  Tím objevili  úplně  nový  zdroj 
potravy, protože ryby na jejich jídelníčku jinde nejsou. 

Zkoumaní  Potamotrygon motoro měli  všichni  průměr 
méně než 27 cm. Tato mláďata se živí larvami hmyzu. Před-

pokládá se ale, že starší zvířata loví více ryb. Ve zde citované 
práci byla ryba nalezena v žaludku jediného z patnácti zkou-

maných jedinců P. motoro, což činí méně než 1 % všech nale-
zených složek a není to proto zaznamenané v tabulce.

Potamotrygon falkneri měli průměr do 45 cm. U nich by-
ly významnými složkami jídelníčku vodní plži a larvy hmyzu. 

U jednoho z deseti zkoumaných zvířat byla v žaludku naleze-
na ryba, sumec z čeledi Loricariidae.

Potamotrygon falkneri. (Foto: Andreas Ochs)

Sezónní výkyvy ve složení potravy

Jiná studie (viz Tab. 2) ukauje u  P. motoro a  P. falkneri 
z horního toku Río Paraná (Mato Grosso do Sul), jak se mění 

skladba potravy během roku v závislosti na kolísání hladiny 
řek [5]. Tady byl jako měrná veličina  použit  objem jednot-

livých potravních složek (% Vol).

Během období sucha upřednostňují  P. motoro na tomto 
stanovišti  larvy  hmyzu,  zatímco  P.  falkneri je  rybožravý. 

Ryby, které ukořistil  P. falkneri, byly v rámci výzkumu urče-
ny, pokud to  bylo možné. Jednalo se o: Loricariidae 20 %; 

Erythrinidae 5 %; Characidae – Tetragonopterinae 3 %; Cich-
lidae – Satanoperca papaterra 4 %; Doradidae – Pterodoras 

granulosus 8 %. Ostatní nebylo možné zařadit. 
V  období  sucha  se  ryby,  sloužící  rejnokům  za  potravu, 

koncentrují v mnohem menším vodním objemu, a proto jsou 
také daleko snazší kořistí. V období dešťů pak tvoří většino-

vou  složku  jídelníčku  obou  druhů  ampulárie  Pomacea aff. 
canaliculata.

Podobně  byl zkoumán  P.  orbignyi na Río Paranã (horní 
tok Río Tocantins). U něj ale nebyly zjištěné žádné odchylky 

potravního složení v průběhu roku – vždycky vítězil hmyz.

Vliv teploty na potřebu energie

Energetické nároky ryb se odvíjejí od teploty. Biochemické 

reakce  probíhají  při  vyšších  teplotách  rychleji.  Průměrně 
platí, že zvýšení teploty o 10 °C vede ke zdvojnásobení rych-

losti reakcí (van't Hoffovo pravidlo). U živých organismů  to 
přirozeně  není tak  jednoduché, protože biochemické reakce 

urychlují enzymy. Tyto enzymy mají nějakou optimální teplo-
tu,  při  které  fungují  nejefektivněji.  Vliv  teplot  na  spotřebu 

energie se zatím zkoumal jen u konzumních ryb. 
Podle teploty vody v akváriu potřebují i naši rejnoci roz-

ličné množství  potravy.  Druhy ze studených vod Argentiny, 
které chováme při obzvlášť nízkých teplotách, mají jen mír-

nou  potřebu  energie  a  při  příliš  vydatném  krmení  rychle 
tloustnou. Ty druhy, které chováme v teplé vodě, mají větší 

energetické nároky a potřebují proto větší dávky krmiva.
V dalším textu posuzovaný a u P. orbignyi v přírodě mě-

řený  příjem  potravy  je  vztažený  ke  skutečné  teplotě  vody 
28 °C. Mnou udávaná množství krmiva se týkají teploty vody 

27  °C.  U  vyšších  teplot  dochází  dle  van't  Hoffova pravidla 
s každým stupněm Celsia o posun v hodnotách o 10 procent, 

u nižších teplot pak na každý  chybějící 1 °C klesají hodnoty 
o 5 procent.

Potamotrygon motoro Potamotrygon falkneri

Období sucha

% Vol

Období dešťů

% Vol

Období sucha

% Vol

Období dešťů

% Vol

Detrit 16 3

Rostlinná hmota 8 2

Larvy hmyzu 75 32 4

Měkkýši 37 66

Krevety 5

Ryby 25 7 95 25

Tab 2. Zastoupení potravních složek v období sucha a dešťů. (Zdroj: [5])
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Množství přijímané potravy

Bylo zjištěno, že sladkovodní rejnoci vyhledávají potravu 

ve  dne  i  v  noci  a  žaludek mívají  většinou zaplněný  jen  do 
poloviny nebo méně. U  P.  orbignyi bylo v žaludku nalezeno 

průměrně  10 kusů  kořisti,  tj.  deset larev hmyzu. To nazna-
čuje,  že zvířata  musí překonat  větší  vzdálenosti,  ale najdou 

relativně málo potravy.
Množství denně přijaté potravy bylo zatím zkoumáno jen 

u  P.  orbignyi. Obecně se této tématice věnuje u rejnoků jen 
málo pozornosti. Někdy se uvádí množství přijímané potravy 

na  den  v  %  tělesné  hmotnosti  (%TH/d).  Tab.  3  shrnuje 
všechny údaje, které se mi podařilo najít.

Potamotrygon scobina – samice ve velmi vysokém stupni 

gravidity. (Foto: Andreas Ochs)

Druh Příjem potravy v %TH/d Zdroj

Potamotrygon orbignyi 2,24 
(terénní výzkum, larvy hmyzu)

Rincon (2006)

Dasyatis americana 2,2-3,8 
(v akváriu)

Scott (2001)

Dasyatis sabina 2,52
(dospělý jedinec, terénní výzkum, blešivci)

Bradley (1996)

Dasyatidae 
(rejnoci žijící na dně)

0,6-0,9
(doporučená dávka při krmení rybami, mušlemi, krevetami; pro mláďata 1,5-3-krát tolik)

Smith (2004)

Gymnura altavela 0,6-1,3
(dospělá zvířata v akváriu)

Smith (2004)

Tab. 3. Denní příjem potravy. (Zdroj: autor z pramenů viz 3. sloupec tabulky)

Odkud má ale chovatel zjistit, kolik jeho zvířata váží, aby 
od toho mohl odvodit správnou krmnou dávku? Vážení není 

u  větších  jedinců  nijak  jednoduché.  Zato  průměr  disku  je 
možné docela dobře odhadnout i přes skleněnou stěnu. Kvůli 

tomu jsem dal dohromady data z jedné venezuelské terénní 
studie [4], týkající se průměru a váhy ulovených jedinců. Tato 

čísla  odpovídají  dobře  živeným  rejnokům,  protože  existují 
také jiné studie, uvádějící u odchycených zvířat třeba jen po-

loviční váhu.
Potamotrygon scobina – mláďata jeden den po narození 

už přijímají patentky. (Foto: Andreas Ochs)

Průměr 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm

P. orbignyi
Hmotnost v g

60 175 400 800 1400

P. aiereba
Hmotnost v g

1300 3100 6250 11000

Larvy hmyzu
Krmná dávka v g/den
při cca 2 %TH/D

2* 6* 15* 24* 30 60 125 220

Ryby, krevety, mušle
Krmná dávka v g/den
při cca 1 %TH/D

3* 8* 12* 14 30 63 110

Pelety
Krmná dávka v g/den
při cca 0,3 %TH/D

1* 2* 3,5* 4 9 19 33

* Pro mláďata s průměrem disku do 20 cm je dávka zdvojnásobená, do 25 cm jde o 1,5-násobek.

Tab. 4. Hmotnost trnuch a odvozené krmné dávky. (Zdroj dat o vztahu průměru a hmotnosti: [4])
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Hodnoty denních krmných dávek uvedených v Tab. 4 jsou 

myšleny  jen  jako  příklad,  pomocí  nějž  odvodíme  přibližně 

vhodné množství krmiva. Protože podmínky chovu bývají roz-

dílné a navíc přesné složení krmiva bývá uváděno jen málo-

kdy,  musí se každý  chovatel  řídit  především zvým vlastním 

pozorováním  a  podle  toho  zjistit,  jaké  množství  krmiva  je 

ideální zrovna pro jeho zvířata.

Kolik je už moc?

U trnuch, které nejsou gravidní,  je  možné orientovat  se 

při kontrole krmných dávek „tloušťkou”. Pokud jsou pánevní 

chrupavky  povrchově  viditelné,  tak  je  potravy  málo  nebo 

máme co do činění s postižením střevními parazity. Případně 

to může být způsobené stresem, kdy si daný jedinec ve spo-

lečnosti ostatních nestojí moc dobře a nedostane se v dosta-

tečné míře ke krmivu. Pokud jsou ale zvířata i před krmením 

v oblasti zad (před kořenem ocasu) vyšší než okolo žaberních 

otvorů a na ventrální straně mají „bříško”, jsou krmné dávky 

příliš vysoké a játra jsou zvětšená. V tom případě  je nejlepší 

několikadennní hladovka a celkově nižší příjem potravy.

Játra slouží u žraloků a rejnoků obecně (* viz pozn. pře-

kladatelky na konci článku) jako zásobní orgán a zvětšují se 

nebo zmenšují podle toho, kolik živin je dostupných. Jaterní 

index (hmotnost jater v porovnání s celkovou hmotností těla) 

kolísá v přírodě u P. orbignyi mezi 1,7 % a 3,5 %. V běžných 

akvarijních  podmínkách  úbytek  zásob  a  zmenšování  jater 

kvůli rovnoměrnému krmení odpadá, takže naše zvířata mají 

zpravidla neustále zvětšená játra. To pravděpodobně také za-

příčiňuje, že samice chované v zajetí mohou otěhotnět prak-

ticky neustále a v přepočtu na rok produkují více potomstva, 

než je tomu v přírodě, kde je obvyklý jeden vrh ročně a dva 

jsou už výjimka.

Kdy už jsou játra zvětšená chorobně nelze s jistotou říci. 

Ale už se vyskytly případy úhynu, kdy vzniklo přinejmenším 

podezření, že dané zvíře bylo překrmené. V jednom takovém 

případě byl jaterní index 7 %.

Pro vydatně krmené paryby je obtížné, aby se dostatečně 

rychle zbavily kysličníku uhličitého, který vzniká v jejich těle. 

Především při stresu (který může způsobit např. páření a ne-

bo odlovování a transport) to může vést k překyselení zvířete 

(pH jeho krve klesá) a k jeho úhynu. Ale i za běžných pod-

mínek jsou překrmovaní rejnoci relativně  neaktivní. Někteří 

chovatelé intuitivně  zjistili, že při zesíleném provzdušňování 

nádrže takoví jedinci zase poněkud ožijí. Může za to zvýšený 

obsah kyslíku ve vodě, který je potřebný pro zpracování pře-

bytečné  potravy  a  vydýchaný  CO2  se  rychleji  dostává  ven 

z vody (na paryby působí jako narkotikum). Lepším řešením 

by bylo ubrat na krmných dávkách.

Někteří chovatelé tento trik se zlenivělými a jídlem uklim-

banými rejnoky používají také k tomu, aby je mohli kombi-

novat s rybami. Ty by totiž po dvou až třech dnech skončily 

v parybím žaludku.

Směrnice k chovu paryb ve veřejných

akváriích

Velmi  zajímavé  jsou  příslušné  kapitoly  v  Elasmobranch 

husbandry manual [8], anglicky psané standardní práci  pro 

chov  rejnoků  a  žraloků  ve  velkých  veřejných  akváriích. 

Chovatelé v  těchto zařízeních  stojí  před stejnými problémy 

jako my. Pečují o žraloky a rejnoky, o jejichž přirozených pot-

ravních nárocích toho je známo jen málo, takže k radosti stačí 

už jen to, že zvířata v zajetí začnou vůbec něco žrát. Každo-

denním problémem je v takových zařízeních také skutečnost, 

že  ve  větší  skupině  zvířat  jsou  vždycky  některá  rychlejší 

a agresivnější, zatímco jiná se k soustu dostanou jen stěží.

Nejdříve bylo snahou podávat tolik krmiva, aby se nasytila 

všechna  zvířata,  včetně  těch  nejslabších  a  nejpomalejších 

jedinců. Chovatelé přitom doufali, že tímto způsobem zajistí 

dostatečnou péči  všem bez výjimky.  (Tuhle metodu krmení 

praktikuje  také  mnoho  akvaristů.)  A  skutečně  to  nějakou 

chvíli docela dobře funguje. Ale ve srovnání s přírodními po-

pulacemi se ukázalo, že paryby v zajetí rostou mnohem rych-

leji (a to až desetinásobným tempem) a dochází u nich k de-

formacím a k různým chorobám.

Dalším krokem tedy bylo stanovení krmných dávek tak, 
aby růst  v zajetí  odpovídal  svým tempem přírodním popu-

lacím (resp.  tomu, co je  nám zatím o nich známo).  Kromě 
toho by měla zvířata dosáhnout stejné hmotnosti jako v pří-

rodě a podobné by mělo být i jejich chování. Za tím účelem 
je ale nutné snížit individuální krmné dávky a také je podá-

vat  jednotlivým  zvířatům  odděleně.  Kvůli  tomu  ve  velkých 
veřejných akváriích, pokud je to možné, dostávají jednotlivé 

paryby  žrát  samostatně  a  je  přitom detailně  zaznamenáno, 
kolik čeho bylo nabídnuto a zkonzumováno. Každý jedinec má 

v nádrži své vyhrazené místo na krmení, aby si nezáviděli.
Ještě cituji jednu větu z této práce, která by měla každého 

přivést  k  zamyšlení,  i  když  nejde  o  rejnoky,  ale  o  žraloky. 
Sedí to i na naše trnuchy v akváriu: „Normally-proportioned 

sharks should be a husbandry goal for all aquarists; slim 
specimens  are healthier  and better  ambassadors for  their 

species than obese animals.” (Žraloci s normálními propor-
cemi by měli  být  chovatelským cílem všech akvaristů;  štíhlí 

jedinci  jsou zdravější  a  lepší  představitelé  svých druhů  než 
obézní zvířata.)

Potamotrygon orbignyi. (Foto: Andreas Ochs)
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Rychlost růstu

Protože  trnuchy  přivádějí  na  svět  velmi  velká  mláďata, 

probíhá nejrychlejší fáze růstu už v matčině těle. Trávicí sou-
stava čerstvě  narozených rejnočků  se musí nejprve „přenas-

tavit”  ze  zpracovávání  mléčného  sekretu  z  výběžků  děložní 
sliznice na pevnou stravu, což  trvá asi týden. Mláďata  mají 

bohatou zásobu živin a i během tohoto přechodného období, 
kdy nežerou, stále rostou. Pokud období odmítání potravy po 

narození trvá hodně dlouho, vede to k zaostání v růstu, které 
později  už  daný  jedinec  nedožene.  V  mládí  rostou trnuchy 

rychle a s přibývajícím věkem se tempo růstu neustále sni-
žuje, ale nezastaví se nikdy.

Bohužel  je  zatím  známo  jen  málo,  co  se  týká  rychlosti 
růstu v přírodě. U Potamotrygon cf.  hystrix dochází k dosa-

žení pohlavní zralosti  při  velikosti  16-17 cm v druhém roce 
života, průměrný vrh odpovídá dvěma mláďatům a maximál-

ní  průměr  disku bývá  30 cm.  V akváriu  jsou  tyto  hodnoty 
většinou překročené,  z  čehož  lze  odvodit,  že  výživa  je  více 

než štědrá.
Zatím nejlépe prozkoumaným druhem je  P.  orbignyi [7]. 

Podle růstových zón v obratlích bylo zjišťováno stáří. Pohlavní 
zralosti  dosahuje  tento druh v  přírodě  v  pátém roce života 

při průměru 25-26 cm, ročně se rodí jedno mládě a největší 
zkoumaný exemplář byl desetiletý a měřil v průměru 46 cm.

V zajetí závisí rychlost růstu na množství krmiva, teplotě 
vody, obsahu kyslíku a kvalitě  vody; určuje ji tedy sám cho-

vatel  a  odráží  jeho  stanovené  cíle.  I  skutečně  velcí  jedinci 
z odchytů, kteří v přírodě vyrostli jen velmi pomalu, mohou 

při nadměrném krmení v akváriu přímo poskočit v růstu.

Pozorování v akváriu

Odchytová zvířata mají bezprostředně po importu k nám 
ještě  svoje „chutě” a oblíbená jídla z přírody. Takže nás ne-

překvapí,  že  zpočátku  nejochotněji  přijímají  živou  potravu 
– larvy hmyzu, krevety nebo ryby (podle konrétního druhu). 

Oblíbené  jsou  i  živé  červy  jako  jsou  nitěnky  a  žížaly.  Živé 
krmivo vnímají rejnoci nejen čichem, ale také zrakem (pohyb 

kořisti)  a  Lorenziho  ampulemi  (elektroreceptory  –  reagují 
na svalové kontrakce loveného organismu). Právě díky tomu 

je  lovecký  pud importovaných zvířat  o  poznání  více  stimu-
lován,  než  kdybychom podávali  mrtvou potravu,  kde může 

zafungovat jen čich a chuť.
Importovaní  jedinci  bývají  většinou  relativně  hubení. 

Často mají v těle parazity a začnou přijímat potravu až poté, 
co je přeléčíme praziquantelem (antihelmintikum; tato účin-

ná látka je obsažena např. v Tremazolu). Také zvýšení teploty 
na 30-34 °C (za současného velmi dobrého provzdušňování) 

může přijímání potravy podpořit. A jestliže se akvarista zpo-
čátku zaraduje, když  jeho nové trnuchy začnou trošku žrát, 

později  má  pocit,  že  mu  užírají  vlasy  z  hlavy  tím,  jaké 
množství do sebe pravidelně nacpou. 

To je typické chování pro tvory, kteří musejí při nadbytku 

potravy vytvářet zásoby pro chudší období, které přijde vzá-

pětí. Protože v akváriu ale žádný půst nikdy nenastane, musí 

se o regulaci množství potravy postarat chovatel. Budeme-li 

jako měřítko brát apetit rejnoků, každodenní vydatné krmení 

udělá z našich zvířat tlouštíky.

Jakmile  odchytová  zvířata  přijímají  stabilně  potravu  a 

mají  normální hmotnost, je  možné pokusit se je navyknout 

na potravu, kterou lze získat snadněji než živou. Zpravidla jde 

o různá mražená krmiva a nebo směsi vázané želatinou, resp. 

alginátem. Většinu trnuch můžeme také úspěšně krmit pele-

tami a tabletovým krmivem. Přivykání na nový  typ potravy 

může trvat několik týdnů či dokonce měsíců. Jednou z mož-

ností  při  tom je,  že budeme dosud neznámé krmivo přímí-

chávat v malých dávkách k jinému typu, který  naše zvířata 

běžně přijímají. Tak si navyknou na jeho chuť a vůni. Návyk 

může urychlit i několikadenní půst (u mláďat se příliš nedo-

poručuje). Čím více druhů krmiva rejnoci přijímají, tím pes-

třejší jídelníček jim můžeme sestavovat.

Aby všechna zvířata v nádrži dostala šanci se dostatečně 

najíst, krmí někteří akvaristé dospělé jedince jen každý druhý 

nebo třetí den, ale v tom případě  podávají takové množství, 

dokud nejsou všichni rejnoci úplně sytí. Alternativou, pokud 

jsou mezi nimi v přijímání potravy velké rozdíly, je podávání 

potravy denně každému zvířeti zvlášť pomocí pinzety. A nebo 

jim dáváme co nejmenší kořist – potom rejnokům trvá déle, 

než  ji  vyhledají  a  vysbírají,  takže vzrůstá  pravděpodobnost, 

že se každý jedinec ke svému podílu dostane.

Obzvlášť rychle tloustnou samci, kteří nemají tu možnost, 
aby se přebytečných živin zbavili  v podobě  odnoseného po-

tomstva.  Také  pokud chováme  pohromadě  dospělé  rejnoky 
a mláďata, mnohem menší zvířata přijímají nadbytek potra-

vy a tak ve společnosti rodičů často tloustnou.

Rozdíly mezi jednotlivými typy krmiv

Množství krmiva uváděné v následujícím textu je určeno 

pro dospělé jedince. Mláďata ve vývinu, především v prvním 
roce života, mohou denně přijímat dvakrát vyšší dávky.

Při krmení larvami hmyzu je sotva možné vykrmit pře-

tučnělé  rejnoky.  Tahle  potrava  očividně  není  jednostranná, 
protože se u malých druhů  při  krmení výlučně  jen larvami 

hmyzu daří jak chov, tak i odchov. Navíc aby zvířata nasbírala 
dostatečné množství kořisti, musí se – podobně jako v příro-

dě – hodně pohybovat.
--> energie podle typu a obsahu tuku: 130-250 kJ/100 g 

--> krmná dávka cca 2 %KG/d

I když některé druhy trnuch v přírodě jen málokdy žerou 
ryby, krevety, mušle a žížaly, dají se na ně  v zajetí vět-

šinou dobře navyknout. Obzvlášť  žížaly jsou oblíbeným prv-
ním krmivem pro  odchytové  jedince.  Důležité  je,  abychom 
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stravu obměňovali a podávali pokud možno celá zvířata. Pro-
tože výživná hodnota je oproti larvám hmyzu zhruba dvojná-

sobná, potřebujeme jen poloviční dávku a rejnoci by se tímto 
typem krmiva neměli nažrat dosyta.

--> energie podle typu a obsahu tuku: 300-500 kJ/100 g 
--> krmná dávka cca 1 %KG/d

U  krmných směsí spojovaných želatinou nebo al-

ginátem záleží na složení. Pokud jsou základem ryby nebo 

krevety,  potom se  krmivo  podobá  tomu právě  popsanému. 

Jsou-li ve směsi bílkoviny teplokrevných zvířat (např. v podo-

bě  hovězího srdce),  musíme ještě  více hlídat  velikost  porcí, 

protože riziko překrmení  a ztučnění  našich rejnoků  je  o to 

větší. Dlouhodobý  chov rejnoků,  kdy po několik let krmíme 

takovou směsí (která by měla obsahovat také hodně rostlinné 

hmoty), je  možný  – ukazují  to zkušenosti ve frankfurtském 

Exotariu, kde takhle krmí jejich  P. motoro už dvacet let. Ale 

denní dávky jsou skutečně  nízké. Růst mláďat, která želati-

novou nebo alginátovou směs dostávají  třikrát  denně,  nelze 

popsat  jinak než  „explozívní”. Rizika,  která přitom chovatel 

podstupuje, jsou ztučnění a předčasná smrt rejnoků.  V jed-

nom případě zahynul pár takto krmených zvířat při páření.

Suchá krmiva typu tablet, tyčinek a pelet se vzájemně 

velmi liší, co se týká jejich složení. Některá jsou vyvinuta pro 

tropické ryby, jiná pro koi kapry nebo pro konzumní druhy. 

Bílkovinný podíl kolísá od 30 až přes 55 % a také obsah tuků 

bývá různý. Krmivo by se mělo co nejrychleji ponořit a mělo 

by mít stabilní formu, aby ho rejnoci nerozdrobili a voda se 

příliš neznečistila. Malé pelety s průměrem okolo 3 mm mají 

tu výhodu, že zvířata tráví více času jejich vyhledáváním. 

Co se týká obsahu bílkovin a tuku, existuje několik názorů 

a přístupů. Dříve se krmiva pro akvarijní ryby vyráběla s ma-

lým množstvím tuku (poměr bílkovin a tuků byl 9 : 1). Mezi-

tím se ale zjistilo, že když  není k dispozici dostatek snadno 

štěpitelných tuků, ryby svojí energetickou potřebu pokrývají 

větší mírou z bílkovin. Z vedlejších produktů rozkladu bílko-

vin v konečném důsledku stoupá obsah dusičnanů  ve vodě, 

navíc vede nadbytek bílkovin k ukládání tuku. Moderní pelety 

mají proto poměr bílkovin a tuků 3 : 1, což vede k velmi dob-

rému využití krmiva. Přiměřeně tomu jsou zapotřebí jen nízké 

dávky a také zatížení vody opdadem je minimální.

Pelety pro konzumní ryby (pstruhy, lososy, jesetery) jsou 

zpravidla určené na rychlý  výkrm mladých ryb,  ale  existují 

i speciální typy, které mají snížený obsah bílkovin a prodávají 

se na krmení chovných ryb nebo pro jesetery v zahradních 

jezírkách. 

Já mám dobré zkušenosti se Spirulina Tabs od Sery, Söll 

Cichlid Pellets, Tetra Sterlet Sticks (pro jesetery) a s jedním 

odlehčeným krmivem pro chovné lososy.

--> energie podle typu a obsahu tuku: 900-1500 kJ/100 g 

--> krmit velmi poskrovnu, krmná dávka cca 0,3 %KG/d

Energetická  vydatnost  se  u  uvedených  dávek  pohybuje 
v úrovni hodoty, kterou Bremer [3] zveřejnil jako bazální me-

tabolismus paryb (0,05 kJ/g tělesné váhy/den). Zdá se však, 
že trnuchy mají bazální metabolismus nižší, jinak by při výše 

uvedených dávkách nebyl možný růst a přibírání hmotnosti. 
Bohužel, konkrétně u trnuch nebyl bazální metabolismus za-

tím ještě zkoumán.
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Poznámka překladatelky k české terminologii:

„Sladkovodní rejnok“  není  žádným  zoologickým  termínem;  ve 

skutečnosti  se  naši  „rejnoci“  jmenují  trnuchy.  V článku používám  

oba termíny, protože Akvárium je publikací pro laiky a pojem „slad-
kovodní rejnok“ je naprosto běžný a jednoznačný. V tomto textu je 

někdy pod pojmem „rejnok“ myšlena širší skupina včetně mořských 
rejnoků (původní řád Rajiformes = rejnoci; trnuchy patří do řádu  

Myliobatiformes,  nicméně  ani  samotní  zoologové  nejsou  v  tomto 
jednotní  a  po  desítkách  let  sjednocování  a  rozdělování  „rejnoků“  

někteří  ještě  stále  upřednostňují  jednu  jednotnou  skupinu  –  viz  
Eschmeyer i  Fishbase,  kde ještě  stále uvádí čeleď  Potamotrygoni-

dae v rámci řádu Rajiformes).
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„NARODILA“ SE NÁM NOŽOVKA BĚLOČELÁ - 
APTERONOTUS ALBIFRONS

Dana Dvořáková

Chtěla  bych  vás  seznámit  s  touto  krásnou rybou,  která 
není v našich akváriích až tak často k vidění. Název získala dle 

tvaru  těla,  který  docela  připomíná  ostří  nože.  Anglicky  se 
nazývá „Black ghost“ a opravdu, když se pohybuje akváriem, 

vypadá jako černý duch.
V přírodě se vyskytuje v Jižní Americe – od Venezuely až 

na jih po Paraguay a za západ až do Peru. Jedná se o bázlivou 
a plachou rybu, která je nejvíce aktivní za soumraku a v noci. 

Nedoporučuje se ji chovat ve společenských akváriích, proto-
že ji mohou ostatní ryby přes den rušit. Přijímá stravu živou, 

mraženou i  suchou.  Akvárium  by  mělo  mít  objem alespoň 
200  litrů,  hustě  osázené  rostlinami  a  s  dostatkem  úkrytů. 

Dožívají se poměrně  dlouhého věku, údajně  až  šestnácti let, 
a dorůstají celkové délky až 50 cm. Pohlaví je těžko zjistitelné 

a odchov je velmi vzácný. Je prý nutné napodobit období deš-
ťů, vajíčka kladou do štěrbin kamenů, kořenů, apod.

Nožovka je velmi zajímavá ryba. Pomocí elektrického or-
gánu na konci ocasní části vytváří elektrické pole kolem své-

ho těla, jehož  změnu způsobenou různou vodivostí okolních 
předmětů snímají elektroreceptory, kterých je prý  údajně  až 

14.000 a  jsou  po  celém povrchu těla.  Tento zvláštní  orgán 
jim pomáhá najít  potravu v zakalených vodách řek v jejich 

domovině.
Unikátní jsou pohybové vlastnosti. Břišní ploutev, nachá-

zející  se téměř  po celé délce těla  ryby,  vytváří  vlny a spolu 
s drobnými prsními ploutvemi umožňuje nožovce plavat vše-

mi směry, rychle zastavit a otáčet se kolem osy.
Spojením obou zvláštních vlastností dokáže couvat do své 

skrýše o vchodu jen o málo širším než je šířka těla; vzhledem 
k tomu, že jde o rybu 30 cm dlouhou a oči má na druhé straně 

směru pohybu, manévr  působí jako malý zázrak.

Nožovka běločelá v našem akváriu.

 (Foto: Dana Dvořáková)

Dospělá ryba o velikosti 30 cm. (Foto: Dana Dvořáková)

Jako jediná ryba v našem akváriu přes den spí, a to tak, 
že leží na boku a ani se nehne. U jiných rybiček jsme na to 

nebyli  zvyklí,  a  tak  jsme se báli,  že uhynula,  ale  nyní už  ji 
necháváme spát. Žije hlavně v noci, to je pak vládcem v naší 

nádrži, přes den vyplave jen při krmení – ale ne vždy, asi jen 
když má hlad. A tak někdy návštěvě můžeme ukázat jen spící 

rybu nebo fotky.
My jsme si náš pár koupili asi před třemi a půl lety. Jedna 

nožovka dorostla asi 30 cm a druhá 16 cm. Máme je v akváriu 
o objemu 240 l, které je osázené douškou hustolistou (Egeria 

densa) a zákrutichou obrovskou (Vallisneria gigantea). Jako 
podloží jsme použili žulu z Vysokých Tater a z ní jsou vytvo-

řené i úkryty. Alkalita vody je 4 ºdKH (test Dajana), teplota 
vody je 26-28 ºC. V akváriu  máme i  další  ryby,  nenáročné 

na chov – živorodku duhovou (Poecilia reticulata), živorodku 
ostrotlamou (Poecilia sphenops), platu korálovou (Xiphopho-

rus maculatus), krunýřovce obyčejného (Ancistrus sp.) a par-
mičkou purpurovou (Puntius nigrofasciatus). Je velmi prav-

děpodobné, že nejedna živorodka byla ulovena nožovkou, ale 
náš stálý problém „co s pavími očky“ ukazuje, že tento počet 

nebude významný.

Naše akvárium. (Foto: Dana Dvořáková)
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A proč jsem se rozhodla tento článek napsat? Chtěla jsem 

se podělit o naši radost, protože se nám  podařil chovatelský 

kousek – máme malé nožovky! 

Před půl rokem nastala změna v jejich samotářském živo-

tě a vídali jsme je stále častěji spolu, jak se o sebe třou a pla-

vou vedle sebe.  Ani  trošku nás  nenapadlo,  že by  se  mohlo 

jednat o namlouvací akt.  Často zaplouvaly mezi listy zákru-

tichy a do větších skrýší, na rozdíl od minulosti, kdy soupeřily 

o potravu a teritorium. 

Koncem června tohoto roku jsme při úklidu akvária pod 

kameny našli krásné malé rybičky, asi tak 2 cm velké. Scho-

vávaly  se  v kořenech kytek a  ve skulinách z  kamenů.  Nyní 

je máme v sítkách a v porodnicích s mušlemi a schránkami 

ježovek k  vytvoření  úkrytů.  Přes den jsou v  nich  schované 

a odpočívají, s příchodem večera opět ožívají. Oddělené rybky 

krmíme 2x až 3x denně mraženými patentkami a rostou tem-

pem tak 1 cm za týden. Po měsíci mají zhruba 6 cm. Dospělí 

o mláďata zájem nejeví, nevypadá, že by se o ně starali. 

Od velikosti 2 cm máme mláďata jednotlivě, neboť se sna-

ží  svůj  prostor silou uhájit.  V akváriu jsme našli  další malé 

rybičky,  ale nikdy ne ve volném prostou, vždy pod kameny. 

Možná je to náhoda, ale byly hlavně  pod žulou s červeným 

nádechem. 

Mládě ve velikosti cca 1 cm. (Foto: Dana Dvořáková)

Velikost cca 2 cm. (Foto: Dana Dvořáková)

(Foto: Dana Dvořáková)

Velikost cca 6 cm. (Foto: Dana Dvořáková)

(Foto: Dana Dvořáková)

aquadesign
V těchto dnech máme pět mláďat a jsou různě veliká. Dvě 

cca 6 cm, jedno 2 cm a dvě  1 cm. Malým do velikosti 2 cm 

patentky drtíme. Poté již není potřeba a zatím to vypadá, že 

do této velikosti stačí potrava jednou denně. S velmi rozdíl-

nou velikostí mláďat se nabízí otázka, jestli se nožovky vytřely 

jednou nebo několikrát.

Doufám, že se nám podaří rybky odchovat do dospělosti, 

i ty, co jsou ještě schované a zatím o nich nevíme.
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DIEGO SANDOVAL

Tomáš Kubík

Pro další vývoj aquascapingu u nás (myšleno Česko a Slovensko) je nesmírně důležité inspirovat se v zahraničí. V tomto  

seriálu se proto zaměříme na zahraniční autory, kteří určují směr aquascapingu či z něj naopak vybočují. 
V dnešní době jsou oblíbená miniakvária. Podívejme se proto na autora, který  se specializuje na opravdu malé nádrže,  

jejichž tvorbu dotahuje až téměř k dokonalosti. 

Když  jsem  poprvé  na  fotkách  spatřil  jednu  z  jeho  pidi 

nádržek, která se vešla na dlaň ruky, myslel jsem si, že je bláz-
novství tvořit podobné takhle malé nádržky. Každý se někdy 

nudí a vymýšlí zajímavosti... 
Když se však nad tím zamyslíme, má taková tvorba mini 

nádržek velký smysl. Tvůrce si musí uvědomit, co je pro jeho 
dílo důležité a co může vypustit,  protože víc se toho do po-

dobného plivátka prostě  nevejde, a tím se vlastně dopracuje 
k podstatě  věci a pochopí základní principy kompozice, vní-

mání struktur a linií. Tyto zkušenosti potom uplatní při tvor-
bě větších nádrží, jejichž zařizování je hlavně finančně o mno-

ho náročnější.
Diego samozřejmě nemá jen mini nádržky o objemu třeba 

jen dva nebo tři litry, ale v jeho tvorbě jsou miniakvária velmi 
významná, takže se budeme věnovat jim. Začněme tedy s roz-

borem jeho díla.

El Morron

Nádrže v poměru délka/výška tři ku dvěma se přímo nabí-
zejí k podobnému layoutu. Mírný svah a z mechu trčící kame-

ny a větvičky vytvářejí pocit přirozenosti. 
Zajímavé je, jak si tady Diego pohrál s ústředním bodem. 

Každý  si řekne, že jím musí být  zajímavě  tvarovaný  kámen, 
ale v tomto případě  je to mezera mezi dvěma skalami, která 

je umístěna dle pravidla zlatého řezu. Kameny její dominanci 
jen podtrhují.

Název: El Morron, Velikost: 15 x 10 x 10 cm.

 (Foto: Diego Sandoval)

La Rambla

Diego zde vystavěl klasicky konkávně tvarované akvárium. 
Dva svahy porostlé mechem jdoucí proti  sobě.  Všimněte si, 

že jeden ze svahů  je  o něco nižší.  Tím Diego zamezil  osové 
souměrnosti. Avšak aby bylo akvárium vyvážené, vychýlil osu 

průhledu mezi svahy trochu vpravo, k menšímu svahu. Tím 
docílil  celkové vyváženosti  kompozice.  Naše  oko  nic  neruší 

a vydržíme se na nádržku dívat dlouho a objevovat detaily.

Název: La Rambla. Velikost: 23 x 9 x 10 cm.
 (Foto: Diego Sandoval)

Con „Urna“ a Medida (S „nádrží“ na míru)

Při pohledu na akvárium vás nejdříve zaujme kořen trčící 
nad porostem, který je ohromě dynamický. Jeho dominance 

je  dosaženo  tím,  že  v  pozadí  za  ním  je  negativní  prostor. 
Každého však při  pohledu na takový  kořen napadne, odkud 

asi vyrůstá. Diegův kořen vyrůstá ze spleti rostlin a kamenů. 

Název: Con „Urna“ a Medida. Velikost: 20 x 8 x 7 cm.

 (Foto: Diego Sandoval)
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Fraga
Opět dominantní kořen, ale tentokrát je jeho dominance 

dosaženo velikostí.  Je  dostatečně  velký,  aby  byl  nepřehléd-
nutelný. Navíc je zvýrazněn korytem, které má přesně opač-

nou linii. Celou tuhle kontrastní scenérii doplňují nenápadné 
mechové břehy.

Fraga. Objem 5 litrů. (Foto: Diego Sandoval)

Kokiri
Kompozice  je  sestavena ze sopečných  hornin a  větviček 

rozmarýnu tak, aby nádrž budila dojem rozlehlé hornaté kra-
jiny. K tomu Diego vybral vhodnou nádržku, která má velký 

poměr délky k výšce.

Název: Kokiri. Velikost: 20 x 8 x 7,5 cm.
 (Foto: Diego Sandoval)

Solitude (Samota)

S takovým kořenem se to tvoří. Je úžasný, stačí jen doplnit 
trochou rostlin a nádherné akvárium je na světě.  Kompozice 

má  klasický  trojúhelníkový  tvar.  Negativní  prostor  vpravo 
narušují boční  větvičky kořenu a to výborně  podrhuje velmi 

dynamickou lini hlavního kmínku, který  se vlní celým akvá-
riem.  Diego tyto  boční  větvičky sladil  tak,  že jsou  výrazné, 

ale velmi přirozené, což se vždy nepovede a stává se, že kámen 
či kořen trčící do negativního prostoru vypadá jako pěst na 

oko a přitahuje na sebe příliš mnoho pozornosti.

Název: Solitude. Velikost: 12,5 x 12,5 x 9,5 cm.

 (Foto: Diego Sandoval)

La Rambla 2
Diego doladil téměř rok fungující nádržku La Rambla. Do-

plnil kameny a kořeny, prostříhal mech a vytvořil úžasné dílo. 
Tím, že přetvořil středovou partii a mírně vlevo od osy vznikla 

jakási  tajemná  skulina,  dostalo  akvárium  úplně  jiný  náboj 
a dynamiku.

Název: La Rambla 2. Velikost: 23 x 9 x 10 cm.

 (Foto: Diego Sandoval)

Oblivion
Nejnovější Diegova nádržka; její dominantou je velký ká-

men, doplněný o několik menších až do velikosti štěrku. Tím 
je možné dosáhnout velmi přirozeného a příjemného vzhledu. 

Diego toho využívá téměř u všech nádrží.

Název: Oblivion. Velikost: 12,5 x 12,5 x 9,5 cm.

 (Foto: Diego Sandoval)
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Mehirugi
Je to moje nejoblíbenější Diegovo akvárium. Má úžasnou 

atmosféru, ale to není vše. Nejvíc se mi líbí, jak Diego napo-
dobil  kořenové  náběhy  stromu  rostoucího  na  skále,  kdy  si 

kořeny musí najít  cestu k vodě  plazením po kameni. Použil 
k  tomu kus rozmarýnu a  všechno doplnil  mechy.  Není  ná-

hodou, že se toto akvárium umístilo na čtvrtém místě v letoš-
ní AAC (kategorie Miniakvária). 

Název: Mehirugi. Velikost: 25 x 14 x 18 cm.

 (Foto: Diego Sandoval)

Diego byl tak hodný a odpověděl mi na několik otázek:

Diego, tvá akvária jsou nádherná. Pokaždé, když na 

internetu  narazím  na  nějakou  tvou  novinku,  jsem 
z ní unesen. Vždycky mě ale napadne, jestli je tohle 

akvárium  schopné  dlouhodobého  provozu.  Jaká  je 
podle tebe minimální velikost pro dlouhodobě  udr-

žitelnou nádrž?
Je možné, aby i velmi malé akvárium (třeba 1 litr) bylo 

dlouhodobě udržitelné. S pravidelnou výměnou vody a s ně-
kolika  plži  jako  úklidovou  četou  může  fungovat  opravdu  

dlouho. Záleží to také na typu rostlin, které tam dáme – já  
v těchto rozměrech většinou používám mechy, abych se vy-

hnul problémům. Kdybychom chtěli pěstovat cokoliv jiného,  
je lepší  použít objem minimálně  4 až  6 litrů;  díky většímu 

prostoru můžeme do takového akvária přidat i filtr a jeho 
životnost se tím prodlouží.

A jak ses k mininádržím dostal?

Vždycky se mi líbily ryby. Už od útlého dětství jsem cho-
val rybičky, které jsem si sám lovil ve strouhách a jezerech.  

Jenže jsem nikdy nemohl mít opravdické akvárium, protože 
můj  táta nesnášel zvířata v domě.  Tak jsem rybky choval  

potají v kýblech. Když jsem se pak postavil na vlastní nohy,  
pořád jsem si  nemohl  pořídit  akvárium,  protože jsem jez-  

dil  s  kamionem na dálkových mezinárodních  trasách (ně-
kolikrát jsem byl i ve tvé zemi) a neměl jsem čas se starat  

o nádrž, protože jsem byl pořád někde mimo. 

Až v letech 1992/93 jsem si pořídil první akvárium, bylo 
to 38 litrů s pirátskou truhlou, jedním kamenem a plastovou  

rostlinou. V roce 1996 následovalo brakické akvárium s Mo-
nodactylus, potom 120 a 240 l (Tanganika) a ještě  později  

jsem založil  své první  rostlinné akvárium s objemem  54 l  
a rostlinnou třístovku s Pterophyllum altum. A tehdy jsem  

také začal i s miniakvárii a do dneška pokračuju s tím, co  
už znáš.

Jak se liší péče o takové akvárium? Jak často měníš 

vodu?
Co se týká těch nejmenších akvárií, tak tam měním vodu 

každé 2 nebo 3 dny (vždycky tam mám plže); u trošku vět-
ších nádrží, např. s objemem 6 l, je už filtr a vodu měním 

v intervalu 7 nebo 8 dní.

U popisků  tvých nádrží často píšeš, že nehnojíš  ani 
nedávkuješ CO2. Jak tedy udržuješ rostliny v dobré 

kondici?
Řádné  výměny  vody,  trocha  komerčního  kompletního 

hnojiva  (Florena  od  Sery)  v  množství  několika  kapek  při  
každé výměně vody a něco málo navíc...

Při založení akvária s mechy mívám problémy s řa-

sou. Ty ve svých akváriích řasu nemáš. Jaký je tvůj 
osvědčený fígl? 

Trik je  v tom, nefotit  akvárium,  když  je  právě  zařase-
né :-).  Já  jsem taky  samozřejmě  měl  problémy s  řasami,  

ale  nakonec  se  to  pomalu  a  postupně  vždy  nějak  vyřeší.  
S akváriem „Mehirugi“ (4. místo ve španělské soutěží  AAC 

v kategorii Miniakvárium) jsem nikdy neměl žádné vážnější  
potíže s řasou, a přitom do něj svítí 9 W při objemu 6 l.

Děkuji za rozhovor. Ať se ti daří nejen v akvaristice.

Diego Sandoval. (Foto: [1])
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Diegova miniakvária jsou krásná. Je škoda, že v nich není 
možné chovat ryby, které by je oživily. Nádržky by tak dostaly 

další dimenzi, ale i  tak patří  mezi skvosty a jsou obrovskou 
inspirací pro spoustu aquascaperů, kteří je můžou obdivovat 

na Diegových stránkách [1].
téma

[1] aquaminiatura.blogspot.com

A na závěr ještě několik obrázků porovnání velikosti, které 
mě obzvláště zaujaly:

Un comedero para pajaros – krmítko pro ptáky.

 (Foto: Diego Sandoval)

Solitude. (Foto: Diego Sandoval)

Oblivion. (Foto: Diego Sandoval)

Morron. (Foto: Diego Sandoval)

Segundo reto – náprstek. (Foto: Diego Sandoval) 

Kokiri. (Foto: Diego Sandoval)

Slieve Bloom Wood. (Foto: Diego Sandoval)

           15           



Akvárium, číslo 25 KLUB.AKVA.SK téma

TÉMA: NÁKUP ROSTLIN 
NA INTERNETU

Chtěli jsme si posvítit na nákup akvaristického zboží přes internet a po prvotním průzkumu se ukázalo, že je to obrovské  
téma, které by se do jediného čísla nevešlo. A tak nás napadlo... co tak často člověk na fotografiích obdivuje, zatouží po tom 

a nakonec mu nezbyde, než si to objednat na dálku? Akvarijní rostliny! Živé zboží, které – i když je nabízeno pod jednotnými  
názvy – může mít diametrálně odlišnou kvalitu a nelze se orientovat jen podle ceny. A jak je v Akváriu dobrým zvykem, opět  

podotýkáme, že tohle téma jsme jen lehce nakousli a budeme jen rádi za vaše komentáře a příspěvky k případnému pokra-
čování, příště třeba nejen o nákupu rostlin.

MALÝ TEST INTERNETOVÝCH OBCHODŮ

Vanda Běláková

Zadání testu bylo jednoduché.  Vžít  se do role akvaristy, 
který si chce na internetu objednat rostliny – nic zvláštního, 

ale řekněme, že má svou představu, CO koupit:

1) Aegagropila linnaei (rostlina, na které „není co pokazit“,

    takže kvalita by měla být stejná; ovšem budeme zvědaví 
    na velikost dodaných „řasokoulí“)

2) Vallisneria „torta“ (nebo „tortissima“, zkrátka hledáme 

     zákrutichu se šroubovitými listy; v jednom případě nebyla 

     v nabídce, vybrali jsme místo ní V. asiatica)

3) Heteranthera zosterifolia (a tady už jde do tuhého, protože 

     tato rostlina patří do kategorie křehčích a tedy ne moc 
     lehce snášejících transport)

4) Hemianthus micranthemoides (jako zástupce ne úplně 
     běžně sehnatelných rostlin, kde nás hodně zajímalo, v jaké

     kvalitě a množství rostlinky dorazí)

Náš  virtuální  akvarista  ale zatím neví,  KDE nakoupit. 
Na internetu! A tam také hledá reference. V diskusních fórech 

se  s  železnou  pravidelností  opakují  dotazy  na  spokojenost 
s tím či  oným prodejcem rostlin a lze tam najít  celou řadu 

výpovědí od lidí, kteří tento typ nákupu vyzkoušeli a byli nebo 
nebyli spokojení. Právě  v tom množství je určitá síla – když 

„všichni“ píší, že A je super a B posílá shnilé pahýly, něco na 
tom bude. Jenže znáte to. To, co jednomu připadá jako dobrá 

kvalita, může jiného rozezlít a naopak. Navíc některé (a to jak 
záporné, tak kladné) ohlasy vyvolávají nezbytně dojem, že je-

jich autor je buď nějak spřízněný s provozovateli daného in-
ternetového obchodu, nebo mu naopak šlápli na kuří oko.

To neznamená, že není dobré číst reference od jiných lidí 
– ale nepomohlo by, kdybyste k tomu mohli vidět tu „hrůzu“ 

nebo „nádheru“, o které dotyčný píše? A o tom je náš test.

 Test  měl  být  co  nejjednodušší,  takže  náš  akvarista  se 
nikde nevyptával a prostě si šel rostliny najít a objednat. Při 

tom postupoval  nejkratší  možnou cestou – do  vyhledávače 
zadal  „akvarijní  rostliny  objednat“  (pochopitelně  bez  uvo-

zovek) a pak si proklikal několik stránek s nalezenými odkazy. 
Kupodivu,  najít  obchod  s  rostlinami  chvíli  zabere,  protože 

se přitom dostanete na stránky, které prodávají plastové věci, 
ale opravdické rostliny nikoliv.

Možná vás překvapí,  jaké obchody jsme testovali  a  jaké 
naopak ne. Kritéria výběru byla daná – sortiment musí být 

dostatečně  široký,  abychom si  vybrali  zvolené rostliny;  sez-
nam rostlin musí být  na internetu samozřejmě  snadno dos-

tupný, nechceme nikde mailovat nebo volat; a vyhledávač nás 
musí k obchodu dovést relativně rychle, protože každého pro-

klikávání odkazů a hledání toho pravého prostě unaví...
Obchodů, u kterých jsme objednali, bylo 5. Detailní rozbor 

průběhu a vyřízení objednávek najdete na následujících stra-
nách a poté ještě na závěr zhodnocení. Ale jak už jsem psala 

– není nad to, když si závěr udělá každý sám, proto dáme co 
nejvíce prostoru fotografiím. 

Jistě  by  bylo  zajímavější  objednat  větší  počet  druhů 
rostlin, pak by rozdíly mezi jednotlivými prodejci mohly být 

větší.  Jenže na to nemáme sponzora :-(.  Zahrnout do testu 
více obchodů by bylo ještě o mnoho lepší, ale ono takových, 

které lze snadno najít a přitom mají hodně široký sortiment, 
moc není. Věnujte pozornost dalšímu článku, kde je přehled 

těch prodejců, kteří  naším vstupním sítem neprošli. Nezna-
mená to ale, že pro vaše potřeby nemohou být mnohem lepší!

Test začíná v pondělí 16.8. brzo ráno (cca 6:30), kdy ode-

síláme naše objednávky (na jméno třetí osoby, dodací adresa 
je ve velkém městě) do všech pěti obchodů najednou. Obcho-

dy zde řadíme podle rychlosti vyřízení.
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AQUA-DAHO

aqua-daho.cz

E-shop

+  plné kontaktní údaje
+  dostatečné obchodní podmínky (včetně informací o balení, 

     termínů odeslání, informace o nahrazování zboží – lze 
     odmítnout)

+  fotografie rostlin velké a pěkné
+  sortiment rostlin velmi široký

+  zřetelný údaj o dostupnosti konkrétních druhů
+  informace o rostlinách (původ, světlo, teplota, velikost atd.)

-  v katalogu je mnoho rostlin nevhodných pro akvária bez
     patřičného označení

-  kromě rostlin lze objednat jen kořeny
-  objednávka probíhá mimo samotný katalog

-  katalog rostlin bez náhledů fotografií (nutno procházet) 
-  stránky nejsou optimálně funkční (odkazy na neexistující

    podstránky, neustálé otevírání do nových oken)

Ceny a „nákupní košík“
+  ceny velmi příznivé, většinou nejnižší

+  lze vybrat dopravu balíkem ČP nebo Kurýrem ČD
-  o objednávce nemáte snadný přehled kvůli neexistujícímu

   „košíku“ - jen zadáváte počty rostlin v dlouhém seznamu
    a chybí zde souhrnná informace včetně konečně ceny

-  balné 25 Kč 

Cena naší objednávky podle formuláře:

Aegagropila linnaei (jako Cladophora aegagropila)          25,-
Heteranthera zosterifolia        25,-

Vallisneria torta        35,-
Hemianthus (Micranthemum) micranthemoides                25,-

Balné        25,-
Doprava ČP                        125,-  

Celkem     260,-

Komunikace
+  mail o odeslání rostlin už 8 hodin po objednání

-  žádná předcházející komunikace, tj. nevíte, jestli vaše 
    objednávka skutečně odešla a co v ní přesně bylo

Balení a doprava

+  obchodní balík ČP, tj. dorazil v úterý (rostliny byly na 
     cestě cca 24 hodin)

+  velmi dobré balení se spoustou místa (40 x 21 x 16 cm)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)
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Bonusy
+  Didiplis diandra zdarma

Rostliny

+  velmi dobře zabalené, takže výborně přestály cestu
+ kondice a velikost odpovídá očekávání

Čtyři kousky, to není mnoho. Ale jsou moc hezké, velké 
a bez poškození. (Foto: Vanda Běláková)

12 x cca 10-12 cm. (Foto: Vanda Běláková)

Tahle kulička byla trošku „placatá“. (Foto: Vanda Běláková)

247 Kč. (Foto: Vanda Běláková)

           18           



Akvárium, číslo 25 KLUB.AKVA.SK téma

Karel Rataj, syn a otec

shop.rataj-spk.cz

E-shop

+  přehledný (standartní vzhled internetových obchodů)
+  plné kontaktní údaje

+  jasné obchodní podmínky (včetně dodací lhůty a termínů 
    odeslání, informace o nahrazování zboží – lze odmítnout)

+  rostliny tříděné do kategorií nenáročné, náročné, mateční, 
    osázené kořeny a láva, plovoucí rostliny a mechy, rostliny 

    do popředí (a venkovní – bahenní, lekníny, plovoucí)
+  sortiment rostlin velmi široký

+  možnost objednat i jiné zboží (hlavně chemii a techniku)
-  fotografie rostlin na první pohled vypadají skvěle, protože 

    až na několik málo výjimek ukazují rostliny zasazené  
    v akváriu – ve skutečnosti jsou ale i po otevření v novém

    okně žalostně malé a nekvalitní a někdy z nich prostě  
    nezjistíte, co kupujete (Cryptocoryne pontederiifolia, 

    Echinodorus quadricostatus a E. paniculatus aj.)
-  není zde žádný údaj o dostupnosti konkrétních druhů

-  názvy mnoha rostlin jsou zkomolené nebo jinak chybně
    napsané (velká písmena místo malých, neplatné názvy atd.)

-  informace o rostlinách jen ve formě piktogramu, který ale 
    není nikde vysvětlený

Ceny a „nákupní košík“

+  neplatí se balné
+  přehledná informace o objednávce 

-  není možnost volby dopravy („zašleme poštou na dobírku“)
-  ceny průměrné až vyšší

Komunikace

+  kopie objednávky přišla okamžitě na mail
+  SMS informace o odeslání balíku v úterý po obědě s tím,

    že kdyby nedorazil následující den, máme se ozvat

Balení a doprava
+  obchodní balík ČP, tj. dorazil ve středu (rostliny byly na 

     cestě cca 24 hodin)
+  velmi dobré balení (i když zbytečně velké: 30 x 27 x 35 cm)

... ale to už  posuďte sami, balík máme doma a ke slovu 

přicházejí fotografie!

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

Celý obsah včetně bonusů. Rostliny nejsou kupodivu nijak 
pomačkané. (Foto: Vanda Běláková
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Bonusy
+  univerzální vločkové krmivo (100 ml)

+  návod na sázení a údržbu rostlin, podrobné vysvětlivky 
     k piktogramům na cedulkách, leták o dalších produktech

Rostliny

+  velmi dobře zabalené, takže výborně přestály cestu
+ kondice a velikost odpovídá očekávání

+ řasokoule ve dvou exemplářích

Hemianthus měl sice několik nažloutlých lístků, ale jinak 

byl moc hezký. Emerzní forma, nicméně v akváriu se 

bezvadně uchytil. (Foto: Vanda Běláková)

Malé, ale hezké. (Foto: Vanda Běláková)

Šest kousků v dobrém stavu. (Foto: Vanda Běláková)

10 x 15 cm. Na první pohled nic extra, emerzní listy, ale 
kondice dobrá a růst v akváriu též. (Foto: Vanda Běláková)

293 Kč. (Foto: Vanda Běláková)
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MOJEAKVARIUM.CZ

www.mojeakvarium.cz

E-shop

+  přehledný (standartní vzhled internetových obchodů),
    příjemný design

+  plné kontaktní údaje
+  informace o rostlinách (původ, světlo, teplota, velikost atd.)

+  sortiment rostlin velmi široký
+  možnost objednat i jiné zboží (od akvárií po literaturu)

-  fotografie rostlin na první pohled vypadají dobře, jsou totiž
    převzaté z aqua-daho.cz – jenže na rozdíl od původních

    stránek tady nejdou vůbec zvětšit, a tak se musíte spokojit
    s náhledem o velikosti cca 4 x 3 cm

-  v katalogu je mnoho rostlin nevhodných pro akvária bez
     patřičného označení

-  není zde žádný údaj o dostupnosti konkrétních druhů
-  vůbec žádné obchodní podmínky (ani zmínka o dodacích 

    lhůtách, reklamaci, balení, o případném nahrazování zboží)

Ceny a „nákupní košík“
+  ceny v nižší hladině nebo průměrné

+  neplatí se balné
+  přehledná informace o objednávce 

+  možnost volby dopravy včetně osobního převzetí, při
    jiné volbě okamžitá aktualizace ceny

Komunikace

+  kopie objednávky přišla okamžitě na mail
+  další mail 24.8. (tj. v úterý, osm dní po objednání):

   „Vaše objednávka byla právě uspěšně vyřízena. Balíček 
    u Vás bude ve čtvrtek.“

Balení a doprava
+ posláno službou EMS, razítko přijetí 25.8., dorazilo 26.8.

-  balení do krabice (43 x 27 x 14 cm), která předtím viditelně 
    posloužila jinému účelu, působí neprofesionálně 

-  špatné balení s ohledem na komfort rostlin (namačkané 
    ve velmi mokrých novinách)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

Uvnitř pytle byly dva novinové balíčky v louži vody. Po jejich 

„rozkuchání“ vykoukly rostliny. (Foto: Vanda Běláková)
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Bonusy
-  žádný bonus navíc

Rostliny

-  Heteranthera a Vallisneria začínají žloutnout – vypadá to,
    že byly zabalené delší dobu

-  Hemianthus o mnoho menší než v předešlých případech

Drobnější, ale v pořádku. (Foto: Vanda Běláková)

Mno... nic moc teda! (Foto: Vanda Běláková)

Tohle je V. asiatica, protože „torta“ nebyla v nabídce. Což 

je divné vzhledem k tomu, že jde podle cedulek o sortiment 

firmy AQUA-DAHO. (Foto: Vanda Běláková)

10 x 10-15 cm. (Foto: Vanda Běláková)

275 Kč. (Foto: Vanda Běláková)

           22           



Akvárium, číslo 25 KLUB.AKVA.SK téma

ZOO obchod ŠMÍD

www.zoosmid.com

E-shop

+  přehledný (standartní vzhled internetových obchodů)
+  plné kontaktní údaje, i když se poněkud hůře hledají

+  velmi podrobné (a až moc dlouhé) obchodní podmínky 
    (dodací lhůta „obvykle 14 dnů“, informace o reklamaci, 

    poplatcích, dopravě atd., ale chybí zmínka o výměně zboží
    v případě jeho nedostupnosti...?)

+  jasné označení vyprodaných druhů
+  informace o rostlinách (původ, světlo, teplota, velikost atd.)

+  sortiment rostlin velmi široký
+  fotografie rostlin prakticky totožné jako na aqua-daho.cz,

    tedy dostatečně velké a povedené
+  možnost objednat i jiné zboží (akvaristika, teraristika,

    psi a kočky)
-  v katalogu je mnoho rostlin nevhodných pro akvária bez

     patřičného označení

Ceny a „nákupní košík“
+  přehledná informace o objednávce 

+  možnost volby dopravy včetně osobního převzetí 
-  ceny malinko nadprůměrné

- při objednávce do 300 Kč se platí balné 50 Kč
- při platbě dobírkou poplatek 40 Kč

Komunikace

+  kopie objednávky přišla okamžitě na mail ve velmi 
    přehledné a zároveň detailní formě

+  další mail 17.8. v 16:39 (tj. následující den po objednání):
  „Vaše objednávka byla aktualizována do následujícího stavu:

    Nový stav: Objednávka se zpracovává“
+  další mail o týden později, tj. 8 dní po objednání:

  „Vaše objednávka byla aktualizována do následujícího stavu:
   Nový stav: Balík byl odeslán“

Balení a doprava
+  posláno jako obyčejný balík ČP, razítko z 24.8., dorazilo

     26.8. (tj. 2 dny na cestě)
+  poněkud úspornější balení, ale rostliny dorazily

     nepotlučené a neoschlé
-  krabice (31 x 25 x 13 cm) působí kulantně řečeno nevábně

    už pří pohledu zvenčí; při rozbalování nabývám dojmu,
    že jde o „home made“ krabici... nicméně účelu posloužila 

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)
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Bonusy
+  Rotala russila

Rostliny

-  Heteranthera a Vallisneria jsou už hodně nažloutlé,
    po bližším prozkoumání letí Heteranthera do koše!

-  Hemianthus bočně zmáčknutý, ale jinak v pořádku

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

Sedm kousků, dost zažloutlých – tyhle rostliny docela určitě 
nejsou čerstvě „sklizené“. (Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

335 Kč. (Foto: Vanda Běláková)
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AKVAR

akvar.eshop-zdarma.cz

E-shop

+  vcelku přehledný, i když ne moc příjemný
+  jasné obchodní podmínky (včetně dodací lhůty, informace 

    o nahrazování zboží – odmítnout ale nelze!)
+  sortiment rostlin dostatečně široký

+  v nabídce jsou i terarijní a jezírkové rostliny a dokonce
    i bezobratlí a několik málo druhů ryb

+  fotografie rostlin dostatečně velké a často více než jedna
    k určitému druhu; jsou ale dost nejednotné a působí proto

    dojmem, že některé byly nahodile stažené z internetu
+  základní informace o rostlinách, někde dokonce externí

    odkaz na podrobnější info
-  velmi kusé kontaktní údaje (jen e-mail a telefon, žádné 

    jméno či název firmy ani adresa)
-  není zde žádný údaj o dostupnosti konkrétních druhů

Ceny a „nákupní košík“

+  možnost volby dopravy
+  přehledná informace o objednávce, i když chybí součet 

-  balné ve výši 50 Kč (uvedeno v Obch. podmínkách, v košíku
    už započítáno do ceny dopravy)

-  ceny průměrné až vyšší, občas nejvyšší

Komunikace

+ kopie objednávka přišla okamžitě na mail
+  potvrzení o převzetí objednávky k vyřízení přišlo mailem

   následující den dopoledne, tj. 17.8.
-  žádná další komunikace, 2.9. večer odesíláme mail a na náš

   dotaz „objednala jsem u Vás před 17 dny rostliny, v obchod-
   ních podmínkách uvádíte: Zboží odešleme nejpozději do 

   5-ti pracovních dnů od přijetí objednávky. Funguje ten 
    e-shop vůbec?“ přijde hned druhý den, tj. v pátek 3.9. ráno

    odpověď „děkujeme Vám za Vaši zprávu a sdělujeme Vám,
    že Vaše rostliny odesíláme tuto neděli a můžete si je vyzved- 

   nout cca v pondělí 06.09.2010 na Vaší poště. Omlouváme se 
   Vám za zpoždění, které bylo zapříčiněno, že jsme čekali pro

   Vás na dovoz kvalitnějších rostlin z rodu Micrantemum, aby 
   jste byla spokojena - tento dovoz je lepší kvality a rostliny 

   lépe u Vás porostou.“

Balení a doprava
+  obchodní balík skutečně odeslaný v neděli 5.9. a v pondělí 

     6.9. byl na místě
-  balíček byl bezkonkurenčně nejmenší (20 x 18 x 15 cm) 

    a voda prosáklá zevnitř měla na svědomí to, že celé dno 
    a dvě boční hrany byly rozměklé; nehledě na to, že krabice 

    byla typu „tady mě promáčkni a otevřu se“, což se také 
    začalo během přepravy uskutečňovat... nedá mi to si

    nepovzdychnout, že 50 Kč „balného“ se minulo účinkem!!! 

(Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

Ojoj, tady se rýsuje průšvih! (Foto: Vanda Běláková)
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Bonusy
-  ty už myslím nikdo nečekal a také to tak dopadlo

-  vlastně ne, zapomněla jsem na plže a okřehek (tento nešvar
    ostatní obchody nepostihl ani v nejmenším)

Rostliny

-  to už je druhá Heteranthera, která putovala do koše; tady
    nešlo jen o žluté listy a ohnilé stonky, to bylo ještě v normě, 

    ale i z těch zelených listů byla po cestě jen drť 
-  Vallisneria jí po chvilkovém váhání nenásledovala, i když 

    ve skutečnosti vypadala hůře než vidíte na fotkách
-  Hemianthus zmáčknutý a malý, ale jinak v pořádku - 

    ono to opravdu vypadá, že se na tuto rostlinu čekalo 
    a ostatní zatím živořily a pomalu umíraly

-  Aegagropila nažloutlá, takže naše očekávání, že se „tady 
    nedá nic pokazit“, dokázal Akvar vyvrátit!!

(Foto: Vanda Běláková)

Stačí ustřihnout okraj a není to DAHO! (Foto: Vanda Běláková)

Není to vidět, ale tyhle rostliny jsou doslova rozbité.

 (Foto: Vanda Běláková)

(Foto: Vanda Běláková)

351 Kč. (Foto: Vanda Běláková)
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Závěr testu

V podstatě  se  potvrdilo,  že tu  máme dva silné  hráče  – 
Rataje a AQUA-DAHO. Pozor, další firmy, které také zasílají 
akvarijní  rostliny  a  jsou na ně  leckdy poměrně  dobré refe-
rence, jsme do testu nezahrnuli. Jak už bylo řečeno, je to buď 
kvůli sortimentu, který  je momentálně  omezený  a nevybrali 
bychom si, a nebo nefugnují stylem „najdu e-shop, naklikám 
a čekám, až přijde balík“. Viz dodatek níže.

Co se týká  kvality rostlin, testovali jsme vlastně třikrát 
AQUA-DAHO a jednou Rataje.  V posledním případě  si  ne-
troufám hádat zdroj, protože rostliny podle všeho někdo ještě 
skladuje/pěstuje?  Ovšem pokud  se  podíváme  jen  na  přímé 
dodávky z těchto pěstíren, tak kvalita byla v obou případech 
vynikající.  Byly tam sice některé drobné rozdíly v množství, 
ale to vidíte a můžete vyhodnotit sami. Pro mě osobně Rataj 
o chlup vyhrál (za Hemianthus a ty dvě řasokoule :-)), i když 
Heteranthera byla o trošku hezčí  od AQUA-DAHO. Otazné 
je, jestli dobré jméno této firmy nemůže nějak poškodit fakt, 
že z jiných internetových obchodů posílají ne moc hezké rost-
liny se štítky AQUA-DAHO.

Pokud jde o  ceny,  tak ty jsou nejlepší  u AQUA-DAHO. 
U „překupníků“ zaplatíte za stejné druhy nejčastěji o 10-15 Kč 
více, někdy jde ale o rozdíl desítek korun. A potom vám přij-
dou rostliny, které jsou po dlouhé cestě  a bůhvíjakém skla-
dování ve znatelně horším stavu.  

K cenám ještě  jeden poznatek,  a sice  o kolik se lišila 
konečná cena na faktuře od ceny v objednávce:
*  AQUA-DAHO: 260 Kč   x   247 Kč 
(připočteno DPH, což je na stránkách uvedeno, nicméně uži-
vatelsky příjemné to není – kdo nakupuje s kalkulačkou? – 
a cena za řasokouli jen 10 Kč oproti 25 Kč v katalogu)
*  Karel Rataj, syn a otec: 288 Kč  x   293 Kč
(nevysvětlitelné „korunové“ rozdíly na každé položce)
*  MOJEAKVARIUM.CZ a ZOO obchod ŠMÍD si fakturovali 
přesně tolik, za kolik jsme si objednali – a tak to má být!
*   AKVAR žádnou fakturu neposlal (...)

To je vše. Test byl jednoduchý a nekladl si za cíl detailně 
prozkoumat náš internetový trh s akvarijními rostlinami. Jen 
jsme udělali nákup a podělili se s vámi o výsledky. Nezapo-
měňte, že to byl  jediný  pokus  (a zkušenosti jiných lidí  se 
mohou lišit). Ale takový je i skutečný nákup kohokoliv z akva-
ristů, opravné pokusy zatím nikde nevedou ;-). 

KDE JEŠTĚ NAKUPOVAT ROSTLINY PO INTERNETU

Vanda Běláková

Jen těsně  se do našeho testu nevešla firma  Fytosel [1]. 
Na jejích stránkách nenajdete žádné fotografie rostlin ani in-
formace o nich. Ale pokud víte, co hledáte, a chcete to prostě 
koupit, pak jste tu správně. Ceny jsou průměrné, ale můžete 
objednat (kromě klasických košíčků) i jednotlivé kusy.

Sortiment nabízených rostlin je  poměrně  široký,  ale  má 
svá specifika. Např. tu nekoupíte vůbec žádné kryptokoryny. 
Fytosel ale nabízí spoustu echinodorů, stonkovky, Utricularia 
graminifolia, plovoucí rostliny... V seznamu jsou i rostliny do 
akvária  dlouhodobě  nevhodné a nejsou zde nijak  označené, 
takže pozor.

 Pan Sýkora rostliny pošle nebo doveze i na různé burzy 
a výstavy po celé republice, kde často sám prodává. Což je vel-
ká výhoda – víte,  o koho jde. Kromě rostlin můžete nakoupit 
i chemické přípravky nebo různé technické drobnosti. 

Každopádně ale musíte poslat svůj požadavek mailem, na 
stránce není objednávkový formulář.

ZD  Agroholding [2] z Bernartic na Jesenicku má dosti 
obsáhlý katalog rostlin, z nichž ale spousta je terarijních (což 
je u nich také patřičně  uvedeno). Stránky působí velmi pří-
jemně, i když procházení mezi jednotlivými stránkami kata-
logu  není  zrovna  šikovně  vyřešené.  V  přehledné  struktuře 
webu se ale okamžitě  dostanete k tomu, co vás zajímá: tedy 
katalog, váš nákupní košík, pravidla nakupování a kontakty. 

Přestože je zde textu celkově  jen velmi málo, dočtete se 
podrobné informace o tom, jak budou vaše rostliny zabaleny 

a odeslány. A co je velmi příjemné: „Objednávky, které jsou 
přijaté do 12-13 hod., vyřizujeme ještě tentýž den, takže jsou 
doručené na místo zhruba do 24 hod.“ 

V katalogu jsou dostatečně velké fotografie košíčkovaných 
rostlin, takže si můžete udělat představu, co kupujete.

Pěstírna akvarijních rostlin a ryb - Helena Rindová, Ja-
roměř [3] také není neznámou. Zásilkový prodej rostlin je na-
bízen jen jako okrajová záležitost.  Katalog není tak obsáhlý 
a velká část rostlin je momentálně  nedostupná. U mnohých 
chybí fotografie a celkově je rozvržení stránek a katalogu ob-
zvášť ne zrovna přehledné. Ale jsou tu uvedené základní infor-
mace o jednotlivých druzích a ceny (uváděné vždy za 1 ks) 
jsou příznivé, takže pokud se trefíte do sortimentu, nic vám 
nebrání v nákupu. Pokud si pro rostliny pojedete osobně, tře-
ba si přiberete i některé rybky z široké nabídky.

Ne, to samozřejmě není všechno, ale vyčerpali jsme tímto 
všechny „známé firmy“  v oblasti  akvarijních rostlin a jejich 
internetového prodeje. Některé větší e-shopy nabízejí rostliny 
jen v menší  míře a na ostatní drobnější  prodejce se můžete 
dostat třeba přes Aukro.cz.

akvafoto

[1] www.fytosel.cz
[2] www.agroholding.cz
[3] pestirna-jaromer.webgarden.cz
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Kalhoty a tričko nejsou mojí podvodní uniformou; ve studených řekách (16-25 °C) používám 3 mm neopren a v těch teplých 

(26-32°C) jen spodní prádlo. Ale když při rychlém přesunu natrefíme na hezké místo, prostě vyletím z auta a ponořím se 
i s fotoaparátem! V našich dokumentárních filmech mě můžete vidět většinou v tomto syntetickém oblečení, protože 

v tropickém počasí s teplotou 34 °C rychle uschne. (Foto: Fernando Chan)

DNES FOTÍ: IVAN MIKOLJI

Markéta Rejlková

Řadě  z vás je myslím zbytečné tohoto fotografa předsta-

vovat – narazili jste na internetu na jeho krásné snímky nebo 
jste na Youtube shlédli videozáběry, při kterých se tají dech. 

Červené neonky, ramirezky, hustě  zarostlá dna řek, stohlavá 
hejna  pancéřníčků,  trnuchy  klouzající  vodním  prostorem... 

Pokud jste se setkali s označením Mikofish, Aquatic Experts, 
Fish from Venezuela, tak víte, CO DĚLÁ Ivan Mikolji.

Já jsem si teď  v létě  udělala radost a objednala jsem si 

jeho DVD Freshwater Natural Aquariums – více o něm v rub-
rice  Recenze. Při té příležitosti jsem zjistila, že Ivan je velmi 

přátelský  člověk,  a  tak  jsem sebrala  odvahu a  požádala  ho 
o rozhovor. Ten se od fotografování stočil i k jiným tématům, 

takže teď máte možnost zjistit, KDO JE Ivan Mikolji.
A pokud dočtete a ještě snad budete cítit hlad po podvodní 

kráse, doporučuji vám navštívit Ivanovy internetové stránky 
Aquatic Experts s bohatou galerií [1]. Eriocaulon sp. – f/4.5, 1/1000 s, ISO 80. (Foto: Ivan Mikolji)
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Ivane, mohl by ses prosím na úvod představit a pro-

zradit nám něco o sobě?

Jmenuju se Ivan Mikolji  a narodil jsem se v roce 1972  

v Caracasu. V současné době žiji ve venezuelské Valencii.

Můj otec byl nadšeným akvaristou a vždycky jsme doma 

měli aspoň jednu nádrž. Pamatuju se, že jsem byl neklidné  

dítě  a  nikdy jsem  nevydržel  jen  tak  sedět  a  dělat  domácí  

úkoly – ale dokázal jsem celé hodiny čistit akvárium nebo ho  

jen tak pozorovat.

Chodil jsem na mezinárodní střední školu ve Venezuele,  

takže  díky  tomu  umím  jak  španělsky,  tak  anglicky.  Když  

jsem  školu  dokončil,  rozhodl  jsem  se,  že  nepůjdu  na  uni-

verzitu a místo toho se zapojím do našeho rodinného podni-

ku. A tak jsem se 12 let věnoval pryžování, pískování a nátě-

ru  průmyslových  nádrží  pro  hlavní  venezuelské  podniky,  

které  v  nich  skladovaly  nebezpečné  korozivní  chemikálie. 

Po 12 letech dýchání všelijakých výparů a po prožití stovek  

extrémně  nebezpečných  situací  jsem si  uvědomil,  že to,  co 

dělám, mě ve skutečnosti nebaví – a rozjel jsem svůj vlastní  

biznys jako chovatel a později exportér ryb.

Pamatuješ si na své první šnorchlování s rybami?

Můj první šnorchlovací ponor v kontinentálních vodách 

se uskutečnil v roce 1986. To jsem měl jarní prázdniny a byl 

jsem pozván na farmu na dolním toku řeky Aro.  Bylo  to  

překrásné místo; voda byla extrémně čistá a okolo mě pla-

vala  hejna  Mesonauta  egregius  a  Heros  severus.  Tenkrát  

jsem nepoznal vůbec žádné ryby, protože doma jsme chovali  

jedině druhy dovážené ze zahraničí – bojovnice, dánia, par-

mičky a německé šlechtěné gupky! V těch dobách tu nikdo 

nechoval ryby z naší přírody, to si pamatuju.

Jeden ze zajímavých zážitků z toho výletu byl, když jsem  

se dostal k potoku, který vysychal. Nebyla v něm už žádná  

tekoucí voda, ale ještě  se tam udržela skoro metr  hluboká 

tůňka. Vybavuji  si,  že jsem zíral  na pět  nebo šest  velkých 

ryb,  které jsem chtěl  ulovit,  protože vypadaly úplně  stejně  

jako skaláry (Pterophyllum scalare), které jsem měl  doma 

v akváriu – ale v „King Kong“ velikosti (30-40 cm). Pořád  

mám před sebou ten obrázek a dodneška si  myslím, že to  

byli altumové, i když to není možné, protože z téhle oblasti  

nebyli nikdy hlášeni. A bylo to také tehdy, na mé úplně první  

šnorchlovací výpravě, když jsem se poprvé pod vodou setkal  

s anakondou!

Jak  se  zrodila  myšlenka,  začít  pod  vodou  fotogra-

fovat a filmovat a vytvářet z těchto záběrů dokumen-

tární filmy pro veřejnost?

Za všechno vděčím Oliveru Lucanusovi [2] a nikdy nebu-

du schopný mu dostatečně poděkovat. Požádal mě, abych ho 

doprovázel na fotografickou a filmařskou expedici do oblasti  

Río  Atabapo  v  červenci  2005.  Na  této  výpravě  jsem  si  

uvědomil,  že většina  věcí,  které  jsem měl  v  životě  rád,  se  

najednou nacházela přímo přede mnou a všechno do sebe 

zapadalo jako skládačka! Miloval jsem přírodu, pobyt ven-

ku, plavání, akvarijní ryby, fotografování, natáčení videa a  

práci s počítačem. A bylo jen záležitostí času, než jsem zjistil,  

jak to napasovat do mixéru a všechny svoje záliby a vášně  

smíchat dohromady. A výsledný koktejl je to, co dnes můžete  

vidět na stránkách Aquatic Experts [1].

Jsi  zakladatelem  neziskové  organizace  Fundación 

Peces  de  Venezuela,  která  razí  heslo  „Není  možné 

chránit něco, o čem nevíme, že existuje.“ Jak je ten-

to úkol  ve  Venezuele obtížný  – najít  zajímavé ryby 

a především vzbudit v lidech okolo zájem o ně?

Najít zajímavé ryby je snadné; aby se o ně lidé zajímali,  

i když je zrovna nechtějí sníst, to je ten pravý oříšek.

Nejdřív  ale  musím  vysvětlit,  že  mou  prvotní  vizí  bylo  

zdokumentovat těch přibližně 1500 rybích druhů, které jsou  

uváděné  z  povodí  Orinoka,  a  umístit  je  na  internet  jako 

„Atlas  ryb  Venezuely“.  Chtěl  jsem  se  odlišovat  od  jiných  

webových projektů  tím, že fotografie a videa by pocházely  

z přirozeného prostředí ryb (pokud je to možné) a také jsem 

chtěl od každého druhu uložit jednoho až dva jedince do sbí-

rek, aby bylo možné správné určení a zachoval se záznam 

pro budoucnoust.

Takže jsem se sám v tomhle směru pustil do práce a brzo  

jsem si uvědomil, že by mi to trvalo celý život, pokud tomu 

nebudu věnovat  veškerý  svůj  čas  a  pokud  nenajdu hodně  

spolupracovníků, kteří by to také dělali naplno.

Jednou u řeky mi došlo,  že moje  práce nekončí  u ryb.  

Když už jsem tu byl, mohl jsem fotografovat a natáčet řeku  

samotnou, její vodní rostliny, obojživelníky, plazy, zjišťovat  

parametry vody apod. A tak se moje prvotní představa, že 

budu „pracovat s rybami”, rozrostla do tisícinásobně  větší  

záležitosti.

První nápad k zajištění financí, abych se tomuhle pro-

jektu  mohl  věnovat  naplno  jako  regulérnímu  zaměstnání,  

byl  vyrobit  nějaké dokumentární  filmy,  které  bych  potom 

prodával přes internet. A tak vznikly DVD „Morichal Largo 

River“, „Piranha 1“ a „Wolf fish“. Jenže zisk z jejich prodeje  

sotva pokryl  náklady na pořízení  videokamery!  Můj  další  

nápad se týkal psaní článků do časopisů a prodeje snímků  

do knih, ale to byl skutečně velmi omezený zdroj.

Byl jsem z toho opravdu rozčarovaný  a nastoupil jsem  

do práce ve společnosti,  která se zabývala odstraňováním 

následků úniku ropy. Ve svém volném čase (jen o nedělích)  

se mi podařilo najít a poprvé živé vyfotografovat a natočit  

Serrasalmus nalseni! Tyto snímky použil  profesor Antonio 

Machado-Allison k znovupopsání druhu. Po nějaké době mi  

právě profesor Antonio Machado-Allison poradil, abych za-

ložil neziskovou organizaci, aby mou práci mohla financo-

vat venezuelská vláda nebo kterákoliv jiná instituce. O dva 

týdny  později  jsem  založil  Fundación  Peces  de  Venezuela  

(Nadaci Ryby Venezuely).

Sháněl jsem všude sponzory a nenašel jsem žádné, i když  

jsem  měl  už  na  internetových  stránkách  přes  100  rybích  

druhů zdokumentovaných v jejich přirozeném prostředí.
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Tady fotím Eriocaulon sp. Canonem G10. Tyto bahenní rostliny žijí na jenom z nejextrémnějších a nejzajímavějších mokřad-

ních stanovišť – na amazonských valounech! Přímo zde vznikl snímek uvedený na první straně článku. (Foto: Fernando Chan)

Na přednáškách a workshopech naší nadace někdy promítáme video či foto. Stojím poblíž a odpovídám na všechny 
otázky z obecenstva. V pozadí je řeka, o které přednášíme. (Foto: Fernando Chan)
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Myslel  jsem si,  že najít sponzory se mi nedaří,  protože 

o mou práci není dostatečný zájem a nebo nemá patřičnou  

důvěru; a tak jsem vytvořil  hodinové, ochranářsky laděné  

video, kde jsem se snažil vysvětlit, proč potřebujeme chránit  

naše vodní biotopy, faunu a flóru. Naším sloganem se stalo  

„Není možné chránit něco, o čem nevíme, že existuje“, pro-

tože jsme se do úmoru snažili, aby si lidé uvědomili,  že ve  

vodě okolo nich jsou živí tvorové, o kterých vůbec netuší!

Přes  600  kopií  tohoto  videa  bylo  zadarmo  rozdaných 

po celé zemi všude tam, kde jsem byl filmovat a pořizovat  

podvodní záběry. A pořád ještě v rozdávání pokračuju. Přes 

dvě stě kopií jsme také věnovali soukromým a vládním insti-

tucím a dokument bylo možné shlédnout i na španělské části  

našich  internetových  stránek.  Dokonce se  pravidelně  pro-

mítal v kinosále Vědeckého muzea Venezuely! 

Do dnešního dne, o 3 roky později, s více než 200 rybími  

druhy kontinentálních vod na našich stránkách, jsem ještě  

pořád nenašel našeho prvního sponzora.

Co jsem ale našel, to byla spousta lidí, kterým se tahle  

myšlenka  líbila,  chtěli  pomoci  a  přidali  se  k  naši  nadaci.  

Tihle lidé nepomáhají finančně, ale věnují mnoho svého času 

na  kontrolu  mojí  práce  ještě  před  tím,  než  ji  zveřejním,  

skládají a nahrávají hudbu, kterou slyšíte na našich video-

záznamech, určují rybí druhy, píší články, posílají nám foto-

grafie,  nebo prostě  a  jednoduše jedou s  námi na výpravu  

a podělí se tak o náklady s ní spojené. Všichni tihle lidé jsou  

vyjmenovaní  na  našich  internetových  stránkách,  pochopi-

telně je jich více ve španělsky psané sekci.

Mohl bys ještě přiblížit činnost vaší organizace?

Snažíme se trávit v terénu přinejmenším 10 dní v mě-  

síci. V přírodě fotografujeme a natáčíme celou lokalitu nad 

vodou a pod vodou. Měříme parametry vody a odebíráme 

vzorky rybích zástupců, ve formaldehydu je potom dáváme 

ichtyologickému muzeu. To je strašně  důležité, protože ně-

které  druhy  můžeme  určit  jen  podle  počítání  jejich  zubů  

či  šupin a to jen na základě  fotografií není možné. Tímhle 

způsobem jsme před dvěma měsíci  našli  v Río Tinaco dva 

nové druhy rodu Trichomycterus. Také pořádáme ve vesni-

cích domorodců přednášky a besedy, abychom jim vysvětlili,  

jak  je  důležité  zachovat  vodní  systémy  v  co  nejméně  po-

rušeném stavu.

A na co myslíš a co cítíš Ty osobně, když někde šnor-

chluješ  s  rybami? Vždycky máš  na mysli  druhovou 

ochranu?

Abych byl upřímný, úplně první, co mě napadne na bře-

hu  krásného  potoka  nebo  řeky  s  křišťálově  čistou  vodou,  

kde vidím plavat hejna ryb, je… Škoda, že to za dvacet let  

už takové nebude!

Nejsem pesimista, ale trávím v přírodě dost času na to,  

abych viděl, jakým tempem se všechna tato stanoviště  do-

stávají do ohrožení a nebo se nadobro ztrácí. To není ubohá 

reklama na obhájení naší práce! Je to skutečnost a tím víc  

v téhle zemi, kde platí, že „když to není černé a netryská to ze 

země“ (ropa), není zajímavé se tomu věnovat a investovat do  

toho peníze.

Nikdy nepřemýšlím o druhu jako takovém, vždycky o lo-

kalitě jako celku! Když znečistíte řeku nebo pokácíte všechny 

stromy na jejích březích, nezabijete druhy – zničíte celý svět,  

ve kterém žijí! Uvědomuju si, že nezachráním světu jeho ry-

by, rostliny nebo vodní biotopy; jsem jenom nesmírně šťast-

ný, když dokážu trošku pomoci šířením vědomostí.

Pokaždé,  když  vstupuji  do  neznámé  řeky  nebo  jiného 

vodního  prostředí,  vždycky  strávím  minutu  nebo  dvě  na-

prosto nehybně. Stojím nebo se vznáším a vůbec se nehýbu. 

To mi umožní vidět, co je ve vodě, pozorovat pohyby a cho-

vání ryb, vodní proudy apod… Ale vždycky mi to taky při-

nese  pocit,  že  mám  ohromné štěstí,  když  mě  naplňuje  to,  

co dělám, a ne to, co za svou práci dostanu.

Jaký biotop sis z těch venezuelských oblíbil?

Určitě  mám  nejraději  morichales.  Žije  tam  pravděpo-

dobně nejvíce vodních rostlin a živočichů. Je to také nejzra-

nitelnější  ze zdejších vodních  biotopů.  Mohl  bych ho popi-

sovat ne celé stránky, ale odkážu na naše DVD Freshwater  

Natural Aquarium a nebo Morichal Largo River, která vám 

umožní tomuto vodnímu světu lépe porozumět.

A co rybí druhy, máš mezi nimi nějakého favorita?

Plně  vzrostlý  Pterophyllum altum (s výškou 30-40 cm) 

patří  k  mým  nejoblíbenějším,  ale  je  taková  spousta  neu-

věřitelných druhů, že prostě není možné udělat z nich nějaký  

úzký výběr. Když to vezmu z jiné stránky, tak Asterophysus  

batrachus a halančíci mi připadají velmi zajímaví. 

Jak dlouho už se věnuješ podvodní fotografii?

Začal jsem v roce 2006 a doufám, že v tom budu moci 

pokračovat po celý zbytek mého života.

Víš,  o  kolik  fotografií  ses  zatím podělil  s  příznivci 

podvodního světa a akvarijních ryb prostřednictvím 

internetu?

Do dnešního dne jsem na našich stránkách [1] zveřejnil  

asi 1500 snímků.

Chtěl bych ještě dodat, že jsem začal na fotografie dávat  

vodoznak,  protože spousta jiných internetových  stránek si  

moje  snímky bez  povolení  přivlastňovala  a  pubikovala  je.  

Problém je, že lidé si neuvědomují, jaké prostředky je nutné 

vydat  na  fotografování  ve  sladkých  vodách.  Můžete  zajít  

do akvaristiky a za jediný  den tam nafotit 100 druhů  ryb  

úplně  zadarmo.  Za  našimi  snímky jsou tisíce  hodin lidské  

práce, náklady na cestování, speciální osvětlovací techniku 

a fotografické vybavení, práce vědců na správné determina-

ci jednotlivých druhů. Ty snímky mají vysokou cenu a pro-

tože nemáme žádné  sponzory,  rozhodli  jsme se  je  chránit  

vodotiskem, abychom je mohli  prodávat a tím spolufinan-

covat naši další práci.
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Můj nejoblíbenější biotop... v morichales se dá celý rok výborně filmovat a fotit. Násev se váže k palmě moriche 

(Mauritia flexuosa), která roste na březích vod. (Foto: Ivan Mikolji)

Kdybyste někdy plavali na místě, jako je tohle, doopravdy byste si pomysleli, že jste v přírodním ráji. To musíte osobně 

prožít, osobně se v tom vznášet, abyste ten pocit pochopili. (Foto: Ivan Mikolji)
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Můžeš nám přiblížit vznik DVD Freshwater Natural 
Aquarium?

Tento přírodopisný dokument nás stál asi 12 dní střihové 
práce, kdy jsme na tom dělali 18 hodin denně, bez přestávky  

i o víkendech. A to nepočítám 127 dní strávených v divočině,  
kde jsme natáčeli. Když  pracujeme v terénu, obvykle strá-

víme každý den ve vodě 7 až 10 hodin, což se rovná mnoha,  
mnoha, mnoha zánětům ucha!

Co považuješ  za důležitější  pro konečný  výsledek – 

svou zkušenost, použité vybavení a nebo něco úplně 
jiného?

Velmi  dobrá otázka!  Odpověď  je  čas.  Všechno je  zále-
žitostí  času. Když  věnujete celý  týden šnorchlování v říčce  

více než 8 hodin denně, máte daleko více příležitostí k získání  
zajímavých  záběrů,  než  když  se  tam  ponoříte  jen  na  pár  

hodin.  Vybavení  je  také důležité,  ale  nidky bychom si  ne-
mohli  dovolit  zakoupit  a  používat  skutečně  profesionální  

přístroje. Požádali jsme Sony, jestli by nás nemohli zaspon-
zorovat jedním dobrým fotoaparátem, a voláme jim každý  

měsíc už  dva roky. A stále jen čekáme a voláme. Všechny  
naše  přístroje  jsou  z  amatérské  třídy,  ale  když  strávíte 

v divočině  tolik času, tak se vám prostě  zadaří  i  velmi za-
jímavé záběry.  Když  jsme na expedici,  denně  nafotíme asi  

900 snímků a natočíme 30 minut videa.

A jaké konkrétně vybavení používáš?
90 % naší databáze, která čítá více než 70 000 fotografií  

a  150  hodin  videa,  vznikla  za  použití  dvou  fotoaparátů  
značky  Sony  (DSC-5  and  DSC-H50)  a  dvou  videokamer,  

rovněž  Sony (DCR-DVD101 a HDR-SR7). Zbývajících 10 % 
jsme pořídili s fotoaparátem Canon G10.

Jak vidíte, všechny ty fotoaparáty jsou amatérské, uži-
vatelsky jednoduché přístroje; nic profesionálního.

Naším  úplně  nejnovějším  vybavením  je  hybridní  foto-
aparát Sony Nex 5. Snad se nám ho podaří otestovat příští  

týden na expedici do vodních světů ve ztracené zemi (Gran  
Sabana – Roraima). 

Na španělské části internetových stránek Fundación 

Peces de Venezuela bylo ještě před několika dny oz-
námení o nedostatku prostředků, který vás přinutil 

pozastavit některé aktivity. Jaká je současná situace 
a plány do budoucna?

Nedostatek financí nás omezil v mnoha ohledech. Dostá-
váme spoustu e-mailů z nejrůznějších částí Venezuely od lidí,  

kteří nás prosí, abychom k nim přijeli a zdokumentovali stav 
řeky,  která  je  znečištěná a nebo se  kolem ní  masivně  ká-  

cí stromy. Dříve jsme takovou výzvu vyslyšeli a přímo na  
místě zdokumentovali škody a upozornili jsme úřady a nebo 

vysvětlily  zodpovědným  autoritám,  jaké  jsou  možné  nás-
ledky  těchto  zásahů.  Například  můžeme  podat  informace 

o tom, kolik  druhů  vodních rostlin a živočichů  je  na dané  
lokalitě  v ohrožení, můžeme se pokusit vyřešit  nebo aspoň  

přispět k vyřešení problémů a odstraňování škod. 

Dobrým příkladem takových škod jsou endlerky a tetry  
diamantové, jejichž přirozená stanoviště byla prakticky zni-

čena lidskou činností. Jenže protože nemáme peníze ani na 
to, abychom si zaplatili cestu do těch míst, musíme se bohu-

žel smutně omluvit a tyhle aktivity prostě už nedělat.

Chceš vzkázat něco našim čtenářům, kteří obdivují 
venezuelské  ryby  ve  svých  domácích  akváriích 

a často také sní o tom, že se do Jižní Ameriky sami 
vypraví  a  zdejší  vodní  biotopy  si  prohlédnou  na 

vlastní oči?
Vždycky obdivuju nebo si vážím lidí, kteří se věnují akva-

ristice. Svým způsobem jsou to všechno milovníci  přírody. 
Akvaristika je pravděpodobně maximálním zhmotněním ne-

ustálého spojení s přírodou z celého světa. Když chováte af-
rické cichlidy a napodobíte jejich přirozené prostředí, máte 

doma malý kousek Afriky; když vám v akváriu plave rami-
rezka,  terčovec  nebo  apistograma,  máte  ve  svém  domově  

malý  kousek amazonské džungle. V dnešním světě  je tako-
vých milovníků přírody zapotřebí ještě více.

Našimi dokumentárními filmy a fotografiemi se snažíme 
k vám domů přinést malý kousek Amazonie.

Taky mohu doporučit každému, kdo má zájem nebo tou-
hu si zaplavat v přírodě s akvarijními rybami, aby to udělal  

co nejdříve.
Mám přítele, který  pracuje na popisu ryby, která byla  

asi před 10 nebo 15 lety ulovená v potoku ústícího do Lago 
Valencia nedaleko stejnojmenného města, kde žiju. Všechny 

řeky tady v okolí byly nějakým způsobem kontaminované. 
Pokoušeli  jsme se  najít  další  jedince tohoto druhu,  ale  po 

mnohaletém  úsilí  se  nám  nepodařilo  chytit  ani  jediného.  
Dá se tedy říci, že můj přítel popisuje rybu, která se zdá být  

v tuto chvíli už vyhynulá...

[1] www.aquatic-experts.com

[2] www.belowwater.com 

Stativ je nepostradatelný, protože většinou cestuji sám. 

Jednou mě filmoval jiný člen expedice a na záběrech jsem 
byl od krku po pás. Jiný mě natočil jako fanoušek, ve vlnách 

ze strany na stranu. Ne každý na to má správný cit a zkuše-
nosti; bohužel se nová cesta musí opět zaplatit a někdy 

přijdou vhodné podmínky až za rok. (Foto: Fernando Chan)
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Po tolika letech cestování a tisících snímků se občas poštěstí pěkný záběr. Tento snímek Mikrogeophagus ramirezi zatím 

nebyl publikovaný, objeví se doufám v příštím vydání TFH (Tropical Fish Hobbyist), kde budu psát o svých patáliích na 

samostatné expedici. 15 dní v divočině o samotě, to si začnete i povídat nahlas sami se sebou... ha ha ha! (Foto: Ivan Mikolji)

Je snadné najít vzácné vodní rostliny, ale je těžké je identifikovat. Ještě jsme se nesetkali s nikým, kdo by uměl určit rostli-
ny podle snímků, pokud na nich nekvetou. Občas máme štěstí, ale častěji jsme na místě ve špatnou dobu. (Foto: Ivan Mikolji)
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Přeli jsme se, jestli jim říkat „šroub“ a nebo „vrták“. Šroub vyhrál a říkáme jim tak dodnes. (Foto: Ivan Mikolji)

Takovou zahradu dokáže posat jen fotografie nebo video. Slova na krásu některých řek nestačí. Snad se nám podaří dát 
dohromady dokument nebo aspoň kapitolu „Freshwater Aquatic Gardens“, kde by se lidé mohli dozvědět o substrátech 

a parametrech vody v těchto nádherných biotopech. Mimochodem, hledáme sponzora měřící techniky. (Foto: Ivan Mikolji)
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recenzie

I když je snadné se na takovou fotografii dívat, nikdo netuší, jak je obtížné ji pořídit bez profesionálních objektivů a dobrých 
podvodních pouzder. Děláme zázraky s amatérskými fotoaparáty a vybavením, které si naše nadace může dovolit koupit. 

Abych získal tento snímek, musel jsem zmáčknout spoušť 67-krát. (Foto: Ivan Mikolji)
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IVAN MIKOLJI: FRESHWATER NATURAL AQUARIUM 

Markéta Rejlková

Freshwater Natural Aquarium je přírodopisný dokument, 
který vám přinese 45 minut nádherné podívané. Jen 45 min. 
Vše jsou záběry ryb a jejich biotopů, žádné sítě, lov, fotoná-
drže...  jen  plavání  s  rybami!  Technická  kvalita  je  na  hony 
vzdálená ukázkám, které můžete vidět na internetu, ale dopo-
ručuju si je vyhledat. Kamera je perfektní, zabírá věci z takové 
vzdálenosti (resp. blízkosti) a takovým způsobem, že vás vtáh-
ne do děje.  Nejde o statické scény, Ivan s těmi tvory plave, 
couvá  před  korálovkou,  pronásleduje  trnuchy.  Obraz  není 
vždy stoprocentní, sem tam je něco mírně rozostřené nebo se 
připlete do záběru nějaká drobná překážka.  O to víc skutečně 
to působí. 

Ivan Mikolji  se snaží ukázat  a vysvětlit  některé základní 
souvislosti vodních biotopů ve Venezuele. A tak jdou za sebou 
jednotilvé kapitoly:  Biotopy,  kde se dozvíme o rozdělení  na 
7  typů,  čímž  se  konečně  vysvětlí  ty  záhadné dvoupísmenné 
zkratky, které se objevují po celou dobu v dolním růžku obra-
zovky a v prvních minutách divák tápe, co to vlastně zname-
ná. U každého záběru je tedy hned jasné, z kterého prostředí 
pochází (např. brakická voda, horské řeky apod.). Následuje 
Symbióza, kde vidíme různá zvířata okolo vody a také vodní 
rostliny. Škoda, že tady není moc popisků konkrétních druhů 
(ty se jinak v průběhu dokumentu zobrazují naspodu, aby ko-
mentáře  nemusely být přerušované výkřiky typu „to je Sata-
noperca daemon a támhleto Rineloricaria”).

V dalších kapitole Sezóny vidíme proměnu vysychající la-
guny a tvrdou realitu umírání ryb, následuje Déšť a to už je 
o  hodně  veselejší.  Už  v  předchozích  částech  jsem si  říkala, 
že záběry jsou nádherné – desítky neonek, obrovská pestrá 
hejna teter,  detaily na rybky ozobávající  listy...  tato  deštivá 
část je ale ještě hezčí. Velmi dobrá práce kamery nás dostane 
doprostřed táhnoucích hejn ryb, mezi desítky a stovky rami-
rezek. Pak pro změnu zažijeme kratičké kousky cesty, kterou 
musí Ivanův tým podniknout, aby se dostal do čisté vody. A to 
už je Období rozmnožování a sledujeme bojující nebo dvořící 
se  cichlidy  a  několik  druhů  vodících  mladé,  od  trpasličích 
cichlidek až po rod Crenicichla a Mesonauta. Úplně kouzelně 
působí  zatopená vegetace,  je  krásné vidět,  jakou skutečnou 
džunglí se tady „naše” ryby prodírají! A to všechno zblízka. 

Následující  kapitoly  už  jsou  čistě  rybí  –  Nedotknutelní 
a Dotknutelní. Není těžké uhádnout, podle jakého klíče jsou 

ryby tříděné. Těšit se můžete na piraně, trnuchy, elektrického 
paúhoře, cichlidy, pancéřníčky, tetry, přísavníky atd. (Mimo-
chodem, seznam všech zobrazených ryb najdete na stránkách 
Aquatic  Experts i  s případnými opravami tam, kde popisek 
neodpovídá skutečnosti – chybičky se najdou, resp. kde byla 
ryba určena až do druhu místo původního „sp.“.)

Znovu připomínám, že to není jen o perfektní podívané, 
i když některé řeky s porosty těch nejroztodivnějších rostlin se 
jinak nazvat nedají. Jde o to, že jste na místě a prožíváte to 
pátrání po rybách také. A tak můžete vidět Ivana, jak sedí na 
kameni uprostřed říčky a úplně z něj cítíte to vyčerpání smí-
chané s nadšením, když nás zve na potápění s  Moenkhausia 
pittieri,  které  právě  po letech pátrání  objevil.  A také s ním 
v napětí absolvujeme noční ponor za jeho nejoblíbenější ry-
bou (ano, královna venezuelských ryb nemůže chybět).

Ještě  jsem nezmínila dva prvky – video podbarvuje pří-
jemná hudba, složená přímo pro tento projekt. Profesionální 
je  taky  komentář  –  pochopitelně  ne  stoprocentně  korektní 
jako u televizních komentátorů,  ale je namluvený  perfektně 
srozumitelnou angličtinou.  A je  ho  hodně,  prakticky  pořád 
nám Ivan něco ukazuje a vysvětluje, ale vůbec to neruší po-
hled na podvodní krásu. Umět anglicky je ale obrovská výho-
da, protože bez toho vám zbudou jen ty záběry a nebudete 
tolik vtaženi do děje pod vodou a okolo ní. Angličtina je tedy 
jedna z  možných  nevýhod této  koupě,  tou  druhou je  cena. 
Tisícikoruna není málo. Na druhou stranu, za tímto dílkem 
je vidět  spousta práce a rozhodně  to není amatérský  pokus 
o podvodní video!  A v  takových  případech by  bylo  obzvášť 
smutné, pokud si zájemci DVD „seženou” a autor z toho nemá 
žádné peníze. Zaslouží si je.

Ivan  Mikolji  umí  dělat  přírodovědné  dokumenty.  Přála 
bych si, aby se pustil do detailnějších a snad i odbornějších 
věcí.  Freshwater  Natural  Aquarium  je  o  podvodní  nádheře 
a  některých  pozoruhodnostech  z  vodní  říše;  teď  bych  ráda 
viděla další  díly, např.  o jednotlivých skupinách ryb.  S Iva-
novým umem při práci s kamerou a znalostí prostředí by to 
musela být bomba.

Chybějící  půlbod do plného počtu je  výlučně  za drobné 
chyby u popisků, resp. za to, že někde chybějí. Ráda bych se 
dozvěděla, jak se jmenují všechny ty ryby a rostliny! Odborná 
stránka maličko pokulhává za obrazovou a obsahovou úrovní.
 biotopy

Kde nakupovat: 

www.aquatic-experts.com                                         49,99 USD

          (nebo blu-ray 74,99 USD, včetně dopravy) 

Jazyk:                                               anglický 

Hodnocení:                     4,5/5
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SAN ANTONIO

Markéta Rejlková

Naše výprava po Orinoku začala teprve před třemi dny a už jsme plní dojmů. Po Guachapaně, která byla úplně fantastická  

a neskutečně bohatá, co se týká (nejen rybí) fauny, přišel snad čas na menší zklidnění. Takže se rybky opakují a nebo nachá-
zíme takové, které jsme „na beton“ čekali. Tento díl cestopisu bude proto kratší a odpočinkový, i když také zaznamenává chvíle,  

které pro nás byly jedinečné. Jak taky jinak.

Naposledy jsem se s vámi rozloučila v okamžiku, kdy jsme 

od Indiánů  z osady Guachapana koupili  dva pavóny, půjčili 
si loďku curiaru a ten rybí ráj jsme ještě dopoledne opustili. 

Nějakou dobu jsme pak uháněli po řece, čehož  jsme využili 
k dopisování deníků a okukování okolní vegetace. 

Na oběd jsme zastavili na malém ostrůvku, vlastně píseč-
né plošině, která se zvedala nepatrně nad vodní hladinu. To 

se nám moc líbilo, protože to nepůsobilo jako klasický ostrov 
(i  když  těch  tu  bylo  okolo  také  hodně,  ale  to  byli  velikáni 

porostlí stromy). 

Ty dvě nepatrné růžové tečky vzadu na hladině jsou otec 
a syn Šmerdové :-). Na to vzdálené místo nedoplavali, 

ale normálně došli z našeho miniaturního ostrova.
 (Foto: Markéta Rejlková)

Procházeli jsme se tam, koukali na ryby (nad písečnými 

svahy se občas zalesklo stříbřité tělo nějaké menší tetry), fotili 
jsme ptáky, kteří seděli na opačném cípu ostrova a zvědav a 

bojácně zároveň nás pozorovali. Taky jsme se koupali a čekali, 
až Peter nachystá jídlo. Až příliš pozdě jsme zjistili, že ostrov 

je domovem puri-puri. Kdepak moskyti, tohle je ten nejhorší 
hmyzí nepřítel! Drobné muchničky,  které si naprosto nená-

padně posedají na vaše nohy – obzvláště pokud vylezete z vo-
dy a rychle se neosušíte, přitahujete je jako magnet. Komáři 

aspoň bzučí a dlouho hledají, kde se usadit. Muchniček si na-
proti tomu všimnete až v okamžiku, kdy vás začne svědět tělo. 

Podíváte se a jste jimi obsypaní – je pozdě na reakci, protože 
už jste pokousaní, jenže cítit to začnete s mírným zpožděním. 

Takže když je zaženete, máte pár vteřin na rozdýchání a pak 
začne svědící peklo. 

Nějak  ty  nálety  ustojíme,  samozřejmě  patřičně  přioble-

čení,  ale  po jídle  prcháme.  Odpoledne už  nikde  nezastavu-
jeme. Cestou zahlédneme hoaciny a tukany. Ten den ujedeme 

celkem asi 50 km a ještě za světla kotvíme v San Antonio. To 
působí  jako  trošinku  větší  vesnička,  žije  tu  pět  rodin,  ale 

nevidíme ani živáčka. Jen tušíme podle zvuků, že tu někdo je. 
Iliko tu má strýce, takže odchází asi na hodinu pryč, pozdravit 

se s ním a povyprávět novinky z řeky.

Yapacana. (Foto: Markéta Rejlková)

Některé hory tady připomínají spícího Indiána. A všechny 

hory bez výjimky mají pro Indiány nějaký mytologický 
význam. (Foto: Markéta Rejlková)
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San Antonio. (Foto: Markéta Rejlková)

Iliko se vždycky stará o naše hamaky, ale dnes si je pově-

síme sami. Kus od břehu, hned naproti jedné z „chaloupek“, 
je velký přístřešek, kam se pohodlně vejdeme. Takové místo 

je v každé indiánské vesnici a je úplně  normální, že si tam 
pocestní pověsí hamaky a přenocují. Turisty tu asi moc často 

nemívají, ale jak už jsem psala, vůbec nikdo se na nás nepřij-
de podívat. 

Péťa  chystá  večeři  –  na  jeho  rozmazlování  si  začínáme 
zvykat a moc si naši volbu „cestovky“ pochvalujeme – a my se 

za nastávajícího soumraku začneme zase zajímat o síťky, sítě 
a udici.

Ráno v 7:40 tu pak naměříme pH 5,90 a vodivost 10 µS, 
teplotu vzduchu 26,9 °C a vody 29,2 °C, tedy pěkné teplíčko. 

Ale to předbíhám, pojďme se nejdřív podívat na naše večerní 
úlovky.

Začnu tím opět nejnápadnějším, Potamotrygon sp. (nebo 
snad spp. v množném čísle)? Jak už jsem nadhodila minule, 

určit druh není u takto nedobarvených mláďat jednoduché – 
navíc  posuďte sami,  chytili  jsme tu tři  jedince (ale ve vodě 

jsme jich  zahlédli  rozhodně  víc)  a  každý  z  nich  měl  úplně 
jinou kresbu!  Co z  toho  vyplývá?  Kdepak,  že  by  tu  žily  tři 

druhy  je  krajně  nepravděpodobné,  zato  možnost  křížení  je 
někde na úplně opačném konci spektra pravděpodobnosti ;-).

Ne, to není podběrák, ale akvaristická síťka. Pravda, jedna 

z těch největších. (Foto: Markéta Rejlková)

Potamotrygon sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Potamotrygon sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Potamotrygon sp. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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Chytili jsme samá mláďátka. (Foto: Markéta Rejlková)

Sbohem! A mimochodem, dobré maskování.

 (Foto: Markéta Rejlková)

...a ještě několik dalších úlovků jen zběžně, protože je buď 
už známe z předchozích dnů, a nebo je naopak neznáme vů-

bec (kategorie „nějaká tetra“, přičemž to tetra nemusí být).

První neznámá. (Foto: Markéta Rejlková)

Druhá neznámá. (Foto: Markéta Rejlková)

Tetragonopterus sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Pimelodella sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Kromě  toho  jsme  zaznamenali  další  rybu,  kterou  jsme 

však neviděli – o to víc mohla zafungovat naše představivost. 
Miloš totiž zkoušel štěstí s udicí a něco velkého a silného se 

mu zakouslo do splávku. Mohli bychom to považovat za ry-
bářskou  báchorku,  přeci  jen  byl  na  slunci  ten  den  hodně 

dlouho :-), ale na dřevěném splávku zůstaly výmluvné otisky 
zubů. Vlastně dvě zřetelné dírky, kam by zapadly špičáky tře-

ba dravé tetrovité ryby Hydrolycus armatus... a v posledních 
dnech jsme těch zubatých ryb viděli až  až (viz snímky např. 

ze San Fernando de Atabapo, ale i z dnešního rána v laguně 
Guachapana).  Mimochodem, tento postrach vod má krásné 

české jméno zubatice ozbrojená. Ačkoliv jsme název neznali, 
opět se nikdo dnes večer nechtěl koupat...

V sedm ráno snídáme – Péťa zase boduje, připravil nám 

palačinky s marmeládou!!! Díváme se přitom na horu Yapa-
canu, která je nedaleko – už jsme ji včera minuli a s ní i ten 

údajně  nebezpečnější  úsek  Orinoka,  takže  teď  už  můžeme 
spát i mimo vesnice. Takový je také plán na dnešek – trochu 

cestou zalovit  a dojet  do večera někam, kde bychom mohli 
přespat jen tak na pláži. („Pláž“ neboli playa říkají místní lidé 

vlastně  jakémukoliv obnaženému kousku břehu, nemusí být 
nutně písčitý – i když tady většinou je.)
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Obrázek, který mě i po tak dlouhé době zahřeje na duši. 

Vykulili jsme se z hamak, nad Orinokem vychází slunce 
a Péťa nám na lodi chystá palačinky. V té nádobě vpředu 

je káva a k ideálnímu ránu už neschází téměř nic.

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Náš ranní úlovek, mláďátko Nannostomus eques.

 (Foto: Markéta Rejlková)

První  zastávku  děláme  hned  za  vesnicí  San  Antonio. 
Vjíždíme do laguny s čistou vodou. Jenže to tam obeplujeme 

a Iliko zahlásí, že je moc vysoký stav vody a nemůže tu zasta-
vit, ale že ví o jiné laguně, kde bude určitě pláž. Škoda, ta čistá 

voda tady vypadala slibně. A byly tam krásné stromy!

„Amazonská“ vegetace mě fascinuje. (Foto: Markéta Rejlková)

 A tyhle poloutopené stromy byly nádherné!

 (Foto: Markéta Rejlková)

Nová laguna je daleko, zastavujeme tam až v čase oběda. 
Voda tu není čistá, ale úplně stejně zakalená jako v Orinoku. 

Je tu krásná divočina, nikde nepotkáváme lodě  ani lodičky, 
jen nás míjejí papoušci – zde malí zelení, žádní arové. Také 

je tu poměrně  hodně  anhing, zvláštních amerických kormo-
ránů se vzhledem velké potápivé volavky.

Měříme parametry vody – pH je tady jen 5,45 a vodivost 
(tak jako téměř všude) 10 µS. Teplota vzduchu byla půl hodi-

ny před polednem 29,3 °C,  ve vodě  jsme naměřili  27,9 °C. 
Vlastně Jarek naměřil, on si to vzal dobrovolně na triko.

Lokalita se ukáže být docela bohatá – sice v sítích nachá-
zíme víceméně „černovodní klasiku“, kterou už známe, ale to 

nevadí. Apistogramy, Dicrossus, tetry, drobnoústky...

Nannostomus sp. (Foto: Markéta Rejlková)
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 (Foto: Markéta Rejlková)

 (Foto: Markéta Rejlková)

 (Foto: Markéta Rejlková)

Moenkhausia colletti. (Foto: Markéta Rejlková)

Neznámá z čeledi Curimatidae. (Foto: Markéta Rejlková)

Takových „neurčitých“ rybek tam bylo opravdu hodně. 
(Foto: Markéta Rejlková)

Iguanodectes sp. (Foto: Markéta Rejlková)

 Iguanodectes sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Iguanodectes   sp.  
Rod  Iguanodectes zahrnuje  šest druhů,  všechno jsou to 

rybky o velikosti 5-10 cm. Nejběžnější je  I. spilurus, který se 

chová zřídka i v akváriích. Je to velmi čilá tetra, která potře-
buje dostatek místa k plavání. Prý pochází ze středně až rych-

le tekoucích vod... tak tady to nesedí! První rozmnožení po-
psal Boehm už v roce 1985, jikry prý mají průměr 2 mm. Igu-

anodectes je vyložený hmyzožravec, chutnají mu mravenci.  
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Apistogramma cf. pertenensis "Orangesaum".

 (Foto: Markéta Rejlková)

Apistogramma cf. pertenensis "Orangesaum".
 (Foto: Markéta Rejlková)

Zdržíme se tady docela dlouho. Jarek klábosí  s Petrem, 

vypráví  mu, jak  se naše parta  dala dohromady, jak  fungují 
akvaristické spolky v České republice a tak podobně... mimo-

chodem, on sám tady střídá trika spolku Cyperus a Českého 
cichlid klubu :-). Miloš jde zkusit curiaru a kupodivu se na té 

vratké  skořápce  nepřevrhne,  i  když  na  hladkou indiánskou 
jízdu bude asi  muset  ještě  trénovat.  Já  bych  na  to  neměla 

odvahu, znám se :-). Míra zatím zkouší lovit na udici, protože 
by chtěl vidět taky něco většího, než jsou ty čudly v listí u bře-

hu. Ale marně, větší cichlidy se lapit nenechají. 

Miloš zkouší indiánské plavidlo. (Foto: Markéta Rejlková)

Paracheirodon axelrodi. (Foto: Markéta Rejlková)

Paracheirodon axelrodi... no není krásná?!

 (Foto: Markéta Rejlková)

Tvrdit,  že červená neonka se nestala hitem této lokality, 
by bylo prachsprostým lhaním. Když Miloš z hlubin lesíka to-

hoto barevného drobečka přinesl, vložila jsem ji do fotonádrž-
ky a zmáčkla spoušť aspoň čtyřicetkrát :-). A to už jsme se po-

malu sbírali k odjezdu – ještě štěstí, že se Miloš vydal na prů-
zkum zatopeného lesa. Neonku chytil v mělké vodě, prý jich 

tam bylo více, ale žádné hejno! Ono sice mělo zrovna být ob-
dobí sucha, ale tuto zimu neobvykle hodně  pršelo a hladiny 

teprve začaly opadávat. Jinak by tu žádný zatopený les nebyl.

Všimněte si, jak maličká ta neonka byla, jak upatlaná je 
naše fotonádržka (proto jsem ráda i za takovou kvalitu 

snímků) a jak jsem já spálená :-). (Foto: Miloš Chmelko)
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Poobědváme a vyrážíme dál. Je už  půl  druhé a k místu, 
kde máme spát, nás čeká prý  čtyřhodinová plavba. Tak uvi-

díme, jestli to vyjde, protože v šest už je tma jak v pytli. V de-
níku z tohoto odpoledne mám zaznamenáno, že jsme viděli 

vzácnou černou husu a želvu (želvová oblast teprve začne na 
Casiquiare, tady na Orinoku jsou vidět velmi zřídka), tukana, 

ary...  a jsou tu na březích úplně  jiné druhy palem, než byly 
níže po proudu. Toho si všimnu potom i později na Rio Negro, 

jak se může velmi nápadně proměnit vegetace. Viz i mangro-
vy, které už na dálku prozradí černou řeku. Palmy určitě také 

prozrazují víc o prostředí, kde rostou, jenže do substrátu jsme 
nekutali, tak podrobnosti neznám.

I když se nám nad hlavami chvílemi honí těžké černé mra-
ky, jsme deště uchráněni. Už se začíná stmívat, když kotvíme 

na pláži. Je naprosto perfektní! Je to písčitý cíp velkého zales-
něného ostrova. Na samotné špičce sedí rybáci a někteří zale-

tí až  k nám a předvádějí nám úchvatné divadlo – letí těsně 
nad hladinou s doširoka rozevřeným silným zobákem. Přitom 

spodní čelistí dosahují až pod hladinu a mohou tak „sbírat“ 
neopatrné drobné rybky, které včas neutečou – ale moc šancí 

na útěk jim rybáci nedávají,  jejich let je rychlý  a úplně bez-
hlučný. Krása jako z přírodovědného filmu.

Iliko mi ukazuje stopy kapybar – připadá mi podivné, co 
by tady dělaly, ale nějaké stopy odpovídající velikosti tu jsou 

a nemám důvod mu nevěřit.  Lepší,  než  kdyby to byly stopy 
jaguára :-). Hamaky budeme mít na osamělé skupince stromů 

a kůlů dál od lodi. Kůlů je tu málo a jsou blízko u sebe, takže 
spaní nebude moc pohodlné, ale za ten zážitek to rozhodně 

stojí. Rychle se koupeme, než se úplně setmí, a dáváme při-
tom pozor na rejnoky – ale vůbec žádné nevidíme!

Jdeme se s baterkou podívat do lesa, ozývají se tiché, ale 
o to tajemnější  zvuky.  Všude okolo se lesknou oči  pavouků 

a jiných zvířat. Peter rozdělal oheň na pláži, lovíme vedle lodi 
a máme docela zajímavé úlovky.

Tetragonopterus sp. Hned při našem prvním lovu v llanos 

jsme chytali T. argenteus, což je moc hezká vysokotělá 
tetra. Tohle by měl být s největší pravděpodobností jiný 

druh, T. chalceus, ale z jediné a navíc noční fotografie lze 
těžko usuzovat. (Foto: Markéta Rejlková)

Cyphocharax sp. z čeledi Curimatidae.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Boulengerella cuvieri. (Foto: Markéta Rejlková)

Boulengerella cuvieri
Velmi krásná a velmi zubatá dravá ryba. Největší zástupce 

rodu, dorůstá délky asi 90 cm a je oblíbenou trofejní rybou. 
Drží se pod hladinou a loví v hejnech, je rybožravá. To ovšem 

nezabránilo tomu, aby si různí zástupci rodu našli  cestu do 
akvárií. Ještě na ně natrefíme později...

Eigenmannia sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Eigenmannia   sp.  
Tahle elektrická rybka má hezký český název dlouhoocas-

ka. Rod má 8 zástupců, z nichž  nejznámější  E. virescens se 
občas chová v akváriích a vzácně i množí. Dorůstá 45 cm.

Než jdeme spát, najdeme na druhé straně písečného cípu, 

tedy blíž k našim visícím „postelím“, docela velkého kajmana. 
Jsem ráda, že jsem se vykoupala ještě dřív, než jsme ho našli 

a  než  jsme  lovili  ryby.  Ty  řeky  tady  po  setmění  nějak  po-
dezřele ožívají :-).

Na druhé straně cípu, blíž k našim hamakám, zakotví loď 
s trojicí Indiánů. Jak jinak, Iliko jde za nimi poklábosit. Uklá-

dáme se k spánku, my čtyři v hamakách na stromech, Peter 
a Iliko jako vždy na lodi. Napadá mě, že Indiánům vedle jsme 

možná obsadili stromy a proto oni spí bůhvíkde – slyším je 
dlouho  tichounce  mluvit,  pak  v  noci  vylévat  vodu  z  lodi... 

nemůžu usnout, to černé nebe nade mnou a divočina všude 
okolo mě  pohlcují a nádherně zneklidňují. A kupodivu mys-

lím na to,  co  je  doma v daleké Evropě,  což  se mi  jinak na 
cestách stává jen výjimečně.
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Ráno vstávám hodně  pozdě, až chvilinku po sedmé, pro-
tože  zaslechnu  náznaky  vyhrožování,  že  budu  bez  snídaně. 

Trojice Indiánů  je ještě  stále na ostrově  a cosi kutí v písku. 
Posnídáme, pobalíme se, jdu ještě  nabrat vodu na památku. 

Chtěli jsme si dovézt trošku vody z Orinoka, Rio Negra i Ama-
zonky a teď přišel vhodný okamžik nabrat první z nich. Jed-

nak má tohle místo své kouzlo... jdu pro vodu až na samotnou 
špičku ostrova, rybáci  se nazlobeně  zvedají  a odlétají  o kus 

dál. Druhý  důvod je prozaičtější – dnes se totiž s Orinokem 
rozloučíme! Čeká nás Casiquiare, ale to až v příštím díle...

Á, tady někdo půjde na ryby! Aneb mačetou na žížaly :-). 

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)
Tak tento typ ubytování bych si kdykoliv ráda zopakovala... 

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Poslední večer na Orinoku. Tohle místo je na mapě uprostřed zeleně, nesmírně daleko od „civilizace“. (Foto: Markéta Rejlková)
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IKANPEMBURU (10.): AYER HITAM & YONG PENG, 
JOHOR, MALAJSIE

Zhou Hang

24.-25.4.2004

V Ayer Hitam to všechno začalo a teď jsme zpátky!
Získal jsem přesné a věrohodné informace o výskytu Betta 

bellica, Betta persephone a Betta coccina v této oblasti. Jeden 
obchodník získal nedávno jedince  Betta persephone a  Betta 

coccina od zdejšího dodavatele a dobře známá farma na chov 
arowan v Batu Pahat před časem dodala tyto tři druhy mému 

kamarádovi – takže jsem si byl poměrně jistý, že je tady naj-
deme. Můj společník do džungle je opět Benjamine. A jdeme 

na věc!

Do města jsme se dostali asi v poledne pohodlnou jízdou 
taxíkem z Johor Baru. Šli jsme navštívit pana Enga, ale nebyl 

doma. Když jsme se ubytovali v hotelu (je tady jen jediný), šli 
jsme vyjednávat s místními řidiči naši dopravu.

První den jsem zvládli zeleně vyznačenou trasu. Úsek 
z Ayer Hitam do Kluangu vlastně za moc nestojí.

 (Foto: Zhou Hang)

Museli jsme na taxikáře čekat,  až  pro nás přijede. Když 
jsme se po nákupech vrátili do smluvené kavárny, našli jsme 

naše zavazadla a sítě naložené v tomhle autě... 

 (Foto: Zhou Hang)

Už jsme se nedivili, že nám předtím ten strýc řekl, že mu 
nebude vadit, pokud auto trochu zašpiníme!!

„Ultra Pegasus Mach ZX-3“. (Foto: Zhou Hang)
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No ale taxík tu čekal a my jsme s ním museli absolvovat 
naši  jízdu.  Měl  dokonce klimatizaci!  Cena byla  obvyklá,  20 

RM za hodinu. To se pomalu stává standardním paušálem.
Jeli jsme podle našeho plánu na sever do Yong Peng. Prv-

ním místem, kde jsme zastavili, byl rybník jen pár kilometrů 
za Ayer Hitam. Po levé straně  tam vede silnička mezi vrchy 

a rybník leží hned za prvním kopcem. Pominu-li ostatní ryby, 
chytil jsem tu pár Betta imbellis.

Parametry vody: teplota: 29,0 °C, pH: 7,0!

(Foto: Zhou Hang)

Nic! Nic! Nikde nic!

Po cestě  dál  jsme neviděli  vůbec žádné příhodné místo, 

dokonce ani když jsme projeli Yong Peng! Kolem Yong Peng 
jsou jen samé plantáže!!

Drželi jsme se plánu a pokračovali jsme severněji do Cha 
Ah a pak zahnuli doprava na Bekok a pak na Labis. Po celou 

cestu jsme míjeli jen plantáže…
Když  už  jsme byli úplně  frustrovaní a hlavně  Benjamine 

už napůl spal na zadním sedadle, zahlédl jsem podél silnice 
potůček. Zastavil jsem auto a šel se podívat. Ten potok tekl 

skrz  plantáž,  ale  byly  v  něm naštěstí  docela  pěkné porosty 
kryptokoryn.

Kryptokoryny jsou tak či tak jedním z našich cílů. A po-
každé s nimi najdeme nějaké ryby,  takže to je balíček „dva 

v jednom“. Ale tady jsme nechytili vůbec žádné ryby, ten po-
tok byl jednoznačně nějak znečištěný. Ani kryptokoryny nevy-

padaly zdravě.
Parametry vody: teplota: 27,5 °C, pH: 5,5.

(Foto: Zhou Hang) 

(Foto: Zhou Hang)

Sice  jsme  nenašli  žádné  květy,  ale  tohle  by  měla  být 

Cryptocoryne griffithii. 

(Foto: Zhou Hang)

(Foto: Zhou Hang)
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Pořád nic, nic, nic!

Už jsme to chtěli vzdát a začali jsme mluvit o tom, jestli 
druhý  den nebude lepší  vydat  se směrem na Kahang.  Tam 

bychom mohli s jistotou nasbírat nějaké Cryptocoryne nurri 
v Sungai Kahang a celá ta oblast je pokrytá hlavně primárním 

lesem. Sice bychom možná nenašli naše cílové druhy bojov-
nic, ale rybí diverzita je tam mnohem slibnější.

Poslední místo, kde jsme zastavili, bylo trefou do černého! 
Udělali  jsme totiž  zastávku na typové lokalitě  Betta perse-

phone, kde jsme ráno projeli, aniž bychom si toho všimli. Ono 
se to ze silnice špatně hledá, ale můj šestý smysl nějakým způ-

sobem zafungoval! To, co se před námi objevilo, byl primární 
les, přes který vedla přímo rovně silnice. Skvělé, to vypadalo 

moc slibně!
Bylo už  docela pozdě,  obloha byla čím dál tím víc  tem-

nější. Šli jsme lesem a zahlédli jsme několik povědomých rost-
lin, které označují blízký zdroj vody. Podle toho jsme objevili 

malou tůňku uprostřed obdělávaného kusu půdy.
Šel jsem napřed a už jsem minul zavlažovací kanál, když 

v něm Benjamine chytil bojovnici. Nejdříve si myslel, že je to 
jen Betta pugnax, a podal mi rybu i se sítí. Jo, jenom mladá 

Betta pugnax.  Podal  jsem Benjaminovi  sáček s vodou, aby 
tam rybku hodil, a on mě potom okamžitě vyzval, ať se podí-

vám ještě jedou.

Byla to Betta bellica!!!!!

Byli jsme moc moooc nadšení a já jsem křičel, dokud jsem 
nepřišel o hlas. Benjamine taky, samozřejmě. Hned jsme se 

rozhodli, že se sem vrátíme i zítra a pořádně  to tu celé pro-
zkoumáme.

Šli  jsme spát  brzo,  abychom byli  odpočatí  na náš  velký 
den, který měl přijít. 

Ráno vypadá počasí moc dobře! Posnídali jsme a náš 
taxikář na nás už čekal. (Foto: Zhou Hang)

Nejdříve jsme se zastavili na jedné bažině. Opět jsme našli 

naše oblíbené kryptokoryny. Voda tu byla studená a byla tu 
spousta různých razbor a znovu Betta imbellis. Šli jsme přes 

mokřad a došli jsme až k okraji lesa, ale místo bojovnic jsme 
pochytali jen komáří kousance!

(Foto: Zhou Hang)

Brzo jsme došli k místu, kde jsme včera ulovili Betta bel-

lica. Tenhle snímek je z vrcholu prvního kopce. Byl to velmi 
horký den:

(Foto: Zhou Hang)

Na  snímku  níže  je  velmi  typický  biotop bojovnic,  které 

staví  hnízda – na přední straně  kopce naproti silnici.  Voda 
byla studená a čajově zbarvená, ale nebyly tu žádné ryby. Ně-

co nebylo v pořádku. Ve strouze na druhé straně silničky jsme 
chytili jen lezouny (Anabas testudineus).

(Foto: Zhou Hang)
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Pod žhnoucím sluncem jsme šli mnohem dál, než je vidět. 

(Foto: Zhou Hang)

Benjamin už skomíral horkem...

O kus dále jsme přišli k zeleninovému poli, což znamena-

lo, že tam někde musí být voda. A taky že ano – zaslechli jsme 
stále hlasitější rámus způsobovaný čerpadlem, které pumpo-

valo vodu do pole. Bingo! Bylo tam několik dětí, tak jsme se 
jich  zeptali,  kde  bychom  našli  nějaký  potok  tady  v  okolí. 

Samozřejmě, že to děti věděly. Šli jsme ve směru, který nám 
ukázaly, a našli jsme rašelinný mokřad, odkud bylo to pole za-

vlažované.

(Foto: Zhou Hang)

Jediná zajímavá labyrintka, kterou jsme v mokřadu chyti-
li, byl čichavec Trichogaster leerii. Jinak tu žili Puntius hexa-

zona, Puntius partipentazona, Boraras maculatus a další.

Na další fotografii můžete vidět celkový pohled na biotop 
Betta bellica. V podstatě  jsou to malé mělké vodní nádržky 

v  lesnaté  krajině.  Jak je  vidět  na  snímku,  travnaté  porosty 
byly vyšší než my a měli jsme docela problém se tam dostat. 

Zkoušeli jsme vyšlapat  několik nových cestiček, ale nemohli 
jsme se pořád dostat dál, protože půda byla měkká a nasáklá 

vodou. Podařilo se nám tak nachytat jenom několik mladých 
rybek (do 2 cm).

Tady v té krajině je doma bojovnice Betta bellica.

 (Foto: Zhou Hang)

A tohle je subadultní Betta bellica, chycená předešlý den:

(Foto: Zhou Hang)

Přestože jsme nenašli vůbec žádné  Betta persephone ani 
Betta coccina,  to  štěstí,  které  jsme zažili  při  našem úlovku 

Betta bellica, bylo více než dostatečné. Tlamovcové bojovnice 
mají vysokou schopnost přizpůsobit se různému prostředí, ale 

ty druhy, které si staví bublinková hnízda, jsou v tomto směru 
velmi  omezené a  mají  jen malé  rozšíření.  Jakmile  je  jejich 

stanoviště zničeno, druh se ocitá příliš blízko hrozbě vyhube-
ní. Jsou prostě až moc zranitelné.

Mimochodem, Betta persephone je na Červeném seznamu 

(jako kriticky ohrožený druh, pozn. překl.).

Takové  myšlenky  se  mi  honily  hlavou  ještě  dlouho  při 
cestě domů…

reportáže
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ACQUARIO CALA GONONE

Branislav Barčin

Počas tohtoročnej dovolenky na Sardínii sme mali to šťas-
tie, teda aspoň  pre mňa...:-),  že sme bývali v mestečku Ca- 

la Gonone, v ktorom – ako som hneď prvý dovolenkový deň 
zistil – sa nachádza aj verejné akvárium s názvom Acquario 

Cala Gonone. 

(Zdroj: Googlemaps)

Pobrežné mestečko Cala  Gonone nájdeme vo východnej 
časti Sardínie v zálive Orosei a je, tak ako veľa iných miest na 

pobreží, častým cieľom turistov, hľadajúcich nádherné pláže. 
Akvárium je umiestnené na kraji  mestečka a  vďaka častým 

smerovým tabuliam ho vôbec nie je problém nájsť. 
Pri pohľade zvonka ma prekvapil moderný vzhľad budo-

vy; moje prekvapenie však bolo menšie, keď som zistil, že ak-
várium bolo otvorené v júli 2010. Pri pátraní po informáciách 

na internete som zistil rozličné údaje ohľadne doby výstavby, 
niekde sa spomínajú ako začiatok 90. roky, inde zas, že stavba 

trvala 6 rokov. V čom sa ale informácie zhodujú, je fakt, že ide 
o jedno z najmodernejších akvárií v celom Taliansku. 

Po zaplatení vstupného, ktorého výška je 10 eur pre dos-
pelého  človeka,  a  zodpovedaní  otázky,  z  ktorej  krajiny  po-

chádzame, sme mohli začať prehliadku.

Pohľad na modernú budovu akvária Cala Gonone.

 (Foto: Branislav Barčin)

Celkovo sa tu nachádza 25 akvárií rôznych veľkostí, teda 
aspoň  podľa údajov na oficiálnej  stránke [1]  – priznám sa, 

že som ich nepočítal. Najväčšia nádrž má objem až 450 000 l 
a patrí k najväčším akváriám Taliansku. 

Najväčšie akvárium. (Foto: Branislav Barčin)
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Iný pohľad na túto nádrž. (Foto: Branislav Barčin)

Celkovo je  akvárium zamerané hlavne na faunu stredo-

zemného mora. Samozrejme sa tu nachádza aj zopár nádrží 
s tropickými morskými rybami, veď čo by to bolo za verejné 

akvárium bez „Nema“. Sladkovodné akvárium by sme hľadali 
márne;  tento fakt  ale  na  atraktívnosti  tohto  akvária  nijako 

neuberá. 

Nemo predsa nemôže chýbať. (Foto: Branislav Barčin)

A morský koník takisto nie. (Foto: Branislav Barčin)

Jedno z tropických morských akvárií, ktoré pútalo 

pozornosť. (Foto: Branislav Barčin)

Všetky akváriá su veľmi pekne zariadené a naaranžované, 
pri  každom sa  nachádza  informačná  tabuľka,  kde  môžeme 

nájsť informácie o živočíchoch, ktoré sa v danom akváriu na-
chádzajú, aj keď sa v ňom niektoré hľadajú naozaj ťažko, ako 

napríklad chobotnica alebo murény. Celkovo sú akváriá roz-
delené hlavne podľa hĺbky, v ktorej dané druhy žijú. 

Úvodná tabuľa o hlbkových vrstvách Stredozemného 

mora. (Foto: Branislav Barčin)

Podobné informačné tabule boli pri každom akváriu. 

(Foto: Branislav Barčin)
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Keď som si počas prehliadky všimol zamestnankyňu, ako 
kontroluje  jednotlivé  akváriá  a  aj  ich  technické  zariadenia, 

opýtal som sa jej,  či by som sa mohol pozrieť  aj ja. Zastihli 
sme ju práve pri tropických akváriách, takže to, čo som videl, 

sa  v  podstate  nijako  neodlišovalo  od  toho,  čo  poznáme  zo 
štandartných  morských  akvárií.  Vzhľadom na moju  takmer 

nulovú taliančinu a na zo strany zamestankyne podobnú zna-
losť  angličtiny  sa  mi  jej  nepodarilo  vysvetliť,  či  by  som sa 

mohol pozrieť  aj na techniku tej najväčšej nádrže. Následne 
som ale zistil, že nejaké „technické“ informácie sa nachádzajú 

aj  na  oficiálnej  stránke  akvária  [1],  kde  sa  môžeme  okrem 
iného dozvedieť, že čerpá vodu v týždenných intervaloch pria-

mo z mora. Dizajn technického zázemia a hlavne veľké zásob-
né nádrže umožňujú napríklad v prípade nevhodného poča-

sia, ktoré znemožňuje čerpanie vody z mora, fungovanie akvá-
ria aj bez dodávky čerstvej vody po dobu niekoľkých týždňov. 

Ak sa teda vyberiete na dovolenku na Sardíniu a nájdete si 

trochu času, návštevu tohto akváriá môžem rozhodne odpo-
rúčať.  Sklamané neboli ani  malé deti rôznych návštevníkov, 

svedčiac podľa ich nadšených pohľadov a hlasitého vykriko-
vania  „oci,  oci pozri  tam je raja“  alebo „neboj mami,  tento 

žralok je malý, ten nás nezožerie“.

[1] www.acquariocalagonone.it

Detailný pohľad na hviezdicu. (Foto: Branislav Barčin)

Týchto rají sa dalo dotýkať... (Foto: Branislav Barčin)

...takže sme to museli vyskúšať. (Foto: Branislav Barčin)
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Sústava akvárií s viacerými vývojovými štádiami medúz. 

(Foto: Branislav Barčin)

Informačná tabuľa, ktorá popisuje ich kompletný 
životný cyklus. (Foto: Branislav Barčin)

Malá medúzka. (Foto: Branislav Barčin)

Akvárium s koralmi Stredozemného mora.

 (Foto: Branislav Barčin)

Niektoré rybky krásne pózovali. (Foto: Branislav Barčin)

Tri menšie akváriá. (Foto: Branislav Barčin)
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Jedno z väčších akvárií. (Foto: Branislav Barčin)

Akvárium s dvojmesašnými vajíčkami žralokov, už im 
chýba len mesiac. (Foto: Branislav Barčin)

Langusta. (Foto: Branislav Barčin)

Tu som pánom ja!

 (Foto: Branislav Barčin)
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Jedno z menších akvárií. (Foto: Branislav Barčin)

Mami, pozri, aká pekná kvetina je v tomto akváriu. 

(Foto: Branislav Barčin)

Úkryt chobotnice. (Foto: Branislav Barčin)

A nevyjdem! (Foto: Branislav Barčin)

Lúčim sa s vami, priatelia. (Foto: Branislav Barčin)
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cichlidy

MAZARUNIA MAZARUNII KULLANDER 1990

Alf Stalsberg

Mazarunia mazarunii byla popsána dr. Kullanderem 
v lednu 1990 jako nový  rod i  druh z jihoamerické Guyany. 

Tyto  ryby  chytil  už  v  roce  1976  můj  přítel  dr.  Patrick  de 
Rham, ale popis se pozdržel, protože jeho úlovek čítal pouhé 

dva jedince. Kullanderova práce pak byla zveřejněna v Ich-
thyological Exploration of Freshwaters [2].

Dospělý samec Mazarunia mazarunii v dobré náladě.

 (Foto: Alf Stalsberg)

V  říjnu  1999 jsem se  vypravil  do  jihoamerické  Guyany 

a jedním z cílů mojí cesty byl i pokus o nalezení  Mazarunia 

mazarunii. Ačkoliv ta výprava byla moc povedená, nechci ta-

dy o ní vyprávět a budu se soustředit na tuhle cichlidu.

Museli jsme si najmout malé pětimístné chartrové letadlo, 

abychom se dostali do Kamarangu k řece Mazaruni. Stálo nás 

to 613 USD. Kamarang je inidánská osada a pro cestu sem 

potřebujete povolení úřadů. My jsme takové povolení neměli 

a  to  nám  způsobovalo  dost  problémů  s  místními  policisty, 

kteří  nás stále žádali o dokumenty. Ale tím vás nebudu ot-

ravovat a tak jen shrnu, že jsme se jednoho dne dostali ven 

a  povedlo se  mi  chytit  Aequidens  potaroensis,  Cichlasoma 

bimaculata, Mazarunia mazarunii a  snad i  novou cichlidu 

Mazarunia sp. Nejsem si jistý,  jestli  je  to  Mazarunia nebo 

nový rod, nechávám to na posouzení dr. Kullandera.

Jeli jsme po proudu řeky Mazaruni asi hodinu a založili 

jsme tábor na místě  zvaném Pepper Camp. Druhý  den ráno 

jsme přepluli řeku a vjeli  do malé říčky s názvem Kanawee 

Creek.

Voda  byla  poměrně  studená  a  čistá.  Chytil  jsem  tady 

10  Mazarunia mazarunii,  Aequidens potaroensis a  několik 

Cichlasoma bimaculatum.

Lokalita na Kanawee Creek, kde jsem nalovil své 

Mazarunia mazarunii. (Foto: Alf Stalsberg)

(Foto: Alf Stalsberg)

(Foto: Alf Stalsberg)

Malá Mazarunia mazarunii ve fotonádržce.

 (Foto: Alf Stalsberg)
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Parametry  vody  byly:  teplota  21,7  °C  (teplota  vzduchu 
přitom  27,0  °C),  pH  6,5  a  tvrdost  2  °dGH.  Měření  jsme 

prováděli  v  9 hodin  ráno.  Souřadnice  lokality:  06°00'04"N 
a  60°37'47"W. Byl  jsem ve vodě  asi  hodinu, pak mi začala 

být  velká zima a musel jsem vylézt na břeh a posadit se na 
sluníčku, abych se zahřál.

Jedna z mladých rybek, které jsem si přivezl domů. 

(Foto: Alf Stalsberg)

Po návratu domů  jsem cichlidy dal do stolitrové nádrže 
a krmil jsem je živou artémií, cyklopem, mraženými patent-

kami a kvalitním vločkovým krmivem. Pomalu rostly až  do 
velikosti  dospělých  jedinců,  která  je  zhruba  5-6  cm.  Samci 

byli o málo větší než samice.
Nedá se říct, že by tyhle ryby byly nějak moc barevné, ale 

šedé zbarvení s černými znaky v období tření z nich dělá moc 
milá stvoření.

Hodně jsem krmil artémií. (Foto: Alf Stalsberg)

V mé nádrži,  kde došlo postupně  k několika výtěrům, si 
ryby pokaždé vybraly svislou část kořene. Jikry byly dost malé 

a  potěr  nebyl  nijak  početný.  Nejvyšší  počet,  který  jsem 
zaznamenal,  byl  jen  12.  Nevím,  jaký  je  důvod  tak  malé 

plodnosti.  Možná,  že  část  vykuleného  plůdku  nebo  i  jikry 
sežral  ancistrus  a  nebo  jiné  dospělé  mazarunie.  Ale  bez 

ohledu na to se mi podařilo tento druh dostatečně rozmnožit 
a rozšířit mezi mé přátele.

Samice, hlídající jikry nakladené na kořen.

 (Foto: Alf Stalsberg)

Když jsem se přiblížil s fotoaparátem, ryby se přesunuly 
do pozadí a vyčkávavě sledovaly, co budu dělat.

 (Foto: Alf Stalsberg)

Pár hlídající jikry. (Foto: Alf Stalsberg)
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Čerstvě vylíhnutý plůdek se žloutkovými vaky, 

visící na kořeni. (Foto: Alf Stalsberg)

Chcete-li se dozvědět víc informací o této zajímavé cichli-
dě, doporučuji vám přečíst si Kullanderův popis [2]. 

Kromě  toho jsem chytil  ještě  další ryby,  které by mohly 
patřit  do rodu  Mazarunia,  ale nezdají  se mi moc podobné. 

Podívejte se na snímek a udělejte si vlastní názor.

Indiáni z Kamarangu těmhle rybám říkali „Red Patwa“. 

Tato cichlida už byla rozmnožena, ale na vědecký popis 
teprve čeká. (Foto: Alf Stalsberg)

Přeloženo se souhlasem autora z jeho stránek [1].

(Překlad: Petr Peřina)

[1] www.lem.net

[2] Kullander S.O. (1990):  Mazarunia mazarunii (Teleostei: Cichli-
dae), a new genus and species from Guyana, South America. Ichthyo-

logical Explorations of Freshwater. Vol. 1(1):3-14.

Kdo je Alf Stalsberg?

Žije  v Larviku v Norsku a na cichlidářské scéně  je  dobře 
známou osobností už několik desítek let.

Začal s akvaristikou ve svých devíti letech, kdy choval paví 
očka v dvoulitrové sklenici.

Publikoval desítky článků v nejrůznějších akvaristických ča-
sopisech v Evropě i USA.

Zajímá se o jihoamerické a středoamerické cichlidy, protože 
ho fascinuje jejich chování, vzhled a pestrost. Jak sám říká, 

nemá rád Malawi, protože „měli jste jednu rybu a je to, jako 
byste  je  měli  všechny“.  Také  publikoval  články  věnované 

západoafrickým cichlidkám.

Proslavil  se mimo jiné i  svými cestami na americký  kon-

tinent, odkud do Evropy přivezl několik neznámých druhů 
a tady je potom rozmnožil a rozšířil (např. Geophagus pel-

legrini). Kromě  toho sbíral informace o přírodních lokali-
tách a publikoval fotografie odtud. Tvrdí, že „když plavete 

v řekách Jižní nebo Střední Ameriky a poznáváte ryby, kte-
ré chováte doma v akváriu, tak se vám roztluče srdce”.

Má vlastní  internetovou stránku [1],  kde  zveřejnil  články 
a fotografie na téma svých oblíbených cichlid a cest. Publi-

kační činnosti se věnuje proto, že o svých zkušenostech píše 
rád a zároveň doufá, že to někomu pomůže. Je známý svou 

sdílností, upřímností a ochotou kdykoliv poskytnout radu.

Jeho  nejoblíbenější  skupinou  je  (bývalý)  rod  Aequidens. 

Právě  na Alfovu počest byla pojmenovaná v loňském roce 
popsaná cichlida z této skupiny, Andinoacara stalsbergi.

Sám o sobě říká, že je Akvarista s velkým A.
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Medzinárodné majstrovstvá bojovníc
BETTA SPLENDENS

KLUB.AKVA.SK

PROPOZÍCIE

Termín: 2. október a 3. október 2010 od 9:00 do 15:00 hod. 

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

Nahlasovanie rýb: do 15. septembra 2010 na adrese klubu:
KLUB.AKVA.SK
Jeséniova 19 
831 01 Bratislava

GSM: 00421 904 142 501
E-mail: branislav.barcin@gmail.com

Doru enie rč ýb: štvrtok 30. septembra 2010

Posudzovanie rýb: piatok 1. októbra 2010 10:00 – 20:00

Adresa pre zasielanie rýb: Branislav Bar inč
Slatinská 8
821 07 Bratislava
V prípade záujmu o zaslanie rýb letecky, prosím kontaktuje 
branislav.barcin@gmail.com  pre bližšie informácie.

Dražba: Ryby  budú  dražené  formou  trvalej  dražby.  Dražobná  listina  bude  umiestnená  na 
vidite nom mieste vľ  priestoroch výstavy. Zápisy do tejto listiny budú možné do 3. októbra 
2010 o 12:00, kedy sa za ína  aj finálne draženie.  Po ukon ení dražby bude prebiehač ť č ť 
vydávanie vydražených rýb. 

Pravidlá:  
 výstava bude organizovaná ako po minulé roky pod a „štandardu  LA“, ktorý je podobný štandartu IBCľ Č
 kolekciu tvorí jeden sam ekč  alebo sami ka druhu č Betta splendens, ktorý bude zaradený do príslušných tvarových 

a farebných variantov pod a „štandardu LA“ pre posudzovanie bojovníc ľ Č Betta splendens
 sú aži  môžu organizovaní aj neorganizovaní chovateliať ť
 jeden chovate  môže vystavi  maximálne tri kolekcie rovnakej výstavnej triedyľ ť  a farby,  celkový po et kolekcíí nieč  

je obmedzený
 ryby budú vystavené v celosklenených lepených akváriách s objemom 2 l 
 osvetlenie bude halogénové – spektrum denného svetla
 Celkový ví az získava pohár „Best of Show“– najlepšia ryba výstavy, ví az každej sú ažnej triedy získa ví aznýť ť ť ť  

pohár. Diplom obdržia chovatelia, ktorí sa zú astnia na prvých troch miestach vč  jednotlivých sú ažných triedach.ť  
Výsledková listina bude zverejnená na stránkach http://klub.akva.sk  najneskôr  do 10. októbra 2010. 

 Doru ením  rýb  vyjadruje  každý  ú astník  súhlas  sč č  týmito  pravidlami.  Každá  ryba  bude  zaradená  do  dražby, 
v prípade, že chovate  so zaradením nesúhlasí, musí oľ  tom informova  organizátora pri nahlasovaní rýb.  ť

http://klub.akva.sk/


Výstavné triedy:

Samci: 

Plakat (PK)
- PK1-A: Show Plakat, jednofarebné
- PK1-B: Show Plakat, viacfarebné
- PK2-A: Symetrický Plakat, jednofarebné 
- PK2-B: Symetrický Plakat, viacfarebné

Halfmoon (HM)
- HM-A: jednofarebné 
- HM-B: viacfarebné

Crowntail (CT) 
- CT-A: jednofarebné 
- CT-B: viacfarebné 

Roundtail (RT) 
- RT-A: jednofarebné 
- RT-B: viacfarebné 

Veiltail (VT) 
- VT-A: jednofarebné 
- VT-B: viacfarebné 

Doubletail (DT) 
- DT-A: jednofarebné 
- DT-B: viacfarebné 

Kombinované variety (CV)* 
- CV-A: jednofarebné 
- CV-B: viacfarebné 

Samice: 
Singletail (SF) 
- SF-A: jednofarebné 
- SF-B: viacfarebné 

Doubletail (DF) 
- DF-A: jednofarebné 
- DF-B: viacfarebné 

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

Upozornenie – v prípade nedostatku nádrží nemusia by  nť enahlásené, alebo neskoro doru enéč  
ryby zaradené do sú aže!ť

V Bratislave  1. júla 2010                                                                                             

    Branislav Bar inč
                                                                                                                                                                                        Predseda klubu

                Miloslav Pešek
                                                            Vedúci výstavy








