www.moeller.cz

Inteligentní pěstírna akvarijních ryb.
Díky inteligentnímu řídicímu relé EASY. Díky Moeller.

Představte si, že se Vaše pěstírna řídí sama. Sama se postará
o pravidelné dopouštění vody, vytápění a odvlhčování provádí
v době nízkého cenového tarifu elektrické energie, a ještě Vás
pomocí SMS zprávy informuje o nenadálém výpadku proudu.
Toto vše je možné. Díky inteligentnímu řídicímu relé EASY.
Díky Moeller.

Co vše Vám může řídicí relé EASY zajistit?
•

Řízení pravidelného dopouštění vody

•

Řízení osvětlení místnosti a akvárií

•

Regulace teploty v místnosti, upřednostnění vytápění na nízký tarif

•

Možnost přenosu o změně tarifu a jiných stavů bezdrátově - RFI

•

Řízení odvlhčování – pravidelné spínání, nízký tarif

•

Signalizace o výpadku a náběhu elektrické sítě pomocí SMS zpráv

•

Řízení spotřeby elektrické energie ze záložního zdroje

•

Řešení pro vlhké prostředí, připojení do zásuvky domovního rozvodu

Nechte si vypracovat nabídku na řízení Vaší pěstírny šitou na
míru přímo Vašim potřebám a požadavkům. Více informací
a kontakty na www.moeller.cz a www.easy-mfd.cz
Více informací a kontakty na www.easy-mfd.cz
nebo na telefonním čísle 267 990 464

Moderní elektroinstalace

V našich prodejnách naleznete
sortiment zboží, které plně
uspokojí nejen akvaristy,
ale i ostatní chovatele.
Vlastní výroba akvárií
v návaznosti na výrobce
osvětlení nám dovoluje výrobu
a prodej zajímavých
akvarijních kompletů.
Také zde naleznete široký
sortiment akvarijní techniky
a krmiv, včetně výrobků
TETRA a HAGEN,
které vždy zaujímali
v akvaristice přední místo.

... z těchto prodejen odejde spokojen každý chovatel

EXOTA Kostelec n. Orl.
Komenského 611
tel.: 494 321 060

EXOTA Žamberk
Nádražní 18
tel.: 465 614 238

EXOTA Letohrad
Komenského 190
tel.: 465 620 456

EXOTA Česká Třebová
Pražského 907
tel.: 465 535 981

Îádejte ve Va‰í akvaristice nebo pfiímo u nás:
Krmiva znaãky SAK - speciální akvarijní krmiva.
âeské krmivo, vlastní v˘roba i receptury, vysoce stravitelné!

EXOT HOBBY s.r.o.
382 23 âerná v Po‰umaví 74
Tel.: 380 744 281, fax: 380 744 104
mobil: 608 774 281, 602 442 420

SAK 55 pro tetrovité ryby • SAK green pro rostlinoÏravé ryby • SAK energy pro dravé ryby
SAK gold pro kaprovité ryby • SAK mix pro v‰echny druhy ryb
Balení 50 g, 125 g, 500 g a 1 kg
V ‰esti velikostech granulek 00, 0, 1, 2, 3, 4 (od nejmen‰í po nejvût‰í),
novû také ve formû extrudovan˘ch vloãek a tablet!
Artemie znaãky Sanders®, kvalitní, jemná a spolehlivá • ·piãkové UV ãistiãe a reverzní osmozy hw Wiegandt
Transportní sáãky na akvarijní ryby, rÛzné rozmûry a síly • Léãiva CILIOL, MONEOL a dal‰í
Provádíme také v˘kup, prodej a export akvarijních ryb
Zastoupení pro Slovenskou republiku: ALMUS, spol. s r.o., tel.: +421 (0)905 316 392, www.almus.sk

Testy na chemické rozbory p Přípravky na úpravu vody
Dezinfekční prostředky - léčiva
Zařízení na úpravu vody pomocí IONEXŮ
Vyrábí:
AQUAR - Jiří Rejfíř
Javornická 1501
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel./fax: 494 533 181
mobil: 602 463 138
www.aquar.cz

MOTTO: Koníãek na cel˘ Ïivot

VáÏení a milí náv‰tûvníci,
vítáme Vás na jiÏ XXXI. v˘stavû akvarijních ryb a terarijních ÏivoãichÛ v Rychnovû nad KnûÏnou.
V loÀském roce jsme slavili konání tfiicáté v˘stavy. To si ale nikdo z nás, ãlenÛ rychnovského spolku,
neuvûdomoval, jaké oslavy nás ãekají v leto‰ním roce.
Aã se to zdá k nevífie, máme mezi sebou ãlena, kter˘ se zab˘vá akvaristikou jiÏ 60 let! Je jím ná‰ velk˘
pfiítel a kamarád, kterého zná celá akvaristická republika jako „pana E‰pandra“.
Pan Josef E‰pandr pfiiãichl k akvaristice v dobû svého nástupu do uãení u cukráfiského mistra v Rychnovû nad KnûÏnou. Od té doby ho tento koníãek pevnû drÏí. Akvaristika pomáhala panu E‰pandrovi
pfiekonávat i nûkteré tûÏké Ïivotní pfiekáÏky. K akvaristice také neoddûlitelnû patfií parta kamarádÛ. A ta
kolem pana E‰pandra vÏdy byla. On se také nikdy nebránil jak˘mkoli diskusím a nikdy z vûcí kolem
akvaristiky nedûlal Ïádné tajemství. Tak pomáhal desítkám akvaristÛ proniknout do tajÛ akvaristiky.
O jeho oblíbenosti svûdãí i pfiekvapující úãast akvaristÛ, na oslavách jeho akvaristické „60“, kterou pfiipravili ãlenové na‰eho odboru na konci ãervna a na kterou pfiijeli pfiátelé z celé republiky.
Ale tímto v˘roãím je‰tû u nás leto‰ní oslavy neskonãí. Jen nûkolik t˘dnÛ po v˘stavû oslavíme s na‰i pfiítelem E‰pandrem jeho kulaté Ïivotní jubilem - 75. narozeniny.
V‰ichni, kdo pana E‰pandra známe, mu pfiejeme je‰tû mnoho plodn˘ch akvaristick˘ch let. A o tom, Ïe
umí a Ïe je je‰tû schopen zvládat znaãnou zátûÏ svûdãí i jeho samostatná expozice na leto‰ní v˘stavû,
která by klidnû mohla b˘t samostatnou v˘stavou - ãítá celkem 19 nádrÏí, ve kter˘ch plave 43 druhÛ ryb!
VáÏení akvaristiãtí pfiátelé,
váÏíme si Va‰í náv‰tûvy u nás, neboÈ poloha na‰eho mûsta není zrovna nejv˘hodnûj‰í a pfiijet k nám
dá jistû kus odfiíkání. âasto se setkáváme se slovy „k vám je to daleko“. Ale v dne‰ní dobû není snad
problémem dostat se tam, kam chceme. Jde skuteãnû jen o to chtít.
A tak, jak pan E‰pandr moc chce, aby se mu u nûj rybkám dafiilo, tak my v‰ichni moc chceme, aby se
i o nás a na‰em spolku mluvilo, Ïe umíme udûlat v˘stavu, kterou stojí za to shlédnout.
VÏdyÈ kaÏdoroãnû se na‰e v˘stavy mûní - tak jak se mûní sortiment chovan˘ch ryb. Je to kaÏd˘ rok více
jak tfietina druhÛ!
Ale o tom se pfiesvûdãte sami. Za v‰echny, ktefií pfiipravovali leto‰ní v˘stavu Vám pfiejeme pûknou pohodu a potû‰ení jak pfii prohlídce exponátÛ, tak pfii setkáních se znám˘mi ãi pfiáteli u v˘stavních nádrÏí.
A jestli cestou potkáte na‰eho pana E‰pandra, urãitû z nûj naãerpáte energii do dal‰ích dní.

V˘stavní v˘bor:
Josef E‰pandr, Jaroslav Felgr, Lubo‰ Hartman, Vladimír Hulman, Milo‰ Kroupa, Milan Martinec,
Josef Pohl

Výstavní sál 1
Živorodky, malé cichidky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Poecilia reticulata
Havel Zdeněk
paví oko
Poecilia reticulata
Havel Zdeněk
paví oko
Poecilia reticulata
Pohl Josef
paví oko
Poecilia Lingei
Friml Zdeněk
živorodka Endlerova
Poecilia Lingei
Hryz Václav
živorodka Endlerova
Phalloceros caudimaculatus reticulatus
živorodka kropenatá
Hryz Václav
Xiphophorus maculatus "Sunset calico"
plata skvrnitá
Trejtnar Jaroslav
Xiphophorus maculatus "Tuxedo"
plata skvrnitá
Trejtnar Jaroslav
Xiphophorus maculatus "Rainbow red"
plata skvrnitá
Trejtnar Jaroslav
Xiphophorus maculatus "Rainbow"
plata skvrnitá
Trejtnar Jaroslav
Xiphophorus maculatus "moskevská"
plata skvrnitá
Havel Zdeněk
Heterandria formosa
Hryz Václav
živorodka trpasličí
Micropoecilia bifurcata
Hryz Václav
živorodka
Apistogramma panduro
Havel Zdeněk
cichlida
Apistogramma hongsloi
Havel Zdeněk
cichlida
Apistogramma nijsseni
Havel Zdeněk
cichlidka Nijsenova
Apistogramma agassizi
Havel Zdeněk
cichlidka Agassizova
Poecilia velifera "Marble"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá mramorovaná
Poecilia velifera "Silver"
živorodka velkoploutvá stříbrná
Poecilia velifera "Silver marble" Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá stříbrná mramorovaná
Poecilia velifera "Marble copper"
živorodka velkoploutvá mramorovaná měděná
Poecilia velifera "Green"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá zelená
Poecilia velifera "Green copper" Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá zelená měděná
Poecilia velifera "Black"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá černá

23. Apistogramma viejita II
Havel Zdeněk
cichlidka pestrá
24. Apistogramma cacatuoides "Double Red"
cichlidka papouščí
Havel Zdeněk
25. Apistogramma cacatuoides "Orange"
cichlidka papouščí
Havel Zdeněk
Dočekal Zdeněk
26. Microgeophagus ramirezi
cichlidka Ramirezova
27. Microgeophagus ramirezi "Gold"
cichlidka Ramirezova
Dočekal Zdeněk
28. Poecilia velifera "Gold"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá zlatá
Poecilia velifera "Gold Lyra"
živorodka velkoploutvá zlatá lyrová
29. Poecilia velifera "Gold leopard" Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá zlatá skvrnitá
30. Poecilia velifera "Gold neon"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá zlatá neonová
31. Poecilia velifera "Gold white"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá zlato-bílá
32. Poecilia velifera "Schocko"
Profi Aquarium
živorodka velkoploutvá čokoládová

Výroční expozice Josefa Ešpandra
33. Synodontis velifer
peřovec velkoploutvý
34. Synodontis ocelifer
peřovec očkatý
35. Botia macracantha
sekavka nádherná
Epalzeorhynchos frenatum
parmička červenoploutvá
Epalzeorhynchos bicolor
parmička červenoocasá
36. Synodontis decorus
peřovec ozdobný
37. Synodontis schoutedeni
peřovec Schoutedenův
38. "Barbus" schuberti
parmička Schubertova
Puntius semifasciolata
parmička olivová
Platidoras costatus
trnovec bělopruhý
39. Synodontis multimaculatus
peřovec mnohoskvrnný
40. Synodontis nigrita "Gold"
peřovec tečkovaný

41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.

Puntius conchonius
parmička nádherná
Puntius tetrazona
parmička čtyřpruhá
Puntius tetrazona xantofor.
parmička čtyřpruhá
Puntius tetrazona
parmička čtyřpruhá – mechová
Puntius conchonius
parmička nádherná - "zlatá" forma
Puntius titteya
parmička duhová
Ancistrus sp. "Gold"
krunýřovec - "zlatá" forma
Synodontis nitrity
peřovec tečkovaný
Synodontis angelicus
peřovec andělský
Brachidanio frankei
dánio zlaté
Brachydanio rerio
dánio pruhované
Devario aequipinnatus
dánio malabarské
Danio choprai
dánio myanmarské
Ancistrus sp. "Gold - Long fin"
krunýřovec - "zlatá" závojová forma
Gymnocorymbus ternetzi
tetra černá
Hyphessobrycon pulchripinnis
tetra citronová
Hyphessobrycon callistus
tetra krvavá
Ancistrus sp. "Long fin"
krunýřovec - závojová forma
Synodontis flavitaentiatus
peřovec žlutopásý
Synodontis nigriventris
peřovec černobřichý
Paracheirodon axelrodi
neonka červená
Inpaichthys merči
tetra královská
Hemigrammus erythrozonus
tetra žhavá
Rineloricaria lanceolata "Red"
krunýřovec kopinatý
Moenkhausia sanctaefilomenae
tetra paraguayská
Hyphessobrycon sweglesi
fantom červený
Hyphessobrycon megalopterus
fantom černý
Ancistrus spec.
krunýřovec

51.

Tanichthys albonubes
kardinálka čínská
Trigonostigma heteromorpha
rasbora klínoskvrnná
Corydoras schultzei
pancéřníček zlatopásý

Maxiakvária
52. Symphysodon aequifasciatus sp. "Pigeon"
terčovec zelený
Pohl Josef
Symphysodon aequifasciatus sp. "Turquise Red"
terčovec zelený
Ancistrus spec.
Krunýřovec
53. Potamotrygon scobina
Profi Aquarium
rejnok
54. Astronotus ocellatus
Felgr Jaroslav
vrubozubec paví
55. Serrasalmus nattereri
Profi Aquarium
piraňa červená
56. Pterophyllum altum
Dočekal Zdeněk
skalára vysoká
Sturisoma panamense
krunýřovec panamský
57. Pterophyllum scalare "Gold kopf"
skalára amazonská
Dočekal Zdeněk
Pterophyllum scalare "Manacapuru"
skalára amazonská
Dianema urostriata
pancéřníček ocasopruhý
58. Symphysodon sp.
Hák Petr
Terčovec
59. Hypselacara temporale
Hartman Luboš
kančík červený
Hypsophrys nicaraguensis
kančík nikaragujský
Heros efasciatus
kančík
Thorichthys ellioti
kančík Elliotův
Thorichthys meeki
kančík červenohrdlý
60. Pterophyllum scalare "Black"
Pohl Josef
skalára amazonská
Pterophyllum scalare "Amazon"
Pohl Josef
skalára amazonská
Pterophyllum scalare "Bicolor" Hartman Luboš
skalára amazonská
Pterophyllum scalare "Mramor"
Chmelař Josef
skalára amazonská
Corydoras paleatus
Kosek Robert
pancéřníček skvrnitý
Loricaria simillima
krunýřovec ekvádorský

Výstavní sál 2
Neotropická a nearktická zoogeografická
oblast (Jižní Amerika, Severní Amerika)
61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Typhlonectes natans
Friml Zdeněk
červovec zploštělý
Dianema longibarbis
Kosek Robert
pancéřníček dlouhovousý
Lepthoplosternum pectorale
pancéřníček obrněný
Archocentrus panamensis
Kroupa Miloš
kančík panamský
Paracheirodon simulans
Kroupa Miloš
neonka modrá
Vieja bifasciata
Kroupa Miloš
kančík dvoupruhý
Hyphessobrycon sp. "Juniortetra" Průša Vladimír
tetra
Hyphessobrycon amapaensis
tetra amapská
Hyphessobrycon robertsi
Dočekal Zdeněk
tetra Robertova
Aphyocharax anisitsi
tetra červenoploutvá
Corydoras paleatus - "Albino" závojový
pancéřníček skvrnitý
Průša Vladimír
Copella arnoldi
tetra stříkavá
Thoracocharax securis
Martinec Milan
sekernatka
Hemigrammus erythrozonus
tetra žhavá
Corydoras sodalit
Hulman Vladimír
Pancéřníček
Nannostomus beckfordi
Havel Zdeněk
drobnoústka pruhovaná
Nannostomus trifasciatus
drobnoústka třípruhá
Dasyloricaria filamentosa
krunýřovec vláknoocasý
Thayeria boehlkei
Dočekal Zdeněk
tetra křivopruhá
Ancistrus sp. "Gold"
krunýřovec modrý
Laetacara dorsigera
akara zlatá
Rineloricaria parva
Havel Zdeněk
krunýřovec malý
Hyphessobrycon erythrostigma
tetra červenoskvrnná
Nematobrycon palmeri
tetra císařská

73. Hyphessobrycon socolofi
Havel Zdeněk
tetra Socolofova
Nannostomus mortenthaleri
Drobnoústka
Ancistrus sp. (L-213)
krunýřovec
74. Hemigrammus hyanuary
Havel Zdeněk
neonka zelená
Paracheirodon axelrodi "Gold"
neonka červená – zlatá
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
neonka černá
Ancistrus brown (LDA-16) – závojový
krunýřovec
Ancistrus brown (LDA-16)
krunýřovec
75. Paracheirodon innesi var.diamantová
neonka diamantová
Havel Zdeněk
Cheirodon cf. Piaba
neonka zlatá
Ancistrus sp. (L-144)
krunýřovec
Ancistrus sp. (L-144) – závojový
krunýřovec
76. Petenia splendida
Kroupa Miloš
kančík lesklý
77. Corydoras barbatus
Felgr Jaroslav
pancéřníček vousatý
78. "Cichlasoma" salvini
Felgr Jaroslav
kančík Salvinův
79. Mesonauta festiva
Hartman Luboš
kančík šikmopruhý
80. Panaque sp. cf. Nitrolineatus (L-027)
krunýřovec (černopruhý)
Felgr Jaroslav
Peckoltia sp. aff. vittata (L-204)
krunýřovec
Peckoltia sp. " Peru" (L-205)
krunýřovec
82. Belonesox belizanus
Hryz Václav
živorodka štikovitá

Etiopská a madagaskarská zoogeografická
oblast (Afrika, Madagaskar)
Labidochromis hongi
Tlamovec
83. Steatocranus casuarius
hrbohlavec africký
84. Melanochromis auratus
tlamovec pestrý
81.

Hartman Luboš
Hulman Vladimír
Hartman Luboš

85. Altolamprologus calvus
Hartman Luboš
pestřenec zploštělý
86. Melanochromis johanni
Chmelař Josef
tlamovec
87. Metriaclima lombardoi
Chmelař Josef
tlamovec
88. Pseudotropheus sp. Acei Kovaříčková Miroslava
tlamovec
89. Cyrtocara moorii
Kovaříčková Miroslava
Tlamovec
Cynotilapia afra
tlamovec africký
90. Labidochromis yellow
Kovaříčková Miroslava
tlamovec modrý
Mylandia zebra - červená/modrá
tlamovec
91. Melanochromis sp Maingano
tlamovec
Kovaříčková Miroslava
Friml Zdeněk
92. Polypterus Senegalu
bichir senegalsky
Polypterus ornatipinnis
bichir pruhoploutvý
Polypterus sp.
bichir
93. Tropheus moori "Moliro"
Schwaninger Pavel
tlamovec
94. Erpetoichthys calabaricus
Friml Zdeněk
bichirek kalabarský
95. Pseudocrenilabrus philander dispersus
tlamovec
Kosek Robert
96. Pseudocrenilabrus nicholsi
Kosek Robert
tlamovec
97. Pseudocrenilabrus multicolor
Kosek Robert
tlamovec
98. Pelvicachromis pulcher
Martinec Milan
pestřenec červený
99. Brycinus longipinnis
Dočekal Zdeněk
tetra dlouhoploutvá
Hemichromis sp. "Bangui"
perlovka
100. Pelvicachromis pulcher "Red"
Felgr Jaroslav
pestřenec červený
101. Hemichromis cf. lifalili "Green"
Felgr Jaroslav
perlovka červená
102. Arnoldichthys spilopterus
Havel Zdeněk
afrotetra červenooká
Phenacogrammus interruptus
afrotetra konžská
Hemigrammopetersius caudalis
afrotetra žlutoocasá
103. Hemichromis lifalili
Felgr Jaroslav
perlovka rudá
Hemichromis bimaculatus
perlovka červená
104. Aphyosemion australe
Michera Milan
halančík pestrý

105. Aphyosemion australe hjerreseni Michera Milan
halančík pestrý
106. Aphyosemion striatum
Michera Milan
halančík pruhovaný
107. Fundulopanchax gardneri
Michera Milan
halančík Gardnerův
108. Fundulopanchax gardneri "Gold" Michera Milan
halančík Gardnerův
109. Nothobranchius guentheri "Red" Michera Milan
halančík Güntherův
110. Epiplatys dageti monroviae
Michera Milan
štikovec příčnopásý
111. Pseudepiplatys annulatus
Michera Milan
štikovec prstencový
112. Fundulopanchax walkeri
Michera Milan
halančík Wolkerův
113. Aplocheilus lineatus
Michera Milan
štikovec páskovaný
114. Betta splendens
Beneš Jiří
bojovnice pestrá
115. Betta splendens
Dočekal Zdeněk
bojovnice pestrá
116. Betta splendens
Dočekal Zdeněk
bojovnice pestrá
117. Betta imbellis
Dočekal Zdeněk
bojovnice nebojovná
118. Betta unimaculata
Dvořák Jaroslav
bojovnice jednoskvrná
119. Betta splendens
Kosek Robert
bojovnice pestrá
120. Betta splendens
Kosek Robert
bojovnice pestrá
121. Betta splendens
Hulman Vladimír
bojovnice pestrá
122. Betta splendens
Hulman Vladimír
bojovnice pestrá
123. Dermogenis pussilus
Hryz Václav
polozobánka
124. SRN - Hoyeswerda
125. Nomorhamphus liemi
Hryz Václav
polozobánka
126. SRN – Hoyeswerda

Indo-malajská zoogeografická oblast
(jižní Asie, Indonésie)
127. Carassius auratus auratus
karas zlatý
Cyprinus
kapr "koi"carpio
128. Tetraodon biocellatus
čtverzubec
129. Tetraodon nigroviridis
čtverzubec černozelený
130. Tetraodon lineatus
čtverzubec tahala

Trejtnar Jaroslav

Profi Aquarium
Profi Aquarium
Profi Aquarium

131. Tetraodon cochinchinensis
Profi Aquarium
čtverzubec
132. Tetraodon travancoricus
Profi Aquarium
čtverzubec
133. Tetraodon fluviatilis
Profi Aquarium
čtverzubec
134. Chonerrhinus nefastus
Profi Aquarium
čtverzubec
135. Tetraodon suvattii
Profi Aquarium
čtverzubec
136. Tetraodon cutcutia
Profi Aquarium
čtverzubec
137. Tetraodon palembangensis
Profi Aquarium
čtverzubec
138. Carinotetraodon irrubesco
Profi Aquarium
čtverzubec
139. Puntius arunavi
Profi Aquarium
parmička
140. Puntius fasciatus pradhani
Trejtnar Jaroslav
parmička "panda"
Puntius conchonius
parmička nádherná
141. Puntius nigrofasciatus
Hulman Vladimír
parmička purpurová
Puntius spec. "Odessa"
parmička z Oděsy
142. Capoeta oligolepis
Hulman Vladimír
parmička perleťová
Puntius conchonius "Gold"
parmička nádherná
143. Puntius titteya
Paulus Zdeněk
parmička duhová
144. Danio kyathit
Dočekal Zdeněk
dánio
145. Macropodus opercularis
Kosek Robert
rájovec dlouhoploutvý
146. Chaca chaca
Kroupa Miloš
chaka
147. Pangio kuhlii
Hulman Vladimír
sekavec příčnopásý
148. Trichogaster trichopterus sumatr. "Cosby"
čichavec modrý "Cosby"
Dočekal Zdeněk
Trichogaster leeri
čichavec perleťový
149. Puntius denisonii
Hartman Luboš
parmička Denisonova
150. Trichogaster trichopterus trichopt.
čichavec šedý
Martinec Milan
Trichogaster trichopterus trichopt. "gold"
čichavec šedý "zlatý"
151. Neocaridina sp.
Felgr Jaroslav
krevety - různé druhy

Australská zoogeografická oblast
(Austrálie, Nový Zéland, Nová Guinea)
152. Glossolepis wanamensis
Havel Zdeněk
duhovka
Glossolepis dorityi
duhovka
Melanotaenia lacustris
duhovka akvamarínová
Chilatherina bleheri
duhovka Bleherova
153. Chilaterina sentaniensis
Havel Zdeněk
duhovka
Melanotaenia parkinsoni
duhovka Parkinsonova
154. Melanotaenia praecox
Havel Zdeněk
duhovka diamantová
155. Melanotaenia herbertaxelrodi
Havel Zdeněk
duhovka Herbertaxelrodova
Melanotaenia trifasciata "Goyder River"
duhovka třípruhá
Melanotaenia irianjaya
duhovka irianská
Bedotia geayi
gavúnek madagaskarský
156. Cherax quadricarinatus
Felgr Jaroslav
rak
157. Cherax papuanus
Felgr Jaroslav
rak
158. Glossolepis incisus
Dočekal Zdeněk
duhovka lososová
Melanotaenia boesemani "red"
duhovka Boesemanova
Melanotaenia splendida Austrálie
duhovka nádherná
159. Cherax sp. „Apricot“
rak
160. Cherax destruktor
Felgr Jaroslav
rak
161. Melanotaenia parva
Dvořák Jaroslav
duhovka
Melanotaenia trifasciata "Hapgood river"
duhovka třípruhá
162. Cherax sp. "Irian Purple King"
Felgr Jaroslav
rak
Procambarus clarkii
rak

Výstavní sál 3 / teraristika
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Extatosoma tiaratum
Rybka Jan
strašilka australská (Austrálie)
Heteropteryx dilatata
Michera Vítězslav
strašilka (Malajsie)
Phyllium bilobatum
Rybka Jan
lupenitka (Filipíny)
Haanella muelleri
Rybka Jan
strašilka (Malajsie, Sumatra)
Eurycantha sp.
Rybka Jan
strašilka (Nová Guinea)
Smaragdestes africana africana
Rybka Jan
zlatohlávek
Pachnoda marginata peregrina
zlatohlávek
Stephanorrhina princeps bamptoni
zlatohlávek
Sphodromantis Bystrica
Michera Vítězslav
kudlanka (Afrika)
Damon
Michera Vítězslav
bičovec (Afrika)
Brachypelma emilia
Michera Vítězslav
sklípkan (Mexiko)
Avicularia versicolor
Michera Vítězslav
sklípkan (Martinik)
Chromatopelma cyaneopubescens
sklípkan (Venezuela)
Michera Vítězslav
Phormictopus cancerides cancerides
sklípkan
Michera Vítězslav
Pandinus imperátor
Michera Vítězslav
štír (Afrika)
Brachypelma smithi
Michera Vítězslav
sklípkan (Mexiko)
Testudo graeca
Kroupa Miloš
želva žlutohnědá
Testudo marginata
Kroupa Miloš
želva vroubená
Ocadia sinensis
Kroupa Miloš
želva
Achatina achatina
Kopecký Pavel
šnek
Elaphe guttata
Hulmanová Vlasta
užovka červená + albín
Lampropeltis triangulum
Hulmanová Vlasta
korálovka sedlatá
Python regius
Kopecký Pavel
krajta královská
Lampropeltis mexicana greeri
Kopecký Pavel
korálovka mexická
Boa constrictor
Hrdlička David
hroznýš královský

24. Testudo hermanni boettgeri
Kroupa Miloš
želva zelenavá (řecká)
25. Testudo hermanni boettgeri
Kroupa Miloš
želva zelenavá (řecká) – mláďata
Testudo marginata
želva vroubená - mláďata

Na zaji‰tûní speciálních expozic ryb se podílela
zejména firma Profi Akvárium, p. Roman Papík - Dfiíteã
Vodním rostlinami na úpravu nádrÏí pfiispûli:
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Adresy vystavovatelÛ:
Bene‰ Jifií
E‰pandr Josef
Friml Zdenûk
Felgr Jaroslav
Hartman Lubo‰
Havel Zdenûk
Hulman Vladimír, Ing.
Kosek Robert
Kroupa Milo‰
Martinec Milan
Michera Milan
Pohl Josef
Rybka Jan
Trejtnar Jaroslav

Struha 865, 517 54 Vamberk
Dvofiákova 1219, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou, tel.: 494 533 714
Pfiibyslavská 676, 549 01 Nové Mûsto nad Metují
E. Destinové 889, 500 09 Hradec Králové 9,
e-mail: jfelgr@seznam.cz
U Broumaru 671, 517 73 Opoãno, tel.: 737 582 478,
e-mail: luboshartman@seznam.cz
Chaloupkova 260, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 721 159 393
Janáãkova 1322, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou,
e-mail: v.hulman@seznam.cz
Fugnerova 427, 517 42 Doudleby nad Orlicí, tel.: 604 876 848
âajkovského 1126, 500 09 Hradec Králové 9,
e-mail: imkroupa@seznam.cz
Kfiib 2020, 560 02 âeská Tfiebová
Libel 9, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou
Na Trávníku 1233, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou
Nad Zvonicí 644, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou, tel.: 774 914 614
Sadová 351, 562 00 Ústí nad Orlicí

Vystavovatelé - hosté:
DruÏební organizace akvaristÛ
Doãekal Zdenûk
Dvofiák Jaroslav, Ing.
Hák Petr
Hrdliãka David
Hryz Václav
Hulmanová Vlasta, Mgr.
Chmelafi Josef, Ing.
Kopeck˘ Pavel
Kovafiíãková Miroslava
Michera Vítûzslav
Paulus Jaroslav
Profi Aquarium, Roman Papík
PrÛ‰a Vladimír

Hoyerswerda, SRN
VojnÛv Mûstec ã.7, 590 01 Îìár nad Sázavou,
tel.: 566 659 532, 602 886 828, fax: 566 659 532
Îìár nad Sázavou, e-mail: jar.dvorak@centrum.cz
Pfiímá 2764, 544 01 DvÛr Králové
âeská Tfiebová
Raisova 155, 506 01 Jiãín, tel.: 737 141 366
Janáãkova 1322, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou
K Borku 222, 500 09 Hradec Králové - Svinary
Na Obci 386, 503 09 Pfiedmûfiice nad Labem, tel.: 732 128 222
517 33 Trnov 68, tel.: 736 716 526, 737 823 444,
e-mail: mirka.kovarickova@centrum.cz
Libel 9, 517 41 Kostelec nad Orlicí
·tûpánkova 208, 538 21 SlatiÀany, tel.: 723 223 477
533 05 Dfiíteã 109
e-mail: prusa@interflex.cz

Chov a odchov sladkovodních rejnokÛ s dÛrazem na druh
Potamotrygon reticulatus
Obsah:
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3 dny staré mláìe P. reticulatus
1.

Úvod:

1.1 V˘bûr tématu:
Téma „Chov sladkovodních rejnokÛ“ jsem si vybral z toho dÛvodu, Ïe se tûmito neobvykl˘mi tvory dlouhodobû
zab˘vám. První zku‰enosti s jejich chovem jsem získal v roce 1999. V té dobû jsem byl o‰etfiovatelem ryb v Obfiím
akváriu v Hradci Králové. Od roku 2002 jsem o‰etfiovatelem ryb ve velkoobchodû s akvarijními rybami a m˘ma rukama pro‰lo jiÏ 16 druhÛ ve více barevn˘ch formách rodÛ Potamotrygon, Paratrygon a Himantura.
Nejvíce jsem se zamûfiil na druh Potamotrygon reticulatus, protoÏe jeden dospûl˘ pár tûchto rejnokÛ chovám
i doma a jiÏ tfiikrát se mi od nich podafiilo odchovat mladé.
1.2 Cíl tohoto ãlánku:
M˘m cílem je popsat základy chovu sladkovodních rejnokÛ (nebo lépe fieãeno trnuch) a alespoÀ trochu tak vyplnit mezeru v ãeské literatufie, která se tûmito parybami zab˘vá jen velmi okrajovû.
2.

Vlastní práce:

2.1 Trocha systematiky
Systematika jihoamerického rodu Potamotrygon je velmi sloÏitá a neustálená. Je to zpÛsobeno velk˘m areálem
roz‰ífiení jednotliv˘ch druhÛ a velkou variabilitou jednotliv˘ch populací. Celou situaci ztûÏuje také fakt, Ïe se v pfiírodû i akváriu vyskytuje velké mnoÏství mezidruhov˘ch kfiíÏencÛ.

Se správn˘m zafiazením se vûdci pot˘kají i u druhu Potamotrygon reticulatus. Já, ani ostatní chovatelé nepochybujeme o tom, Ïe se jedná o samostatn˘ druh (Zijlmans 2007). Jako jedin˘ ve svém rodu se vyznaãuje velice dlouh˘m a vláknitû protaÏen˘m ocasem, jehoÏ délka dvojnásobnû pfievy‰uje délku tûlního disku. V akváriu se také projevuje neobvykle klidnou a mírnou povahou.
Pfiesto se nûktefií vûdci snaÏí prohlásit název P. reticulatus za neplatné synonymum Potamotrygon orbignyi
(Hofmann 2005). Tento druh má v‰ak ocas stejnû dlouh˘, nebo krat‰í neÏ tûlní disk a v akváriu je mnohem agresivnûj‰í.
Sandfordová (1997) má ve své encyklopedii dokonce pfiifiazenu fotografii P. reticulatus k ãlánku o Potamotrygon
laticeps, coÏ je ov‰em podle souãasného systému také neplatn˘ název (Hofmann 2005).
2.2 Zafiízení akvária
Pro trnuchy je rozhodující zejména plocha dna. Ta by mûla b˘t co nejvût‰í, v závislosti na velikosti chovaného
druhu. Na v˘‰ce vodního sloupce naopak pfiíli‰ nezáleÏí, obvykle postaãí 30 cm.
Dno by mûla pokr˘vat nûkolikacentimetrová vrstva jemného fiíãního písku. Já osobnû pouÏívám kfiemiãit˘ písek,
kter˘ se prodává na zasypávání zámkové dlaÏby. Doporuãuji druhou nejjemnûj‰í frakci. Podle m˘ch zku‰eností probíhá aklimatizace a chov v tomto typu substrátu bez problémÛ. Pokud jsem pouÏil nejjemnûj‰í frakci, ulpívala zrnka na
kÛÏi a oãích rejnokÛ, coÏ jim oãividnû vadilo.
Naproti tomu Ross (2005) nedoporuãuje kfiemiãit˘ písek vÛbec. Podle jeho zku‰eností je pfiíli‰ ostr˘. Na nûkolika jeho fotografiích je namísto jemného písku vidût ‰tûrk o zrnitosti cca 2-4 mm. Pfiitom v‰ak zmiÀuje ãasté koÏní problémy, které vznikají pravdûpodobnû jako následek odfienin o substrát. U Potamotrygon menchacai a celého rodu
Paratrygon z toho dÛvodu dokonce doporuãuje chov na holém sklenûném dnû. Já jsem mûl v péãi jak P. menchacai,
tak i Paratrygon eireba a s m˘m kfiemiãit˘m pískem nemûli nejmen‰í potíÏe. Naopak chov jakéhokoliv druhu na holém
dnû skonãil v m˘ch podmínkách vÏdy úhynem. Pokud se rejnok cítí b˘t stresován, zahrabe se aÏ po oãi do substrátu
a zklidní se. Úhyny na holém dnû tedy pfiiãítám stresu.
V nádrÏi by nemûlo b˘t pfiíli‰ mnoho dekorací. V‰echny pouÏité kameny a kofieny by mûly mít oblé okraje, aby
se o nû chovanci nezranili. Vût‰inu vodních rostlin trnuchy polámou, nebo vyhrabou. PouÏít mÛÏeme pouze robustní
a dobfie kofienící ‰ípatkovce Echinodorus ssp. I ty je v‰ak nutné obloÏit velk˘mi kameny. Dal‰í moÏností jsou stonkové rostliny, jako napfi. Hygrophilla sp., Limnophilla sp., nebo Elodea densa. Ty naopak mají velmi chab˘ kofienov˘
systém, takÏe jejich trsy staãí pouze zatíÏit velk˘m kamenem a v pfiípadû vyhrabání se dají znovu a znovu zasadit bez
újmy. Vhodné jsou téÏ kapradiny a anubisy, které rostou pfiisedle na kamenech nebo dfievû a velk˘ v˘bûr máme také
mezi plovoucími roslinami.
Velkou pozornost je tfieba vûnovat umístûní topného tûlesa. Paryby pravdûpodobnû nejsou schopny vnímat
bolest, kterou jim zpÛsobují horké pfiedmûty na kÛÏi. Topné tûleso by proto mûlo b˘t obalené napfi. plastov˘m pletivem. Nejvhodnûj‰í je jeho umístûní v komofie vnûj‰ího filtru.
Akvárium musí b˘t dobfie filtrované. Nutností je bezchybnû fungující biologická filtrace, která eliminuje prudce
jedovat˘ amoniak a dusitany.
Na osvûtlení pfiíli‰ nezáleÏí, pokud nepouÏijeme Ïivé rostliny. Rejnoci mají rádi spí‰e rozpt˘lené svûtlo.
2.3 Parametry vody
V domovinû jihoamerick˘ch trnuch pfievládá mûkká voda se slabû kyselou reakcí. Proto je v‰eobecnû doporuãována tvrost maximálnû 15 °dGH a pH 6,5 – 7,0 (Baensch a Riehl 1996). MÛj chovn˘ pár Ïije a rozmnoÏuje se v dosti
tvrdé vodû 18-21 °dGH a pH 7.5. Úspû‰n˘ chov a odchov v tvrdé vodû aÏ do 30 °dGH uvádí také Hofmann (2005).
Mnohem dÛleÏitûj‰í, neÏ fyzikální parametry vody je její ãistota a co nejmen‰í koncentrace dusíkat˘ch látek.
Hofmann a Novák (1998) doporuãují pfiidávat do vody ra‰elinn˘ v˘luh pro lep‰í aklimatizaci novû importovan˘ch
jedincÛ.
Teplota vyhovuje mezi 24-28 °C.
I pfii dokonalé filtraci se nevyhneme pravidelné ãásteãné v˘mûnû staré vody za ãerstvou. Doporuãuji vymûÀovat
1/5–1/4 obsahu alespoÀ jednou t˘dnû.
2.4 Spolubydlící
Nûktefií chovatelé chovají rejnoky ve spoleãnosti velk˘ch a drav˘ch ryb, jako napfi. arowan rodu Osteoglossum,
anténovcÛ rodÛ Merodontotus, Pseudoplatystoma a Sorubim, dále rozliãn˘ch druhÛ velk˘ch cichlid aj. V‰echny v˘‰e
uvedené typy ryb v‰ak mohou rejnoky zranit, nebo stresovat. Dokonce i nûkteré druhy nevinû vypadajících krun˘fiovcÛ je mohou po‰kodit.
Na druhou stranu rejnoci mohou men‰í spoluobyvatele povaÏovat za potravu a dokáÏou zabít i tak velkou rybu,
kterou potom stejnû nûjsou schopni spolknout. Sám jsem byl svûdkem toho, jak 17 cm dlouh˘ Potamotrygon moto-

ro ulovil 13 cm dlouhou cichlidu, kterou pfiimáãkl na sklo akvária a snaÏil se ji zabít. Stejnû velk˘ P. motoro u jiného
chovatele zabil bûhem jediné noci 4 sekavky nádherné (Botia macracantha), které byly dlouhé 8-10 cm, takÏe se
nemohly stát jeho potravou a zÛstaly netknuté leÏet na dnû.
Zajímavou alternativou je chov rejnokÛ s terãovci rodu Symphysodon. Toto spoleãenství docela dobfie funguje, pouze
teplota se musí pfiizpÛsobit poÏadavkÛm terãovcÛ, tzn. 28-30 °C.
Podle mého názoru jsou nejlep‰ími spoluobyvateli krmné rybky, které je tfieba pravidelnû doplÀovat. V mém
akváriu pfieÏívají nûkteré meãovky mnoho mûsícÛ, protoÏe se nauãily dokonale unikat. Novû pfiidané Ïivorodky jsou
obvykle velmi rychle uloveny a zkonzumovány.
2.5 Potrava
Novû importovaní jedinci ãasto odmítají nûkteré druhy potravy a dokáÏou tím chovatele znaãnû potrápit. Nûktefií naopak od zaãátku hltavû pfiijímají ‰iroké spektrum nabízen˘ch krmiv.
Témûfi v‰echny rejnoky se mi vÏdy podafií rozkrmit Ïiv˘mi nítûnkami. Dobrému pfiíjmu potravy pomáhá i to, Ïe
se nítûnky rychle zahrabou do substrátu, coÏ podporuje loveck˘ pud trnuch, které jsou k lovu zahraban˘ch drobn˘ch
ÏivoãichÛ dokonale pfiizpÛsobeny. Neustále profukují proudem vody vrstvu písku a nic jim neunikne. Nítûnky, které
jsou jim bez námahy nabídnuty na holém sklenûném dnû jsou pro nû mnohem ménû atraktivní. I ostatní krmní Ïivoãichové jsou lépe pfiijímáni Ïiví, neÏ pfiemraÏení.
Pro zdárn˘ dlouhodob˘ chov a pfiípadn˘ odchov povaÏuji za dÛleÏité, pfiivyknout zvífiata na co nej‰ir‰í spektrum
potravy. Kromû nítûnek mÛÏeme nabídnout ÏíÏaly, mraÏené pakomáfií larvy (tzv. patentky), Ïivé ãerné komáfií larvy a
koretry, mraÏené dospûlce ÏábronoÏky solné (Artemia salina), malé raky a krevetky, maso z mu‰lí, akvarijní plÏe atd.
Velmi vhodnou potravou jsou Ïivé, nebo ãerstvû zabité rybky. Ty v‰ak musí b˘t bez jak˘chkoliv parazitÛ. Z parazitologického hlediska jsou vhodnûj‰í mraÏené rybky. Ty jsou ale pfiijímány s mnohem men‰í oblibou a je také tfieba poãítat s tím, Ïe mraÏené rybí maso obsahuje thiaminázu. Thiamináza rozkládá thiamin a mÛÏe tak zpÛsobit nedostatek
tohoto dÛleÏitého vitamínu. Nûktefií dobfie adaptovaní jedinci se nauãí pfiijímat také pelety pro masoÏravé ryby, coÏ je
pro doplnûní vitamínÛ pfiínosné. Pfiesto by mûla b˘t vût‰ina krmné dávky sloÏená z pfiírodních surovin.
MÛj chovn˘ pár pfiijímá témûfi v˘hradnû Ïivou potravu jako napfi. nítûnky, koretry, ãerné komáfií larvy, ÏíÏaly, krevetky, krmné meãovky, mladé raky a samec louská i akvarijní plÏe. Z mraÏeného krmiva ochotnû Ïerou patentky, ale
trvalo jim jeden rok, neÏ si na nû zvykli. Jinou potravu odmítají.
Moje mláìata si z mraÏené potravy zvykla asi po 1 mûsíci na patentky a po dal‰ích 14 dnech zaãala pfiijímat
i krill. Kromû Ïiv˘ch nítûnek jsou schopna lovit i perlooãky a vût‰í buchanky, které jsou pro dospûlce pro své malé rozmûry naprosto nezajímavé.
V‰iml jsem si, Ïe rejnoci si pfiíleÏitostnû doplÀují rostlinnou sloÏku poÏíráním okfiehku (známého na hladinû rybníkÛ pod lidov˘m názvem „Ïabinec“).
Dobfie nakrmené rejnoky poznáme podle toho, Ïe se jim objeví hrbol na zádech, díky specifickému uloÏení dvou
nej‰ir‰ích stfievních kliãek tûsnû pod kÛÏí hfibetu. Dal‰í známkou správného krmení je pevn˘ tmavû zbarven˘ (podle
druhu potravy ‰ed˘ aÏ ãern˘) ‰roubovitû stoãen˘ trus, kter˘ lze neporu‰en˘ vytáhnout akvarijní síÈkou, nebo odsát slabou hadiãkou. Hladovûjící jedinci mají trus tenk˘ a prÛsvitnû nazelenal˘. PodvyÏivená zvífiata poznáme také podle
vystupujících hrotÛ kyãelních chrupavek na hfibetní stranû a propadloé kÛÏe na hlavû.
2.6 RozmnoÏování
V‰echny sladkovodní i mofiské trnuchy z ãeledi Dasyatidae jsou Ïivorodé. Samci mají dva páfiící orgány, tzv. pterygopody, které vznikly pfiemûnou bfii‰ních ploutví. Díky tomuto znaku je moÏné rozeznat pohlaví i u ãerstvû narozen˘ch mláìat. Mladí samci mají pterygopody malé a uzavfiené. Jakmile pohlavnû dospûjí, páfiící orgány se jim mnohonásobnû zvût‰í a jejich konce se otevfiou. Pohlavní dospûlosti dosahují pfiíbliÏnû ve vûku 4 let.
Námluvy b˘vají boufilivé. Samec pronásleduje samici a ãasto ji pfii tom kou‰e do okraje tûlního disku. Nûkdy jí
zpÛsobí i pomûrnû hluboké rány, naopak bránící se samice mÛÏe samce poranit jedov˘m trnem. Tato zranûní se vût‰inou rychle zahojí, ale máme-li agresivnûj‰ího samce, je lep‰í ho chovat v harému, aby se jeho agresivita rozpt˘lila
na více partnerek.
Pfii vlastním páfiení samec vsune jeden z pterygopodÛ do pohlavního otvoru samice a takto spojeni zÛstávají aÏ
nûkolik desítek sekund. Samice se ãasto snaÏí uprchnout, pfiiãemÏ otoãí samce bfiichem nahoru a vláãí ho za sebou.
Po páfiení má voda v akváriu ‰edav˘ nádech.
Zijlmans (2007) uvádí dobu bfiezosti 100-160 dní. K dal‰ímu páfiení dochází ihned po porodu. U mojí samice
trvala bfiezost max. 98 dní (doba mezi dvûma porody). Podle druhu a velikosti samice mÛÏe b˘t mláìat aÏ 12, v˘jimeãnû i více. PrÛmûr tûlního disku ãerstvû narozen˘ch mláìat b˘vá 6-12 cm.
Podle Rosse a Schäfera (2000) má P. reticulatus dosahovat 35 cm. Moje samice má pouze 17,5 cm a samec
18 cm. Pfiesto se rozmnoÏují a jiÏ rok a pÛl prakticky nerostou. Pfii prvním odchovu se narodilo pouze 1 mládû (1,0),

napodruhé byla mláìata 2 (1,1) a napotfietí také 2 (0,2). Mladí rejnoci mûli délku disku 7-7,5 cm a celkovou délku
i s vláknitû protaÏen˘m ocasem 18 cm. Po porodu byli ponecháni u dospûl˘ch.
V zahraniãí je popsáno velké mnoÏství úspû‰n˘ch odchovÛ, zejména ze západní Evropy, Japonska a USA. To
naznaãuje, Ïe nejvût‰í pfiekáÏkou jsou velké finanãní náklady na pofiízení dostateãnû velké a technicky vybavené nádrÏe. Relativnû nákladné je i zakoupení chovn˘ch zvífiat. Nejlevnûj‰ím druhem je P. reticulatus, ale pro svoji poãáteãní
hor‰í adaptabilnost na akvarijní podmínky a vybíravost v krmení není odchováván pfiíli‰ ãasto.
Nejãastûj‰í zprávy o úspû‰ném odchovu jsou u P. motoro. Nev˘hodou tohoto druhu je nároãnost na prostor, protoÏe dosahuje délky disku více neÏ 50 cm. Pravdûpodobnû nejúspû‰nûj‰í na svûtû je exotárium Zoologické zahrady
ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam od roku 1988 do roku 1998 odchovali 260 kusÛ P. motoro.
Samci P. motoro také ãasto odpáfií samice jin˘ch druhÛ, ãasto popisované je kfiíÏení s P. reticulatus (Baensch
1997; Hofmann 2005; Hofmann a Novák 1998).
âe‰tí akvaristé jsou v tomto smûru i pfies svou svûtaznámou ‰ikovnost (âeská republika je 3. nejvût‰ím v˘vozcem
akvarijních ryb na svûtû) znaãnû pozadu. Na vinû budou pravdûpodobnû v˘‰e zmínûné vysoké pofiizovací náklady.
Problémem je také moÏnost sehnání dobfie aklimatizovan˘ch a odkaranténovan˘ch zvífiat, protoÏe mnoho ãesk˘ch
importérÛ si v tomto smûru stále neví rady. âasto se obchodník snaÏí prodat rejnoky co nejrychleji, dfiíve neÏ zhubnou a uhynou.
Pravdûpodobnû prvním ãesk˘m odchovem je mládû P.motoro v Zoo Le‰ná z roku 2006. V tomto zafiízení se
podafiilo od té doby odchovat jiÏ 12 potomkÛ (ShromáÏdil – ústní sdûlení). V roce 2007 se potom podafiilo odchovat
m˘ch 5 mlad˘ch P. reticulatus (Hradec Králové) a posledním mû znám˘m odchovem v âR je mládû (kfiíÏenec P. motoro a P. henlei) ve firmû Sklorex Akvárium v Brnû (·merda – ústní sdûlení).
2.7 Nemoci
Naprostá vût‰ina trnuch v chovech pochází z odchytu ve volné pfiírodû. S sebou si samozfiejmû pfiiváÏí i svoje
parazity. Velmi ãast˘mi ektoparazity jsou kapfiivci. Ti jsou pfiichyceni mohutnou pfiísavkou na povrchu kÛÏe a sají krev.
Pfiitom zpÛsobují napaden˘m jedincÛm nepfiíjemné rány, které se mohou stát vhodn˘m místem pro vniknutí bakterií do tûla, nebo se na poranûn˘ch místech vytvofií plísnû. Kapfiivci mohou dlouho unikat na‰í pozornosti zejména na
tmavû zbarven˘ch rejnocích, nebo v pfiípadech, kdy sají na bfii‰ní stranû tûla. K léãbû lze pouÏít pfiípravky na bázi Dimilinu. âasovû nároãnûj‰í, ale bezpeãnûj‰í je odstraÀování jednotliv˘ch kapfiivcÛ dlouhou pinzetou.
Dal‰ím problémem mÛÏe b˘t parazitick˘ aÏ 1 cm dlouh˘ kor˘‰, patfiící pravdûpodobnû do rodu Lernaea. Ten je
hlavou pevnû uchycen pod kÛÏí, zbytek jeho tûla i s vajeãn˘mi váãky visí na povrchu kÛÏe postiÏené ryby (nebo paryby). Na rejnocích pravdûpodobnû parazitují hlavnû larvární stádia tohoto kor˘‰e, která jsou mikroskopick˘ch rozmûrÛ a obvykle uniknou pozornosti. Podle m˘ch pozorování dospûlci na rejnocích parazitují neradi a pfiednostnû napadají krmné rybky, které tak mohou b˘t indikátorem napadení. K léãbû lze opût pouÏít Dimilin, nebo mÛÏeme zkusit
trpûlivû vytrhávat dospûlé parazity z tûla krmn˘ch ryb, dokud se na nich nepfiestanou objevovat.
Nejvût‰ím problémem mohou b˘t Ïábrohlísti. Na nû pfiijdeme aÏ po úhynu rejnoka a jeho následném rozboru
pod mikroskopem. Naprostá vût‰ina pfiípravkÛ, které zabíjejí Ïábrohlísty, zabíjí i rejnoky. V nejvy‰‰í nouzi lze pouÏít
koupel ve Flubenolu.
Z jednobunûãn˘ch parazitÛ mÛÏeme objevit biãíkovce, nebo obrvené prvoky, patfiící pravdûpodobnû do rodu
Tetrahymena. Dále se mÛÏe objevit Oodinium, ale pfii chovu v tvrdé zásadité vodû se obvykle nevyskytuje. Pfiípravky
na bázi malachytové zelenû a podobn˘ch barviv rejnoci v omezené mífie sná‰í, ale za nej‰etrnûj‰í zpÛsob boje s prvoky povaÏuji nainstalování germicidní záfiivky (lidovû zvané UV-C lampy). Ta musí mít pfiíkon nejménû 20 W, slab‰í
nejsou dostateãnû úãinné.
Zajímavé je, Ïe jsem zatím na rejnocích nikdy nevidûl koÏovce rodu Ichthyophthirius, coÏ je u ostatních ryb jeden
z nejroz‰ífienûj‰ích ektoparazitÛ.
âasté b˘vá také napadení plísnûmi, zejména v oblasti ocasu a na jedovém trnu. Zejména ãerstvû dovezená mláìata P. reticulatus mívají plíseÀ na ocase, jehoÏ ‰piãka jim poté ãasto upadne. Odpadlá ãást ocasu jiÏ nikdy nedoroste. Domorodci ãasto nasazují vût‰ím jedincÛm na jedov˘ trn plastovou hadiãku, nebo stébla bylin, aby cestou nepropíchli pfiepravní polyetylénov˘ sáãek. Tím jim ov‰em poru‰í ochrannou pochvu trnu a zpÛsobují dal‰í bujení plísní.
Plísnû je vhodné jemnû mechanicky odstranit, popfi. lokálnû o‰etfiit a na dal‰í zastavení jejich rozvoje pouÏít koupel
v Acriflavinu.
U pitvan˘ch rejnokÛ jsem kupodivu nikdy nena‰el Ïádné endoparazity. Pfiesto povaÏuji za vhodné, pravidelnû
odstraÀovat u ãerstvû importovan˘ch jedincÛ ve‰ker˘ trus. V pfiípadû napadení bychom tím zabránili reinfekci.
Pfii pitvû, zejména mlad˘ch jedincÛ je zajímavá Ïlutá barva jater, coÏ je díky vysokému obsahu tuku normální.
Takto Ïlutá játra mívají také zdraví ãtverzubci rodu Tetraodon. U ostatních ryb je to známka degenerace jater.
Obãas se ani pfii nejlep‰í péãi nepodafií ãerstvû dovezené zvífie udrÏet pfii Ïivotû, nûkdy pfiijde uhynulé jiÏ v pfiepravním boxu. Neklamn˘m znakem blíÏící se smrti rejnoka je nahoru se kroutící okraj tûlního disku.

2.8 Nebezpeãnost trnuch
V‰echny trnuchy jsou vybaveny kostûn˘m trnem, kter˘ má jemnû pilovit˘ okraj a je napojen na úãinnou jedovou
Ïlázu. Je to sice pouze obranná zbraÀ, ale napfi. do síÈky uloven˘ rejnok dokáÏe trnem na ocase velice energicky ‰vihat. Pfii jakékoliv manipulaci s rejnoky i údrÏbû uvnitfi akvária musíme b˘t vÏdy ve stfiehu.
NepouÏit˘ trn je opatfien koÏovitou pochvou ãerné barvy. V pfiípadû pouÏití trnu se pochva poru‰í (za mírného
krvácení) a poté jiÏ neregeneruje a odpadne. Trn má potom bílou barvu. PfiibliÏnû 3x roãnû pfiiroste nov˘ trn, a star˘
odpadne (Baensch a Riehl 1997).
Jed je velmi úãinn˘, ale je termolabilní. V pfiípadû zasaÏení ãlovûka jedov˘m trnem je vhodné postiÏené místo co
nejrychleji ponofiit do horké vody na co nejdel‰í dobu (samozfiejmû tak, aby se nevytvofiily opafieniny) a vÏdy vyhledat lékafiskou pomoc. Zranûní je velmi bolestivé a pomûrnû ‰patnû se hojí. Jed mÛÏe po‰kodit ledviny a u asijského
druhu Himantura signifer bylo dokonce popsáno i úmrtí ãlovûka po zasaÏení.
3.

Závûr:

Chov sladkovodních rejnokÛ je velice zajímav˘ a kaÏd˘ podafien˘ odchov je velik˘m úspûchem. Za nûkolik let se
mÛÏe stát, Ïe se tyto paryby pfiestanou z JiÏní Ameriky vyváÏet a chovatelé tak budou závislí pouze na nákupu mláìat, narozen˘ch v péãi ãlovûka. To jiÏ dnes platí u nûkter˘ch velice atraktivních druhÛ, jako je napfi. Potamotrygon leopoldi (sytû ãern˘ s kulat˘mi bíl˘mi skvrnami po tûle) a dal‰ích brazilsk˘ch druhÛ. Brazílie vydala úpln˘ zákaz v˘vozu
trnuch ze svého území. BohuÏel v‰ak neomezila jejich vnitrostátní lov, takÏe místo v akváriích po celém svûtû mizí
v Ïaludcích domorodcÛ. DÛsledkem je moÏná je‰tû intenzivnûj‰í lov, protoÏe domorodec získal za jednoho uloveného rejnoka peníze na nasycení celé své rodiny, ale nemÛÏe-li ho prodat, tak se z nûj nají pouze sám.
Na‰tûstí pro akvaristy se stále je‰tû dováÏejí trnuchy z Peru a Kolumbie.
Doufám, Ïe ãe‰tí akvaristé procitnou a zaãnou k úspû‰né reprodukci pfiispívat také velk˘m dílem. Na tom bych se rád
podílel i já, takÏe kromû skupinky P. reticulatus chci zakoupit je‰tû alespoÀ jeden dal‰í druh a ten se samozfiejmû
pokusím také rozmnoÏit.
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Pûstírna akvarijních ryb pro 21. století

V pûstování a v˘vozu akvarijních ryb patfií âeská republika ke svûtov˘m velmocem. Tuto pozici získala nejen díky nûkolika velk˘m pûstírnám s milionov˘mi obraty, ale pfiedev‰ím díky obrovskému mnoÏství drobn˘ch pûstitelÛ, ktefií se
chovu a prodeji akvarijních ryb vûnují ve svém volném ãase.
Ryby potfiebují péãi a optimální prostfiedí 24 hodin dennû. A tak snad kaÏd˘ drobn˘ pûstitel uvaÏuje, jak zafiídit pravidelnou v˘mûnu vody, jak udrÏovat optimální teplotu nebo jak vyfie‰it odvlhãování místnosti s akvárii. A skuteãnou
noãní mÛrou v‰ech pûstitelÛ jsou nenadálé v˘padky proudu. JiÏ za nûkolik hodin tak mohou jít ‰kody na uhynul˘ch
rybách do tisícÛ aÏ statisícÛ.
Zkuste si teì pfiedstavit, Ïe tohle v‰echno a je‰tû mnohem víc zvládne Va‰e pûstírna sama. Îe se sama postará o pravidelné dopou‰tûní vody, Ïe vytápûní a odvlhãování provádí v dobû nízkého cenového tarifu elektrické energie, a je‰tû
Ïe Vás pomocí SMS zprávy informuje o nenadálém v˘padku proudu. Toto v‰e je moÏné díky inteligentnímu fiídicímu
relé EASY spoleãnosti Moeller Elektrotechnika.
Co v‰e
•
•
•
•
•
•
•
•

mÛÏe fiídicí relé EASY ve Va‰í pûstírnû zajistit?
¤ízení pravidelného dopou‰tûní vody
¤ízení osvûtlení místnosti a akvárií
Regulace teploty v místnosti, upfiednostnûní vytápûní na nízk˘ tarif
MoÏnost pfienosu o zmûnû tarifu a jin˘ch stavÛ bezdrátovû - RFI
¤ízení odvlhãování – pravidelné spínání, nízk˘ tarif
Signalizace o v˘padku a nábûhu elektrické sítû pomocí SMS zpráv
¤ízení spotfieby elektrické energie ze záloÏního zdroje
¤e‰ení pro vlhké prostfiedí, pfiipojení do zásuvky domovního rozvodu

Jedním z prvních, kdo si v âeské republice nechal vybavit svou pûstírnu fiídicí jednotkou EASY, byl Martin Exner ze Solnice ve V˘chodních âechách. „Ryby jsou m˘m velk˘m koníãkem. UÏ dlouho jsem uvaÏoval, Ïe si doma zfiídím i nûjakou men‰í pûstírnu. Ale protoÏe cel˘ den trávím v práci, pfiem˘‰lel jsem, jak svou pûstírnu co moÏná nejvíce zautomatizovat a nechat ji, aÈ funguje sama“, fiíká Exner. A kterou z funkcí oceÀuje úplnû nejvíc? „Jednoznaãnû posílání SMS
na mÛj mobil v pfiípadû, Ïe vypadne proud. A pfiepnutí na náhradní zdroj.“
Pûstitelé akvarijních ryb z celé republiky se jiÏ tradiãnû sjíÏdûjí na v˘stavu Akva Tera do Rychnova nad KnûÏnou. U pfiíleÏitosti 31. roãníku této v˘stavy spoleãnost Moeller, dodavatel inteligentních relé EASY, poskytl jednu fiídicí jednotku
i rychnovskému spolku akvaristÛ. „Je to jednoznaãnû pokrok“, souhlasí Vladimír Hulman z rychnovského akvaristického spolku. „Vûfiím, Ïe pûstitelé tuto ‰ikovnou pomÛcku ocení, odpadne jim spousta rutinních úkonÛ spojen˘ch s péãí
o ryby. Jsem rád, Ïe i ná‰ spolek díky spoleãnosti Moeller Elektrotechnika touto fiídicí jednotkou disponuje.“
Pokud Vás moÏnost fiízení pûstíren zaujala, nav‰tivte pfiedná‰ku spoleãnosti Moeller Elektrotechnika na konferenci
v sobotu 15.9.2007 v odpoledních hodinách. Nebo si nechte vypracovat nabídku na fiízení Va‰í pûstírny ‰itou na míru
pfiímo Va‰im potfiebám a poÏadavkÛm. Více informací a kontakty na www.easy-mfd.cz nebo telefonním ãísle 602 427 639.

Ing. Michal Zajíãek
Aplikaãní inÏen˘r
Moeller Elektrotechnika s.r.o.

AKVARIJNÍ RYBY
-z ãesk˘ch chovÛ - v˘voz dennû, prodej obchodníkÛm
import - rarity i bûÏné druhy - odchyty terãovcÛ, rejnoci,
sladkovodní murény, L- sumci, botie, betty, krevety
a mnoho dal‰ích v 1100 akváriích

V¯STAVBA ZAHRADNÍCH JEZÍREK
STUDENOVODNÍ (BAZÉNOVÉ) RYBY
karasi zlatí (od 7,50 Kã), shubunkin, canarino, sarasa, závojnatky,
koi kapfii, jesetefii, barevní líni, jeseni - celkem okolo 50-ti druhÛ

KRMIVA MRAÎENÁ I SUCHÁ
granule, vloãky, tablety, mraÏená patentka od 12,50 Kã/100g ,
koretra, krill a dal‰í
kvalitní artemie za ‰piãkové ceny se zárukou líhnivosti,
odslupkovaná artemie

AKVARIJNÍ P¤ÍSLU·ENSTVÍ PRO
VELKOSPOT¤EBITELE
v˘roba transportních sáãkÛ, trubky a trubiãky, síta, síÈky,
pístové kompresory Nitto, silikon,
filtraãní hmota „biomolitan“ od 16,90/dm3, pfiepravní boxy
ROMAN PAPÍK
PROFI-AQUARIUM
Velkoobchod akvarijní ryby a chovatelské potfieby
tel. 00420 466 931 041
CZ- 533 05 Dfiíteã 109
fax 00420 466 931 681
e-mail : papik@telecom.cz

www.profi-aquarium.cz

AKVAKRMIVA
Pro chovatele a zooobchody

Kompletní sortiment EASY FISH, INVE a AQUAR.
!NOVĚ SKLADEM! Chovatelské balení SERA,TETRA.
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artemie k líhnutí Easyfish a Inve
artemie odskořápkovaná - 70, 140, 300, 500, 1000 gr
artemie lyofilizovaná – 16, 32, 500, 1000 gr
artemie mražená – dospělci 100 ml a 2000 ml
lyofilizované krmivo: viřník, patentka a nitěnka
živé krmivo: patentka, koretra, nitěnka, mikry, grindal, banánová muška,
trepka, moučné červy
mražené krmivo: patentka,patentka „JUMBO“, koretra, buchanka,
perloočka, srdce hovězí, krůtí, filet, mysis, krevety, mušle, krill,
chlorella, flubenol, ancistrus, discus RED.
sušené krmivo: vločky( i spirulina 35%), granule, pelety, tablety,
perloočka, gammarus, krevety
Selco: krmivo pro artemii (i dokrmení)
Kvalitní transportní sáčky a gumičky – (viz rub)
AQUAR: akvachemie a léčiva

VZORKY NA VYZKOUŠENÍ ZDARMA
Josef Koblasa
Zalinská 550 PSČ: 373 11 Ledenice
Mobil: 724 243 234, 724 243 235
E-mail: pkoblasa@volny.cz
http://www.volny.cz/pkoblasa

ZÁSILKY POŠTOU A KURÝREM ČD, ROZVOZY.
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