Kudlanka
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PÃ¡tek, 02 srpen 2019

Je mi 29 let. PrvnÃ- akvÃ¡rium s pavÃ-mi oÄ•ky
jsem dostala v pÄ›ti letech od znÃ¡mÃ©ho, kterÃ½ nastupoval na vojnu. Pro rybiÄ•ky
si jiÅ¾ nikdy nepÅ™iÅ¡el. PrvnÃ- knÃ-Å¾ka, na kterou jsem si uÅ¡etÅ™ila, byla â€žBarevnÃ©
ploutviÄ•kyâ€œ za tehdejÅ¡Ã-ch 16 KÄ•s.

VÅ¾dy mÄ› zajÃ-maly rybky zvlÃ¡Å¡tnÃ- svÃ½m
specifickÃ½m zpÅ¯sobem Å¾ivota. NapÅ™Ã-klad halanÄ•Ã-ci, piranÄ›, hlavaÄ•ky... Bojovnici
jsem povaÅ¾ovala jen za ozdobu akvÃ¡ria. Ale rychle jsem zmÄ›nila nÃ¡zor. KaÅ¾dÃ¡
bojovniÄ•ka mÃ¡ jinou osobnost a jsou to rybky velmi chytrÃ© a uÄ•enlivÃ©.
Tehdy
jsem se rozhodla, Å¾e v mÃ©m spoleÄ•enskÃ©m akvÃ¡riu jiÅ¾ chybÃ- jen zelenÃ¡ solitÃ©rnÃrybka. Volba padla na zelenÃ©ho samce bojovnice pestrÃ©. Nebylo jednoduchÃ© ho
sehnat. V akvaristikÃ¡ch se bÄ›Å¾nÄ› vyskytujÃ- Ä•ervenÃ-, modÅ™Ã- a mÃ-chanÃ- bikoloÅ™i.

ZaÄ•alo
mÄ› zajÃ-mat, jak pÄ›knÄ› zelenou vlastnÄ› mohu chtÃ-t. ZapÃ¡trala jsem na internetu a
pÅ™es ÄŒLA spolek jsem objevila profesionÃ¡lnÃ- thajskÃ© velkochovatele. Jejich
rybky mi vyrazily dech! ZÃ¡vojovÃ©, tÅ™Ã¡sÅˆovitÃ© i dvouocasÃ© mutace. V barvÃ¡ch
naprosto neuvÄ›Å™itelnÃ½ch od uhlovÄ› Ä•ernÃ©, pÅ™es Ä•okolÃ¡dovou, temnÄ› modrou,
zelenou, kovovÄ› stÅ™Ã-brnou, podzimnÃ- mÄ›dÄ›nou, Å¾lutou, bÃ-lou, fialkovou, rÅ¯Å¾ovou,
aÅ¾ po zlatou.

Kresby
dvou Ä•i vÃ-ce kontrastnÃ-ch barev nebo mramorovÃ¡nÃ- dÃ¡vÃ¡ vzniknout novÃ½m ÃºÅ¾asnÃ½m
kouskÅ¯m. Zamilovala jsem se do zÃ¡vojovÃ½ch (nebo-li halfmoonÅ¯).

To
byl ten okamÅ¾ik, kdy jsem se rozhodla, Å¾e takovou bojovnici bych si chtÄ›la
odchovat, vyÅ¡lechtit. Nakoupila jsem jeÅ¡tÄ› pÃ¡r â€žvoÅ™Ã-Å¡kÅ¯â€œ a jedinou samici,
kterou se mi tehdy podaÅ™ilo sehnat. A zaÄ•ala jsem s odchovem. Po pÃ¡r prvnÃ-ch
neÃºspÄ›Å¡Ã-ch se koneÄ•nÄ› dostavil vÃ½sledek v podobÄ› pÃ¡r odchovanÃ½ch kouskÅ¯. Rybky
se lÃ-bily a jÃ¡ se zapsala do klubu stejnÄ› nadÅ¡enÃ½ch lidÃ-, kde prÃ¡vÄ› probÃ-hal
import thajskÃ½ch lahÅ¯dek.

Objednala
jsem si Ä•tyÅ™i pÃ¡ry halfmoonÅ¯: rudÃ½, Å¾lutÃ½, mÄ›dÄ›no-Å¾lutÃ½ a kovovÄ› bÃ-lÃ½. O
dominanci jednotlivÃ½ch barev jsem mnoho nevÄ›dÄ›la, ale snaÅ¾ila jsem se o rybky
barevnÄ› kombinovatelnÃ©.
VytÅ™Ã-t
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tyto rybky nebylo jednoduchÃ©; pominu-li jejich krÃ¡tkovÄ›kost, kterÃ¡ byla okolo 8
mÄ›sÃ-cÅ¯, Å¡lo o rybky silnÄ› agresivnÃ-, nebo se prostÄ› nechtÄ›ly tÅ™Ã-t.

Vysledovala
jsem, Å¾e dobÅ™e jim dÄ›lÃ¡ zmÄ›na tlaku pÅ™i bouÅ™ce. SamiÄ•ky nahodily vertikÃ¡lnÃpruhy a samci bublali pÄ›novÃ¡ hnÃ-zda. VÄ›tÅ¡ina pÃ¡rÅ¯ si Å¡la ovÅ¡em tvrdÄ› po krku,
takÅ¾e moje vize, Å¾e vytÅ™u pÃ¡ry v Ä•istokrevnÃ© linii, vzala brzy za svÃ©.

VytÅ™Ã-t
relativnÄ› bez problÃ©mÅ¯ se podaÅ™ilo pouze mÄ›dÄ›noÅ¾lutÃ©ho samce s bÃ-lou samicÃ-. Ve
spojenÃ- se svojÃ- Ä•istokrevnou samicÃ- totiÅ¾ baÅ¡til jikry vÅ¾dy ihned pÅ™i tÅ™enÃ-.
RedÃ-k jikry vzornÄ› hlÃ-dal aÅ¾ do veÄ•era, pak je zaÄ•al pucovat takÃ©. Ze zbytku se
vylÃ-hly pouze tÅ™i rybky.

ÄŒistokrevnÃ©mu
mÄ›dÄ›noÅ¾lutÃ©mu pÃ¡ru jsem tedy hadiÄ•kou odsÃ¡vala jikry do sklenice ihned pÅ™i
aktu. TakovÃ© tÅ™enÃ- probÃ-hÃ¡ s pÅ™estÃ¡vkami i nÄ›kolik hodin. Bylo to nÃ¡roÄ•nÃ©. Do
sklenice k jikrÃ¡m jsem pÅ™ikÃ¡pla troÅ¡ku humin a pÅ™idala jemnÃ½ vzduchovacÃkamÃ-nek, aby jikry neplesnivÄ›ly. Sklenici jsem vloÅ¾ila do vytÃ¡pÄ›nÃ©ho akvÃ¡ria.
VylÃ-hly se takÃ© pouze tÅ™i rybky.

NaÅ¡tÄ›stÃjak mezi malÃ½mi redÃ-Ä•ky, tak i mezi mÄ›dÄ›nÃ½mi byl obsaÅ¾en pÃ¡r. Tyto odchovanÃ©
rybky F1 se jiÅ¾ ochotnÄ› tÅ™ely a jejich potomstva jsou roztrouÅ¡ena mezi
chovateli po ÄŒR/SR. Å½lutÃ¡ samice se vytÅ™ela pouze s domÃ¡cÃ-m fialovÃ½m samcem, z
Ä•ehoÅ¾ vzniklo zeleno-Ä•ervenÃ© pastelovÃ© potomstvo s deltovitÃ½mi ocÃ¡sky. A bÃ-lÃ¡
samice se vytÅ™ela s domÃ¡cÃ-m fialovobÃ-lÃ½m, ovÅ¡em toto potomstvo nebylo
Å¾ivotaschopnÃ©.

Od
bÃ-lÃ©ho Ä•istokrevnÃ©ho pÃ¡ru pÅ™eÅ¾ila jedinÃ¡ rybiÄ•ka, kterou moje ochotnÃ¡ maminka
omylem a za velkÃ©ho zdÄ›Å¡enÃ- vypila pÅ™i odsÃ¡vÃ¡nÃ- neÄ•istot hadiÄ•kou. ÄŒas od Ä•asu
to splÃ¡chne rozmraÅ¾enÃ½mi patentkami ze stejnÃ©ho hrnÃ-Ä•ku, do jakÃ©ho si dÄ›lÃ¡
kafe.

LENKA VRÃ•NOVÃ•
pokraÄ•ovÃ¡nÃ- napÃ-navÃ© rybÃ- storry pÅ™Ã-Å¡tÄ›
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