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W oceanarium, czyli w sercu tropikalnych mórz i oceanów. Rozmowa z Jagodą i Markiem Stępniami, założycielami i właścicielami
Oceanarium Międzyzdroje
Jeden na bilion. Ekspresem w świat analizy. Rozmowa z Piotrem Mikułą, szefem firmy Zoolek
Zoo, czyli współczesna Arka Noego. Rozmowa z Beatą Gęsińską, dyrektorką Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu
Zoo Wrocław, czyli o efekcie zachwytu. Rozmowa z Radosławem Ratajszczakiem, prezesem Zarządu Zoo Wrocław, wielkim miłośnikiem
i hodowcą zwierząt, profesorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i działaczem na rzecz ochrony ginących
gatunków
Ambasador akwarystyki polskiej. Rozmowa z Waldemarem Jastrzębskim, zasłużonym hodowcą wielu gatunków ryb, wieloletnim
animatorem życia akwarystycznego w stolicy, organizatorem niezapomnianych wystaw w Pałacu Kultury i Nauki, a przede wszystkim
przyjacielem ludzi i zwierząt
Robię to, co kocham. Rozmowa z Michałem Adamkiem, czołowym polskim aquascaperem, zwycięzcą The Art of the Planted
Aquarium 2019
Atrakcyjność gupików uzależnia. Rozmowa ze Stephenem Elliottem, prezydentem IKGH, światowej sławy ekspertem,
hodowcą i międzynarodowym sędzią w konkursach gupikowych
Aquascaper to człowiek wrażliwy na piękno natury. Rozmowa z Marcinem Zającem, najbardziej utytułowanym polskim aquascaperem
Miłość do żółwi, szacunek dla krokodyli. Rozmowa z Adamem Hryniewiczem, kierownikiem Herpetarium Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie i koordynatorem projektu introdukcji żółwia błotnego w Polsce
Prostota iwagumi, precyzja dioramy. Rozmowa z Pawłem Iglewskim, czołowym polskim aquascaperem, a także grafikiem i fotografem
Światło i wilgoć, czyli serce i płuca terrarium. Rozmowa z Ricardem Segarrą Sánchezem, aranżerem tropikalnych światów i terrarystą
z Hiszpanii
Karpie koi, ryby królewskie i przyjacielskie. Rozmowa z Ernstem Driessenem, hodowcą karpi koi i właścicielem farmy
Yoshikigoi Breeder Chocim
Aquascaper z zamiłowania. Rozmowa z Grzegorzem Grzegorowskim
Zwierzęta mają pamięć genetyczną. Rozmowa z Włodzimierzem Stanisławskim, kierownikiem sekcji hodowlanej łódzkiego zoo
Aquascaper, pasjonat, juror. Rozmowa z Adamem Golikiem
Akwarystyka dziś i jutro. Rozmowa z Heiko Bleherem, światowej sławy ichtiologiem i akwarystą, a także podróżnikiem i odkrywcą
Dyskowce, ryby majestatyczne i wymagające. Rozmowa z Markiem Widurem, hodowcą paletek i jednym z założycieli
Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców
Aqua Creator. Rozmowa z Oliverem Knottem, jednym z najbardziej znanych, nagradzanych i cenionych na świecie aquadesignerów
Polish Aquascaping Contest. Rozmowa z Marcinem Wnukiem, pomysłodawcą i jednym z organizatorów konkursu Polish Aquascaping
Contest
Akwarysta od urodzenia. Rozmowa z Krzysztofem Kelmanem, dyrektorem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku,
Prezydentem Klubu Poecilia Reticulata i wielkim autorytetem w dziedzinie hodowli ryb żyworodnych
Rośliny akwariowe w XXI wieku. Rozmowa z Mariuszem Pożogą, właścicielem Laboratorium 313, o uprawie roślin metodą in vitro,
o sterylizacji, pożywkach i stymulowaniu wzrostu oraz o adaptacji roślin w akwarium
Ugryziony przez Afrykę. Rozmowa z Krzysztofem Hają, akwarystą i podróżnikiem, autorem ostatnio wydanej monografii
Pielęgnice Jeziora Wiktorii
Magia akwarium morskiego. Rozmowa z Krzysztofem Trycem o hodowli akropor, estetyce zbiornika, utrzymywaniu właściwych
parametrów wody, oświetleniu, sumpie i zasoleniu
Hodowcy krewetek: Astrid Weber
Hodowcy krewetek: Monika Pöhler
Wywiady archiwalne, publikowane w latach 2002-2006: Marian Wojtaszek, Katarzyna i Dominik Wojtanowscy, Ania Orthodox,
Hanna i Antoni Gucwińscy, Roman Czejarek, Ewa Sałacka, Marek Kotański, Cezary Żak, Lars Sorensen, Laura Łącz,
Robert Rozmus, Maciej Ślesicki, Bohdan Smoleń.
***
Rozmowy w przeważającej części prowadził Paweł Czapczyk,
a także:
Zbigniew Joniec, Chris Lukhaup, Paweł Zarzyński, Agnieszka Laurin, Krzysztof Kaźmierczak, Michał Pręgowski.

W oceanarium,
czyli w sercu
tropikalnych mórz
i oceanów

Z Jagodą i Markiem Stępniami,
założycielami i właścicielami
Oceanarium Międzyzdroje,
rozmawia Paweł Czapczyk

Co czeka wszystkich zwiedzających po przekroczeniu progu
Waszego oceanarium?

Oczywiście spotkanie z podwodnym światem. Ale wszystko zależy od poziomu, na którym się skupimy, bo budynek
naszego oceanarium ma kilka
kondygnacji. Na poziomie
zero znajdziemy dwadzieścia
sześć zbiorników, w których
prezentowane są głównie ryby
morskie, a w pięciu akwariach –
koralowce. Tu też znajduje się
otwarty zbiornik dotykowy typu
Touch Pull. Na poziomie dolnym (-1) czekają na nas krainy
wód słodkich w akwariach o pojemności m.in. 50 000 litrów, ale
także środowiska z wodą morską,
a w nich rekiny i mureny. Z kolei
na poziomie trzecim (+1) znajduje się sala multimedialna i sala
zabaw dla dzieci.
Na czym polega wyjątkowość
Oceanarium Międzyzdroje i czy
wzorujecie się albo przyrównuje-

cie Wasz obiekt do innych tego typu placówek w Polsce i na świecie?

Chcieliśmy, aby nasze oceanarium było miejscem
szczególnym i dlatego nie przyrównujemy się do
innych placówek tego typu. Obecnie prezentujemy
koralowce w pięciu, a od sezonu 2020 zamierzamy
je pokazywać w dziesięciu akwariach – nigdzie nie
widziałem tak dużej publicznej ekspozycji tych zwierząt. Dokładamy także wszelkich starań podczas
selekcji ryb – i to zarówno pod względem gatunkowym, jak i jakościowym. Weźmy chociażby płaszczki – przeważnie na wystawach oglądamy płaszczki
motoro. Jeżeli uda się nam zobaczyć gdzieś „Black
Diamondy”, to mamy szczęście, ale już osobników
oznaczonych jako P14 nie widziałem w żadnym akwarium publicznym. Wkrótce ściągniemy też cztery
pary płaszczek „Pearl Albino”. Dodam, że w Polsce
pokazuje się arowany srebrne, my mamy już białe, a planujemy także inne.
Kiedy Was odwiedziłem w grudniu ubiegłego roku,
pozytywnie nastroiła mnie zauważalna dbałość o dobrostan ryb i ich dobra kondycja. Rozumiem, że do
warunków chowu i ekspozycji przywiązujesz, Marku,
szczególną wagę?

Tak, szczególną – dowodem może być fakt, że bez
problemu mnożą się u nas płaszczki, fontozy (Cyphotilapia frontosa), paletki czy wężogłowy. Przez wiele
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lat moich doświadczeń akwarystycznych (podejrzewam, że
to z powodu posiadania zbiorników o zbyt małej pojemności)
nie udawało mi się doprowadzić
do tarła wężogłowów. A teraz
ryby same zaczynają podchodzić
do tarła, co z pewnością świadczy
nie tylko o odpowiedniej przestrzeni życiowej, ale też o ich
dobrej kondycji i o właściwych,
stabilnych warunkach, w jakich
są trzymane. Notabene parametrów wody nie badają u nas
komputery, tylko my robimy to
osobiście, średnio trzy razy w tygodniu.
A możecie zdradzić, czym karmicie swoich podopiecznych?

Bardzo urozmaiconym menu:
stosujemy dziesięć rodzajów
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pokarmu. Oprócz standardowych granulatów i pokarmów
roślinnych – na przykład sałaty, podajemy kalmary, krewetki z trzech rodzajów i trzy gatunki ryb.
Mówiliście mi ostatnio, że Waszym pragnieniem jest ekspozycja, w której prym będą wiodły
akwaria środowiskowe, bliskie
biotopowym…

Tak, szykujemy zmiany. Pamiętajmy, że Oceanarium Międzyzdroje powstało w rekordowym
tempie: od wbicia pierwszej
łopaty w ziemię, poprzez zalanie i zarybienie zbiorników, do
momentu otwarcia drzwi upłynął zaledwie rok… I cały czas

poszukujemy nowych ryb i stawiamy na rozwój obiektu.
Uwagę zwiedzających przykuwają dziś Wasze skrzydlice, a to dlatego, że prezentowane
są w grupie – w akwarium obszernym i wysokim…

Skrzydlice w środowisku naturalnym polują w strefie dennej. U nas możliwe stało się
eksponowanie ich w liczbie
kilkunastu osobników, dzięki czemu prezentują ciekawe
zachowania i rozczapierzają
się w toni jak motyle. Ostatecznie zbiornik z nimi jest bardzo
widowiskowy.
Oceanarium Międzyzdroje to
również edukacja. Czy coś więcej

na temat działań edukacyjnych moglibyście powiedzieć?

Posiadamy salę konferencyjną z dwoma projektorami. Będą tam wyświetlane filmy edukacyjne z wypraw
dalekomorskich. W porozumieniu z uczelnią wyższą
organizujemy też prelekcje, a wkrótce zainstalujemy
poglądowe gabloty z eksponatami. Na miejscu mamy
profesjonalnie przeszkolonych przewodników. Możliwe są u nas lekcje przyrody na żywo dla młodzieży
szkolnej czy warsztaty z zakładania akwarium dla
dzieci przedszkolnych. Z kolei studentom pokazujemy funkcjonowanie oceanarium „od kuchni”, czyli
zwiedzanie naszego zaplecza z wglądem w funkcjonowanie systemu filtracyjnego, karmienie ryb czy
cały proces osmozy.
A jakie są Wasze plany na przyszłość? Czy tunel akrylowy, o którym rozmawialiśmy pod koniec zeszłego
roku, jest realny?

Niebawem planujemy wstawić spore zbiorniki na poziomie dolnym, a na poziomie górnym zamontujemy 55

wkrótce pięć akwariów z lupą –
do łatwiejszego podglądu i zbliżeń niewielkich gabarytowo
zwierząt. I dzięki temu wielokrotnie powiększona krewetka
ukwiałowa, wobec której normalnie przeszlibyśmy mimo,
wcale jej nie zauważając, może
stać się obiektem budzącym podziw. Na poziomie górnym dojdzie też pięć akwariów w kształcie walca, w których pokażemy
m.in. langusty i pławikoniki. Co
do dziesięciometrowego tunelu
akrylowego – powiemy ostrożnie, że rozmowy są zaawansowane, ale jeszcze nie chcemy
zapeszać i dawać stuprocentowej
gwarancji.
Zatem do zobaczenia w Oceanarium Międzyzdroje!

Do zobaczenia! Zapraszamy
wszystkich czytelników Magazynu Akwarium do odwiedzin w naszym oceanarium!
W materiale wykorzystano
fotografie autorstwa Pawła
Czapczyka.
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Jeden
na bilion

Ekspresem w świat analizy
Z Piotrem Mikułą, szefem firmy Zoolek,
rozmawia Paweł Czapczyk

Świadomej akwarystyki nie sposób sobie dziś
wyobrazić bez testów do pomiarów parametrów wody.
Od ilu lat towarzyszą nam w tych działaniach produkty
firmy Zoolek? I jak w tym czasie – od swych początków
– zmieniała się firma?

Firma zmienia się tak samo, jak zmienia się rzeczywistość. Dziś jest zupełnie czymś innym, niż była w momencie, gdy z początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wprowadziliśmy pięć pierwszych testów. Ich
produkcja była możliwa dzięki temu, że moi rodzice,
którzy założyli firmę, pracowali w bardzo wówczas
rozwiniętym łódzkim przemyśle chemicznym. Posiadali umiejętności, doświadczenie i pasję pozwalające
na rozwijanie firmy w niełatwych na ten czas realiach
biznesowych. Przez niemal czterdzieści lat naszej
działalności dokonaliśmy wszechstronnego rozwoju,
nie tylko rozszerzając i udoskonalając asortyment
produktów w odpowiedzi na ewoluujące zapotrzebowania akwarystyki, ale również zmieniając same
podejście do analizy wody jako takiej. Zaczynaliśmy
od testów kropelkowych, dziś oferujemy akwarystom
analizę laboratoryjną, otwierającą niespotykane dotąd
możliwości śledzenia parametrów wody w akwarium.

Jak przebiegał rozwój firmy?

Początki nie były łatwe. Rozpoczęcie działalności firmy przypada
na czasy PRL i trudnych warunków funkcjonowania w gospodarce centralnie planowanej. Produkcja pierwszych Aquatestów,
dziś uznawanych za absolutną
klasykę analizy wody akwariowej, czyli testy na pH, twardość
węglanową i ogólną, zawartość
azotanów, azotynów i związków
amonowych, wiązała się z absurdalnymi na dzień dzisiejszy wyzwaniami, takimi jak chociażby
negocjowanie wykonania pudełek
do testów z drukarnią specjalizującą się w opakowaniach do papierosów czy niezbędne poparcie
Cechu Rzemiosł Różnych przy
zakupie surowców. Zaplecze
laboratoryjno-produkcyjne również było o wiele uboższe, między
FOT. ARCHIWUM ZOOLEK

innymi pomiary spektrofotometryczne wykonywaliśmy za pomocą NRD-owskich Spekoli.
Niemniej jednak, firma cały
czas się rozwijała. Dysponujemy zdecydowanie bogatszym
wyposażeniem badawczo-rozwojowym i dzisiaj możemy się
pochwalić nie pięcioma, ale piętnastoma różnymi aquatestami,
szesnasty – test na mangan (Mn)
– wprowadzamy w tym roku.
Czy możesz, Piotrze, opowiedzieć, jak się tworzy takie nowoczesne laboratorium?

Równolegle z rozwojem oferty
rozbudowywaliśmy laboratorium,
wprowadzając kolejne generacje przyrządów. Kilkanaście lat
temu zaistniał u nas spektrometr
atomowy z piecem grafitowym,
wymagający co prawda skomplikowanej metodyki badań, ale
posiadający szeroki wachlarz
FOT. ARCHIWUM ZOOLEK

możliwości analitycznych. Z czasem przyszedł czas
na kolejne inwestycje, najpierw zakup chromatografów jonowych, a następnie najwyższej klasy sprzętu
analitycznego do analizy pierwiastkowej: spektrometrów ICP-MS i ICP-OES. Dzisiaj nie mówimy już
tylko o kilku działających urządzeniach, ale o całym
laboratorium z ustanowionymi metodami badań i specjalistyczną wiedzą. Uruchomienie chociażby samego
ICP-MS nie jest procedurą standardową. Z uwagi na
fakt, że składa się z wielu elementów, których prawidłowe i zgrane działanie warunkuje sukces pomiaru
jego obsługa wymaga wiedzy i doświadczenia personelu. Obecnie na świecie pracuje tylko kilka tysięcy
spektrometrów ICP-MS, a progi wykrywalności są na
poziomie ppt (jedna część na bilion). Do utrzymania tej
aparatury „przy życiu” potrzeba całej infrastruktury –
zasilania kilkoma gazami technicznymi, obiegów wody
chłodzącej, wyciągów i sporej ilości prądu. Dodatkowo
do pracy niezbędna jest ultraczysta woda, którą wytwarzamy w naszym laboratorium, a także potężny
arsenał wzorców, które służą do kalibracji i sprawdzania
poprawności działania.
Nowoczesna aparatura i wykwalifikowany personel: co
dzięki temu zyskuje akwarystyka?

Analiza na tej klasie urządzeń sprawia, że widzimy
szczegółowo całą paletę pierwiastków dla jednej próbki i możemy wyniki analizy zestawiać z pomiarami dostępnymi dla przeciętnego akwarysty za pomocą testów
kropelkowych. Jest to szczególnie cenne w aspekcie
ulepszania jakości produktów. W przypadku jonów jako
metodę referencyjną stosujemy chromatografię jonową IC, która m.in. przyczyniła się do udoskonalenia
testów na azotany i azotyny. Obok badań w zakresie
analizy wody akwariowej realizujemy również zlecenia
analityczne dla innych sektorów, przykładowo w zeszłym roku przebadaliśmy dużą ilość próbek w ramach
medycznych badań przesiewowych związanych ze
składem pierwiastkowym. Doszliśmy więc do wniosku,
dlaczego by nie udostępnić nowoczesnego laboratorium
na potrzeby akwarystów. Tak się narodził pomysł na
nowy produkt Aquatest Express. Usługa, która jest
standardem w przypadku medycznej analizy krwi, staje
się standardem w akwarystyce. To tak, jakby zaprosić
przeciętnego hodowcę rybek do laboratorium, żeby
mógł skorzystać z absolutnego Rolls-Royce’a pośród
urządzeń analitycznych, a tym samym zyskać kontrolę nad składem i parametrami wody w akwarium
– co jest bezcenne dla zdrowia ryb i wyglądu roślin.
Czułość osiągana w naszych analizach jest ogromna.

Dla zobrazowania – wyobraźmy
sobie, że w basenie olimpijskim
(o pojemności rzędu 1000 m3)
rozpuszczamy 1 mg miedzi (ledwie widoczna drobina). Dzięki
analizie ICP-MS na podstawie
pobranej małej próbki wody z basenu to niewielkie zanieczyszczenie miedzią będzie widoczne. Możemy na przykład ustalić
rzeczywistą zawartość istotnych
biopierwiastków, takich jak molibden czy kobalt, których normalne stężenia w wodzie są rzędu
1 ppb (0,001 mg/l) lub mniej.
Analiza laboratoryjna? Co to
właściwie oznacza dla przeciętnego akwarysty? W jaki sposób
może z niej korzystać?

Aquatest Express rusza z początkiem roku 2020. Dostępne
są pakiety analiz dla wody słodkiej i morskiej. Akwarysta pozostawia próbkę wody akwarioFOT. PAWEŁ CZAPCZYK

Jak korzystać z usługi laboratoryjnej analizy wody akwariowej?

Rozwiązanie, który proponujemy, nie jest już tylko prostym
produktem zapakowanym w pudełko z instrukcją, a wygodnym
narzędziem, dającym dostęp do
zaawansowanych metod analitycznych. Nie stawiamy żadnych
szczególnych wymagań ani sklepowi, ani klientowi. Jedyne, czego się oczekuje od akwarysty, to
pobranie próbki z akwarium do
100-200-mililitrowego pojemnika
medycznego i zaniesienie jej do
sklepu oznaczonego jako punkt
FOT. ARCHIWUM ZOOLEK

FOT. PAWEŁ CZAPCZYK

wej w jednym z punktów odbioru
(dedykowanym sklepie), próbka
trafia do naszego laboratorium,
gdzie wykonywana jest analiza, i już nawet po 24 godzinach
dostajemy do ręki szczegółowy
raport z analizy. Raport ten, w zależności od wybranej opcji usługi,
może obejmować do 45 parametrów i, co bardzo istotne, wykazywać nawet bardzo niskie zawartości pierwiastków śladowych.

FOT. ARCHIWUM ZOOLEK

odbioru Aquatest Express. Aktualnie w Polsce współpracuje z nami
kilkanaście sklepów, ale sieć ta będzie stale rozwijana. Wyniki analizy przesyłane są w formie wygodnego formularza drogą e-mailową
lub są do odbioru w sklepie w formie wydruku.
Zadanie sklepu polega na pośredniczeniu w przekazaniu próbki, wsparciu klienta w ewentualnej
interpretacji wyników i doradzeniu, jakie działania są pożądane w celu przywrócenia lub

FOT. PAWEŁ CZAPCZYK

zachowania równowagi w akwarium. Aquatest Express może być formą nawiązania ściślejszych relacji
pomiędzy akwarystami a sklepem, stanowi okazję do
wymiany wiedzy na temat pielęgnacji akwarium, a czasami pewnie także podyskutowania, a więc po prostu
budowania społeczności wokół zagadnień związanych z akwarystyką. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w dobie internetu, niezależnie od wzrastającej
popularności forów i sklepów internetowych, nie ma
akwarystyki bez sklepów stacjonarnych.
Jest to kierunek, w którym chcemy podążać. Tworzyć
rozwiązania nowoczesne, kompleksowe, a zarazem
coraz wygodniejsze, nie zapominając przy tym o tradycji i dobrze sprawdzonych starszych rozwiązaniach.
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ZARAŻENI PASJĄ to nowa seria e-booków
Magazynu Akwarium, w których znajdziecie:
•
•
•
•

wskazówki ekspertów
porady doświadczonych hodowców
praktyczną wiedzę w pigułce
świetne zdjęcia

Planowane e-booki z serii ZARAŻENI PASJĄ
Zakładamy akwarium od A do Z
Akwarium morskie dla każdego
Akwarium naturalne, czyli ABC aquascapingu
Akwarium biotopowe – akwaryści w zgodzie z naturą
Choroby ryb – diagnostyka i leczenie
Żywienie ryb – zbilansowana dieta znaczy zdrowie.
Co miesiąc nowy e-book na magazynakwarium.pl !

F OT. A RC H I W U M O G RO D U
ZO O B OTA N I C Z N EG O
W TORUNIU

czyli współczesna

Arka Noego
Z Beatą Gęsińską,
dyrektorką Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu,
rozmawia Paweł Czapczyk
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Pani Dyrektor, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu jest
placówką niewielką, ale – jak podkreślają zwiedzający – mającą swój klimat i niepowtarzalny urok. Na
czym polega fenomen prowadzonego przez Panią
Ogrodu?

To prawda, nasz Ogród ma swój niepowtarzalny
klimat, na który składa się jego ciekawa, ponad dwustuletnia historia, naznaczona obecnością zabytkowych obiektów, usytuowanie (zaledwie 15 minut od
toruńskiej Starówki), a przede wszystkim roślinność.
Jesteśmy obecnie jedyną w kraju placówką łączącą
funkcję zoo i ogrodu botanicznego.
Ogród ma charakter parkowy, na jego terenie rośnie
kilkaset drzew, a 11 z nich nosi miano pomników
przyrody. Najbardziej charakterystyczne to platan klonolistny, sosna czarna, dęby, miłorzęby. Ogromna ilość
krzewów, bylin, roślin jednorocznych powoduje, że
wkomponowane w nie wybiegi i woliery dla zwierząt
wydają się bardziej naturalne, a spacer po zoo, o każdej
porze roku, dostarcza wielu wrażeń estetycznych – jest
tu kolorowo, urokliwie, różnorodnie i ciekawie.

Na jakie gatunki zwierząt warto
zwrócić uwagę, odwiedzając toruńskie zoo?

Spośród 270 zwierząt, reprezentujących 100 gatunków, każdy z pewnością zwróci uwagę na
nasze pandy małe. Ten gatunek
zamieszkał w Toruniu dopiero w 2019 roku, na wspólnym
wybiegu z mundżakami chińskimi. Nasze pandy to dwaj bracia,
którzy bardzo dobrze czują się na
swoim azjatyckim wybiegu.
Uważam, że warto także zatrzymać się na dłużej przy wybiegu
niezwykłych zwierząt kopytnych,
jakimi są takiny miszmi. Zwierzęta przypominające krzyżówkę
krowy, niedźwiedzia i antylopy
gnu. W naturze zamieszkują rejon
Himalajów i są niestety zagrożone
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wyginięciem. Te majestatyczne
przeżuwacze regularnie się u nas
rozmnażają.
Ulubionymi zwierzętami zwiedzających są także lemury. Na
specjalnie usypanej dla nich wyspie i przyległym do niej domku
zamieszkują dwa gatunki tych
sympatycznych zwierząt: lemury
katta i wari czarno-białe. Nikt
nie przejdzie obok nich obojętnie.
Miłośników ptaków należy z kolei zaprosić do ogrodowej
ptaszarni, gdzie spotkają m.in. tukana tęczodziobego, ary oliwkowe,
kakadu białoczubą czy też mniejsze, ale za to cudownie upierzone
turaki, błyszczaki czy szpaki.
Warte uwagi są także drapieżniki: niedźwiedź himalajski, karakale, rysie karpackie oraz sympatyczne surykatki.
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Rozrywka i edukacja, ale także ochrona zagrożonych
gatunków. Jakie są główne cele odpowiedzialnie i nowocześnie prowadzonego ogrodu zoologicznego?

Przede wszystkim ochrona zagrożonych gatunków
– to główna rola każdego uznanego ogrodu. Bardzo
ważna jest też prowadzona przez placówkę edukacja
przyrodniczo-ekologiczna oraz badania naukowe przy
współpracy z uczelniami. Dopiero na końcu możemy
mówić o roli ogrodu jako miejscu rozrywki i rekreacji. Nasza placówka stara się pozyskiwać właśnie te
gatunki, które zagrożone są wyginięciem, i uczestniczyć w specjalnych programach hodowlanych, mających za zadanie zachowanie ich puli genowej.
Jesteśmy także uznanym miejscem edukacji przyrodniczo-ekologicznej. W swojej ofercie posiadamy
ponad 20 tematów, dostosowanych dla różnych grup
wiekowych. Uczniowie szkół i przedszkolaki korzystają z nich przez cały rok. Również osoby indywidualne
mają okazję brać udział w zimowych i wakacyjnych
spotkaniach z przyrodą, skierowanych właśnie do
nich. Zajęcia takie mają najczęściej formę warsztatów, a ich stałym punktem jest możliwość przygotowania karmy dla danej grupy zwierząt i obserwacja,
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jak ją spożywają. Za naszą działalność dydaktyczną zostaliśmy
nagrodzeni m.in. w narodowym
konkursie Promotor Ekologii, a także otrzymaliśmy wyróżnienie Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Warto dodać, że nasz ogród dostosowany jest do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.
Zrealizowaliśmy projekt „Przyroda w paluszku”, w ramach którego
wykonane zostały tablice dotykowo-dźwiękowe, tabliczki z opisami zwierząt w brajlu, specjalna
aplikacja na telefony. Ostatnio
rozpoczęliśmy współpracę z nowo
powstałym Wydziałem Nauk

Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu.
Dbamy także o rozrywkę i rekreację. Dzieci mogą
bawić się na bezpiecznym placu zabaw, organizujemy
latem festyny rodzinne i imprezę dla dzieci przewlekle
chorych „Wieczór marzeń w ZOO”.
Współczesne ogrody zoologiczne i botaniczne mają
zatem wiele ważnych zadań do pełnienia, ale najważniejsza z nich to rola Arki Noego. Nasza placówka
należy do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów.
W ogrodzie organizujecie rozmaite warsztaty i wystawy. Czy może Pani wymienić najważniejsze z nich?

Tak, w ciągu roku organizowanych jest co najmniej
kilka wystaw w naszej Galerii Sztuki Przyrodniczej. Galeria ta mieści się w posiadającym ciekawą historię budynku zwanym Willą Leagnera lub
Generałówką. Sala galerii, ozdobiona przepiękną,
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150-letnią boazerią, jest miejscem wystaw fotografii
przyrodniczej oraz prac pokonkursowych dotyczących flory i fauny. Charakterystyczne dla naszych
wystaw jest to, że ich autorami są zarówno dzieci, jak i uznani twórcy. Od dwunastu lat jesteśmy
współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu
Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”.
Corocznie w grudniu, na rozpoczęcie festiwalu,
wernisaż jednej z wystaw ma miejsce w naszej galerii. Organizujemy także, z udziałem profesora
Adama Adamskiego z UMK, warsztaty fotografii
przyrodniczej.
Poza tą artystyczną działalnością można u nas
brać udział w warsztatach ozdób świątecznych czy
też zajęciach w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jesteśmy obecni podczas Nocy Biologów
na UMK i na wielu innych wydarzeniach organizowanych w regionie.

Jako redaktor naczelny Magazynu Akwarium nie mogę nie zapytać o skupiska wody i herpetarium obecne w Waszym zoo...

Akurat skupiska wody to nie jest
nasza mocna strona. W ptaszarni
jest nieduży zbiornik, w którym
pływają „złote rybki”, spełniające,
mam nadzieję, marzenia naszych
gości… Dla części dzieci te rybki
są największą atrakcją ptaszarni,
szczególnie, gdy opiekunka pozwoli im je pokarmić. Całkiem
liczna populacja karasi i wzdręg
żyje w fosie wokół wyspy lemurów, a nieduże akwarium z neonkami i razborami klinowymi jest
ozdobą sali dydaktycznej.
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Na tym można zakończyć temat skupisk wody, za to o herpetarium jest już więcej do powiedzenia. Obecnie nasza gadzia
kolekcja to ponad 60 osobników,
reprezentujących 20 gatunków.
Poza żółwiami, wszystkie mieszkają w herpetarium. Przedstawicielami węży dusicieli (jadowitych
nie mamy) są: boa madagaskarski, boa leśne, pacyficzne, pytony rombowe czy anakondy żółte.
Największym przedstawicielem
jaszczurek jest waran mangrowy
– „chłopak” naprawdę robi wrażenie, mimo że stracił kiedyś część
ogona. Najpiękniejszy zaś to kameleon jemeński, a najbardziej
zwinne – felsumy madagaskarskie. W najbliższych planach jest
też wprowadzenie do herpetarium
przedstawicieli bezkręgowców, nie
tylko w roli zwierząt karmowych…
Czy mogłaby Pani zdradzić czytelnikom Magazynu Akwarium plany
ekspozycyjne na przyszłość?

Choć teren ogrodu nie jest
duży, bo to tylko 3,4 ha, to istnieje możliwość jego rozwoju.
Na mojej półce stoi projekt przebudowy i zagospodarowania naszej placówki. Projekt obejmuje
przebudowę wybiegów zwierząt
górskich, budowę wybiegu żurawi i najważniejsze i najbardziej
przez nas oczekiwanego pawilonu
insektarium wraz z ekspozycją
mrówkojadów olbrzymich i kilku
innych gatunków zwierząt Ameryki Południowej.
Zamysłem wybudowania tego
pawilonu jest chęć pokazania
świata owadów i owadożerców.
Niestety, trudno mi teraz określić,
kiedy i czy w ogóle dojdzie do
realizacji tych zamierzeń. W 2019
roku wykonaliśmy, przy udziale środków unijnych, malutki
fragment tego dużego projektu,
tj. wykonaliśmy mineralną nawierzchnię alejek, rozprowadziliśmy wodę do 11 nowych punktów
ogrodu z istniejącej na naszym
terenie studni głębinowej oraz
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rozbudowaliśmy sieć monitoringu wizyjnego. Były
to inwestycje niezmiernie potrzebne..
Marzy mi się wybudowanie chociażby tylko tego
pawilonu, który przedłużyłby atrakcyjność naszej
placówki, także na miesiące zimowe. Takie decyzje
jednak, związane z większymi kosztami utrzymania
placówki przez miasto, nie zależą tylko ode mnie.
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Miejmy nadzieję, że w przyszłości
dojdzie do realizacji przedsięwzięć
ujętych w tym projekcie, bo wtedy
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
byłby prawdziwą perełką, a swoje
zadania mógłby wypełniać jeszcze
lepiej, dla dobra wszystkich.

Zoo Wrocław,

czyli o efekcie zachwytu
z Radosławem Ratajszczakiem, prezesem Zarządu Zoo Wrocław,
wielkim miłośnikiem i hodowcą zwierząt, profesorem honorowym
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i działaczem na
rzecz ochrony ginących gatunków, rozmawia Paweł Czapczyk
fot. Paweł Czapczyk
24

rozmowy ma

Wrocławskie zoo pod Pana panowaniem wyrosło na pierwszoplanową placówkę w kraju i jedną z najciekawszych w Europie. Według szacunków pokazujecie taką liczbę zwierząt
– a macie ponad 10 500 osobników z blisko 1 500 gatunków – która lokuje Was nawet na trzecim miejscu na świecie.
Mało tego: w zeszłym roku Zoo Wrocław zajęło pierwsze
miejsce w rankingu największych atrakcji turystycznych Polski. Jak to się robi, Panie Prezesie? Jak Pan tego dokonał?

To jest oczywiście proces. Zoo musi się przez cały
czas zmieniać. Podobnie jak Czerwona Królowa z Alicji
po drugiej stronie Lustra: żeby stać w miejscu, musi biec.
My zatem staramy się biec, aby dotrzymywać tempa
temu, co dzieje się w Europie i na świecie. Staramy się
pozostawać miejscem zawsze atrakcyjnym dla zwiedzających. Mnie osobiście nudzi i nuży oglądanie ciągle
tego samego obrazu w muzeum. Tak samo w zoo:
kiedy znajduje się te same zwierzęta w niezmienionych okolicznościach i na starych wybiegach, ogród
nieuchronnie traci na atrakcyjności – i potem z roku
na rok odbija się to na frekwencji. Zoo musi więc wciąż
się rozwijać, i to w wielu aspektach – zaskakiwać nowymi gatunkami, nowymi obiektami i ekspozycjami,
działalnością edukacyjną czy pokazowymi karmieniami. I wówczas, w dłuższym okresie, można spodziewać
się pozytywnych skutków.
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W Waszym przypadku wielką zmianę
jakościową wyznaczyło Afrykarium…

Potrzebowaliśmy siły napędowej, swoistego silnika, by nie być
wyłącznie na garnuszku miasta,
jak to się dzieje w przypadku
większości krajowych ogrodów,
które pozostają jednostkami budżetowymi. Myśląc o przyszłości
wrocławskiego zoo, nie chcieliśmy ograniczeń biurokratycznych, wynikających z długotrwałych, a trwających nieraz pięć lat
decyzji. Niech Pan sobie wyobrazi
tłumaczenie Radzie Miejskiej, że
trzeba wysłać 10 000 dolarów na
ratowanie szczura laotańskiego…
Nie wyobrażam sobie…

No właśnie, szanse powodzenia
niewielkie. Znacznie większe na
to, by uzyskać status „wariata”.
Podjęliśmy więc ryzyko, pragnąc większej swobody i wolności w decydowaniu o środkach.

Prowadząc zoo – myślę na przykład o sytuacji, kiedy pojawia się
możliwość eksponowania nowego
gatunku – trzeba działać i reagować bardzo szybko. A nasza firma istnieje nie po to, by zarabiać
pieniądze, ale po to, żeby realizować wielkie zadania ogrodów
zoologicznych. I tylko w ramach
częściowo samodzielnej struktury
– pozostajemy wszak nadal własnością miasta – Zoo Wrocław ma
na to szanse.
O Afrykarium głośno było już na
długo przed jego otwarciem. Pan
jest i twórcą nazwy, i pomysłodawcą całego projektu. Kiedy zrodziła
się w Pańskiej głowie idea powołania
do życia tego obiektu?

Pomysł zrodził się w drodze
powrotnej z Holandii. Wracałem samochodem przez ponad
dziesięć godzin, pogoda była paskudna, jazda nużąca, wszystko
to sprzyjało myśleniu koncepcyjnemu. I we Wrocławiu, jak dojechałem, w głowie miałem już

gotową koncepcję. Później trzeba było tylko całość
opisać i doprecyzować technicznie.
Miałem okazję obserwować, jak zaraz po otwarciu zoo przed
Afrykarium ustawia się spora kolejka ludzi. Czy inaugurując
działalność tego nowoczesnego pawilonu przed kilkoma laty,
spodziewał się Pan aż tak dużego sukcesu?

Przyznam, że sukces przekroczył trochę nasze założenia i oczekiwania. Ale ja wolę snuć plany raczej
skromne: szacowaliśmy, że w ciągu roku odwiedzi nas
milion dwieście tysięcy zwiedzających. Okazało się
trochę inaczej: w zoo pojawiło się milion siedemset,
milion osiemset tysięcy ludzi.
Liczby Afrykarium mówią same za siebie: 15 mln litrów
wody w 21 basenach i akwariach, 5 tysięcy zwierząt
reprezentujących ponad 300 gatunków. Proszę powiedzieć,
który ze zbiorników wymaga największych nakładów, który
jest najtrudniejszy w prowadzeniu i utrzymaniu?

Z pewnością najwięcej wysiłku wymaga prowadzenie
ogromnego zbiornika z rekinami. Weźmy pod uwagę
samo płukanie filtrów czy uzupełnianie wody morskiej,
która tworzona jest na miejscu przez nas. Natomiast
najtrudniejszy technicznie i technologicznie w utrzymaniu jest basen z hipopotamami. Mamy teraz cztery
osobniki. Wszystkie oddają kał do wody. Nie chcemy
ich zamykać na noc i przetrzymywać „na sucho”. Tak
postępuje się w wielu placówkach i woda się wte-

36

dy przez noc przefiltrowuje, rano stając się w miarę
klarowną. Nasz system sobie jednak radzi – w basenie z hipopotamami nie wymienialiśmy wody przez
pięć lat. Zresztą woda w żadnym zbiorniku należącym
do Afrykarium nie było spuszczana w całości przez
pięć lat.
Udało się Wam stworzyć w tym pawilonie coś na miarę rzeczywistych ekosystemów. Miałem okazję obserwować takie
zachowania zwierząt, jakich możemy być świadkami w środowisku naturalnym. Kiedy zwiedzający wyszli już z Afrykarium, na grzbietach hipopotamów w strefie Kongo siadały
czaple złote i warzęchy. Potem hipopotamy wpływały na
płyciznę, gdzie poddawały się zabiegom pielęgnacyjnym ze
strony ryb.

O to właśnie chodziło, żeby zwierzętom egzystującym w Afrykarium zapewnić wszystkie możliwości
ekspresji – że tak powiem – ich naturalnego behawioru. Przecież każdy gatunek ma określony garnitur
zachowań typowych dla siebie, a naszą rolą pozostaje
zapewnienie takich warunków, by zwierzęta mogły je
zawsze, wedle potrzeby, ujawniać.
Zachwyt zwiedzających wzbudza Kanał Mozambicki, a zwłaszcza osiemnastometrowy tunel z akrylu.

Bo to zawsze jest tzw. efekt
wow. W Polsce dotychczas powstawały gdzieniegdzie maleńkie tuneliki, ale tak dużego
dotąd u nas w kraju nikt nie pokazał. W wielu ogrodach zoologicznych na świecie instaluje się
ruchomy chodnik, który po prostu
ludzi przez tunel przerzuca, jednak mnie takie rozwiązanie nie
przekonuje. Osobiście wolę sobie
postać i popatrzeć – na przykład
na płaszczkę trzymetrowej długości, która przepływa nade mną.
Takie zatrzymania ruchu, gdy ktoś
nagle staje i obserwuje, skutkują
oczywiście korkiem, ale trzeba
się na to godzić – jako na efekt
zachwytu.
Czego żaden ze zwiedzających Afrykarium nie powinien jeszcze przeoczyć?

Przede wszystkim manatów,
które są zupełnie wyjątkowymi

zwierzętami, a także sorkonosów,
które wyglądają niczym nasze
rodzime ryjówki – tyle że przerośnięte i postawione na szczudłach. Co ciekawe, sorkonosy są
blisko spokrewnione ze słoniami. W Afrykarium pokazujemy
również ryby świecące, mające
pod oczyma narządy świetlne,
wytwarzające niebieskie światło
– bardzo rzadko eksponowane są
one w ogrodach zoologicznych
czy akwariach publicznych. Mamy
trzydzieści sześć osobników i myślę, że długie lata będziemy cieszyć oczy ich widokiem.

Czy myślał Pan o zwiększeniu ekspozycji meduz, bo widziałem, że na zapleczu macie intrygujący potencjał?

Mamy kilka gatunków, które zaczynamy hodować.
Czasami zmieniamy ekspozycję, żeby się ona nikomu
nie znudziła – i wymieniamy ten czy inny gatunek.
Jednak na razie o rozbudowie akwariów z krążkopławami nie myślimy, bo byłyby to działania mocno
pracochłonne, a trzeba mierzyć zamiary według sił.
Odwiedzając Zoo Wrocław, nie można nie wstąpić do Odrarium. To bardzo ciekawy i pożyteczny projekt, można powiedzieć, że na miarę XXI wieku. Osobiście znam kilku akwarystów, którzy odwiedziny w Waszym ogrodzie rozpoczynają
od Odrarium.

Wcale się temu nie dziwię. Bo my tak naprawdę
mało wiemy, co żyło i co żyje u nas pod powierzchnią
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Pamiętajmy też, że Wrocław jest nieodłącznie związany z Odrą – na dobre i na złe.
Jeszcze w XIX wieku miasto to
było wielkim centrum handlu kawiorem. W lokalnym więzieniu
doszło wówczas, pod koniec XIX
wieku, do protestów – więźniowie się oto zbuntowali przeciwko
żywieniu ich wyłącznie mięsem
jesiotrów. A w ciągu siedemdziesięciu późniejszych lat gatunek
ten w Odrze wymarł, co dobitnie
pokazuje, jakich zmian dokonaliśmy w naszym środowisku.
Odrarium można porównać też do
słynnego wzorca metra w Sèvres
pod Paryżem – różne odcinki Odry,
bogate we florę i faunę, z w miarę
przezroczystą wodą, zaprezentowane
są tu tak, jak powinny wyglądać w naturze…

Tak. Musimy przecież dbać o odpowiednie i jak najkorzystniejsze
parametry wody. Musimy też mieć
na uwadze zdrowie i dobrostan
ryb. Odrarium ma dopiero pięć
lat, a niektóre ryby, takie jak karpie, potrafią żyć przecież 70–80
lat i całe życie rosnąć. Sumy też
rosną przez całe życie – nasze mają
dopiero półtora metra. Krótko
mówiąc: chcemy poszczególnym
gatunkom zapewnić takie warunki,
by mogły osiągnąć maksymalne
rozmiary.
wody. Może wędkarze wiedzą troszkę więcej o rzece,
ale inaczej prezentują się przecież ryby po złowieniu,
ułożone na trawie i tam zdychające, inaczej zaś wyeksponowane w zbiornikach będących symulacją ich
środowiska naturalnego. W Odrarium pokazujemy
zresztą także gatunki jedynie sporadycznie w naturze spotykane, jak certa, sieja lub rozpiór, czy
wręcz wymarłe, jak jesiotr ostronosy. Ten obiekt
ma ogromne walory poznawcze i przyczynia się
do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ryby tu rosną. I dziś można zobaczyć u nas na
przykład dwudziestokilogramowe karmie czy ponad
metrowego bolenia, naprawdę ogromne wzdręgi czy
potężne sandacze. Nic dziwnego, że niektórzy wędkarze potrafią się tu dłuższy czas modlić, popatrując
na te i inne dorodne okazy.
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Dla czytelników Magazynu Akwarium ciekawe też będzie Pańskie
zdanie o historycznym już pawilonie
Akwarium. Zbiorniki w nim pomieszczone, choć nie największe, cieszą
oczy swoją różnorodnością i pomysłową aranżacją – zgodną z potrzebami
ryb zajmujących określone siedliska.
Znaleźć tam można gatunki zupełnie
niebanalne – jak skrzypłocze.

Zwierzęta powinny być sobie równe, inaczej niż w powiastce Orwella, gdzie są równe i równiejsze. I o wszystkie
trzeba dbać z jednakową troską.
Staramy się, by w zbiornikach
„starego” Akwarium pływały
5555

gatunki, których nie można dostać w przysłowiowym sklepie
zoologicznym na rogu. Szczycimy się tym, że nie mamy żadnych form udomowionych, czyli
odmian barwnych. Chcemy, by
zwierzęta wyglądały u nas, tak
jak kiedyś występowały w środowisku naturalnym – a nie poprzekształcane przez człowieka.
Nikt nie znajdzie u nas hodowlanych form mieczyka, gupika,
welonka czy innych dziwnych
„wynalazków”. Mamy natomiast
cały szereg gatunków bardzo zagrożonych wyginięciem lub nawet
wymarłych w naturze – takich jak
kaczorki z Celebes (Xenopoecilus
sarasinorum), które w środowisku
naturalnym już od dwudziestu lat
nie występują. Staramy się więc
pokazywać perełki, do których
zaliczają się też nowe gatunki,
które dopiero są odkrywane i opisywane.
Wspominał Pan mi niedawno o projekcie związanym z najmniejszymi rybami świata.

Tak, będziemy organizować wyprawę na Borneo. Cała ta grupa
ryb karpiowatych z rodzaju Paedocypris, a zostały dotychczas opisane trzy gatunki, zaliczana jest do
najmniejszych kręgowców świata.
Dorosła samica osiąga zaledwie
11 mm długości, podczas gdy
samiec ma z reguły 8 mm. One
są tak zminiaturyzowane, że nie
starcza im jak gdyby miejsca na
wykształcenie kompletnej czaszki.
Te szalenie ciekawe ryby przystosowały się do życia w zbiornikach torfowych o kwaśności rzędu
4,5 pH. To praktycznie kwas. Ale
to ich macierzyste środowisko,
te doły torfowe, w których żyją,
ulega obecnie niestety zagospodarowaniu – powstają tam plantacje palm olejowych. Naturalne
stanowiska występowania rodzaju
Paedocypris się więc obecnie kurczą i zanikają – trzeba się spieszyć.
Będziemy ich szukać na terenie
Sarawaku na Borneo. Potem po-

staramy się je przywieźć i hodować, co będzie nie
lada wyzwaniem, bo utrzymanie tak niskiego pH na
stabilnym poziomie w akwarium nie jest łatwe.
Wysyła Pan swoich pracowników z misją ratowania ginących
gatunków w różne rejony świata. W jakich spektakularnych
akcjach pracownicy Zoo Wrocław dotychczas uczestniczyli?

Choćby w odchowie młodych nosorożców indyjskich, które cierpią w czasie powodzi, dotykających
już praktycznie co roku Kazirangę. Mieliśmy też po
dwóch przedstawicieli w stacji rehabilitacji małp i w
stacji rehabilitacji łuskowców. Również nasz pracow-

nik odchowywał młode pingwiny w RPA. Z kolei
pracownica działu Terrarium była na Filipinach, gdzie
pracowała na rzecz przywrócenia żółwi do środowiska naturalnego. W ramach Fundacji Dodo wspieramy i finansujemy projekty rozsiane od Paragwaju,
gdzie żyje mityczne zwierzę pekari czako, poprzez
Senegal, gdzie opiekujemy się stacją rehabilitacji żółwi i badaniami nad manatami afrykańskimi. W RPA,
jak już wspominałem, działamy na rzecz pingwinów
przylądkowych, w Kongo – okapi, w Indiach – świnki
karłowatej, w Laosie wspieramy ochronę niedźwiedzi
himalajskich, a w Wietnamie uczestniczymy w projek-

cie saola, działając na rzecz odkrytego dopiero w 1992 roku ssaka
kopytnego. To chyba najważniejszy obecnie na świecie projekt
ochrony ginącego gatunku. Jeśli
tylko okazuje się to konieczne,
staram się wysyłać pracowników
zoo z misjami ratunkowymi.
Wspomniał Pan o pokazowych karmieniach zwierząt. Powiem tak: ekscytujące było dla mnie uczestnicze-

magazyn akwarium
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nie w karmieniu rekinów i płaszczek,
przyspieszone bicie serca odczuwałem, obserwując krokodyle podrzucające sobie ryby w pyskach, ale
chyba najsilniejsze emocje miałem
podczas karmienia waranów z Komodo. Pierwszy raz widziałem te zwierzęta biegające i skaczące w celu zdobycia pokarmu.

Nasze warany są jeszcze
młode. Później, jak nabiorą
ostateczną masę ciała, staną
się z pewnością mniej wyrywne. Ale póki co, powinny trochę
pobiegać dla zdrowia. Natura
to nie jest bajka i w Indonezji
muszą się sporo namęczyć, aby
zdobyć pokarm. Symulujemy
to i naśladujemy w miarę możliwości – oczywiście zapewniając pracownikom sto procent
bezpieczeństwa. Wchodzący
do terrarium opiekunowie są
odpowiednio ubrani, mają też
rękawice i nagolenniki z kevlaru, czyli tworzywa, z którego
produkowane są kamizelki kuloodporne.

Czy przewidujecie, że Wasze warany – dla których wybudowano nowoczesny pawilon nazwany Smoki z Indonezji –
będą się rozmnażać?

Tak. Jeszcze w tym roku jedna z naszych samic wyjedzie do Włoch, bo aktualnie mamy we Wrocławiu
trzy samice, a na jej miejsce przyjedzie samiec. Wtedy
będziemy starali się rozmnożyć warany.
Osobnym miejscem wycieczek, a nawet pielgrzymek może
być Wasz pawilon Terrarium. Zgromadzona tu kolekcja żółwi czy jaszczurek, jak również same wiwaria mogą budzić
zazdrość i spędzać sen z powiek niejednemu herpetologowi.

Terrarium wraz z odnowioną ostatnio Motylarnią
stanowią trochę taki świat sam w sobie. Każdy pasjonat terrarystyki mógłby tylko w tym jednym budynku
spędzić cały dzień. A gdyby dotarł jeszcze na zaplecza
– to dnia by z pewnością nie wystarczyło.
Zanim został Pan dyrektorem ogrodu zoologicznego we
Wrocławiu, dał się Pan poznać jako innowacyjny i pełen pomysłów wicedyrektor zoo w Poznaniu. Jak wspomina Pan
swój poznański okres?

Wie Pan – to był wspaniały czas dla mnie, bo pracowałem po części jako pielęgniarz i opiekun zwierząt.
To świetne zajęcie, do którego bardzo obecnie tęsknię.
Potem przechodziłem wszystkie szczeble – pracowałem
jako brygadzista, asystent działu, kierownik zoo i jego
wicedyrektor. Poznańskie zoo to placówka wielkich

44

szans – jak dotychczas te szanse nie są wykorzystane. Szkoda, bo ten teren umożliwia stworzenie
ogrodu ze światowej czołówki. Wrocławskie zoo
zawsze miało więcej szczęścia do decydentów, było
od dziesiątków lat główną atrakcją miasta, w przeszłości wielka w tym zasługa państwa Gucwińskich. W Poznaniu w mentalności ludzi zostało
jakoś tak zakodowane, że zoo jest prowincjonalne.
A Pana początki praktyki zoologicznej wiążą się po części z akwarystyką?

A tak. Mam w swoim życiu epizod akwarystyczny. Bohdan Smoleń, który był zootechnikiem z wykształcenia i wielkim pasjonatem
akwarystyki, w czasach przemiany i transformacji
wymyślił sobie założenie sklepu zoologicznego. Ja
mu w tym przedsięwzięciu pomagałem. Jeździliśmy
po wszystkich liczących się hodowcach w Łodzi,
na Śląsku, i ściągaliśmy ciekawe ryby. Prowadziłem
też przez dwa lata wspólnie z kolegą hodowlę ryb.
Nastawiliśmy się na rozmnażanie gatunków trudnych i w Polsce rzadko spotykanych, przywożąc na
przykład pierwsze osobniki w termosie z Berlina.
Takie to były czasy, pionierskie – akwaria się kleiło
samemu za pomocą enerdowskiego kleju Cenusil,
szmuglowanego przez granicę.
Ogromnie dziękując za rozmowę, wyrażam nadzieję, że
przyjdzie mi jeszcze nie raz Pana słuchać i z Panem rozmawiać.

Ambasador

akwarystyki
polskiej

.
FOT

Waldemar Jastrzębski, Paweł
Czapczyk i Paweł Iglewski na
Akademii Magazynu Akwarium
podczas targów Animals’ Days
Nadarzyn 2019
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PAWŁA IglEWSKIEgO

Z Waldemarem Jastrzębskim, zasłużonym hodowcą wielu
gatunków ryb, wieloletnim animatorem życia akwarystycznego
w stolicy, organizatorem niezapomnianych wystaw w Pałacu
Kultury i Nauki, a przede wszystkim przyjacielem ludzi
i zwierząt, rozmawia Paweł Czapczyk
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Dyskowiec z hodowli
Waldemara Jastrzębskiego

Panie Waldku, 15 czerwca obchodził Pan urodziny, proszę
zatem przyjąć od Magazynu Akwarium najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności…

Bardzo dziękuję za pamięć.

Sił witalnych, ciągłego zaangażowania i niegasnącej pasji
Panu nie życzę, bo tego wszystkiego można się uczyć od
Pana. Podobnie jak pomysłów na akwarystykę, których ma
Pan cały czas mnóstwo.

Owszem, mnóstwo.
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Proszę powiedzieć, ile z tych osiemdziesięciu trzech lat życia poświęcił
Pan akwarystyce?

Powiem szczerze: siedemdziesiąt jeden. Panie Pawle, byłem
młodym chłopakiem i wcale początkowo nie marzyłem o akwarium, bo czasy były ciężkie,
powojenne. Żyliśmy więcej niż
skromnie, wojna nam wszystko za-

. PAWEŁ CZAPCZYK
FOT

brała, straciłem wtedy nawet matkę. W czasie Powstania Warszawskiego sam zostałem z bratem, bo
ojca w tym okresie wywieźli do
Niemiec. Strasznie przeżywałem
to Powstanie. Widziałem, co się
dzieje. Każde pobliskie podwórko
stawało się cmentarzem. Przeszliśmy obóz w Pruszkowie. Potem
żyliśmy wśród ruin i zgliszcz.
Zaopiekowała się nami siostra
cioteczna ojca, który szczęśliwie
jednak potem wrócił i w końcu
nas odnalazł. Zamieszkaliśmy na
Bródnie, ale nie w domu, w którym się urodziłem, bo ten wysadzili Niemcy, kiedy się wycofywali
– przedtem zrobili sobie w nim
skład broni. Ojciec wynajął po
prostu jedną z przedwojennych
chat dla biednych ludzi. Wiosną i latem kąpałem się w Kanale
Żerańskim, a zimą w beczce. Nie
mieliśmy elektryczności, wieczorami zapalaliśmy lampę naftową.

Zmienniaki wielobarwne
z hodowli
Waldemara Jastrzębskiego

Co Panu pomagało przetrwać?

Ciągłe obcowanie z przyrodą. Wody Wisły, Kanału
Żerańskiego czy Kanału Bródnowskiego tuż po wojnie
były czyściutkie. I ja na tle zatopionych bloków betonowych w Kanale Żerańskim po raz pierwszy w życiu
podziwiałem różanki. Tak przepięknie wybarwione
samce, które dziś porównuję do brzanek różowych,
fascynowały mnie do tego stopnia, że specjalnie chodziłem nad wodę, by na nie patrzeć. A znów nad Kanałem
Bródnowskim spacerowałem po balach, umieszczonych
pod drewnianym mostem, którego już nie ma, by
obserwować całe stada cierników, a także cierniczki.

FOT

. AnDRZEJ KOCIOŁKOWSKI

Czy to był ten moment, który przesądził o Pana akwarystycznej przyszłości?

Waldemar Jastrzębski
i Paweł Czapczyk – Warszawa 2018

Tak. Właśnie wtedy zapragnąłem mieć swoje
pierwsze ryby. Wspólnie z kolegą wykopaliśmy na
Bródnie dół, do którego – na głębokość około pół
metra – wkopaliśmy wysmołowaną beczkę. Odwrócona, częściowo zakopana, z odciętym przez nas
dnem i z korkiem u dołu umożliwiającym odpływ
wody, stanowiła mój pierwszy zbiornik. Potem pomógł
nam sąsiad, który okazał się murarzem i wybetonował
nam dół o kształcie fasoli. Napełniliśmy go wodą,
podłoże stanowił świetnie wypłukany, gruby i biały
piasek z Kanału Żerańskiego, który nie mącił wody.
Stamtąd mieliśmy różanki. W Kanale Bródnowskim z kolei łapaliśmy cierniki… Pyta Pan, czym je
chwytaliśmy? Durszlakiem i wiadrem, bo nie mieliśmy
żadnych siatek. Wewnątrz oczka umieściliśmy przyniesione z natury pędy moczarki, kępy traw – dziś
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Ryby wracały do miejsc, z których zostały pozyskane.

Karmienie nie stanowiło dla Was problemu?

Nie, nasze ryby karmiliśmy dosłownie czym popadnie
– wykopywanymi dżdżownicami czy dafniami poławianymi sitkiem w stawie położonym w nieodległym
sadzie. Znaleźliśmy też miejsce w pobliżu drewnianej
ubikacji, gdzie – pod odgarnianą ziemią – zbieraliśmy
„całymi naręczami” wazonkowce, choć wówczas nie
znałem jeszcze ich nazwy.
A jak wyglądało Pana pierwsze akwarium?

Zdziwi się Pan może, ale miało ono około dwudziestu litrów pojemności i było przerobionym gąsiorem,
czyli szklanym naczyniem w koszyku do produkcji
wina. Miałem chyba trzynaście lat i ojciec wyciągnął
mi taki „słój”. Poniżej szyjki owinął gąsiora grubym
lnianym sznurkiem, polał go naftą i tak nasączony
sznurek podpalił z kilku stron jednocześnie. Ja już
czekałem z wiadrem wypełnionym zimną wodą ze

Co pływało w tym Pana pierwszym
domowym akwarium?

O, Panie Pawle, trafiły tam moje
pierwsze ryby egzotyczne –
zmienniaki. Dostałem je od kolegi, który miał bogatszych rodziców i szczycił się posiadaniem
profesjonalnego akwarium. Tak
oto w moim słoju pojawiła się
pierwsza para czerwonych płatek, choć dziś wcale nie jestem
pewien, czy to była para. A już
wcześniej urządzałem wycieczki
na Nowy Świat do sklepu zoologicznego. Właściciela tego
„Żaglowce są dostojne i majestatyczne. Zawsze je
podziwiałem. Lubię duże, efektowne i wyrośnięte ryby”

. PAWEŁ CZAPCZYK

A gdy nadchodziła zima…

studni, ojciec wziął to wiadro
i, jak się sznurek dopalał, wylał
wodę na gąsiora: momentalnie
cała góra z szyjką odpadła – jakby diamentem uciął. Nakazał mi
potem mokrą cegłą oszlifować
krawędzie, bym się w przyszłości
nie skaleczył.
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moglibyśmy powiedzieć, że był to zbiornik w pełni
środowiskowy.
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Tęczanka Boesemana z hodowli
Waldemara Jastrzębskiego

Tak, wielu moich kolegów marnie skończyło, ja też mogłem zostać zwykłym żulem. Akwarystyka
ofiarowała mi coś wspaniałego
– możliwość poświęcenia się pasji i poznania wielu niezwykłych
ludzi.

Mój starszy kolega, który uprzednio był nurkiem w Gdańsku, został instruktorem w pracowni
hydrobiologicznej w Pałacu Młodzieży. To było chyba w 1958 roku. Przypomnę, że Pałac Kultury i Nauki
został oddany do użytku w roku 1955. I za głębokiej
komuny kombinowaliśmy założenie jakiegoś stowarzyszenia. Początkowo działaliśmy „nielegalnie”, czyli
zupełnie na własną rękę, zresztą nie uzyskiwaliśmy
pozwolenia – a to dlatego, że było nas podobno za
mało (dopisywaliśmy w związku z tym do naszej grupy
lipne nazwiska). Kiedy dowiedzieliśmy się jednak, że
oficjalnie funkcjonuje już PZA, to pod koniec lat 50.
przystąpiliśmy do niego jako legalnie zarejestrowany
oddział Warszawa-Śródmieście. Niestety, w stanie
wojennym Polski Związek Akwarystów się rozsypał. I żeby zachować ciągłość, wraz z czterema kolegami
– a pomagał nam przy tym bardzo Wojciech Kulicki,
który obecnie jest właścicielem hurtowni Badis – zarejestrowaliśmy (zresztą nie bez trudności) Warszawski
Związek Akwarystów. Sami robiliśmy wszystko społecznie, a kiedy zaczął się odtwarzać PZA, który nawet
początkowo wspieraliśmy finansowo, okazało się, że
nowo wybrany prezes i sekretarka będą otrzymywali
ze związku pensje, co mi się przestało podobać…

A kiedy zetknął się Pan po raz pierwszy z Polskim Związkiem Miłośników
Akwarystyki, z którego później wyłonił się Polski Związek Akwarystów?

Nieraz wspominał mi Pan, że dawne podejście do naszego
hobby, wypełnione życzliwością, koleżeństwem i bezinteresownością, znacząco się różni od współczesnego nastawienia
do akwarystyki.

sklepu nazywaliśmy z kolegami „profesorem”, bo miał dużą
wiedzę o rybach i ptakach. I powiem Panu, że jak dostawałem od
ojca 2 lub 3 złote na tramwaj, to
szedłem z Bródna na przykład do
Śródmieścia na piechotę, a z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy kupowałem jedną rybkę.
Wracałem potem z tyłu tramwaju
na tak zwanym cycku, na gapę, ze
słoikiem za pazuchą, by szczęśliwie dowieźć zakupioną rybkę
do domu.
Kiedyś powiedział mi Pan, że akwarystyka uratowała Panu życie…
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Szalenie mi przykro, ale te dwa podejścia dzieli
zupełna przepaść. Boli mnie bardzo, gdy widzę,
że dziś liczą się tylko pieniądze. Przyjaźń wśród
starych akwarystów, którzy jeszcze żyją, nigdy nie
sprowadzała się do chęci zysku i robienia interesów
na każdym kroku. Powiem Panu, że zanim jeszcze
Heiko Bleher zaczął organizować swoje słynne wyprawy, Bogusław Ziarko jeździł do Tajlandii, skąd
przywoził rośliny i ryby. I jeśli trafił na jakieś nowe,
nieznane szerzej gatunki, to nie zagarniał ich dla
siebie, żeby potem potajemnie je rozmnożyć i dobrze
na tym zarobić. Nie! Od razu po przyjeździe dzwonił
do wypróbowanych akwarystów, mówiąc: „Przyjeżdżajcie, bierzcie po parze, po dwie”. Chodziło mu
oczywiście o to, by zachować ten gatunek w rodzimej
akwarystyce.
U Pana w mieszkaniu stoją akwaria z różnymi gatunki ryb, ale
chyba szczególną radość sprawiają Panu ryby z Antypodów.
Co takiego znajduje Pan w tęczankach?

Lubię tęczanki za ich żywotność i piękno. A wie
Pan, że nie znałem nazwy pierwszej tęczanki, która do
mnie trafiła? Do dziś nie wiem, jaki gatunek miałem.
Znalazły się u mnie trzy sztuki, prawdopodobnie samce, bo samice są zwyczajowo matowe. A tu zwracało
uwagę ich różowe zabarwienie – i na pewno nie była
to ceniona obecnie tęczanka czerwona (Glossolepis
incisus). Co to za takson? Nie mam pojęcia, bo nigdy
więcej takich ryb nie widziałem.

A jak one do Pana trafiły?

Za sprawą pilota akwarysty,
który latając po świecie, przywoził z różnych egzotycznych rejonów
ryby, które odsprzedawał potem
do sklepów zoologicznych. Ten
właśnie pilot przywiózł Melanotaenia maccullochi z Japonii. I właśnie pierwszą rybą z rodziny tęczankowatych, jaką udało mi się
rozmnożyć w akwarium, była
tęczanka mniejsza (Melanotaenia
maccullochi). Później rozmnażałem
wszystkie ryby z tej rodziny, jakie
tylko trafiły do moich akwariów.
Czy może Pan zdradzić czytelnikom
Magazynu Akwarium swój patent na
rozmnażanie tęczanek?

Mogę! Wielu fachowców wyraża opinię, że tęczanki najlepiej
wycierają się w grupie, stadzie.
Moja praktyka i moje doświadczenie podpowiadają coś innego:
rozród tych ryb najlepiej udaje się wtedy, kiedy w zbiorniku
tarliskowym umieszczamy jedną parę. Bo jeśli w akwarium są
inne samce albo też samica, która
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Para mieczyków z hodowli
Waldemara Jastrzębskiego

akurat nie składa ikry – to chętnie
podjadają one złożone jaja. Zresztą samica składa ikrę cyklicznie,
codziennie, po trochu. I ja przez
półtora miesiąca wycierałem parę,
tydzień w tydzień przerzucając ją
do innego akwarium i uzyskując
finalnie pokaźny przychówek.
Jako substratu zawsze używałem
mchu jawajskiego.
Pyta Pan, czy wytypowaną do
tarła parę jakoś specjalnie karmię? Nie, nigdy tego nie robię –
wszystkie moje ryby karmię i pielęgnuję z jednakową troską.
Również żaglowce? Bo te z Pana hodowli budzą podziw wielu akwarystów.

Również. Tęczanki lubię, bo są
wciąż w ruchu, pełno ich
w toni, a żaglowce są dostojne
i majestatyczne. Zawsze je podziwiałem. Panie Pawle – ja po
prostu lubię duże, efektowne i wyrośnięte ryby.

Kolejna efektowna grupa mające stałe miejsce w Pana sercu
to dyskowce. Jakiego substratu do składania ikry w przypadku paletek Pan używał, kiedy jeszcze w powszechnym użyciu
nie było osławionych stożków?

Korzeni. Przy czym ja zawsze paletki rozmnażałem w akwariach bez podłoża.
A co z wodą? Jak Pan ją uzdatniał?

Kiedyś wodę gotowałem, a jeśli z kranu leciała
ciecz odrobinę lepsza, to wtedy przepuszczałem ją
tylko przez torf. Wymieniacze jonowe? Ależ skąd – to
wszystko było poza naszym zasięgiem. Jedyne lekarstwo, na jakie mogłem sobie wówczas pozwolić, gdy
pojawiły się objawy chorobowe, stanowiła sól kuchenna.
Z paletkami w Pana życiu wiąże się też historia nieomal wywiadowcza. Czy może Pan zdradzić kulisy tej sprawy?

Już dziś mogę o tym opowiedzieć! Kiedy u mnie w domu
naprawiali podłogę, poznałem pracownika administracji, prowadzącego dział techniczny. On zobaczył moje
akwaria, zwłaszcza paletki, i powiedział mi, że ambasador Indonezji poszukuje okazałych dyskowców do
swojego zbiornika. Ja swoje brązowe paletki zdobyłem
od znakomitego akwarysty, Jerzego Kosmali, który
wówczas prowadził sklep na Marymonckiej. Kosmala
notabene, jako pierwszy, sprowadził do Polski z NRD
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Tęczanka czerwona
wyhodowana przez
Waldemara Jastrzębskiego
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„Lubię tęczanki za ich
żywotność i piękno”

półdzióbka karłowatego (Dermogenys pusilla), którym
podzielił się potem z innymi akwarystami, by ten
gatunek przetrwał w naszym kraju. Takie panowały
bowiem wśród nas zasady – jeśli kto coś zdobędzie, to
dzieli się z innymi. I te paletki, które miały może 3 lub
4 cm, Jurek przywiózł do mnie ze Śląska. Tak o nie
dbałem, że – Pan nie uwierzy – ale w ciągu roku
osiągnęły rozmiar talerzy. Nikt nie chciał temu dać
wiary – nawet Jurek, a ja do dziś nie widzę u nikogo
tak wyrośniętych okazów.
Czym je Pan karmił?

Zdziwi się Pan – w osiemdziesięciu procentach
tubifeksem. Tajemnica sukcesu tkwi w tym, że ja samodzielnie pozyskiwałem ten tubifeks przy mleczarni w Piasecznie. Jechałem przeważnie w niedzielę
albo w dzień świąteczny i z jednego połowu miałem
3–4 kg rureczników. Część oddawałem potem za darmo
kolegom do sklepów. Ten tubifeks był czerwoniutki,
czyściutki, ładny – i ja jedynie podczas przechowywania go w lodówce w kuwetach dodawałem do niego trochę świeżego mleka. Następnie rano wszystko
spłukiwałem na siatce i podawałem go rybom. Nie
miałem problemu z paletkami – żadnych chorób. Pan
zna przecież Piotrka Korzeniowskiego. Jak raz do
mnie przyjechał i zobaczył, czym ja karmię paletki,
był mocno zdziwiony.
Ja też jestem zdziwiony, ale wróćmy do sprawy ambasadora
Indonezji.
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Tak. Ambasador, powiadomiony przez owego pracownika administracji o moich brązowych
paletkach, osobiście przyjechał
do mnie do domu. On przedtem
był na placówce w Moskwie, a teraz usiadł na podłodze w kuchni przed moim akwarium. Ja do
niego nie odzywałem się inaczej,
jak „Ekscelencjo”, a on, że nie
wyjdzie, dopóki mu nie sprzedam
paletek. Jaką cenę podam, taką zapłaci. Nie chciałem tego robić, bo
ryby chowałem dla siebie, nie na
sprzedaż, ale pomyślałem sobie, że
jak to, ambasador Indonezji siedzi u mnie w mieszkaniu na podłodze… I w końcu oddałem mu
cztery sztuki po cenie wyjściowej,
czyli takiej, za jaką je nabyłem.
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Rok 2007 – Waldemar Jastrzębski oraz
założyciel i pierwszy redaktor naczelny
Magazynu Akwarium Darek Firlej
podczas wystawy w Pałacu Młodzieży
Musiał być zachwycony.

Na pewno. Ale Panie Pawle
– ja na tym dużo zyskałem. Bo
ilekroć odwiedzałem potem jego
rezydencję, doglądając ryb i podziwiając kilkusetlitrowe akwarium z RFN-u – czy ambasador
był na miejscu, czy tylko podejmowała mnie jego służba, nigdy
nie pozwolili mi wyjść z pustymi rękoma. To był przełom lat
70. i 80., a więc czasy kartek,
żywności reglamentowanej, a ja
wracałem do domu z szynkami,
koniakami… I pewnego dnia
poproszono mnie, abym założył
akwarium w ambasadzie Indonezji. Przyjął mnie tam administrator ambasady, Indonezyjczyk,
który miał żonę Polkę. Ja wówczas
pracowałem w zakładach zbrojeniowych, zajmowałem się elektroniką dla wojsk Układu Warszawskiego. Wszystkie zapalniki do
rakiet ziemia-ziemia, ziemia-po-

wietrze, powietrze-ziemia przechodziły przez zespół,
którym kierowałem. I ten pracownik ambasady zaczął
mnie podchodzić. Zaprowadził mnie w podziemia
ambasady, pokazywał jakieś urządzenia i tłumaczył, że
zbierają informacje z całego świata. Nagle zapytał, czym
dokładnie zajmuję się w swojej pracy. Odparłem, że
skoro mnie tu przyprowadził, to doskonale wie, co robię
zawodowo. I zaraz mu podziękowałem i wyszedłem.
Tego akwarium w ambasadzie już nie założyłem. Za
dwa dni przyjechał do mnie ambasador. Zaczął mnie
przepraszać. Ale ja już miałem dość. Potem jeszcze
kilka razy się pojawiał, zawsze z gorylem, który miał
przy sobie broń.
Panie Pawle, ja miałem dużą rodzinę i niedorzeczne
byłoby z mojej strony wikłanie się w jakąś polityczną
awanturę. A władze komunistyczne mnie obserwowały,
bo sąsiedzi mi nieraz mówili, że o mnie wypytywano,
robiono wywiad na temat mojego zachowania,
zwyczajów itp.
Wróćmy zatem do naszej wspólnej pasji akwarystycznej… Kolejna rodzina ryb, do których miał Pan zawsze i serce, i rękę,
to piękniczkowate.

Tak. Proszę sobie wyobrazić, że z jednej samicy mieczyka widlaka potrafiłem uzyskać 452 sztuki młodych z jed-
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Jeden z regałów
z akwariami
w mieszkaniu
Waldemara
Jastrzębskiego
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A gupiki? Kiedyś głośno zrobiło się o Panu jako o hodowcy
gupików!

Pamiętam, jak pierwszy raz w Polsce pojawiły się
gupiki z Tajlandii, sprowadzone przez jedną z hurtowni zoologicznych specjalnie na wystawę akwarystyczną w Pałacu Młodzieży, którą organizowałem.
Były to zielone „king cobry” – przy czym ryby wlano
prosto z transportu z lotniska do akwarium. Jak rano
przyszedłem otwierać wystawę – wszystkie leżały
zdechłe na dnie, poza jednym samcem, który jeszcze
oddychał. Postanowiłem tego gupika uratować. I potem, jak już u mnie wydobrzał, dobierałem mu samice, jeżdżąc po sklepach akwarystycznych. Szukałem
samic o bezbarwnych i pozbawionych wzoru ogonach. W różnych miejscach zakupiłem dwanaście
gupiczek. I powiem Panu szczerze, że w przychówku
od trzech samic pojawiły się samce powtarzające kolory i wzór na ciele ojca. Jak te moje gupiki pokazałem
po roku na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki, nie
chciano mi uwierzyć, że w ciągu roku doczekałem
się takich ryb. Czasopismo biznesowe Pet Market
napisało wtedy, że mam jedną z najlepszych hodowli
gupika w Polsce.
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nego miotu. Jak ta moja samica,
„brojlerka”, wyrzuciła narybek, to
czerwono zrobiło się w akwarium.
Natomiast mieczyka tuxedo wyhodowałem z dwóch odmian barwnych: czerwonej i czarnej. Utrwaliłem linię i powiem Panu, że około
stu sztuk mieczyka tuxedo wzięli
ode mnie Czesi. Z kolei Jurek
Kosmala przywiózł z NRD dwie
pary zmienniaka wielobarwnego
(Xiphophorus variatus). Niesamowicie te zmienniaki wyglądały:
ciało niebieskie, błyszczące, ogon
krwistoczerwony, płetwa weloniasta o barwie pomarańczowej. Przez
pół roku samice nie dawały u Jurka
młodych. W końcu zadzwonił do
mnie i mówi: „Przyjedź, weź, może
Tobie się uda”. I po dwóch tygodniach od wpuszczenia do mojego akwarium pierwsza z samic się
wykociła…

Fragment jubileuszowej, 30. Wystawy
Akwarystycznej, zorganizowanej przez
Warszawski Związek Akwarystów w dniach
30 stycznia–14 lutego 2010 roku w Pałacu
Młodzieży
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Żaglowce
wyhodowane
przez Waldemara
Jastrzębskiego

Co się stało z tymi rybami?

Żadnej nie sprzedałem. Rozdałem je innym hodowcom.

Zasłynął Pan, Panie Waldemarze, jako znakomity organizator imponujących wystaw akwarystycznych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Według mnie i według ocen zaprzyjaźnionych ze
mną uczestników nie było w Warszawie przedtem i nie
ma do chwili obecnej takich wystaw akwarystycznych, jak te, które się odbywały w Pałacu Młodzieży.
Prezentowanych było zawsze ponad 100–120 akwariów, w których pływały ryby wyselekcjonowane. Nie
było osobników, jak to się dzisiaj nieraz ogląda, przypadkowych czy podrostków. Wszystko to były ryby
dojrzałe i w pełni wybarwione.
Obecnie znajduje Pan jeszcze dość sił, by serwisować akwaria nie tylko u siebie.

Owszem. Nieraz dzwonią do mnie osoby, których nie
znam. Proszą mnie albo o opinie i poradę, albo o pomoc w założeniu akwarium. Często są to osoby na
wysokich stanowiskach lub ich dzieci. Teraz mam taką
podopieczną, studentkę zarządzania, którą uczę w praktyce akwarystyki. Nieraz też Pani Bogusia Jankiewicz,
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która – ilekroć czegoś potrzebuję,
zawsze mi pomaga – prosi mnie,
żeby założył akwarium od firmy
Aquael w jakimś przedszkolu.
Oczywiście mam w takim przypadku kogoś do pomocy – kogoś,
kto wykonuje konkretne czynności według moich wskazówek.
Co poniedziałek zagląda Pan też do
Polskiej Akademii Nauk…

Tak. Panie Pawle, powiem Panu
na koniec, że czuję się dowartościowany. W Polskiej Akademii
Nauk mnie chcą, mam nieokreślony czas pracy, ale umówiłem się,
że przychodzę tam w poniedziałki. I naprawdę czuję się potrzebny.
Mam satysfakcję, kiedy ci profesorowie i doktorzy przychodzą
do mnie, żeby podyskutować. Oni
są świetnie przygotowani teoretycznie, to fakt, ale praktykę i doświadczenie mam chyba większe.

Robię to,
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Z Michałem Adamkiem, czołowym
polskim aquascaperem, zwycięzcą
The Art of the Planted Aquarium 2019,
rozmawia Paweł Czapczyk
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Witaj, Michale. Niezmiernie miło jest mi gościć Ciebie na łamach mA. Czy możesz Czytelnikom naszego dwumiesięcznika powiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda z akwarystyką w ogóle, a w szczególności – kiedy zainteresowałeś
się zbiornikami w stylu „nature”?

Witaj, Pawle. Bardzo mi miło być gościem w Magazynie Akwarium. Myślę, że moja przygoda z akwarystyką zaczęła się klasycznie: pierwsze akwarium w dzieciństwie, oparte o „wiedzę” sprzedawcy
ze sklepu zoologicznego, czyli wyposażone w żwirek i plastikowe rośliny. Później, z biegiem czasu,
wszystko nabierało bardziej naturalnego kształtu.
Miałem epizod z akwarium w koncepcji „low-tech”
na legendarnej ziemi ogrodowej. Zbiorniki w stylu
„nature” zauroczyły mnie, gdy zobaczyłem prace z The International Aquatic Plants Layout Contest. Postanowiłem się temu poświęcić. Metodami
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prób i błędów szlifowałem swój
warsztat, osiągając coraz lepsze
rezultaty.
Od którego momentu mogłeś o sobie
powiedzieć: „Jestem aquascaperem”?

Od momentu, gdy większej
liczbie osób spodobały się moje
aranżacje. Sądzę, że o to właśnie
chodzi. Jeśli stworzysz aranżację,
która przypada ludziom do gustu,
jest estetyczna i powstała w myśl
zasad akwarystyki naturalnej –
jesteś aquascaperem.

Jaki styl w akwarystyce naturalnej Tobie najbardziej odpowiada?

Każdy. Czuję się dobrze, pracując z kamieniami, korzeniami.
Robiąc Iwagumi czy Ryuboku.
Nie lubię zamykać się w jednym
schemacie. Odpowiada mi cała
akwarystyka naturalna. W każdym stylu znajdziemy coś wyjątkowego. Jest to piękno naszej
pasji.

Po jakiego typu dekoracje sięgasz najczęściej?

Myślę, że ostatnio jest to Dragon Stone, moja
szczęśliwa skała, która dała mi pierwsze miejsce
na zawodach The Art of the Planted Aquarium.
Dragon Stone jest bardzo wdzięcznym materiałem
do klejenia i tworzenia dynamicznych aranżacji.
„open scape” w naszym showroomie ma w sobie
ponad trzysta pięćdziesiąt kilogramów tego kamienia.
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Skąd czerpiesz inspiracje?

Z przyrody oczywiście, tak
powinien odpowiedzieć dobry
aquascaper. Jednakże są prace
konkursowe, które potrafią natchnąć mnie do stworzenia czegoś podobnie olśniewającego.
Myślę, że należy wymienić tutaj
prace z takich konkursów jak
The International Aquatic Plants
Layout Contest oraz CIPS International Aquascaping Contest
(CIAC).
Preferujesz jeden rodzaj podłoża czy
próbujesz swych sił z różnymi?

Substrat jest podstawowym
elementem w tworzeniu aranżacji. Aquascaper musi być pewien
podłoża. Od niego zależy sukces
utrzymania akwarium. Układając skomplikowany hardscape,
nie chcemy później przeżywać
rozpaczy, że podłoże oddaje do
wody zbyt dużo lub zbyt mało minerałów. Zakładamy wiele akwariów w ciągu roku i nie lubimy
utrudniać sobie pracy. Dlatego
używamy podłoża Ichiban Dark
Soil. Nigdy nie zawiodło.

Jaki rodzaj oświetlenia stosujesz?

Przeważnie jest to oświetlenie LED. Większe
akwaria otwarte uzbrajamy w Aqua Illumination
Prime HD, akwaria w zabudowach oświetlamy
przeważnie ZOOlightem serią Premium Plus. Przy
nanoakwariach i tych do okolic stu litrów często
stosujemy lampy Chihirosa. Natomiast w przypadku
zestawów Juwela osiągamy świetne rezultaty z HeliaLux Spectrum.
Masz swoje ulubione rośliny?

Łatwiej byłoby wymienić te, których nie lubię.
Są to rośliny plastikowe. Poważnie mówiąc, uważam, że z każdej rośliny można zrobić coś ciekawego w aranżacji. Zakładając dużo akwariów i serwisując
je, trzeba zakochać się w roślinach wolnorosnących.
Mam na myśli tutaj na przykład mikrozoria, anubiasy, bucephalandry. Przy akwariach konkursowych
uwielbiam stosować Riccardię chamedryfolię, która jest
idealna do detali. Jej soczysta zieleń jest fantastyczna.
A co z rybami – niektórzy aquascaperzy nie przywiązują do
nich wagi. Są one dla nich co najwyżej „wisienką na torcie”.
Czy tak jest również u Ciebie?

Myślę, że jest to krzywdzące stwierdzenie. Aquascaper dobrze wie, że bez „ekipy sprzątającej” nie da się
utrzymać aranżacji. Otocinclus affinis, Stiphodon ornatus, Crossocheilus siamensis i wiele podobnych ryb
to nieodzowni przyjaciele aquascaperów. Natomiast
bez obsady ozdobnej nasze akwaria to smutny widok.
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Najważniejsze jest, żeby nie zapomnieć o stworzeniu
rybom dobrych warunków.
Początkujący pasjonaci często zniechęcają się „trudną i pracochłonną” sztuką, jaką jest niewątpliwie styl
„nature”, bo produkty do tworzenia tego typu akwariów
są drogie, a efekty suplementacji mogą być różne…

Aquascaping jest dla cierpliwych, prawda. Wymaga
sumienności i odpowiedzialności. Bez problemu
założymy akwarium sześćdziesięciolitrowe za osiem
tysięcy złotych, ale możemy to samo akwarium zrobić, nie przekraczając tysiąca i mając równie dobrą
aranżację co w tym pierwszym. Wszystko zależy od
naszego podejścia. Są rzeczy, na których nie można
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oszczędzać, takie jak filtracja, ale
nie musimy używać najdroższych
lamp, nie trzeba pracować na najlepszych urządzeniach. Początki
nie mogą być proste. Pamiętajmy,
że glony to część natury.
A jak odpowiesz na zarzut, że akwaria w stylu „nature” są pięknymi, ale
krótkotrwałymi widokówkami, które w krótkim czasie po założeniu łatwo jest zaniedbać?

Oczywiście niektórym zbiornikom (zwłaszcza typowo kon-
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daje takiej satysfakcji, jak sprawdzenie się w konkursie na żywo, zwłaszcza na arenie międzynarodowej.
Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że
jechałem tylko po to. Wiadomo, że chciałem zdobyć
jak najwyższą notę, zwłaszcza że byłem zachęcony
moim zeszłorocznym sukcesem – trzecim miejscem.
Do Magdeburga pojechaliśmy we czterech, Marek Kowalczyk, Andrzej Sobieraj, Michał Jaskowiak i ja. W tej edycji brałem udział jako jedyny
reprezentant Polski. Zawody przeprowadzano w koncepcji „live scaping”, czyli materiały były niespodzianką czekającą na miejscu. Rośliny można było zamówić
wcześniej. Do zaaranżowania akwarium miałem do
dyspozycji osiemdziesiąt koszyków roślin z firmy Tropica. W formule live ważna jest przejrzystość wody.
Dlatego już wcześniej zadecydowałem, że skupię

kursowym) można zarzucić, że
ich konserwacja będzie utrudniona na przykład ze względu
na zbyt gęste umiejscowienie
roślin w trudno dostępnych do
czyszczenia miejscach. Jednakże
rozsądnie przemyślaną aranżację w domu lub w biurze powinno
dać się bez problemu samodzielnie serwisować, wspomagając się
odpowiednimi nawozami oraz
narzędziami. Nie sztuką jest
zaprojektować wspaniałe akwarium, którego potem nie będziemy
mogli utrzymać w ryzach. Jednak tak jak w każdej tego rodzaju
dziedzinie, liczy się regularność
konserwacji, która jest gwarantem
utrzymania zbiornika w dobrej
kondycji.
Opowiedz o Magdeburgu, o The Art
of the Planted Aquarium. Powiedz
szczerze: liczyłeś, że zostaniesz mistrzem Europy w kategorii zbiorników XL?

Każde zawody to wspaniała
okazja do wymiany kontaktów,
wiedzy oraz doświadczeń z innymi aquascaperami. Na co dzień
wymieniamy się zdjęciami swoich
aranżacji oraz udzielamy na forach
internetowych, jednakże nic nie
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się tylko na kamieniach. Mając nadzieję, że znajdę
je na miejscu, mój wybór padł na skałę „Dragon
Stone”. Owszem, niektórzy powiedzą, że kamień ten
bardzo brudzi wodę i sprawia dużo problemów przy
zalewaniu akwarium. Tutaj pomogło mi doświadczenie, które przywiozłem z mistrzostw w Chinach.
Zwycięzca CIPS Live International Aquascaping
Contest (CLIAC) – Hugo Liao – użył „Dragon
Stone”. Robiąc swoją pracę, kątem oka zerkałem na
jego poczynania. Akwarium z samym hardscape’em
zalewał kilka razy wodą, pozbywając się tym samym
gliny z kamieni. Dopiero po piątej lub szóstej podmianie wody obsadził aranżację roślinami. W Magdeburgu zastosowałem ten sam schemat, dodatkowo
Andrzej Sobieraj udoskonalił to jeszcze, wkładając
do filtra kubełkowego samą watę filtracyjną zalaną
„Aquaclarem” firmy Zoolek – z bardzo zadowalającym
rezultatem. Na zrobienie aranżacji od A do Z było
kilka godzin. Ciężko byłoby mi samemu osiągnąć
tak rezultat, nieoceniona okazała się pomoc Marka,
Andrzeja i Michała, którzy jako doświadczeni aquascaperzy doskonale przygotowywali mi potrzebne
narzędzia, rośliny i materiały. Momentami czułem się
jak Amano San. Miałem swój własny zespół asystentów! Oczywiście, śmieję się, ale musimy zdać sobie
sprawę, że żaden topowy aquascaper nie robi swoich
konkursowych prac w pojedynkę. Tylko współpraca pozwala osiągnąć najwyższe miejsca w konkursach. W tworzeniu aranżacji liczą się inne, świeże
spojrzenia na naszą wizję. Jestem więc chłopakom
bardzo wdzięczny za wspólną pracę.
Rozmawiałeś potem z George’em Farmerem o swojej aranżacji? Czy dał Ci jakieś wskazówki?

Tak! Udało nam się wymienić parę słów. George
był pod wrażeniem ilości skały, jaką włożyłem do
akwarium, oraz dynamiki samego hardscape’u. Porównał to słusznie do eksplozji.
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W pracach George’a widzimy
ewidentne upodobanie do typowego „nature”. Można powiedzieć,
że jego aranżacje są zachowawcze,
bardzo klasyczne, a jednak ciekawe i inspirujące.
Bardzo mnie urzekło Twoje paludarium, czyli praca też nagradzana w Europie – z dziedziny „open
scape”. Paludarium można było podziwiać m.in. na Akademii Magazynu
Akwarium w Nadarzynie. Czy Twoim zamiarem jest poszerzanie granic
aquascapingu?

„Open scape” to koncepcja,
którą przywiozłem z Chin. Nazywam to hybrydą paludarium
oraz akwarium i nie boję się powiedzieć, że jest to dalej aquascaping. Ponieważ cała aranżacja ma
swoją podstawę w wodzie i jest
zrobiona tylko z naturalnych
materiałów. Jest to kierunek,
który ma moc przyciągania do
aquascapingu osób, które niekoniecznie są zwolennikami
dużej ilości wody w mieszkaniu.
Jak już wspomniałem, w Aqua
Show prezentujemy bardzo
okazały zbiornik tego typu. The
Open Scape, który przy długości stu osiemdziesięciu centymetrów ma w sobie ponad trzysta
pięćdziesiąt kilogramów skały
„Dragon Stone”, robi wrażenie
na każdej osobie, która wchodzi
do naszego showroomu. Przy

A co się zmieniło w Twoim życiu, odkąd otworzyłeś salon akwarystyczny?

Nie mam już czasu na nic innego. Na razie uważam, że to dobrze.
Robię to, co kocham, dzięki temu
zmęczenie często przegrywa z zapałem. Poświęcamy się w stu procentach, żeby Aqua Show było
miejscem kultowym. Staramy się,
żeby nasze aranżacje inspirowały.
Nacisk kładziemy również na asortyment. Kiedy zaczynałem przygodę z aquascapingem, ciężko było
znaleźć w jednym miejscu niezbędne materiały, narzędzia, elementy
dekoracji, nawozy... O bardzo
przydatnej w pracy aquascapera
piaskownicy – mogłem tylko pomarzyć. W Aqua Show to nam się
udało. Każdy może w dowolnej
chwili spróbować swoich sił w naszym „hardscape dojo” i zainspirować się wszystkimi dostępnymi
materiałami, których mamy naprawdę imponującą kolekcję. Na
bieżąco uzupełniamy asortyment
kamieni, korzeni, roślin.

F OT. A RC H I W U M M I C H A Ł A A DA M K A

jego tworzeniu kierowałem się
chęcią dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi. Chciałbym, aby aquascaping
nie był onieśmielającą i elitarną
dyscypliną, ale polem do eksperymentowania, zabawy. W ten
sposób chcę zarażać innych swoją
pasją.
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Stworzenie której aranżacji było dla Ciebie największym
wyzwaniem, a z której jesteś najbardziej obecnie zadowolony?

Wbrew oczekiwaniom, nie powiem, że była to któraś z prac konkursowych. Największym wyzwaniem
było stworzenie The Open Scape. Kilkutygodniowe
klejenie skał to jedno, ale utrzymanie wilgotności,
stworzenie wodospadów i zadbanie o to, żeby rośliny
rosły wysoko nad poziomem wody było dużą próbą
sił. Dzięki temu, że się powiodło, jestem z tego teraz
bardzo zadowolony.
Podobno chcesz zorganizować największy konkurs aquascapingu w Europie?

Takie mamy plany na przyszły rok. Sukces naszych
zawodów podczas Międzynarodowych Dni Akwarystyki – Aqua Show Live Rockscaping – zmotywował nas do zaproszenia gości z całej Europy. Z kim,
gdzie, kiedy, jeszcze nie zdradzę. Na pewno zawody
będą w koncepcji „live scaping”. Uważam to za najlepszą metodę promowania aquascapingu. Spektakl aranżowania akwariów na żywo to dla widzów
rozrywka, a przede wszystkim warsztaty z naszego
rzemiosła.
A jakie są Twoje marzenia związane z aquascapingiem?

W znacznej części moje największe marzenie,
czyli otwarcie salonu, już się spełniło! Od kiedy
na poważnie zająłem się tą dyscypliną, marzyłem o utworzeniu salonu akwarystycznego, który
będzie miejscem traktującym aquascaping na poemi
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ważnie, dostępnym dla wszystkich chcących poznać go bliżej,
co udało się osiągnąć! Poza
tym prezentowanie niektórych
realizacji u klientów wyłącznie w internecie było w pewnym momencie już niewystarczające. Zależało nam, aby nasze
aranżacje były do zobaczenia „na
żywo”, dlatego też zdecydowaliśmy się na stworzenie w salonie
akwarium m.in. w zabudowie,
aby można je było sobie od razu
wyobrazić w swoim mieszkaniu.
Naszym celem jest promowanie
aquascapingu, zachęcanie innych
do próbowania swoich sił w tej
pasjonującej przygodzie, na przykład przez organizowanie warsztatów oraz tworzenie wartościowych treści w internecie. Chcemy
dzielić się zdobytą wiedzą, ale też
ciągle uczyć się od innych, dlatego
planujemy zapraszać gości z zagranicy i organizować konkursy
aquascaperskie.
Może nawet więcej: pójść w ślady Chińczyków i stworzyć kierunek studiów – aquascaping?
Możliwości jest nieskończenie
wiele…

Atrakcyjność gupików
uzależnia
Ze Stephenem Elliottem,
prezydentem IKGH, światowej sławy
ekspertem, hodowcą
i międzynarodowym sędzią
w konkursach gupikowych,
rozmawia Paweł Czapczyk

fot

Paweł Czapczyk: Steve, witam Cię serdecznie na łamach Magazynu Akwarium. Powiedz, proszę, jakie było Twoje
pierwsze akwarium i kto zaznajomił
Cię z tym hobby?
Stephen Elliott: Pewnego dnia w 1966
roku mój ojciec, wracając z pracy do
domu, przyniósł książkę o akwariowych rybach tropikalnych. Potem wykonał ramę z kątownika i, uszczelniając
wszystko kitem, postawił swoje pierwsze akwarium. Szybko stało się ono jego
hobby i swoistą obsesją. I nic dziwnego,
że w sposób zupełnie naturalny ta pasja udzieliła się również mi – wówczas
sześciolatkowi. Od tamtego momentu
trzymałem i rozmnażałem wiele różnych
gatunków ryb.
A jak to było z Twoją przynależnością
organizacyjną?
Początkowo należałem do miejskiego
klubu wodnego. W 1992 roku spotkało
mnie wielkie szczęście: razem z chłopakiem o nazwisku Dawid MacAllister udałem się w podróż do Kostaryki.
Szukaliśmy ryb nazywanych potocznie
żyworódkami. Wkrótce moje zainteresowanie tą grupą ryb się pogłębiło i zostałem działaczem brytyjskiego związku
ryb żyworodnych – British Livebearer
Association (BLA). Byłem też – przez
blisko sześć lat – redaktorem wydawanego przez nich magazynu. W 2005 roku
pojechałem wspólnie z trzema członkami
BLA na pokaz do Niemiec, do Duisburga. To była wystawa gupików z 800
wejściówkami! Wtedy pomyśleliśmy o założeniu u nas nowego klubu ściśle gupikowego. Początkowo działaliśmy jako
podgrupa w ramach BLA, ale ostatecznie uniezależniliśmy się, usamodzielniliśmy i ukonstytuowaliśmy jako „Fancy
Guppies UK”.
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Wielu akwarystów rozpoczyna swą
przygodę z tym hobby, hodując gupiki.
Co takiego fascynującego jest w tych rybach, że sporo ludzi na świecie poświęca
im większość swojego wolnego czasu?
Jeśli o mnie chodzi – to ja akurat od gupików nie zaczynałem. W domu trzymaliśmy wszystkie popularne i powszechnie
dostępne wówczas gatunki. Zresztą mój
ojciec odniósł potem niebywały sukces,
pokazując na różnych wystawach swoje
ryby. Moje zainteresowanie gupikami
datuje się od 2005 roku – czyli od pokazu w Duisburgu. I powiem od razu, że
dopiero nabycie doświadczenia hodowlanego i wiedzy prowadzi do przekonania, jak dużym wyzwaniem pozostają te
łatwe na pozór ryby. Może nie od razu,
lecz z biegiem czasu zaczyna się ich hodowlę doceniać.
Jeśli rozmnażasz na przykład przez dziesięć pokoleń neony Innesa, wciąż masz
jakby te same oryginalne neony – „faksymile” wyjściowej grupy rodzicielskiej.
Natomiast z gupikami sytuacja wygląda

inaczej: możesz całkowicie wpływać na kolory ryb, nadawać kształt
im płetwom ogonowym, ba – możesz stać się nawet sprawcą nowości w obrębie tego hobby. Jedyną granicę stanowi tutaj twoja
wyobraźnia! To zatem dyscyplina, która przyciąga bardzo wiele
osób – i to nie tylko zagorzałych hodowców i w ogóle akwarystów startujących w zawodach czy biorących udział w pokazach.
Różni ludzie są bowiem zainteresowani szeregiem aspektów
związanych z gupikowym hobby – podróżami, powstającymi
przyjaźniami, fotografiami, programami komputerowymi, nawet
zbieraniem znaczków czy stempli okolicznościowych… Krótko
mówiąc: atrakcyjność gupików uzależnia.
W 2017 roku zostałeś wybrany prezydentem IKGH (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht). Jak ten fakt wpłynął
na Twoje życie?
Bycie prezydentem najprężniejszej i odnoszącej największej sukcesy
na świecie organizacji skupiającej hodowców gupika to dla mnie
wielki przywilej i zaszczyt. Z drugiej strony – jest to odpowiedzialność i zobowiązanie, bo zarządzanie i administrowanie w tej
organizacji wymaga sporo nakładów pracy i czasu. Mam wprawdzie
szczęście, gdyż mój szef pozwala mi brać w pracy tyle dni wolnych,
ile potrzebuję. Osobiście żałuję tylko, że sytuacje zdrowotne w mojej
rodzinie wpłynęły znacząco na moją mobilność i ograniczyły swobodę, czyli możliwość podróżowania i częstotliwość uczestniczenia w wystawach gupików, tak jak to sobie zamierzyłem na 2018 rok.
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W jakim celu IKGH zostało powołane do istnienia? I jakie są zadania tej
organizacji?
Podstawowym zadaniem IKGH jest
organizowanie każdego roku gupikowych Mistrzostw Europy (European
Championship). Chodzi nie tylko o coroczne zarządzanie konkursami,
ale również o stanie na straży jakości
poprzez metodykę działania sędziowskiego i utrzymywanie wysokiego poziomu standardów (International High
Breed Standards). Dysponujemy wszak
rzeczywistymi i stale uaktualnianymi
opisami idealnych gupików (sklasyfikowanych zostało trzynaście kształtów
ogona), które stanowią wyznacznik i cel
dla wielu hodowli. Standardy umożliwiają również określenie prawidłowych
zasad, według których organizowane są
wszystkie konkursy gupików. Zapewniają zatem, z jednej strony, samą ciągłość
zawodów, a z drugiej – pokazują bogactwo i różnorodność wyselekcjonowanych
odmian hodowlanych.
Czy chętnie przyjeżdżasz do Polski na
organizowane tu konkursy gupika?
Jestem bardzo szczęśliwy, mając możliwość goszczenia na mistrzostwach organizowanych zarówno w Szczecinie,
jak i w Płocku. W zachodnio-północnej
Polsce – na zaproszenie Klubu Molinezja
– byłem wielokrotnie, ciesząc się cudowną
gościnnością Polaków i wzorową organizacją zawodów.
A czym zawody tutejsze różnią się od
mistrzostw odbywających się w Austrii,
Włoszech, Anglii, Francji, Niemczech
czy na Słowacji?
Wprowadzenie standardów i postępowanie zgodne z zasadami regulaminu
IKGH w praktyce sprowadza się do
tego, że w większości pokazy w różnych
krajach Europy stają się szalenie do siebie podobne. Rywalizujący ze sobą zawodnicy z góry znają warunki, z jakimi
spotkają się na miejscu. Nieobcy jest im
także system punktacji, według którego
oceniane będą zgłoszone przez nich ryby
do konkursu. Ale powiem, że dla mnie –
jako dla zawodnika – najważniejszy jest
sam udział w konkursie. Więcej radości
sprawia więc samo zanurzenie się we
wspaniałej, przyjacielskiej atmosferze,
doznawanie aktów gościnności i rozwijanie przyjacielskich relacji, niż ewentualna
wygrana w zawodach.

Ile standardów gupika branych jest pod uwagę na mistrzostwach?
W chwili obecnej, jak już wspomniałem, rozróżniamy trzynaście
różnych kształtów płetwy ogonowej gupika, dających tyleż różnych
standardów. Pierwszych pięć standardów należy do grupy „długopłetwych”. To wachlarz, triangel, welon, proporczyk i zupełnie
nowy standard wprowadzony w 2018 roku, czyli półksiężyc (Half
Moon Tail). Druga grupa to „mieczowe”. Należą do niej: dwumiecz, miecz górny, miecz dolny i lira. Trzecia i ostatnia grupa
jest znana jako „krótkopłetwe”. Wyróżniamy tu łopatkę, płomyka,
rakietkę oraz igiełkę.
Tak więc konkurencja w obrębie owych trzech grup jest spora,
kreując zawsze rywalizację i wielkie widowisko podczas Mistrzostw
Europy. Jakkolwiek muszę tu nadmienić, że istnieją dwa, jakby
równorzędne, rodzaje konkursów gupika, usankcjonowane przez
IKGH. Oba opierają się o te same standardy i grupy. Po pierwsze, zawodnicy rywalizują w mistrzostwach par, podczas których
wystawiają dobraną parę ryb – samca i samicę. Po drugie zaś,
istnieją gupikowe mistrzostwa trójek, czyli zawody, na których
hodowcy pokazują same samce – swoje najlepsze „tria męskie”. Ten
ostatni rodzaj zmagań konkursowych stanowi chyba największe
wyzwanie – to po prostu pierwsza liga wszystkich możliwych
konkursów gupika.
Czy obecnie przewiduje się jakieś znaczące zmiany w obrębie
IKGH – na przykład zgłoszenie nowego standardu gupika?
IKGH to najlepiej zorganizowana, a zarazem najbardziej otwarta,
demokratyczna i transparentna organizacja gupikowa na świecie.
Obecni członkowie mają możliwość sugerowania wielu poczynań grupy i wpływania na zmianę zasad. Tak naprawdę jesteśmy
jedynym klubem, który ma kompetencje i uprawnienia do rewizji i zmieniania standardów. Na przykład Half Moon Tail został

80

uznany za nowy obowiązujący standard właśnie w tym roku w następstwie swojej popularności szerzącej się wśród indywidualnych
hodowców gupika i w poszczególnych klubach członkowskich.
Jaka jest różnica pomiędzy gupikami pokazywanymi na wystawach czy konkurującymi na Mistrzostwach Europy a tymi,
które można kupić w zwykłym sklepie zoologicznym? Czy dzieli
je wielka przepaść?
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Podstawowe pytanie brzmi: jaka jest różnica pomiędzy dobrze
prowadzonymi rasami, pochodzącymi z profesjonalnych hodowli, a przeciętnymi rybami kupowanymi w sklepach akwarystycznych. Komuś postronnemu moja odpowiedź może się
wydać błaha i niewiążąca. Niemniej jednak, gupiki ze sklepów,
statystycznie rzecz biorąc, noszą w sobie więcej patogenów i cierpią na większą liczbę chorób. To zrozumiałe, ponieważ, krótko
mówiąc, są one hodowane na masową skalę. W nieprzebranej
ilości trzymane są one nierzadko w gorszych warunkach. Podczas
gdy gupiki wysokiej klasy są trzymane przez hodowców w dobrych warunkach i skrupulatnie poddawane indywidualnej selekcji w celu poprawienia ich cech. Niektórzy ludzie mówią,
że w zasadzie w trzech miejscach na świecie hoduje się gupiki
naprawdę wysokiej klasy. Ale według mnie powinno się mówić
raczej o czterech takich „regionach” na globie. Po pierwsze, mam
na myśli Stany Zjednoczone. Pierwszą grupą jest zatem tamtejsza
organizacja, International Fancy Guppy Association (IFGA).
Amerykanie dobierają do selekcji, rozmnażają i uzyskują ryby
bardzo efektowne pod względem wielkości i koloru. W Europie,
gdzie „rządzi” IKGH, pilnuje się raczej mniejszych rozmiarów i zwraca baczną uwagę na kształty, proporcje i jakość kolorów.
Trzeci uznany region gupikowego świata to oczywiście Azja.
Tamtejsi hodowcy mają skłonność do uzyskiwania wciąż nowych
odmian i wariantów kolorystycznych. I wszystkie te „regiony”
mogą się poszczycić naprawdę pięknymi rybami.
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Ale nie możemy zapominać o docelowej
podaży detalicznej – to znaczy o gupikowych farmach, które na masową
skalę „produkują” gupiki sprzedawane
potem w sklepach. Za nimi stoją przecież często znakomici hodowcy, którzy
konsekwentnie rozmnażają wiele ryb
uważanych przez siebie i kupujących za
bardzo ciekawe pod względem zarówno
kształtu, jak i koloru. Te gupiki różnią
się wprawdzie od naszych – kształty ich
płetw odbiegają bowiem od uznawanych
na konkursach i wystawach standardów –
ale ja uważam, że właśnie w tym przypadku możemy mówić o czwartym „regionie”.
Dwadzieścia lat temu na farmach zaczęto
„produkcję” dobrej wielkości Triangle
Tails, których przeznaczeniem miały
być sklepy w Ameryce. Obecnie jednak
ich ogony są mniejsze i nie tak kanciaste, a bardziej zaokrąglone, gdyż okazało
się, że w tej formie są one mniej podatne
na uszkodzenia i infekcje podczas transportu. I oczywiście można ich więcej
pakować do pojemników wysyłkowych!
A co możemy powiedzieć o różnicach w standardach ryb – europejskich,
azjatyckich i amerykańskich?
To dość skomplikowane, ale w tych odmiennych na pozór standardach istnieje,
paradoksalnie, sporo podobieństw. W Europie, co już wiemy, obowiązuje trzynaście standardów, które bazują na różnych
kształtach ogona. W Stanach Zjednoczonych mamy zaś triangle podzielone
według różnych rodzajów kolorów, co
daje tam niejako osobne klasy (Blue,
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Green, Red, Halfblack, Multicolour
itd.). A dalej istnieje także osobna klasa dla welona oraz dla grupy gupików
mieczowych (i tu uwaga: dolny miecz,
górny miecz i dwumiecz są oceniane razem). I to w zasadzie wszystko – znane
nam krótkopłetwe i pozostałe długopłetwe nie są brane pod uwagę, na tamtym
kontynencie praktycznie nie istnieją.
Natomiast w Azji, owszem, spotyka się
wszystkie europejskie standardy. Jednak
Azjaci często organizują klasy gupików
na podobieństwo wzorców amerykańskich, gdzie decydującą rolę różnicującą
odgrywają po prostu poszczególne kolory
triangla. W sumie mogą poszczycić się
oni posiadaniem 20–28 klas – czyli tyle
jest potem trofeów na zawodach. Poza
tym ich różne gupiki cechują się rozciągniętymi płetwami. Są to takie rodzaje,
jak: Swallow Tail, Crown Tail czy Ribbon
Fin. Hodowcy z Azji akceptują wreszcie
czy wręcz lubią wysoką płetwę grzbietową
oraz żaglową płetwę grzbietową.

Z kolei sam sposób oceniania gupików na zawodach jest prawie
wszędzie taki sam. Wszyscy sędziowie, gdziekolwiek by się nie
znaleźli, biorą pod uwagę wielkość oraz kształt i kolor – zarówno
ciała, jak i płetw: ogonowej i grzbietowej. Oczywiście punkty
przypisane poszczególnym cechom czy aspektom mogą się minimalnie różnić w zależności od kontynentu, ale też oka i preferencji sędziego – i to wszystko! Bo przecież schematyczne
rysunki standardów z tych trzech części świata są do siebie
bardzo podobne. I chociaż mówi się, że ogony u triangli według
ustaleń IFGA są znacznie większe, niż ma to miejsce w kontekście
pozostałych standardów, to – gdy się bliżej temu zagadnieniu
przyjrzymy – pogłoska okazuje się nieprawdziwa. IFGA zakłada
bowiem następujące proporcje: wielkość ogona do rozmiarów
ciała powinna być jak 1:1. Z kolei IKGH uznaje wprawdzie, że
ogon powinien odpowiadać w 80% długości ciała, ale nie ma tu
niezgodności, bo diabeł, jak to zwykle bywa, tkwi w szczegółach, czyli w pomiarach. A mianowicie: IKGH mierzy płetwę
ogonową od nasady ogona, gdzie jest ciało (ale ogon faktycznie
już się zaczyna), natomiast decydenci w IFGA biorą pod uwagę
wyobrażone linie zapoczątkowane wierzchołkami górnej i dolnej
krawędzi ogona, a w punkcie, w którym te dwie linie się potem
przecinają, rozpoczyna się u nich właściwy pomiar długości ogona.
Jeśli jednak skrupulatnie porównasz obydwa rysunki triangli,
które są sygnowane przez te dwie organizacje, IKGH i IFGA,
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to okaże się, że mamy do czynienia z gupikami o takich samych
proporcjach ciała!
Czy możliwe jest całkowite zrównanie kryteriów i zorganizowanie Mistrzostw Świata Gupika, które zjednoczyłyby zawodników i hodowców z różnych kontynentów?
Ale już został zapoczątkowany i istnieje coroczny konkurs –
World Guppy Contest. Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Europa przyjmują po kolei rolę gospodarza tego pokazu. W 2019 roku organizatorem będzie Bułgaria, w 2018 roku
konkurs odbył się w Brazylii. A w związku z faktem, że mogą
wystąpić małe rozbieżności i drobne różnice w ocenach i dookreślaniu standardów, wszyscy szukamy i wybieramy gupiki o najwyższej
jakości – niezależnie od tego, skąd się wywodzą.
Łatwo dziś zostać jurorem z uprawnieniami do sędziowania
podczas konkursów gupika?
Obecnie jednym z obowiązków IKGH jest ciągłe kształcenie i szkolenie swoich członków oraz danie gwarancji, że sędziowie, którzy
zarejestrują się w IKGH, są kompetentni i zarazem godni sprawowania funkcji sędziego podczas Mistrzostw Europy. Przy czym
każdy klub, np. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce czy
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na Słowacji, ma swoje własne metody
kształcenia – obecnie nie istnieją jakieś
odgórne reguły ani zalecenia tyczące tego,
jak przyszły potencjalny sędzia powinien
osiągnąć wysoki poziom kompetencji. Być
może w przyszłości to się zmieni.
W Wielkiej Brytanii tradycyjnie szkolenie
rozpoczyna się od dwóch prezentacji w programie Powerpoint. Pierwsza objaśnia
wszystkie standardy i opowiada o zasadach IKGH. Podczas drugiej wyjaśnione
zostają szczegóły i zasady kodowania poszczególnych kategorii gupików w ramach
standardów i wariantów kolorystycznych.
Ostatecznie nie ma testu sprawdzającego
ani egzaminu. Nie trzeba się więc szczycić
dobrą pamięcią! A standardy i zasady oceny
ryb są potem dostępne dla jurorów – sędziowie mogą z nich swobodnie korzystać
podczas oceniania i punktowania gupików
na zawodach.

W Zjednoczonym Królestwie wykorzystuje się takich stażystów, czyli kandydatów na pełnoprawnych jurorów, do
sędziowania w brytyjskiej lidze gupików, w ramach której odbywa się w ciągu
roku pięć lub sześć konkursów. Gdy ich
pewność siebie rośnie wraz ze wzrostem
umiejętności (precyzją i szybkością oceniania), możliwe staje się praktykowanie
sędziowania podczas konkursów na poziomie Mistrzostw Europy – jeśli tylko
organizatorzy konkretnych zawodów
wyrażą zgodę.
Oczywiście taki stażysta musi pokryć wszystkie koszty przejazdu,

zakwaterowania w hotelu, wyżywienia itp. A już podczas konkursu może
porównać swoje wyniki z wynikami innych jurorów oraz konkurentów
stażystów. Moim zdaniem, idealna jest sytuacja, gdy wszystkie oceny,
pochodzące od różnych sędziów, oscylują względem siebie w granicach
10% – wtedy możemy mówić o właściwym i wiarygodnym osądzie.
Średnio każdy z pięciu sędziów, oceniających ryby podczas Mistrzostw
Europy, powinien mieć 1/5 oceny usuniętej, ponieważ jest ona albo zbyt
wysoka, albo zbyt niska. Byłbym bardzo szczęśliwy, jeśliby którykolwiek
ze stażystów taki wynik osiągnął. Oczywiście jurorzy wyrażają swoje
opinie i zawsze będą się pojawiały jakieś rozbieżności w ocenach. To
stan pożądany. Bo nie ma przecież osób nieomylnych. Gdyby tylko ktoś
taki istniał, to sam mógłby sędziować na mistrzostwach – on jeden!
I jeśli stażysta odnosi sukces w prawidłowej punktacji i odczuwa
satysfakcję z tego powodu, wówczas macierzysty klub daje przyzwolenie na rejestrację go na liście sędziów IKGH.
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Jaką widzisz przyszłość dla naszego hobby, dla hodowców gupika i w ogóle dla akwarystów? Czy przyszłość rysuje się w jasnych,
czy raczej ciemnych barwach?
Panuje przekonanie, że poszczególni hodowcy i kluby akwarystyczne redukują dziś swoją działalność – zresztą na podobieństwo admiratorów ptaków czy królików. I, mówiąc w dużym uproszczeniu, za ten fakt odpowiada w znacznym stopniu
internet. Jednakże przemysł akwarystyczny wciąż się rozwija,
osiągając przychody rzędu milionów euro co roku. Dlatego
trudno dać wiarę, że nasze hobby obumrze. Notabene wielu
ludzi hoduje inne ryby, niż „skromne” gupiki. I wielu też myśli,
że te „pospolite” ryby są łatwe i proste w utrzymaniu. Niech
jednak się na własnej skórze przekonają, jak to naprawdę jest.
Jeśli hodowałeś dyskowce albo ryby morskie, a pragniesz realnych
wyzwań – spróbuj swych sił z gupikami!
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Steve, wiosną 2018 roku powiedziałeś
mi w Szczecinie, że podoba Ci się Magazyn Akwarium. Czy mógłbyś w kilku
słowach scharakteryzować nasz akwarystyczny periodyk?
Muszę przyznać, że wasz magazyn świetnie
się prezentuje, pokazując wszystkie aspekty i dziedziny współczesnej akwarystyki – bez
faworyzowania czy pomijania którejkolwiek
ze stron. I mogę powiedzieć, że Magazyn
Akwarium jest czymś dobrym i pozytywnym
dla całej naszej akwarystycznej rodziny.
Zdjęcia wykonano podczas Mistrzostw Europy Gupika w Szczecinie i Płocku.
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Aquascaper to
człowiek wrażliwy
na piękno natury
Z Marcinem Zającem, najbardziej utytułowanym
polskim aquascaperem, rozmawia Paweł Czapczyk
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IAPLC 2018 – The Road to
Happines (120 x 60 x 50 cm – 360 l)
rośliny: Hygrophila pinnatifida,
Riccardia chamedryfolia, Eriocaulon
cinereum, Anubias nana Petite,
Taxiphyllum sp. Flame Moss,
Vesicularia dubyana, Bucephalandra
Paweł Czapczyk: Marcinie, miło Cię
gościć na łamach mA. Czy możesz
przybliżyć czytelnikom naszego dwumiesięcznika swoje największe sukcesy w dziedzinie aquascapingu?
Marcin Zając: Cieszę się ogromnie,
iż mogę gościć na łamach poczytnego dwumiesięcznika Magazyn Akwarium. W mojej dotychczasowej dwunastoletniej karierze niewątpliwie
największym sukcesem w dziedzinie aquascapingu okazał się udział w zeszłorocznych zawodach, czyli Polish Aquascaping
Contest 2017. Zająłem na nich pierwsze
miejsce i zostałem najlepszym aquascaperem w kraju. Z kolei w konkursie IAPLC,
który zaliczany jest do mistrzostw świata w dziedzinie aquascapingu, dwukrotnie zostałem najwyżej sklasyfikowanym
Polakiem: zajmując najpierw, tj. w 2016
roku, 67. miejsce, natomiast w tym roku
pobiłem własny rekord, plasując się ostatecznie na 61. pozycji.

Kiedy powstało Twoje pierwsze akwarium. Jak wyglądało?
Akwaria posiadałem od najmłodszych lat.
Jednak nie były to „powalające” aranżacje,
gdyż w tamtych czasach aquascaping nie
istniał w dzisiejszym rozumieniu tego
słowa. Zresztą wiedza dotycząca aranżacji
też wtedy była inna, dużo skromniejsza . Tak czy owak, jako młody adept
akwarystyki, cieszyłem się z posiadania
zbiornika.
A kiedy konkretnie zainteresowałeś się
akwarystyką w stylu naturalnym?
Akwarystyką naturalną zainteresowałem się dwanaście lat temu, a to dzięki Takashiemu Amano. Jego aranżacje,
koncepcje wystroju zbiorników i sposób
mówienia o aquascapingu bardzo mnie
zainteresowały. Poczułem niesamowitą
pasję i odczułem w sobie tęsknotę za
pięknem, jakie rodzi się i ukazuje podczas
tworzenia takich akwariów. Właściwie

dekoracje: korzenie, kamienie,
piasek kwarcowy
podłoże: Tropica Aquarium Soil
nawożenie: Tropica Specialised
Fertiliser
oświetlenie: Maxspect RazorF
175 W 7000 K
CO2: butla wysokociśnieniowa
filtracja: 2x Oase Biomaster
Thermo 600
ryby: Hemigrammus bleheri
krewetki: Caridina multidentata
(Caridina japonica)
Akwarium IAPLC 2017 – Land
Slate (120 x 60 x 60 cm – 432 l)
rośliny: Hemianthus callitrichoides
Cuba, Riccardia chamedryfolia,
Fissidens fox
dekoracje: łupek filitowy, piasek
kwarcowy
podłoże: Tropica Aquarium Soil
nawożenie: Tropica Specialised
Fertiliser
oświetlenie: Maxspect Razor
R420r 300 W 8000 K
CO2: butla wysokociśnieniowa
filtracja: 2x Tetra EX 1200 plus
ryby: Paracheirodon simulans
krewetki: Caridina multidentata
(Caridina japonica)

yaółnocna

wtedy uświadomiłem sobie, że chciałbym,
aby aquascaping stał się moim życiem,
moją przyszłością.
Z jakiej aranżacji jesteś najbardziej
dumny? Ile czasu zabrało Ci jej przygotowanie?
Nie do końca jestem zadowolony ze swoich aranżacji. Przecież zawsze znajdzie
się coś, co mogłem zrobić lepiej. Jednak w każdy hardscape wkładam całe
swoje serce, poświęcając tyle czasu, ile
dana aranżacja tego wymaga.
Co pozostaje Twoim głównym źródłem
inspiracji?
Szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się
biorą pomysły, chyba same przychodzą do głowy. Po prostu pojawia się
myśl, idea, a ja ją realizuję. Bardzo lubię
obserwować naturę i to ona właśnie
pobudza moją wyobraźnię. Mam swoje
ulubione miejsca, w których szukam
inspiracji.
Czy masz swoje ulubione dekoracje i rośliny?
Lubię wszystko, co tylko daje się wykorzystać w aquascapingu. Po prostu do
danej aranżacji używam roślin i dekoracji,
które najbardziej pasują mi do konkretnej
wizji. Często wymaga to wielogodzinnych
przygotowań i takiego doboru skał czy
korzeni, aby w finale powstał nietuzinkowy hardscape. Często przygotowuję

je w kilku etapach, żmudnie łącząc detale
ze sobą, W taki sposób – na konkurs
IAPLC 2016 – kleiłem silikonem potłuczony wcześniej łupek filitowy. Tworzyłem motywy skalne, które w dalszym
etapie łączyłem ze sobą, aby ostatecznie
stworzyć masyw górski.
Preferujesz jakiś określony format i wymiary akwarium? Czy raczej dopasowujesz swoją wizję do zastanej pojemności
zbiornika?
Owszem, są wymiary akwariów, które
bardziej preferuję, i takich staram się
używać w swoich aranżacjach, choć
– z drugiej strony – trzeba przyznać, że
trafiają się wyzwania i wtedy pomysły
dopasowuję pod konkretne akwarium.
Preferuję akwaria głębsze, a mój ulubiony
wymiar zbiornika to 120 x 60 x 50 cm.
Pozwala on na ułożenie naprawdę fajnej
aranżacji z odpowiednią głębią i przestrzenią.
Czy rodzajem, kierunkiem i intensywnością oświetlenia można „zdziałać
cuda”?
Światło odgrywa w akwarystyce istotną
rolę, ale bez przesady: nie jest jedynym
wyznacznikiem sukcesu w prowadzeniu
zbiornika. Na ten sukces składa się w końcu wiele czynników, które pozwalają
trwać i rozwijać się tak złożonemu ekosystemowi, jaki zamykają w sobie szyby
akwarium.

Na jakim podłożu najczęściej pracujesz?
Od kilku lat większość akwariów prowadzę w oparciu o cały system duńskiego
producenta Tropica.
Czym – oprócz oryginalnych pomysłów, poczucia estetyki oraz umiejętności wręcz geometrycznego planowania – powinien cechować się rasowy
aquascaper?
Oprócz wskazanych przez Ciebie czynników, Pawle, nader istotną kwestią jest
dla mnie wielka wrażliwość na otaczające
nas piękno natury.
Rozmawiamy na kilka dni przed drugą
edycją PAC. W zeszłym roku zdobyłeś
pierwsze miejsce, czego spodziewasz
się po obecnej edycji?
Cieszę się bardzo, że ponownie będę
mógł uczestniczyć w PAC. Czuję się
mocny i dobrze przygotowany do zawodów i stać mnie na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu.
Od redakcji: Ostatecznie Marcin Zając,
tak jak przewidywał w rozmowie z mA,
zajął pierwsze miejsce w PAC 2018.
Gratulujemy!
Akwarium IAPLC 2016 –
Mountain Stream (150 x 55 x 45
cm, 371 l)
rośliny: Micranthemum Monte
Carlo
dekoracje: kamienie, piasek
kwarcowy
podłoże: Tropica Aquarium Soil
nawożenie: Tropica Specialised
Fertiliser
oświetlenie: 4 x 80 W t5
CO2: butla wysokociśnieniowa
ryby: Paracheirodon axelrodi
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PAC 2017 (60 x 30 x 35 cm – 63 l)

dekoracje: łupek filitowy

W 7000 K

rośliny: Hemianthus callitrichoides
Cuba, Hygrophila pinnatifida,
Eleocharis sp. Mini, Fissidens fox,
Anubias nana Petite, Riccardia
chamedryfolia, Bucephalandra

podłoże: Tropica Aquarium Soil

CO2: butla wysokociśnieniowa

nawożenie: Tropica Specialised
Fertiliser

filtracja: Oase Biomaster Thermo 250

oświetlenie: Maxspect Razor R4F 55

ryby: Hyphessobrycon loretoensis

magazyn akwarium
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MIŁOŚĆ
do żółwi,
SZACUNEK

dla krokodyli
część pierwsza*

Z Adamem Hryniewiczem,
kierownikiem Herpetarium
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie i koordynatorem
projektu introdukcji żółwia
błotnego w Polsce, rozmawia
Paweł Czapczyk
PAWEŁ CZAPCZYK: Panie Adamie,
rola ogrodów zoologicznych sprowadza się dziś coraz częściej do edukacji
– z jednej strony, a z drugiej – do stwarzania odpowiednich warunków do
życia zwierzętom ginącym w naturze.
Kolejnym etapem może być wsiedlanie konkretnych gatunków do środowiska naturalnego. Pan prowadzi program reintrodukcji żółwia błotnego...
Adam Hryniewicz: Panie Pawle, powinniśmy raczej mówić o „introdukcji”, gdyż
nie wypuściliśmy przecież żółwi w miejscu, w którym one ponad wszelką wątpliwość kiedyś występowały. Wprawfot
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Co zdecydowało o wyborze akurat
tego gatunku?
Żółwia błotnego? To bardzo proste: ja
kocham żółwie, a tylko ten jeden żółw
fot

.
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Łukasz Szczęsny i Mieczysław Kurowski
transportują żółwie na wyspę
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A kiedy dokładnie zrodził się pomysł, który doprowadził do pierwszej w Polsce introdukcji żółwia
błotnego?
Wszystko zaczęło się piętnaście lat
temu od programu czynnej ochrony tego
gatunku na Mazowszu. W miarę zdobywania stosownej wiedzy zmodyfikowaliśmy zresztą niektóre nasze działania.
Zapewne warto pomyśleć o introdukcji
czy reintrodukcji żółwia błotnego również w innych rejonach kraju, ale my
ograniczamy się tylko do terenów Mazowsza, gdyż działania na szeroką skalę
stanowiłyby dla nas, jednej czy kilku osób,
zbyt duży wysiłek.

fot

dzie zasiedlały one ogólnie ten rejon
Mazowsza, ale czy dokładnie to miejsce
było penetrowane przez żółwia błotnego
– nie potrafię powiedzieć. Bezpieczniej
jest zatem mówić o restytucji gatunku
lub o tworzeniu nowych populacji czy
nowych siedlisk.

Jeden z młodych żółwi introdukowanych na Mazowszu
w maju 2018 roku

jest naszym gatunkiem rodzimym. Wcale nie było więc wyboru
– był natomiast obowiązek i konieczność.
Jak zatem wytypowano akwen do introdukcji? I co przede
wszystkim brano pod uwagę?
Rozpatrywano kilka aspektów. Głównie bazę pokarmową,
spokój i komfort życia. Ale wyjaśniając rzecz nieco bardziej
szczegółowo, musiał to być – po pierwsze – zbiornik wodny, w którym woda utrzymuje się przez cały rok – to znaczy
latem nie wysycha, a podczas nawet bardzo srogiej zimy nie
zamarza. Po drugie, sprawdzono, czy żółwie będą miały tam
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Żółwie błotne są z powodzeniem
rozmnażane w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym w Warszawie
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A kiedy w ogóle pierwszy żółw błotny przyszedł na świat w warszawskim
zoo?

fot

możliwość wygrzewania się na słońcu
– najlepiej na ustronnej i niedostępnej
ludziom wysepce. Po trzecie, wzięto
pod uwagę walory turystyczne miejsca
– to znaczy wytypowano taki zbiornik,
który nie będzie obarczony presją ani
turystyczną, ani wędkarską. Po czwarte,
przebadano to miejsce pod kątem obecności drapieżnych ryb i ewentualnych
konkurentów pokarmowych. Po piąte,
sprawdzono, czy w tym rejonie znajdują
się dobre miejsca na lęgowiska, czyli łachy piaszczyste o odpowiedniej wystawie
słonecznej. Ostatecznie do ścisłego finału
przeszły dwie lokalizacje. A która z nich
zwyciężyła? – oczywiście z wiadomych
względów tego nie powiem.

Para żółwi błotnych w warszawskim zoo
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Docelowy akwen, w którym
nastąpiła pierwsza w Polsce
introdukcja żółwia błotnego
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Dyrektor warszawskiego zoo dr Andrzej Kruszewicz i wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podczas introdukcji

Dokładnej daty nie pamiętam, ale było to kilkanaście lat temu.
Posiadanie i rozmnażanie tego gatunku nie było początkowo
naszym celem. Ale różni ludzie przynosili „niedobitki” żółwi
znalezione nad wodą lub zakupione na bazarze (były to żółwie
niewiadomego pochodzenia, najprawdopodobniej przywiezione
ze Wschodu). W ten sposób trafiały one do warszawskiego
zoo i innych tego typu placówek w Polsce. Mieliśmy wtedy grupkę
żółwi i raz samica złożyła jajo do wody, które potem odłożyliśmy
na parapet, myśląc, że nic z niego nie będzie. Ale powiem Panu,
że jeśli się na coś dmucha i chucha, często nie ma satysfakcji, a jak
do czegoś nie przykłada się ręki i serca, efekty mogą być zadzifot

.
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wiające. Tak właśnie stało się i tym razem:
pół roku później z owego jaja wykluł się
żółw błotny, nasz „pierworodny”.
Dzisiaj można podziwiać żółwie błotne w terrarium, ale powstaje u was
specjalna strefa żółwiowa na wolnym
powietrzu. Kiedy zostanie ona oddana żółwiom do użytku?
Wszystko zależy od wykonawcy. W trakcie budowy pojawiły się boŻółwiowy biotop

Żółw błotny (Emys orbicularis)
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.
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wiem pewne problemy natury technicznej. A całość projektu sprowadza się do
oddania dwustu pięćdziesięciu metrów
kwadratowych, na których zapanują warunki maksymalnie zbliżone do naturalnych. Żółwi – a zakładamy, że będzie
tu żyć najwyżej dwanaście dorosłych
osobników – nie będzie trzeba na zimę
odławiać i przenosić do pomieszczeń,
czyli sztucznie zimować. Wszystko ma
się więc odbywać na jednym wybiegu
ekspozycyjno-hodowlanym. Żółwie przechodzić tam będą pełen cykl biologiczny:
zimowanie, wybudzanie się, gody, składanie jaj, klucie się młodych i... kolejne
zimowanie.

.
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Pytałem o inne gatunki rodzime, bo skądinąd wiem, że pasjonuje się Pan również gniewoszem plamistym. Informacje o liczebności tego węża w Polsce są sprzeczne. Jak jest
naprawdę?
Ba, nie potrafię powiedzieć, jaka jest rodzima populacja tego
gatunku. Od trzech lat „uganiam się” za gniewoszem, lecz cały

fot

Czy w planach macie introdukcję jakichś kolejnych gatunków, które są
zagrożone wyginięciem?
Na razie o tym nie myślimy. Przypomnę, że majowa introdukcja żółwia błotnego, której Pan był świadkiem, to w ogóle pierwsze wsiedlenie
– przedsiębrane w majestacie prawa
– tego rodzimego gatunku, który figuruje w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Nikt przed nami tego nie robił,
jesteśmy zatem pionierami i być może
popełniliśmy jakieś błędy, które dopiero

czas zweryfikuje. Póki co, cały proces usilnie monitorujemy,
koncentrując się na poszerzaniu wiedzy właśnie w kierunku
tworzenia w przyszłości nowych siedlisk i nowych populacji
tego gatunku.

Płoszczyca, zwana skorpionem wodnym, bywa
wskaźnikiem czystości wody
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pierwszy sezon zszedł mi na poszukiwaniach. I dopiero od dwóch lat obserwuję go w jednym rejonie. O ile wiem,
nikt dotąd profesjonalnego monitoringu
czy inwentaryzacji siedlisk pod kątem
występowania tego węża na Mazowszu
nie prowadził. Jeszcze zatem za wcześnie na reintrodukcję czy introdukcję
– najpierw trzeba znaleźć dogodne dlań
siedliska i poznać jego preferencje oraz
warunki życia. Ku temu kieruję obecnie
cały mój wysiłek. A odpowiadając na pytanie: gniewosz, czyli miedzianka, może
być nawet liczniejszy, niż przypuszczamy.
Może wystarczy ochrona bierna, a on,
nieniepokojony, sam sobie da radę?
Nawiasem mówiąc, w literaturze
przedmiotu często jeden autor powtarzam za drugim niesprawdzone informacje, niemające odzwierciedlenia w naturze.

Para żółwi błotnych w warszawskim zoo

paweł

niewiczem, poświęcona płazom i gadom
egzotycznym i ekspozycji w Herpetarium
warszawskiego zoo, ukaże się w następnym
numerze mA.

.

* Druga część rozmowy z Adamem Hry-
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Ja tego węża widziałem ostatni raz
w zeszłym roku w… łódzkim zoo.
No właśnie. My w Warszawie też mieliśmy „eskulapy”. Musimy jednak pamiętać, że w naszych ogrodach pojawiają się
przedstawiciele zarówno rodzimej populacji, jak i węże z południa Europy. Polska
enklawa stanowi bowiem północny zasięg
występowania tego ciepłolubnego gatunku – klimatycznie nasz kraj pozostaje dla
niego wyzwaniem. Należałoby zresztą
zrobić badania genetyczne i stwierdzić,
jaka jest rodzima linia i jak „eskulap” tu
dotarł. Ktoś z naszych herpetologów
musiałby się całkowicie temu wężowi
poświęcić.

czapczyk

A co z wężem Eskulapa? W Polsce
występuje tylko w ramach jednej,
ograniczonej populacji w Bieszczadach. Czy dostrzega Pan szansę na
uratowanie tego gatunku?
Zapewne da się go uratować, ale
ja się wężem Eskulapa nie zajmuję,
gdyż nie sposób prowadzić obserwacje i badania z doskoku, przyjeżdżając na chwilę w miejsce potencjalnego
występowania gatunku. Moja wiedza
jest zatem w tym zakresie taka sama,
jak Pana, czyli ogranicza się do wiedzy
książkowej. Nigdy nie widziałem na
wolności węża Eskulapa…
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MIŁOŚĆ
do żółwi,
SZACUNEK

dla krokodyli
część druga

Z Adamem Hryniewiczem,
kierownikiem Sekcji Wiwarium
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie i koordynatorem
projektu introdukcji żółwia
błotnego w Polsce, rozmawia
Paweł Czapczyk

Adam Hryniewicz autoryzujący pierwszą część rozmowy

Paweł Czapczyk: Panie Adamie, w Insektarium warszawskiego ogrodu zoologicznego eksponowane są głównie karaczany i pajęczaki, ale prawdziwą niespodzianką okazały
się dla mnie mrówki grzybiarki, które – o dziwo – można
zobaczyć gdzie indziej. A mianowicie spacerują one sobie
w akrylowych tulejach w obszernym wiwarium żółwiowym
w Herpetarium.
Adam Hryniewicz: No tak, ale wynika to z faktu, że w pomieszczeniu, w którym zgromadziliśmy bezkręgowce, panują dość
niestabilne warunki temperaturowe, zwłaszcza zimą. Uznaliśmy,
że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zatem umieszczenie
mrówek nad żółwiami, czyli w terrarium, w którym utrzymuje się
ciepłota na poziomie ok. 27°C i w którym notujemy też najmniejsze
roczne wahania temperatury.

Wąż pończosznik
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Ciekawią mnie te mrówki z uwagi na organizację wewnątrz
kolonii i samą produkcję żywności…
O! Nie Pana jednego. Powiem tak: mrówki mamy w zoo od
przełomu lutego i marca i wciąż uczymy się opieki nad nimi.
Grzybiarki najpierw widowiskowo zanoszą do mrowiska płatki
kwiatów i liście różnych roślin, które często są większe i cięższe
od nich samych, by potem karmić nimi hodowane przez siebie
grzyby. I to te grzyby stanowią właściwy pokarm tych mrówek.
Ich społeczność jest wysoce zorganizowana i trochę przypomina
skupisko ludzkie. Ale nasza kolonia jest na razie mała – liczy
sobie około tysiąca osobników. Żeby zaś mrowisko było w pełni
funkcjonalne, mrówek powinno być co najmniej dziesięć tysięcy.
Nasza kolonia się więc cały czas rozwija.
Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się
Wasze krokodyle. W Warszawie eksponowane są bodaj
dwa gatunki: krokodyl krótkopyski i rzadko występujący już
dziś w naturze krokodyl kubański.
Jest jeszcze krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis), pokazywany u nas, a przecież krytycznie zagrożony wyginięciem. Mamy
więc trzy wybiegi i trzy terraria dla krokodyli.

Rzekotka kaskogłowa
fot

.
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Krokodyl syjamski

Opinie na temat tych zwierząt są często krzywdzące…
I to bardzo. Krokodyle są cały czas intensywnie badane. Stanowią
odrębną grupę wśród gadów – są bardziej rozwinięte niż wszystkie
Reptilia, mimo że pojawiły się na Ziemi wcześniej od żółwi. Szczątki
kopalnych krokodyli są pierwotniejsze niż innych znanych dziś grup
gadów, a mimo to budowa ich ciała jest często bardziej doskonała:
mają na przykład twarde podniebienie czy ruchomą wątrobę, która
umożliwia im przesuwanie środka ciężkości, a co za tym idzie:
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Ekipa Herpetarium. Stoją od prawej: Olga Pofelska, Mateusz Kubak, Marta Korczak, Zuza Ziomek
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W Herpetarium można podziwiać
też teju, felsumy, biczogony, agamy,
ale moją uwagę przykuł waran mangrowy. To największa – nie licząc warana z Komodo – jaszczurka na świecie. Co warto o niej wiedzieć?
Panie Pawle – powiem najpierw
ogólnie, że gady dzielimy na żółwie,
węże i jaszczurki. Krokodyle – jak już
wspomniałem – tworzą osobną grupę. I w naszym Herpetarium staraliśmy
się pokazać różnorodność tego świata
gadów, choć jesteśmy ograniczeni, z jednej strony, przestrzenią, a z drugiej – koniecznością przyjmowania, przynajmniej
na jakiś czas, osobników rekwirowanych
przez służby celne.
Natomiast waran, o którego Pan pyta,
należący do jaszczurek, które osiągają

czapczyk

pływanie na różnych głębokościach. Z kolei fascynująca jest komunikacja głosowa
między członkami stada czy pomiędzy
matką a potomstwem. Dochodzi do tego
opieka rodzicielska nad założonym gniazdem, a potem nad młodymi. Krokodyle
zakładają swoiste przedszkola dla swoich
dzieci. Ich inteligencja jest znana – to są
skądinąd jedyne gady dające się tresować.

Anakonda żółta
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Ekspozycja żółwi z mrówkami grzybiarkami
fot
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Żaba gigant, zwana kurczakiem górskim
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Waran mangrowy
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Pyton zielony
spore rozmiary, jako młody osobnik trafił do nas poprzez Straż Miejską. Żyje
teraz u nas, choć nie ukrywam, że przydałoby mu się większe terrarium.
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Zjawiskowo ubarwiony, niewielki,
lecz witalny jest wąż pończosznik.
Jako pierwszy w Polsce rozmnożył ten
gatunek znany Panu Włodzimierz Stanisławski z łódzkiego zoo. Miał on tak
duży ilościowo przychówek, że młodymi pończosznikami obdarowywał potem
różne ogrody i placówki zoologiczne, by
„jego” populacja nie była skoncentrowana w jednym miejscu i nie dochodziło
do „inbredu”. Nasze pończoszniki po-

czapczyk

Warto przyjrzeć się też Waszej kolekcji węży – z pokaźną i masywną
anakondą żółtą na czele.
W terrarium obok znajduje się jeszcze
większy pyton tygrysi, ale odkąd dusiciele upowszechniły się w prywatnych
hodowlach, nie stanowi on dla znawców
żadnej sensacji. A wspomniana anakonda
jest jednym z „naszych dzieci”. Pochodzi z dawnych czasów, kiedy mieliśmy
stado anakond, które z powodzeniem
rozmnażaliśmy.

Wnętrze Insektarium
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Wnętrze Herpetarium
chodzą właśnie od niego. Poprzez swoją
kolorystykę cieszą one oko zwiedzających, a my w pewnym stopniu musimy
liczyć się z ludzkimi gustami i jakoś publiczność do zoo przyciągać.
Osobiście bym jednak zachęcał do
obejrzenia kolekcji żab, które pokazujemy na piętrze. Są to wciąż niedoceniane zwierzęta, ale moda na nie powoli
wchodzi…
Jest wśród nich niemała grupka „kurczaków górskich”…
Powiedzmy od razu, że to reprezentanci gatunku Leptodactylus fallax, zwanego w Polsce również żabami gigantami, bo
czytelnicy pomyślą, że w Herpetarium trzymamy drób. Mam nadzieję, że z tej grupki,
przybyłej do nas kilka lat temu z poznań-

skiego zoo, coś się wyłoni, ale na razie nie będę zapeszać. Oczywiście
moglibyśmy wypełnić terraria kolorowymi drzewołazami i liściołazami,
ale przecież zoo powinno pokazywać różnorodność Anura. Dlatego,
zamiast różnych odmian barwnych reprezentujących jeden rodzaj,
eksponujemy choćby mniej znane rzekotki kaskogłowe czy ropuchy
pomidorowe. Ciekawa jest też żaba mszysta, żyjąca w jaskiniach
czy przy potokach w Wietnamie, ale z uwagi na jej zimnolubność
nie trafiła jeszcze na główną ekspozycję, bo póki co nie możemy jej
zapewnić odpowiednich warunków termicznych i obecnie przebywa
na zapleczu w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Swoją drogą, chciałbym, aby zoo „dorobiło się” w przyszłości
osobnego pawilonu, w którym moglibyśmy eksponować wyłącznie
płazy – i to zarówno bezogonowe, jak i ogoniaste. Przecież taki
Madagaskar, który prawie wszystkim kojarzy się z lemurami,
jest w istocie „wyspą żab”.
Panie Adamie, a gdyby Pan został moim przewodnikiem po
świecie żółwi w warszawskim zoo, to na jakie gatunki powinienem zwrócić szczególną uwagę?

112

fot

.

paweł

czapczyk

Krokodyl syjamski podczas karmienia
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Na wszystkie! Na koniec bardzo złe pytanie Pan mi zadał! Bo wszystkie żółwie
są wspaniałe. I wszystkie gatunki, podgatunki, rasy czy odmiany geograficzne ja
kocham. Te pokryte miękkimi i twardymi
pancerzami, te, które głowę chowają pod
pancerz, i te, które swojej głowy schować
nie mogą… Natomiast gościom pokazuję
naszego Fredka – to żabuti leśny, żółw
brazylijski, który ma swoją historię. Otóż
na bazarze w Ameryce Południowej został
on kiedyś kupiony przez polskich marynarzy za dwa słoiki kompotu renklodowego.
Schwytany na wolności i sprzedawany na
zupę, trafił przez Gdańsk do nas. Fredek
liczy sobie obecnie, jak szacujemy, około
dziewięćdziesięciu lat, czyli prawdopodobnie jest rówieśnikiem Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie.

Z Pawłem Iglewskim,
czołowym polskim
aquascaperem, a także
grafikiem i fotografem,
rozmawia Paweł Czapczyk

Prostota
iwagumi,
precyzja
dioramy

PAWEŁ CZAPCZYK: Pawle, należysz
do grona najbardziej utytułowanych
polskich aquascaperów. Czy mógłbyś
przypomnieć czytelnikom mA swoje
największe osiągnięcia?
Paweł Iglewski: Dziękuję za komplement. Ale jednym tchem wymieniłbym
Ci nazwiska wielu polskich aquascaperów lepszych ode mnie. Międzynarodowe
sukcesy akwarystyczne to, o ile dobrze
pamiętam, 67. miejsce w IAPLC 2012,
zaś na konkursowym placu boju w Polsce
to chyba 4. miejsce w PAC 2017. Jednak
większym bodaj sukcesem od zaciętych
rywalizacji aquascapingowych pozostaje

szerokie grono przyjaciół, jakich przez te wszystkie lata zdobyłem.
Bez uprawiania naszego hobby nie poznałbym wielu naprawdę
wartościowych ludzi, akwarystów, producentów akwarystycznych
(oczywiście również Ty, Pawle, należysz do tego akwarystycznego
grona). Nie wyjechałbym do Japonii na kilka tygodni do siedziby
Aqua Design Amano. Cenię sobie bardzo to grono i darzę je ciepłymi
uczuciami. Nie ukrywam też, jak miło, że zawsze, gdziekolwiek bym
się nie wybrał w kraju czy za granicą, spotykam się z serdecznymi
gestami powitania ze strony akwarystów.
Z których akwarystycznych aranżacji jesteś najbardziej dumny, a które projekty nie spełniły Twoich oczekiwań?
Pamiętam, że moje pierwsze prace na konkursy akwarystyczne, te sprzed dziesięciu lat, napawały mnie dumą. Teraz jednak, z perspektywy dekady, wyglądają one już mniej innowacyjnie.

Z upływem czasu zmalało u mnie na
szczęście napięcie związane z rywalizacją.
Ustąpiło ono satysfakcji z dobrze zrobionych i poprowadzonych akwariów. Realizacja oryginalnych projektów w tej chwili
jest dla mnie większym wyzwaniem i na
poszukiwaniu pomysłów spędzam obecnie
dużo więcej czasu. Wracając do Twojego
pytania: jestem dumny z każdego mojego
akwarium, choć tak naprawdę żadne nie
spełniło moich oczekiwań do końca. I dobrze! – bo dzięki temu wciąż chce mi się
zakładać nowe zbiorniki.
Skąd czerpiesz inspiracje?
Obecnie dużo czerpię z podglądania
natury. Przeglądam wiele zdjęć parków
narodowych, puszczy, mało odwiedzanych terenów skalistych. W naturze
można wiele podejrzeć i czerpać z niej
całymi garściami szczegóły do projektów. Jednak gdy zaczynałem swoją przygodę z aquascapingiem, inspirowałem
się, a raczej podglądałem z rumieńcami
na twarzy akwaria Takashiego Amano, a także najlepsze prace konkursowe
na świecie. Próbowałem kopiować i łączyć pewne elementy w swoich zbiornikach. I tak powstawały moje pierwsze
akwaria naturalne. To dobra metoda
na początek dla każdego. Dopiero po
ćwiczeniach, polegających na uczeniu
się od najlepszych, powinniśmy szukać
własnego stylu.
Czy podczas pracy postępujesz według schematu: po pierwsze – ogólna
wizja, po drugie – precyzyjny szkic
lub plan, po trzecie – układanie na
sucho? Czy odwrotnie: od razu przystępujesz do „mokrej roboty”?
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Podróże
akwarystyczne
CZĘŚĆ I

Obecnie bywa różnie. Nie napinam
się, że muszę za wszelką cenę, rok w rok
startować w konkursach Dzięki temu
luzowi prace nie muszą powstawać na
zawołanie. Jest czas na to, by zrodził
się pomysł. A pomysły pojawiają się
często wtedy, gdy widzę konkretne materiały dekoracyjne. Wówczas zaczyna
mi w głowie świtać wizja, co można
by zrobić ciekawego. Tak powstało miniakwarium „Chopin”. Kawałek drewna od razu skojarzył mi się z wierzbą
nad postacią Fryderyka Chopina, czyli
częścią pomnika w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Powiem Ci, Pawle,
że kiedy masz za sobą doświadczenie
prowadzenia wielu zbiorników, od razu
wiesz, jakie rośliny i zwierzęta będą
pasowały do projektu. Prace powstają
wtedy łatwo. Bywa i tak, że jakieś kawały drewna czy skał na swoją realizację
czekają w kartonie latami. Tak stało
się z moją pracą na tegoroczną edycję
PAC. To, co zobaczycie jako kręgosłup
aranżacji, przeżyło ze mną cztery przeprowadzki i czekało spokojnie ponad
osiem lat na swój dzień, by znaleźć się
pod wodą.
Przechodziłeś
rozmaite
etapy
w akwarystyce naturalnej – które
style okazały się Tobie najbliższe
i dlaczego?
Jeśli chodzi o klasyczne style naturalne, iwagumi i ryuboku, to dla mnie
oba są równorzędnie ważne i lubię
je oba. Każdemu polecam zrobienie
choćby jednego akwarium w kla-

sycznej właśnie postaci, przy zachowaniu zasad tych stylów.
Takie akwaria dają wiele satysfakcji i często bywają dość
łatwe w utrzymaniu. Stanowią też lekcję zasad i podstaw
projektowania.
Który styl obecnie najbardziej odpowiada Twojemu poczuciu estetyki, a który stanowi dla Ciebie największe
wyzwanie?
Mnie bodaj najbliższy jest styl iwagumi. Lubię jego roślinną
prostotę i silny przekaz płynący z dobrze dobranych aranżacji z kamieni. Obserwując wyniki konkursów akwarystycznych z ostatnich
lat, na własne potrzeby wyodrębniłem styl, który nazwałem roboczo
„dioramami akwarystycznymi”. „Dioramy akwarystyczne” to coś,
co może być nie lada wyzwaniem. W tworzeniu takich akwariów
specjalizują się aquadesignerzy z Azji.
Na czym to polega?
Ujmując rzecz najprościej: „dioramy akwarystyczne” sprowadzają się do tysięcy szczegółów, a chodzi o to, by litrami kleju połączyć setki kawałków korzeni i skał ze sobą. Na
końcu powstaje praca do złudzenia przypominająca na przykład drzewo smagane silnym huraganem w skali 1:50. Ta
nowość może być wyzwaniem dla każdego, w tym dla mnie.
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Czy zrobiłem lub zrobię takie akwarium?
Chyba nie, wolę klasyczne budowanie
aranżacji według szkoły japońskiej.
Jakie tworzywo, jakie materiały okazywały się najbardziej wdzięczne podczas obróbki i dekoracji?
Trudno mi odpowiedzieć. Żaden materiał sam z siebie nie stanowi gotowego
projektu i żaden materiał z początku nie
jest wdzięczniejszy od innego. Tylko od
dostępu do dużej ilości surowców i od
naszej właściwej selekcji zależy to, czy
doskonale odwzorujemy własny pomysł. A gdy materiału mamy niewiele z pomocą przychodzą klasyczne style
naturalne – wówczas nie musimy używać
wielkich i wyjątkowo różnorodnych materiałów.
Czy korzenie i konary odpowiednio
preparujesz?
Drewno do akwarium zazwyczaj kupuję, a nie zdobywam w lesie. Wtedy ono
już jest w sposób podstawowy spreparowane. Takie konary wkładam prosto do
akwarium. Nie stosuję technik odkażania
czy gotowania.
Po jakie gatunki roślin sięgasz najchętniej?
Jestem trochę leniuchem. Domowe
aranżacje kreuję zazwyczaj z użyciem
wolno rosnących gatunków epifitów,
kryptokoryn i mchów. Lubię też buce-

phalandry, które ostatnimi czasy osiągnęły na szczęście przystępne ceny. Tropica czy Dennerle, profesjonalni producenci
roślin akwariowych, mają w tym trendzie swój udział – i dobrze.
Import bucephalandr z Borneo, oględnie mówiąc, daje mocno w kość naturalnym siedliskom tych roślin w południowo-wschodniej Azji.
Czy krewetki i ryby muszą być przysłowiową „wisienką na
torcie”, czy też ich rola w aquascapingu może stać się istotna
albo nawet podstawowa?
Jeśli masz na myśli aquascaping konkursowy, to na pewno ryby
nie odgrywają tu kluczowej roli. Choćby z tego powodu, że w wytycznych sędziowskich ich dobór jest często jedynie niewielką
składową ogólnej oceny akwarium. W akwarystyce aquascapingowej
ryby pozostają jedynie dopełnieniem całościowego wyglądu akwarium – muszą pasować wielkością i kolorem do ogólnego pomysłu,
czyli być uzupełnieniem aranżacji. Często zły dobór ryb psuje
całkowicie efekt. Natomiast krewetki – niewielkie i pożyteczne
czyścicielki naszego akwarium – są wdzięcznym wyborem. Zawsze
warto je mieć w swoim akwarium.
Czy wyrafinowany aquascaping – oparty o drogie preparaty
i dekoracje rodem z Japonii – da się pogodzić z tym trendem
w akwarystyce, który określany jest mianem „akwarystyki
biotopowej”?
Wydaje mi się, że sprzęt, preparaty czy dekoracje z Japonii w niczym nie kłócą się z pomysłem na akwarium biotopowe. Niektóre
produkty, takie jak na przykład aktywne podłoża, dzięki swoim właściwościom są wręcz zbawienne dla akwarystów, którzy
chcieliby stworzyć biotop czarnych i miękkich wód Ameryki
Południowej, a nie mają dostępu do wody kwaśnej i miękkiej.
Bezkompromisowi biotopowcy na pewno podniosą zaraz larum,
że gdzie w Amazonce czarne podłoże na dnie rzeki. Ale ja mam
mniej ortodoksyjne podejście do akwarystyki biotopowej. Co do
sprzętu japońskiego, czyli filtrów, lamp, szklanych rurek, mebli

itd., to jego dzisiejsza dostępność umożliwia nam podniesienie
estetyki każdego akwarystycznego kącika. Są to produkty, które
mają przemyślaną konstrukcję i bardzo prosty design. Za to je lubię.
A pamiętasz, Pawle, kto lub co skłoniło Ciebie na początku
do zainteresowania się akwarystyką naturalną?
Młody nie jestem, było to dawno temu, ale pamiętam. Akwaria
zakładałem już wprawdzie wcześniej, a w tamtym momencie (było
to ponad dwanaście lat temu) miałem duże akwarium typu „Malawi”. Ale czegoś mi brakowało. Natknąłem się w internecie na
prace Takashiego Amano i... zaczęło się. Bakcyl został połknięty.
Przydatnych informacji nie było wtedy za wiele. Pamiętam, że
źródłami, z których namiętnie korzystałem, podglądając nowy
trend, stały się dla mnie: strona www ADA Polska oraz fora: holenderskie.pl i roślinyakwariowe.pl. Podobały mi się bardzo akwaria
naturalne wykonane przez Norberta Sabata z Warszawy. Takie były
początki. Wkrótce zaprojektowałem pierwsze akwarium naturalne,
wziąłem udział w pierwszym konkursie akwarystycznym, a potem
wyjechałem do Japonii, osobiście poznałem Takashiego Amano
oraz miałem możliwość wspólnej z nim pracy.
Czy podczas profesjonalnego projektowania zbiorników na
zlecenie zdarzały Ci się zaskakujące sytuacje z klientami?
Możesz podać przykłady?

To, co powiem, na pewno nie będzie
zaskakujące. Najczęstszy problem jest
taki, że klienci przychodzą z drukowanymi z internetu najlepszymi pracami konkursowymi i wymagają tego
samego poziomu wizualnego na co
dzień w swoich akwariach, nie mając
żadnej wiedzy co do pielęgnacji i bez
chęci opłacania późniejszego serwisu.
Takie projekty radzę każdemu sobie
odpuścić. Z zaskakujących sytuacji
mogę wspomnieć kilkunastogodzinne
rozmowy telefoniczne, spotkania i wymiany kilkudziesięciu maili z prezesem
jednej z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Kiedy już ustaliliśmy
warunki umowy, kontrahent zniknął,
przestał odbierać telefony etc. Akwarium nie zostało zrealizowane przeze mnie, za to kilka tygodni później
zrobiła je inna osoba, a przez kolejne
lata zajmowało się nim kilka ekip serwisowych. Zaskakująca dla mnie była
ta cała sytuacja, ale potwierdza ona

przysłowie, że nie garnitur robi z człowieka dżentelmena.
A pamiętasz swój pierwszy prawdziwie „designerski” zbiornik?
Było to akwarium z roku 2007 o wymiarach 60 x 35 x 36 cm, czyli moja
pierwsza praca wysłana na IAPLC.
Zająłem wtedy 193. miejsce. Zarazem
był to designerski zestaw – szkło Opti
White oraz szafka, lampa i filtr firmy
ADA.
Zajmujesz się też profesjonalną fotografią akwarystyczną. Powiedz,
jak należy prawidłowo fotografować akwarium roślinne? I czy masz
jakieś swoje tajemnice dotyczące filmowania oraz wykonywania
zdjęć, które mógłbyś ujawnić czytelnikom mA?
Chętnie podzielę się informacjami, jak
to robię. W końcu wszyscy chcemy naj-

efektowniej utrwalać na fotografiach nasze piękne zbiorniki. Oto
kilka zasad i trików, jakie sam stosuję, by uzyskać dobre zdjęcia
lub kadry do filmów.
Rośliny przycinam na 1–2 tygodnie przed przystąpieniem do
zdjęć. Z kolei na 1–2 dni przed sesją gruntownie czyszczę akwarium i podmieniam wodę. Świeża woda w połączeniu z nawożeniem CO2 powoduje, że rośliny zaczynają intensywnie „bąblować”,
wydzielając tlen – z tego powodu podmiana wody musi nastąpić
najpóźniej dzień przed sesją. Oświetlenie i dozowanie CO2 zmniejszam w dniu sesji.
Samą sesję robię wieczorem, na koniec ustalonego czasu
oświetlania, przy zgaszonym świetle w pomieszczeniu. Usuwam wyposażenie wewnętrzne. Jeśli nie mam do dyspozycji
zewnętrznych lamp błyskowych, używam tylko oświetlenia
znad akwarium. Instaluję też dodatkowe oświetlenie z innych
lamp akwariowych – strumień światła skierowany jest najczęściej z tyłu akwarium w górę i na tło za akwarium. Lampy
przesłaniam w ten sposób, aby światło z nich nie docierało
bezpośrednio do obiektywu. Za akwarium przyklejam niebieski
karton, by osiągnąć efekt gradientu. Aparat ustawiam centralnie
na statywie przed akwarium, obiektyw ma się znaleźć w połowie szerokości i wysokości akwarium. Używam obiektywów
szerokokątnych. Aparat ustawiam w trybie pracy Manual,

natomiast ostrość na punkt w połowie szerokości akwarium; dalej:
przysłona „F” (im większa, tym lepiej: F9–F11 – przy wysokich
przesłonach uzyskamy większą głębię ostrości zdjęcia), czas
1/30 s (minimum) i mniejszy (1/100, 1/200) – im wyższy czas,
tym łatwiej „zatrzymamy w bezruchu” płynące ryby, krewetki.
Dopiero do powyższych ustawień dobieram ISO. Współczesne
aparaty cyfrowe potrafią robić bardzo dobre zdjęcia nawet przy
wysokich czułościach – temperatura barwowa 5500–6000 K.
Wykonuję kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć w formacie zapi-

su JPG + RAW, aby mieć możliwość
wyboru najlepszego ujęcia. Fotografie
wywołuję z plików RAW przy pomocy Adobe Photoshop. Jeśli macie aparat z możliwością zapisu RAW, z całą
pewnością producent przekazał własne oprogramowanie do wywoływania
plików RAW. Podczas wywoływania
możecie skorygować zniekształcenie

beczkowe szerokokątnego obiektywu,
poprawić barwy czy też ostrość zdjęcia.
Niebieskie fale na powierzchni zbiornika powstają przy pomocy suszarki do
włosów, z której strumień powietrza
kieruję na taflę wody.
Zastosowanie powyższych zasad z całą
pewnością ułatwi zrobienie dobrego zdjęcia lub ujęć filmowych.

Powiedz na koniec: jakich wyzwań byś sobie życzył w najbliższej i trochę dalszej przyszłości. Co chciałbyś, aby Ci ona
przyniosła?
Wyzwanie akwarystyczne na tę jesień to poprawienie mojego wyniku w konkursie PAC, który odbędzie się w Wrocławiu, i wskoczenie na pudło – notabene rywale w tym roku są
wyjątkowo mocni! Podobno nagrodę dla najstarszego uczestnika
mam zagwarantowaną. A w dalszej przyszłości: powrót do
niezwykle trudnej, z roku na rok coraz trudniejszej, rywaliza-

cji w IAPLC. A na następne lata? Chciałbym, aby przyniosły
one dużo zdrowia mojej rodzinie i mnie. Pragnąłbym też
jeszcze w życiu akwarystycznym i zawodowym dokonać dużo
więcej, niż udało mi się do tej pory.
Na koniec pozwól, Pawle, że podziękuję Ci za zaproszenie do
wywiadu i za to, że na łamach mA mam okazję pokazać swoje
prace. Czytelnikom życzę zaś jak najwięcej akwarystycznego
zapału, uporu w realizacji projektów i samych przyjaciół. Pozdrawiam Was i do zobaczenia na hobbystycznym szlaku życia.

Światło
i wilgoć,
czyli serce i płuca
terrarium
Z Ricardem Segarrą Sánchezem,
aranżerem tropikalnych światów
i terrarystą z Hiszpanii, rozmawia
Paweł Czapczyk
Paweł Czapczyk: Jakie były początki Twojej pasji terrarystycznej i co sprawiło, że zająłeś się zakładaniem i aranżowaniem wiwariów?
Ricard Segarra Sánchez: Tak naprawdę początków mojej pasji terrarystycznej należy upatrywać w chwili, kiedy zająłem
się zwierzętami terrariowymi, obdarzając miłością zwłaszcza
gady. I potem przez piętnaście lat przypatrywałem się życiu
najróżniejszych gadów i zajmowałem się rozmaitymi innymi
kręgowcami w wiwariach. Zarazem coraz mocniej uświadamiałem sobie, że rzadko kiedy środowisko naturalne zwierząt
zostaje w niewoli prawidłowo odtworzone. Właśnie wtedy
zapragnąłem odwzorowywać konkretne biotopy, by żywi mieszkańcy dobrze się w terrariach poczuli. I oczywiście wówczas
zainteresowałem się terrariami tropikalnymi, wilgotnymi, poprzerastanymi bujną i soczystą roślinnością.
Jaki jest Twój ulubiony typ wiwarium?
Najbardziej lubię wiwaria wysokie. Najchętniej sięgam po
takie, których długość jest o połowę mniejsza niż ich wysokość.
Często wizualizuję sobie w głowie, jeszcze zanim przystąpię do
konkretnych działań aranżacyjnych, takie wertykalne zbiorniki,
których odpowiednia wysokość umożliwia potem wsadzenie do
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środka pni i konarów z występami, na
których z kolei świetnie sadzi się bromelie.
Czym się kierujesz podczas aranżacji
wnętrza – próbą odtworzenia specyficznego biotopu czy raczej chęcią
odwzorowania po prostu pięknego
krajobrazu naturalnego?
Zawsze podczas pracy mam przed
oczyma bardzo wyraźne obrazy: albo są
to brzegi amazońskich rzek, albo gęste
lasy deszczowe Kostaryki czy Nikaragui. I jeśli tylko mam po temu okazję,
próbuję wspomniane środowiska odwzorować w przygotowywanym akurat
terrarium.
Jako elementu konstrukcyjnego i dekoracji często używasz korka. Czego
jeszcze? I jakie drewno, korzenie i gałęzie można znaleźć w Twoich aranżacjach?
Żeby zrobić solidną podstawę całej
konstrukcji wewnętrznej w terrarium,

używam żywicy, do której przekonałem się po wielu latach prób i testów. Łączę ją z korkiem, co daje w efekcie pożądaną teksturę
tła i podstawy, a także pozwala zaprojektować i dobrze imitować
korzenie i gałęzie drzew, które potem wynurzają się niejako z dna
albo wychodzą wprost ze ścian wiwarium. Stosuję też – jak w swoim
największym terrarium o długości 250 cm – naturalne korzenie
winorośli właściwej, pochodzącego z obszarów namorzynowych
mangrowca oraz korzenie bagienne z Amazonii.
Po jakie podłoże sięgasz czy raczej: jaki substrat stosujesz
w zakładanych przez siebie wiwariach?
Wiesz Paweł, wszystko zależy od warunków, które chcę wykreować i które mają docelowo panować w konkretnym zbiorniku.
Jeżeli utrzymujący się wewnątrz mikroklimat ma być bliski środowisku suchemu, na przykład – półpustynnemu, postępuję rzecz
jasna inaczej, niż wtedy, kiedy zakładam terrarium wilgotne. Tak
czy owak – najważniejsza sprawa w niewielkich wiwariach to
każdorazowo warstwa drenażowa, umożliwiająca odprowadzanie
nadmiaru wody. W tym celu najczęściej robię w terrarium podwójne
dno (jedno prawdziwe, a drugie, dolne – fałszywe). Na samym dole
gromadzi się wówczas woda, której można się od razu pozbyć,
odprowadzając ją dzięki otworowi odpływowemu. To dolne dno
stanowi u mnie drobna, jakby podwieszona, metalowa i nierdzewna
krata, wykonana najczęściej z aluminium. Na nią kładę włókno

kokosowe lub sprasowaną miazgę kokosową, a w dalszej kolejności moszczę
soczyście zielony mech. Można powiedzieć, że ta wierzchnia warstwa podłoża, czyli zieleń mchu rozpościerająca się
na całej powierzchni, stanowi mój znak
rozpoznawczy. W tak przygotowanym
terrarium mogą zamieszkać jaszczurki
pokroju gekonów orzęsionych (Correlophus ciliatus). Jeśli jednak szklany dom
mają zasiedlić drzewołazy – ściółkuję
dno liśćmi dębu. Dodam, że jeśli w dnie
terrarium nie ma otworu i pozostaje ono
bezodpływowe – stosuję keramzyt jako
warstwę drenażową. Dzięki drobnooczkowej siatce metalowej nie łączy się
on i nie miesza z włóknem kokosowym.
Twoimi ulubionymi roślinami naczyniowymi są…
Wskażę przedstawicieli dwóch rodzajów, których po prostu uwielbiam i bez
których nie wyobrażam sobie terrariów z żywymi, a rozrastającymi się ro-
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ślinami. Pierwszy rodzaj stanowi fitonia. Gatunki reprezentujące
tę grupę mogą tworzyć piękny i zróżnicowany kolorystycznie
kontrast dla zieleni mchów. Natomiast drugą szczególnie przeze
mnie lubianą rośliną jest neoregelia Fireball. Co tu dużo mówić: ta
roślina to trwała, odporna i spektakularna ozdoba każdego terrarium.
Bez neoregelii i innych roślin bromeliowatych nie ma co,
Twoim zdaniem, zakładać wertykalnych terrariów imitujących biotop lasów deszczowych?
Chyba tak. Uważam, że bromeliowate stanowią podstawę każdej
tropikalnej obsady roślinnej w wilgotnych zbiornikach odwołujących się do siedlisk Ameryki Środkowej czy Ameryki Południowej.
Już o tym mówiliśmy, ale czy mógłbyś postawić „kropkę
nad i” i powiedzieć: co daje zastosowanie mchów w wystroju
terrarium i konkretnie jakich rodzajów używasz?
Mógłbym żartobliwie odpowiedzieć, że właśnie dla nacieszenia swych
oczu widokiem rozrastających się mchów zakładam terraria. Bo ilekroć

mam taką możliwość i okazuje się ona korzystna dla hodowanych zwierząt – mchy
niepodzielnie zaczynają królować w moich zbiornikach. Zazwyczaj wykorzystuję
dwa mchy z klasy Andreopsida i podklasy
Bryidae. One zawsze doskonale przystosowują się do warunków środowiskowych
panujących w wiwariach. W dodatku końcowy efekt wizualny z ich udziałem jest
niezrównany.
Jaki typ światła lub jaki system oświetleniowy preferujesz w zastosowaniu
do współczesnej terrarystyki?
W ciągu tych lat, kiedy zakładałem
terraria i zbierałem najróżniejsze doświadczenia, jasne się dla mnie stało,
że sercem wszystkich oszklonych tro-

Ak

wa

riu

m

pikalnych oranżerii domowych jest
światło. I że nigdy nie staniemy się posiadaczami spektakularnego, budzącego
zachwyt wśród znajomych wiwarium,
jeśli nie zapewnimy naszym roślinom
silnego i wydajnego oświetlenia. Z czasem zacząłem sam praktykować na tym
polu i obecnie sprzedaję własne systemy
oświetleniowe innym.
Zazwyczaj używam pasków LED, które
są bardzo wygodne w użyciu i łatwe w instalacji; a co więcej, dają wystarczający
zakres światła nawet jak na potrzeby wymagających gatunków roślin – efekt bywa
zaiste zaskakujący. I tylko podczas wielkich wystaw i ekspozycji oraz naprawdę
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dużych realizacji terrarystycznych używam specjalnych podwieszanych i wielowatowych paneli o dużej mocy.

A jaką rolę w aranżacji terrarium i zarazem zapewnieniu
odpowiedniej wilgotności powietrza odgrywają wodospady, strumienie i małe oczka wodne?
Osobiście nie przepadam za stosowaniem fontann, wodospadów czy cieków wodnych w terrariach. Nie jestem też szczególnym zwolennikiem oczek wodnych, w których tworzą się
zastoiny i gromadzi się stara woda. Woda w paludariach jest
oczywiście naturalnym siedliskiem różnych płazów, ale też
domem i wylęgarnią bakterii…
Co było Twoją ostatnią pracą?
Był nią cały frogroom, czyli „pokój dla żab”. Składał się
on z dwudziestu jeden szklanych terrariów tropikalnych prze-
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Czy każde duże terrarium wilgotne
powinno mieć zainstalowany system
samoczynnego zraszania?
Owszem. Jeśli oświetlenie uznamy za
serce wiwarium, to wilgotność w nim
panującą (za sprawą spryskiwaczy)
musimy nazwać jego płucami. I jeżeli
chcemy z powodzeniem uprawiać mech
oraz inne rośliny wilgociolubne (bromelie,
paprocie, fitonie...), musimy utrzymywać
środowisko wysoce nasycone parą wodną.
Ja zawsze stosuję albo systemy zraszania,

albo zamgławiacze, rozpylające wodę w postaci mikroskopijnych
drobin.

m
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znaczonych dla drzewołazów i małych
gekonów. W pokoju panowała całkowita
dobowa kontrola temperatury (została
zainstalowana klimatyzacja), wszystkie
wiwaria miały zamontowane systemy
zraszania zakończone dyszami, które
podłączone były do zbiornika z samoczynnie napełniającą się wodą osmotyczną. Całości dopełniało paskowane
oświetlenie LED oraz automatyczne
odpływy w dnach, skonstruowane po to,
by zbiornikom nie groziło przelanie.
Z jakiego terrarium jesteś najbardziej
dumny i co obecnie stanowi dla Ciebie największe wyzwanie?
Odpowiem tak: każde nowe wiwarium,
przed którym staję i potem je aranżuję,

jakiejkolwiek by ono nie było wielkości, jest dla mnie każdorazowo
wyzwaniem. Zawsze pojawiają się bowiem jakieś problemy konstrukcyjne i aranżacyjne, które należy rozwiązać. Dzięki temu wciąż się
uczę i nigdy się nie nudzę, bo każdy zbiornik w ostateczności okazuje
się nieco inny od poprzedniego, a jego oddanie do użytku zawsze jest
dla mnie i sprawdzianem, i wyzwaniem.
Jednak, z drugiej strony, muszę Ci wyznać, że aranżacja zbiornika o wymiarach 250 x 80 x 100 cm okazała się dla mnie nieporównywalna z niczym poprzednim. Bo dotychczas wszystkie
czynności wykonywałem niejako wewnątrz szklanych ścianek,
a w tym przypadku zmuszony byłem na przykład tło wykonywać w częściach i stopniowo je potem w osobnych modułach
umieszczać w środku. Tak – to było zatem największe wyzwanie i dało mi najwięcej do myślenia.
Wszystkie fotografie pochodzą z archiwum Ricarda Segarry
Sáncheza. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia jego strony:
www.vivarium.es.

– ryby królewskie i pr

Z Ernstem Driessenem,
hodowcą karpi koi
i właścicielem farmy
Yoshikigoi Breeder Chocim,
rozmawia Paweł Czapczyk
fotografie użyte w materiale
ile nie zaznaczono inaczej)
pochodzą z archiwum yoshikigoi

(o

zyjacielskie

Paweł Czapczyk: Karpie koi wyhodowano w Japonii na początku XIX
wieku. Czy wiadomo, kiedy i jak trafiły one do Polski?
Ernst Driessen: Jeśli chodzi o Polskę,
czyli Pana i również mój obecny kraj,
to – prawdę powiedziawszy – nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić,
kiedy na naszych ziemiach pojawiły się
pierwsze karpie koi. Nie wiemy też, czy
najpierw trzymano je w placówkach publicznych lub instytucjach badawczych,
czy może trafiły wpierw do rak prywatnych. Niemniej, poszczególne osobniki
można było zobaczyć już z całą pewnością kilkanaście lat temu – pływały
na przykład w Palmiarni Poznańskiej.
Aczkolwiek ich obecność na dużą skalę
stała się faktem dopiero za sprawą farmy
Yoshikigoi Breeder Chocim, którą można nazwać pionierem tego typu przedsięwzięcia. Do dziś zresztą nasza farma
pozostaje liderem na tym polu.
Kiedy konkretnie powstała Wasza
farma i skąd wziął się na nią pomysł?
Pomysł przyszedł z Holandii. Właściwie przywiozłem go ze sobą, kiedy
kilkanaście lat temu przyjechałem z Niderlandów do Polski i potem już tutaj
zamieszkałem. Początkowo karpie koi
stanowiły jedynie moje hobby, jednak z biegiem czasu moja pasja przeistoczyła się w całkiem duże przedsięwzięcie i spory biznes. I od dziesięciu
lat rozwijamy się sukcesywnie. Można
powiedzieć, że z niewielkiej hodowli,
sprowadzającej się początkowo do dwóch
zewnętrznych stawów hodowlanych na

otwartym powietrzu, przeszliśmy długą
drogę. Obecnie mamy bowiem sześćdziesiąt pięć stawów zewnętrznych i kilkadziesiąt basenów pod dachem, gdzie
królują koi najwyższej jakości.
W ciągu kolejnych lat zdobywaliście
prestiżowe nagrody na międzynarodowych konkursach i stopniowo rozszerzaliście swoją ofertę. Zapewne
wpływaliście też na międzynarodowy rynek karpi koi…
Owszem. Rzeczywiście jest tak, jak
Pan redaktor mówi. Do tej pory udało
nam się zdobyć najbardziej prestiżowe i najważniejsze nagrody na wszyst-
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kich corocznych wystawach i konkursach europejskich – i to
zaledwie w ciągu kilku lat. Początkowo jednak tych nagród było
raptem kilka, bo i sam temat wystaw nie był nam znany zbyt dobrze i w konsekwencji nie wystawialiśmy zbyt dużej liczby naszych
koi do konkursów. Co tu dużo kryć: podchodziliśmy z uznaniem i rezerwą do naszych utytułowanych rywali. Przysłowiową
„wodą na młyn” okazało się natomiast uczestnictwo w Holland
Koi Show w Arcen, gdzie wśród rozmaitych wystawców i faworytów (przede wszystkim z Japonii), na sto dwadzieścia kategorii
zdobyliśmy aż dziewięćdziesiąt sześć nagród. Zupełnie nas to
zaskoczyło, ale i ośmieliło. Pozwoliło również zacząć prężniej
działać na rynku całej Europy i nawet świata, bo obecnie sprzedajemy nasze koi nawet tak wymagającym klientom, jakimi są
odbiorcy w Stanach Zjednoczonych i Anglii. Zdobyliśmy uznanie
wśród wysublimowanych hodowców, zapewniając sobie z nimi
stałą współpracę.

Chocim, siedziba Yoshikigoi – największej w Europie farmy karpi koi
W rodzimych basenach rybnych i oczkach wodnych wciąż
jednak najpopularniejsze są karasie złociste. Spotykane są
również złote orfy, jesiotry, liny… Wy jednak uparcie lansujecie modę na karpie koi. Dlaczego?
Odpowiem tak: moda na utrzymywanie pięknych oczek wodnych z ozdobnymi karpiami koi, czyli hobby polegające na obcowaniu z dużymi rasowymi rybami, jest dobrze znane i wręcz
powszechne w całej Europie Zachodniej. Zatem i do nas z Zachodu musi czy musiało trafić w końcu… I myślę, że posiadanie
pięknie wybarwionej i osiągającej imponujący rozmiar, a nade
wszystko oswojonej ryby, którą w przydomowym stawie karmimy

prosto z ręki, bardziej cieszy oko, niż
tropienie lina czy jesiotra, które widzi
się w ułamku chwili i tak naprawdę nie
sposób go podziwiać.
Czy widać już efekty Waszego oddziaływania? Czy polscy posiadacze
przydomowych stawków i ogrodowych oczek wodnych zmieniają swe
przyzwyczajenia i stają się zwolennikami chowu ozdobnych karpi?
Ależ oczywiście. Mamy już znakomite grono stałych klientów u nas w kraju, a coraz to nowi posiadacze ogrodów
ze zbiornikami wodnymi kierują w naszą
stronę różne pytania, będąc przyszłymi
właścicielami koi. Bo trzeba wiedzieć, że
karpie te należy traktować jak przyjaciół.
Karp koi może stać się rzeczywistym
przyjacielem swego opiekuna, rozpoznając go, reagując na jego pojawienie
się w pobliżu wody, dając się pogłaskać,
nakarmić z ręki itd.
A jak to wygląda w Europie i – szerzej
– na świecie? W jakich krajach czy
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rejonach geograficznych jest dzisiaj największa moda na
trzymanie u siebie koi?
Od samego początku do dziś macierzą i ostoją tej ryby pozostaje
Japonia, w której tradycje hodowlane sięgają tysiąca lat wstecz.
Jednak obecnie coraz prężniej działają duże hodowle na Zachodzie
– zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Anglii, gdzie notuje się
duże zainteresowanie i popyt na te ryby. Rosnącym w siłę rynkiem
zbytu staje się dziś także Polska oraz kraje ościenne, położone
za jej wschodnią granicą, a więc Litwa, Ukraina i Rosja. Warto
przy okazji odnotować, że również nasi południowi sąsiedzi –
Czesi i Słowacy – mogą pochwalić się całkiem pokaźną liczbą
przydomowych oczek i stawów pełnych karpi koi.
Podobno niektóre osobniki traktowane są przez swoich
właścicieli jako typowe zwierzęta domowe. Jak to możliwe?
Karp koi wyróżnia się wprost niebywałym zaufaniem do
człowieka. Przez lata selekcji ryba ta zatraciła płochliwość i inne
instynkty typowe dla formy dzikiej, stając się przyjaźnie nastawionym i ufnym zwierzęciem. Koi lubią więc przebywać w towarzystwie człowieka, wręcz bawić się z ludźmi i niejako dzie-
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lić się z nimi swoim spokojem, który
wprowadzają, kiedy majestatycznie, po
królewsku podpływają do nas wyzbyte
jakiegokolwiek strachu.
Wspomniał Pan, że ryby te rozpoznają swojego opiekuna.
Zgadza się. Rozpoznają swego właściciela czy opiekuna szczególnie po
jego głosie i ruchach. Bardzo chętnie
wtedy podpływają, chcą być nakarmione, a choćby pogłaskane. Ostatecznie nic
dziwnego, że uzyskały status najdroższego pupila domowego – jak ukochany
pies czy kot.
Jak długo żyje dobrze pielęgnowany
karp koi?
Słyszeliśmy o karpiach koi, które dożyły sędziwego wieku – siedemdziesięciu

fot

lat, ale śmiem twierdzić, że przeciętnie
żyją one 40-50 lat, co i tak jest swoistym
rekordem wśród zwierząt, nie tylko domowych.

.
archiwum

Jakie
warunki
środowiskowe
w oczku wodnym trzeba spełnić?
Czy na przykład woda powinna mieć
określone parametry? I jak należy ją
filtrować?
Żeby cieszyć się posiadaniem pięknych karpi koi, należy spełnić zasadniczo trzy warunki. Po pierwsze: musimy zapewnić odpowiednią wodę, czyli
zadbać o wydajny system filtracyjny
(nawiasem mówiąc, osobiście polecam
systemy filtracyjne sprawdzone i przetestowane przez nas w stawach – to znaczy
filtry bębnowe, których producentem jest
zaprzyjaźniona z nami firma OASE).
Po drugie: równie ważny w chowie tych
ryb, jak filtr, jest system napowietrzania, a więc właściwa pompa tłocząca
powietrze i konkretne kostki, listwy czy
kulki umieszczone na odpowiedniej głębokości w oczku lub stawie. Po trzecie

oase

Czy każdy właściciel oczka wodnego
może stać się szczęśliwym posiadaczem karpi ozdobnych?
Ależ tak, jak najbardziej. Zapraszamy
zresztą wszystkich zainteresowanych do
odwiedzin na naszej farmie. Postaramy
się sprostać wymaganiom i oczekiwaniom
każdego gościa, prezentując nasze wieloletnie osiągnięcia, różnobarwność hodowlanych ryb. Opowiemy o ich upodobaniach, udzielimy także profesjonalnych
porad w temacie ich hodowli.

wreszcie: czynnikiem wpływającym na zdrowie, wzrost i ogólną
kondycję karpi pozostaje odpowiednia karma. Mając ryby piękne i wartościowe, nie możemy zapominać, że od właściwego
pożywienia zależy niezmiernie wiele – ostatecznie nawet chęć
do wspólnej zabawy, jak to ma miejsce w przypadku zwierząt
domowych. Warto na koniec dodać, że podczas intensywnego
karmienia koi w sezonie letnim, należy bacznie monitorować
poziom substancji szkodliwych zawartych w wodzie – mam na
myśli szczególnie obecność amoniaku i azotynów.
A czym konkretnie i jak często należy karmić wyselekcjonowane karpie koi, by ich pięknem, zdrowiem i dobrą kondycją
cieszyć się przez lata?
Nasze karpie koi karminy granulatem pływającym o średnicy
3 mm. Został on specjalnie zbilansowany na potrzeby naszych
ryb i wyprodukowany w Holandii pod naszą nazwą własną, czyli
Yoshikigoi. Uważam, iż karma ta zawiera zestaw najpotrzebniejszych czy wręcz niezbędnych składników dla uwyraźnienia
najkorzystniejszych cech ryb: ich barwy, kondycji oraz budowy
ciała. Oczywiście na rynku krajowym dostępnych jest obecnie
kilka różnych pokarmów, sygnowanych przez rodzimych producentów, które spełniają wymogi żywieniowe karpi koi. Myślę,
że swobodnie i bez obaw można je podawać rybom w swoich
oczkach czy stawach.
A czy karpie koi można hodować w dużym akwarium zimnowodnym?
Oczywiście, że można. Trzeba jednak pamiętać, że przy niskiej
temperaturze ryby ciepłolubne karłowacieją. I docelowo nie będą
ani okazałe, ani nie osiągną konkretnej wielkości, sprowadzającej się do przekroczenia nawet metra długości, czyli wielkości
tak pożądanej przez właścicieli przydomowych stawów i oczek
wodnych.
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Aquascaper
z zamiłowania
Z Grzegorzem
Grzegorowskim rozmawia
Paweł Czapczyk
Paweł Czapczyk: Od ilu lat zajmujesz się akwarystyką naturalną?
Grzegorz Grzegorowski: Akwarystyką naturalną zajmuję się
mniej więcej od dziewięciu lat, więc – jak widać – jestem raczej
mało doświadczonym aquascaperem. Kiedy byłem dzieckiem,
moja przygoda z akwarystyką ograniczała się tylko do posiadania
żwirku, kilku kamieni, rybek i była raczej pasmem niepowodzeń
niż przyjemnym hobby.
Pamiętasz, co było Twoją pierwszą inspiracją? Jaki impuls
skłonił Ciebie do czynnego uprawiania aquascapingu?

fot

.

Konkretnej inspiracji nie pamiętam, ale było to na pewno zdjęcie
jakiegoś lasu. Pamiętam natomiast doskonale, kiedy całkiem
na poważnie zacząłem już myśleć o powrocie do akwarystyki.
Kuzyn dał mi broszurę firmy ADA, w której były dwie lub trzy
aranżacje Takashiego Amano... Doznałem olśnienia. Pomyślałem
sobie, że właśnie dlatego chcę mieć akwarium w domu. Akwaria,
które widywałem w sklepach i u znajomych, jakoś do mnie nie
przemawiały. Myślę, że gdybym wcześniej poznał twórczość
pana Amano, to i moja przygoda z akwarystyką dekoracyjną
zaczęłaby się znacznie wcześniej.

moonfox

Jakie są Twoje największe sukcesy i osiągnięcia na tym
polu?

creative
agency

Sukcesy? Nie ma ich aż tak dużo. Pewnie dlatego, że bardzo
długo nie brałem udziału w zawodach i nie publikowałem
swoich prac w internecie. Tak naprawdę do udziału w konkursach namówił mnie kolega Mateusz, za co mu bardzo
dziękuję, sam bym raczej się na to nie zdobył. Pierwszy
start w zawodach to rok 2016 z aranżacją pod tytułem
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„In Harmony With Nature”. Międzynarodowy konkurs IAPLC oraz europejski EAPLC i całkiem niezły wynik
jak na pierwszy start w życiu, czyli 375.
miejsce na świecie i 95. w Europie.
Kolejny rok to aranżacja „The New
Beginning” i IAPLC 2017, miłe zaskoczenie, skok na 171. miejsce i w europejskim konkursie EAPLC na 33.
miejsce w kategorii Standard. W tym
samym roku na konkurs EAPLC wysłałem również aranżację „Among The
Trees” w kategorii Nano, czyli akwaria
do 50 litrów. Tu było jeszcze lepiej,
moja praca zajęła 9. miejsce w Europie.
We wrześniu 2017 roku zostałem zaproszony przez Marcina Wnuka do rywalizacji z najlepszymi aquascaperami
Polski w pierwszej edycji Polish Aquascaping Contest. Konkursowy hardscape przygotowałem znacznie wcześniej,
niestety z przyczyn technicznych rośliny
musiały poczekać na obsadzenie do zawodów, przez co aranżacja nie była tak
przygotowana, jak bym sobie tego życzył.
Mimo zaistniałej sytuacji, „Forbidden
Forest” – bo tak nazwałem swoją pracę
– zdobył świetną pozycję, a mianowicie
2. miejsce w Polsce. Ta sama praca w formie Hardscape, czyli suchej aranżacji bez
wody, roślin i zwierząt, zajęła 12. miejsce
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na świecie w konkursie Nordic Scapers
Hardscape Challenge – NSHC 2017.
To chyba wszystkie ważniejsze sukcesy.
Obecnie przygotowuję się do kolejnych zawodów IAPLC 2018 oraz
EAPLC 2018 w obu kategoriach: Standard i Nano. Czas pokaże, może będzie
jeszcze lepiej…
fot

.

grzegorz

grzegorowski

Co jest dla Ciebie inspiracją obecnie? Na czym opierasz
swoje pomysły?
Większość tworzonych aranżacji jest ściśle powiązana z naturą
widzianą okiem, a właściwie obiektywem mojego przyjaciela
Piotra Mierzejewskiego. To jego ujęciami, przedstawiającymi
naturę Puszczy Piskiej, inspiruję się najczęściej, czerpiąc pomysły
do tworzenia podwodnego pejzażu. Fotografowanie natury na
fot
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wysokim poziomie nie jest łatwe, ale Piotr jest w tym mistrzem.
Dobrze się znamy, często pomagał mi w tworzeniu aranżacji.
Dokładnie wie, co mi się podoba, i wie, jakimi motywami z natury
lubię się posiłkować podczas zakładania zbiornika. Wszystko to
„mieszam” z fragmentami wydobytymi ze zdjęć natury dzikich
lasów deszczowych Amazonii, które najczęściej znajduję w internecie. Tak właśnie powstają moje prace.
Które style są Tobie najbliższe? I jakich dekoracji używasz
najchętniej?
Ulubionymi stylami akwarystyki naturalnej, dekoracyjnej, w których
czuję się najlepiej, są dla mnie ryuboku i mizube. Oba te style łą-
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czą w sobie drewno i kamienie. I w nich właśnie precyzyjnie, z wieloma detalami, można
odwzorować porośnięte mchami i epifitami
lasy. W tym przypadku do aranżacji używam
zarówno korzeni zakupionych w sklepach,
jak i naszych regionalnych materiałów.
Świetnie się do tego nadają korzenie i gałęzie brzozy oraz wierzby.
Czy masz swoje ulubione rośliny?
Jak już wcześniej wspomniałem, bardzo
lubię epifity i mchy. I jak do tej pory, były

one w każdym moim zbiorniku, może
dlatego, że bardzo często do aranżowania
używam korzeni, z którymi akurat te
rośliny świetnie się uzupełniają.
A co z podłożem? Preferujesz konkretny substrat?
W przypadku akwarystyki naturalnej
ważnym czynnikiem sukcesu jest dobór odpowiedniego podłoża, nawożenia,
oświetlenia oraz filtracji. Od tych wszystkich czynników zależy to, czy akwarium

będzie rozwijać się prawidłowo, rośliny będą miały warunki do
rozrostu, a bakterie odpowiednie środowisko do rozwoju. W tym
celu stosuję gotowe substraty, bakterie startowe i odpowiednie
pożywki dla bakterii firmy Prodibio. Należy jednak pamiętać,
że zapobieganie problemom w akwarium to nie tylko superpodłoża, nawozy, osprzęt, ale i minimalna wiedza na temat
akwarystyki. Dopiero wszystko to razem zminimalizuje występowanie problemów i pozwoli cieszyć się skrawkiem natury
zamkniętym w akwarium.
By zbiornik w stylu naturalnym przetrwał dłuższy czas, konieczne jest zatem stosowanie odpowiednich preparatów,
bakterii, nawozów. Jak rozwiązujesz ten problem?
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Z bakteriami nie mam większego problemu, ponieważ marka
Prodibio, wraz z podłożem, zapewnia startery bakterii oraz ich
aktywatory. Jeżeli chodzi o nawożenie, od dłuższego czasu niezmiennie stosuję świetnie zbilansowane nawozy marki Juicyfer.
Bez wątpienia mogę je polecić zarówno akwarystom dopiero co
„raczkującym”, jak i dojrzałym, którym może się wydawać, iż
wiedzą już wszystko w tym temacie. Skład i prostota stosowania
tych preparatów spowodowała, że zapomniałem o problemach
związanych z nawożeniem.

Czym oświetlasz swoje zbiorniki?
Wybór osprzętu wiąże się zawsze z możliwościami finansowymi kupującego. Należy
jednak pamiętać, że odpowiednie oświetlenie jest bardzo ważne w akwarystyce i nie
należy sięgać po półśrodki. Od kilku lat
stosuję lampy LED firmy MAXSPECT
RAZOR, wcześniej w wersji r420r 160 W,
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8000 K, a obecnie: R4-F 175 W, 7000 K, z których jestem bardzo
zadowolony.
W zeszłym roku podczas PAC w Łodzi nie mogłem oderwać
oczu od Twojego projektu. Od razu stałem się fanem Twojej
aranżacji. Jak w tak wąskim zbiorniku udało Ci się wyczarować taką głębię?
Dziękuję Pawle, bardzo mi miło... Myślę, że to praktyka czyni
mistrza, wystarczy mieć odrobinę wyobraźni, poświęcić swojej
pasji troszkę więcej uwagi, a efekty przyjdą same. Ja naprawdę
zwariowałem na punkcie swojego hobby. Zresztą zawsze tak
miałem: jak już się czymś zajmowałem – to na 101 procent.
Obserwuję projekty z całego świata, przeglądam filmy i zdjęcia w internecie. W telefonie komórkowym mam folder, w którym znajduje się ponad dwa tysiące zdjęć z lasami, górami i różnymi aranżacjami mniej lub bardziej znanych aquascaperów.
Spacerując po lasach, oglądając zdjęcia i filmy w internecie,
zawsze analizuję, jak w naturze rośliny porastają korzenie,
kamienie. Obserwuję naturę, a później staram się odwzorować
to w swoich pracach.
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Ile aranżacji tworzysz w ciągu roku?
Z konieczności podlegam ograniczeniom, ponieważ aquascaping
stanowi wyłącznie moje hobby, a wszystkie aranżacje konkursowe tworzę w moim domowym salonie. W ciągu roku powstają
dwie, czasem trzy aranżacje konkursowe. Dopiero od niedawna
zdarza mi się założyć jakiś zbiornik dla kogoś.
Czy w polskich warunkach da się wyżyć z aquascapingu?
Jak już wcześniej wspomniałem, tworzę tylko i wyłącznie z pasji
do akwarystyki, zatem nie mam gotowej odpowiedzi na to
pytanie. Myślę jednak, że akwarystyka dekoracyjna rozwija
się w takim tempie, że może stanowić jakiś sposób na zarabianie pieniędzy. Natomiast ja już swój sposób na życie wybrałem
znacznie wcześniej i nie zamieniłbym go na nic innego: jestem
nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem sportów siłowo-wytrzymałościowych (również z zamiłowania!).
Powiedz Grzegorz – jakie masz plany i marzenia związane
z akwarystyką?
Myślę, że najważniejsze moje plany to pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w temacie aquascapingu oraz tworzenie
jeszcze więcej i jeszcze lepszych aranżacji akwarystycznych,
które zostaną docenione na całym świecie. W najbliższym czasie,
przy współpracy z firmą Aqua Technology, planujemy pokazową aranżację akwarium dekoracyjnego, założonego w zbiorniku akrylowym. Realizacja projektu będzie udokumentowana
na moim profilu akwarystycznym FB w najbliższym czasie.
Mam też takie marzenie: Top27 w IAPLC i podróż z całą rodzinką do Japonii na rozdanie nagród. Niestety, przy obecnym
poziomie aquascapingu na świecie na realizację tego marzenia
będę musiał chyba długo poczekać…

Zwierzęta
mają pamięć

genetyczną
O „akwarystycznej łodzi podwodnej”, zbiornikach
biotopowych i pielęgnicach z Afryki, a także
o tyflonektesach, legwanach z Fidżi i żabach
pomidorowych z Włodzimierzem Stanisławskim,
kierownikiem sekcji hodowlanej łódzkiego zoo,
rozmawia Paweł Czapczyk
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Paweł Czapczyk: Odnowiony pawilon
Akwarium w łódzkim ogrodzie zoologicznym został zaaranżowany na podobieństwo wnętrza łodzi podwodnej. Skąd ten pomysł?
Włodzimierz Stanisławski: Pomysł zrodził się ponad dwa lata temu, a chodziło o to, by możliwie sensownie i ciekawie
– przy niewielkim nakładzie środków finansowych – zmodernizować stare wnętrze z lat 60. ubiegłego wieku. Nie ma tu
może, jak Pan widział, wielkich zbiorników i oszałamiających fajerwerków technicznych, ale wnętrze już przynajmniej nie
straszy. Powstała przestrzeń z podjazdem,
przyjazna i praktyczna do zwiedzenia – i dla
osób na wózkach inwalidzkich, i dla rodziców z małymi dziećmi.

.

paweł
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Jak na to nowe wnętrze reagują zwiedzający?
Opinie publiczności zwiedzającej były i są przychylne. Jest tu
tajemniczo, jest mrocznie – wyeliminowano refleksy i uzyskano
dobrą widoczność samych zbiorników. Akwarium jest zresztą
takim miejscem w zoo, które, zwłaszcza podczas kiepskiej pogody,
cieszy się ogromną popularnością. Spotkać tu można dorosłych
oraz dzieci i młodzież ze wszystkich roczników.
Jaki jest litraż wszystkich zbiorników ekspozycyjnych?
Mamy dziewięć zbiorników 800-litrowych, pięć 500-litrowych i sześć 300-litrowych. Największe zaś akwarium liczy 1200
litrów pojemności. To wszystko.
Generalna aranżacja akwariów zdaje się odpowiadać współczesnym tendencjom – takim jak akwarystyka biotopowa,
sprowadzająca się do prób odwzorowania środowiska naturalnego, w którym dziko żyją konkretne gatunki. I tak sum
wywrotek pływa w zbiorniku przypominającym z grubsza
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Ampleksus żab pomodorowych (Dyscophus guineti)
fot

rzeki Birmy, tęczanki filigranowe zobaczyć można w akwarium przybliżającym nas do rzek Nowej Gwinei, a piranie
czerwone zasiedlają zbiornik imitujący cieki Amazonii...
Panie Pawle, staramy się naśladować środowisko naturalne zwierząt
na tyle, na ile potrafimy. Konkretne aranżacje pozostają odzwierciedleniem naszej wiedzy i naszych wyobrażeń o rejonach, z których
pochodzą ryby. Jest to zresztą niemal obowiązujący trend we współczesnych ogrodach zoologicznych. I dotyczy on zarówno kręgowców
lądowych, jak i wodnych. Zwierzęta mają przecież pamięć genetyczną,
która sprawia, że czują się one dobrze jedynie w określonych przestrzeniach i dekoracjach. Wprawdzie nie wszędzie znajdzie Pan
rośliny czy elementy wystroju ściśle takie, jakie występują w danym
regionie geograficznym, ale tendencja jest właśnie taka. Dodam
tylko, że w krańcowych sytuacjach zdarza się nam łączyć w jednym
zbiorniku gatunki z różnych kontynentów – oczywiście pod warunkiem, że w naturze żyją one w zbliżonych warunkach i środowiskach.
A z jakich elementów wystroju i materiałów dekoracyjnych
korzystacie? I skąd je pozyskujecie?
Najprościej mówiąc: korzystamy z materiałów łatwo dostępnych,
czyli z tego, co mamy pod ręką: kamieni polnych, otoczaków, gałęzi
czy korzeni, które potem odpowiednio preparujemy. Ale w naszych
aranżacjach obecne są też elementy przywożone z kopalni węgla
brunatnego Bełchatów, czyli skamieniałe drewno i lignit, a także piaskowce o fenomenalnych kształtach, pozyskane jakiś czas
temu z przyrzecznej odkrywki. Poza tym znaleźć tu można interesujące korzenie egzotyczne kupowane na giełdzie.
Ujmuje mnie fakt, że nie połączyliście „Tanganiki mięsożernej” z „Tanganiką roślinożerną”, czyli nie zestawiliście
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w jednym zbiorniku szczelinowców
z tropheusami, co niestety praktykuje
się nieraz w ogrodach zoologicznych,
a co korzystnie na dobrostan tych ryb
raczej nie wpływa.
Powiem Panu, że w latach 80. ubiegłego
wieku w temacie pielęgnic afrykańskich
czuliśmy się specjalistami. Akwaryści prywatni tłumnie wówczas nas odwiedzali,
wymieniając z nami doświadczenia. My
zaś dysponowaliśmy gatunkami niedostępnymi na rynku polskim, a to z racji
kontaktów hodowlanych z ogrodami zoologicznymi w Holandii i Niemczech. Sama
reprezentacja pyszczaków z Malawi oraz
szczelinowców i naskalników z Tanganiki liczyła sobie w łódzkim zoo 30–40 gatunków.
Ostatnio fascynująco prezentowała się para pielęgnic z Madagaskaru
(Paratilapia polleni) z pokaźną grupką
młodych. To ryby wojownicze, czupurne, charakteryzujące się nieokiełznanym temperamentem...
To prawda. Nieokiełznane są do tego
stopnia, że para, która się u nas rozmnożyła i którą Pan podziwiał, bardzo się potem
pomiędzy sobą zwaśniła. I samiec, zazdrosny prawdopodobnie o młode, w przypływie furii zabił samicę.

Ciekawi mnie też roślinożerna pirania
Myloplus rubripinnis, pochodząca z dorzecza Amazonki i Orinoko. Jak dotąd,
nikomu nie udało się tej ryby w niewoli
rozmnożyć. Wy macie prawdopodobnie parę. Chcecie być pierwsi?
Wielokrotnie obserwowaliśmy już zaloty i widzieliśmy, że ryby te mają się ku
sobie. Dlatego powstał zamysł wzięcia ich na
zaplecze i stworzenia im najdogodniejszych
warunków – jedynym ograniczeniem z naszej
strony będzie brak wiedzy w tym zakresie.
Gdyby doszło do tarła, bardzo liczę na
informację prasową i notatkę dla Magazynu Akwarium.
Oczywiście, od razu dam Panu znać.
Panie Włodku, akwaria morskie wydają się u Was skromnym dopełnieniem ekspozycji słodkowodnej.
Kiedyś mieliśmy pięć zbiorników morskich. Jednak ze względów ekonomicznych
zredukowaliśmy akwarystykę morską do
dwóch akwariów wystawowych. Eksponujemy w nich ogółem osiem gatunków
ryb i kilkanaście gatunków bezkręgowców.
Stojąc natomiast przed jednym ze
zbiorników słodkowodnych, nie mogłem oderwać oczu od grupki fascynujących marszczelców kolumbijskich, zwanych też płazowcami bądź
pierścieniowcami. Zwierzęta te są
reprezentantami płazów beznogich...
My je nazywamy tyflonektesami (Typhlonectes natans). Dotknął Pan tu szczególnej
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kwestii, a mianowicie nazewnictwa polskich ogrodów zoologicznych,
które jest niekoniecznie tożsame z nazewnictwem, jakim posługują
się inne środowiska. W Polsce, w odróżnieniu od wielu innych krajów,
nie ma unormowanego nazewnictwa zwyczajowego tyczącego większości bezkręgowców i kręgowców – spotykamy się więc z wieloma
określeniami tego samego gatunku. I o ile ujednolicono już nazwy
ssaków (jest temu poświęcona osobna publikacja), a kilkanaście
lat temu – ptaków, to nadal nie przyjęto, mimo podjętych prób,
obowiązującego nazewnictwa ani płazów, ani gadów, nie mówiąc
już o rybach. Notabene niecałe dwadzieścia lat temu powstał pomysł,
żeby wraz z Piotrem Surą z Krakowa, ujednolicić nazewnictwo
gadów. Żałuję, ale ostatecznie nie doszło jednak do stworzenia
jednolitej nomenklatury.
Wróćmy w takim razie do tyflonektesów.
Bardzo chętnie, bo to niezmiernie ciekawy gatunek. Mniej więcej ćwierć wieku temu przywiozłem go do ogrodu od pewnego
prywatnego hodowcy (miałem wówczas szerokie kontakty ze
środowiskiem akwarystycznym w Łodzi), który chciał się pozbyć
jakichś nieznanych mu bliżej „węgorzy”, pozyskawszy je wcześniej
od swojego znajomego z Kolumbii. Jak tylko zobaczyłem te dziwne
„ryby”, nie potrafiłem wprawdzie oznaczyć gatunku, ale od razu
zorientowałem się, że mam do czynienia z płazami. Wkrótce po
ich przywiezieniu do zoo przekonałem się też, że – tak jak niektóre
węże – tyflonektesy są mistrzami ucieczek. Z sześciu czy siedmiu
osobników umieszczonych w zbiorniku na zapleczu zoo ostała
się zaledwie połowa. Bo mimo że akwarium było przykryte, kilka
zwierząt przecisnęło się przez szczeliny i przeniknęło do ścieku.
Czy próbowaliście je potem rozmnożyć?
Na początku nie, bo nie potrafiliśmy oznaczyć płci. Później,
dzięki wskazówkom kolegów z Wielkiej Brytanii, stwierdziliśmy, że trafili nam się reprezentanci obojga płci. Umieściliśmy
ich w dużym akwarium z dostępem do powietrza, a jednocześnie
szczelnie przykrytym. Znalazło się tam dużo roślin, stanowiących
doskonałe miejsce schronienia i zapewniających tyflonektesom
poczucie bezpieczeństwa. Odtworzyliśmy zatem warunki zbliżone
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do naturalnych, pamiętając, że kolumbijska zlewnia Amazonki
to wody raczej miękkie i lekko kwaśne i że podłoże nie może
zawierać żwiru o ostrych krawędziach, gdyż płazy mają bardzo
delikatną skórę.
Co szczególnie przykuwa uwagę podczas chowu tych zwierząt?
Piękno tego gatunku polega na tym, że jest on w nieustannym
ruchu. Tyflonektesy nie zagrzebują się w podłożu, lecz cały czas
buszują i poszukują pokarmu. Mają bardzo słaby wzrok (ich oczy są
częściowo zarośnięte), co jednak rekompensuje im znakomity węch,
za którego pomocą bezbłędnie odnajdują np. mrożoną ochotkę,
którą wręcz ubóstwiają.
Zjadają również wysokoproteinowe granulaty?
Sztucznych pokarmów raczej nie stosujemy. Nasze tyflonektesy
karmimy głównie mrożonkami: wspomnianą wcześniej ochotką i wodzieniem. Taki pokarm utrzymuje je w dobrej kondycji i, jak
przypuszczam, w pewnym sensie stymuluje do rozrodu.
A jak do niego dochodzi?
Na początku zobaczyliśmy już całkiem duże młode, które miały
12–13 cm. A za którymś dopiero razem ujrzeliśmy młode zaraz
po urodzeniu i stwierdziliśmy, że mają szczątkowe skrzela wyglądające jak białawe wstęgi, które im dosłownie w kilkadziesiąt
bądź nawet w kilkanaście minut zanikały. A jako że są to płazy
jajożyworodne, samica – uprzednio wyraźnie zgrubiała – rodzi
ich niewiele. Zazwyczaj następnego dnia po porodzie w akwarium
znajdujemy 2–4 młode (wyjątkowo pojawia się 6 osobników), które
są dość duże i nie są atakowane przez rodziców.
fot
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Ciekawe jest życie towarzyskie tych
płazów oraz interakcje, jakie zachodzą w grupie osobniczej. Kiedy się je
obserwuje, przychodzi na myśl obraz wężowiska lub splątanych pierścienic.
Właśnie. Są to zwierzęta pozbawione
zachowań agresywnych – żaden kanibalizm
nie jest ich udziałem. Prawidłem w ich
przypadku są natomiast kopulacje zbiorowe.
Tworzy się nieprawdopodobny supeł, rodzaj
„węzła gordyjskiego” złożonego z ciał o długości 60 cm, a okręconego na dodatek
wokół roślin. Wygląda to niesamowicie
– delikatne ciała tyflonektesów są przecież
lekko segmentowane.
Ale powiem Panu, że obecnie robimy sobie niejakie nadzieje na rozród
żab pomidorowych (Dyscophus guineti).
Dotychczas, mimo starań z naszej strony, a kreowaliśmy i porę suchą, i porę
deszczową, podczas której imitowaliśmy
nawet burze z piorunami i błyskawicami, niczego wielkiego – oprócz odruchu
płciowego, czyli ampleksusu z ich strony
– nie uzyskaliśmy. Teraz zmieniliśmy zasadę i z niewielkiego terrarium przenieśliśmy
żaby do wiwarium o rozmiarze 400 x 200
x 200 cm, ofiarowując im niemal wolność.
Znalazł się tam duży basen, a część lądowa
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Tyflonektes (Typhlonectes natans)

18

ryby | ameryka północna

jest gęsto obsadzona roślinnością, przypominającą zarośla na Madagaskarze. I one
nagle poczuły się jak w naturze, wykazując
szereg zachowań dotychczas przez nas
nieobserwowanych.
Panie Włodku, przed wejściem do
pawilonu Wiwarium natykamy się na
oczko wodne, z którego ponad powierzchnię wystaje szklane akwarium
obrócone do góry dnem. Wpływają
do niego karasie i karpie koi.
Ten odwrócony zbiornik o wysokości 70
cm stoi nad lustrem wody w oczku, które ma
głębokość 60 cm. Stoi od wiosny 2017 roku.
Dzięki niemu i ryby, i ludzie patrzą na siebie inaczej. Wpływające do zbiornika ryby
oglądają nas niejako z ludzkiej perspektywy,
my zaś podziwiamy karpie i karasie, które
sobie swobodnie wpływają z sadzawki pod
górę do akwarium. Z początku napotkaliśmy jednak pewne trudności techniczne.
Bo górna szyba o grubości 8 mm na skutek
ogromnie dużego podciśnienia najpierw się
ugięła, a potem pękła. Zadaniu temu, czyli
sile sporego podciśnienia i naprężeniom,
sprostała dopiero szyba 12-milimetrowa.
Oczywiście na zimę cały zestaw demontujemy, bo inaczej akwarium rozsadziłyby
mrozy.
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Zebrasoma w akwarium morskim

W samym Wiwarium, oprócz cieszących się zainteresowaniem publiczności drzewołazów – z jednej strony, a kajmana okularowego i żółwi – z drugiej, znalazły się żaby azjatyckie. Jaki to gatunek?
Ma Pan pewnie na myśli tzw. żaby latające, które pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Są duże i zielone, potrafią rozpłaszczać
palce, pomiędzy którymi mają błony, i wykonywać niesamowite loty
szybowcowe. O tych ślizgach słyszałem i czytałem, ale dopiero jak
te ślizgi zobaczyłem na własne oczy, uwierzyłem. Nic się zresztą
fot
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Legwan fidżijski (Brachylophus fasciatus)
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Tęczanki filigranowe w zbiorniku
odtwarzającym środowisko
rzeczne w Nowej Gwinei

nie działo bez przyczyny, czyli dopóki nie wpadliśmy na pomysł, by
żaby w jednym terrarium połączyć z pochodzącymi z tego samego
rejonu geograficznego, z Tajlandii i Półwyspu Malajskiego, wężami
jaskiniowymi, które w swoim naturalnym środowisku polują na
nietoperze. Węże te są bardzo ruchliwe i swoim trybem życia zaczęły wyraźnie niepokoić żaby, które na naszych oczach w wysokim
wiwarium szybowały z podłoża do sufitu. Teraz są już spokojne, bo
przebywają razem z pytonem zielonym, który jest gadem „stacjonarnym” – za przestrzeń życiową wystarcza mu konar.
W przestronnym terrarium pionowym pokazywany jest
z kolei legwan z Fidżi – Brachylophus fasciatus. Chyba pierwszy raz widzę ten gatunek na żywo.
Bo to w ogóle rzadki gość w polskich i europejskich terrariach.
Samica jest cała zielona, podczas gdy samiec intensywną zieleń ma
skontrastowaną jasnymi pasami. Przy swoim kuzynie z Ameryki
Środkowej, czyli legwanie zielonym, jest on nieduży, wręcz filigranowy.
Ciekawą rzeczą jest fakt, że od 1982 roku rząd Fidżi uznaje, że wszystkie osobniki trzymane w zoo w USA zostały pozyskane nielegalnie.
Czy ta uchwała ma jakiś skutek prawny?
Komunikat ten jest jedynie rodzajem „grubej kreski” i ma charakter
symboliczny. Zresztą z początku nawet konwencja waszyngtońska
(CITES), którą uchwalono w 1973 roku, nie była powszechnie
respektowana, co oznaczało ogromny i nielimitowany ruch zwierząt w różnych kierunkach. Stopniowo coraz więcej państw ją
akceptowało. Polska została członkiem CITES po przemianach
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Szczelinowiec długi (Neolamprologus longior)
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ustrojowych. Ale ja do pewnego stopnia
rozumiem postanowienie państwa Fidżi,
bo tych legwanów przedostało się zapewne
sporo w niepowołane ręce. Oczywiście dziś
figuruje on w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN
jako gatunek zagrożony wyginięciem. Dodatkowo w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów EAZA, do którego łódzkie zoo od
dawna należy, legwan fidżijski został objęty księgą rodowodową, co jeszcze bardziej
podkreśla jego „rangę”. U nas wielokrotnie
dochodziło do kopulacji, samica znosiła jaja,
ale finalnie jaja te okazywały się, niestety,
niezapłodnione.
Eksponujecie też chronione i rzadkie
gatunki rodzime – żółwia błotnego
i węża Eskulapa.
Żółw błotny jest silnie, a wąż Eskulapa krytycznie zagrożony w naszym
kraju wymarciem i oba gatunki znalazły
się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. U nas przebiega północna granica ich
występowania, bo już na południu Europy
zarówno żółw błotny, jak i „eskulap” występują znacznie liczniej. Żółwie rozmnażaliśmy w zoo wielokrotnie i ostatniego młodego, pięcioletniego osobnika można dziś
oglądać na ekspozycji. Biorąc pod uwagę
ubarwienie pancerza, mamy jednak wątpliwości w kwestii pochodzenia – czy na pewno nasze żółwie wywodzą się z populacji
rodzimej, czy raczej są one reprezentantami
któregoś z podgatunków południowych.
Potwierdzić to mogą dopiero badania genetyczne. Planujemy taką laboratoryjną
weryfikację. Dopiero bowiem na jej podstawie żółwie mogą się kwalifikować do
programów introdukcji czy reintrodukcji.

Aquascaper,
pasjonat, juror
Z Adamem Golikiem rozmawia Paweł Czapczyk
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Paweł Czapczyk: Podobno akwarystyką zaraził Cię wujek?
Adam Golik: Tak, można powiedzieć, że jestem akwarystą od
dziecka i że jestem akwarystyką rodzinnie obciążony. I mój
pierwszy własny zbiornik był zupełnie prosty, ramowy, tradycyjny.
Pływały w nim łatwo dostępne wówczas ryby – gupiki i mieczyki.
A kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z aquascapingiem?
Gdzieś w 2006 roku, kiedy ujrzałem kostki nano, czyli miniaturowe podwodne światy zamknięte w niewielkich sze64
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ścianach. Wówczas akwarystyka, którą
zawsze miałem z tyłu głowy, wróciła do
mnie jak wezbrana fala. Zachwyciłem
się japońskimi aranżacjami Takashiego
Amano i sam zacząłem układać w podobnym stylu, niemal „na tony” w domu.
Twoje pierwsze realizacje aquascapigowe to…

Zbiorniki zakładane i aranżowane dla
siebie i znajomych, a potem także dla firm.
Wkrótce musiałem otworzyć własną firmę
(Adam Golik ) i wystawiać faktury…
Lubisz konkursy i rywalizację aquascapingową?
Rzadko startuję w konkursach. Ale dla mnie
najważniejszą i wręcz legendarną rywaliza-

cją w dziedzinie aquascapingu jest konkurs IAPLC Aquascaping
Contest. Jednak gdy widzę co roku prace konkursowe z całego
świata, to mam wrażenie, że niektórzy aquascaperzy są niedoceniani,
inni – przeceniani. Tak jakby w ostatecznym rozrachunku niemałą
rolę odgrywał marketing. A na swój pierwszy konkurs w 2011 roku
zrobiłem aranżację na bazie skały, którą przywiozłem spod Giewontu.
Może w takim razie wolisz funkcję jurora w konkursach aquascapingowych?
65
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Chyba jednak wolę układać, pomagać ludziom w konkretnych
wyborach i przekazywać nabytą wiedzę. A bycie jurorem podczas
Polish Aquascaping Contest wynikło po trosze z tego, że nie
załapałem się z różnych powodów na start w konkursie. Ale
cieszę się też, kiedy mogę różne realizacje oglądać i oceniać.
A jaki styl sam preferujesz? Jaki trend aquascapingowy
jest Ci najbliższy?
W stylu japońskim najbardziej lubię dekoracje z korzeni. Podoba
mi się styl mizube, czyli aranżacje z wykorzystaniem korzeni, które
66
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wystają ponad powierzchnię wody. Na tych
korzeniach nad taflą można coś inspirującego jeszcze stworzyć – np. grzybki wyrastające z grzybni ulokowanej na korzeniach nad
lustrem wody. Ostatnim moim konikiem
jest natomiast akwarystyka morska…
Właśnie: czy w kontekście zbiorników słonowodnych możemy również
mówić o aquascapingu?

Myślę, że tak. Niektóre akwaria rafowe
trochę tak funkcjonują. W duchu aquascapingowym można przecież składać
poszczególne rafy. Dla mnie natomiast
czymś szalenie inspirującym jest fakt, że
każdy koralowiec, skorupiak, ryba czy
inny organizm w akwarium morskim
jest żywy. I aranżować swoje zbiorniki
morskie będę w duchu jak najbardziej
naturalnym. Wszystkie moje kompozycje

zmierzają już w tę stronę i opierają się niekoniecznie na klejeniu
poszczególnych skał, lecz na układaniu oraz tworzeniu aranżacji
na półkach. Moim celem pozostawać będzie odtworzenie naturalnego urwiska skalnego, skraju autentycznej rafy koralowej czy
„urwanego” morskiego brzegu.
A gdzie obecnie szukasz inspiracji do swoich kolejnych
projektów?
Na rozmaitych wycieczkach, podczas których podziwiam
lokalne krajobrazy (a zatem kiedy patrzę np. na góry i fior67

dy). Często wyjeżdżam też na ryby,
gdyż z pasją uprawiam wędkarstwo
muchowe. I podczas tych wypraw na
pstrągi i lipienie uważnie obserwuję
rwące rzeki i potoki. Podczas letnich
wakacji szukam natomiast inspiracji
do różnych projektów z działu akwarystyki morskiej – np. kiedy jestem na
rafie w Egipcie.
Twoimi ulubionymi roślinami są…

68
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Lubię dość ciemne akwaria, w których króluje soczysta zieleń – a więc
zbiorniki z mchami. Stwarzają one niepowtarzalny klimat. Jeśli dodać
do nich mikrozoria i anubiasy, a wszystko razem harmonijnie skomponować z kamieniami i drewnem, to efekt jest zawsze imponujący.
A co z rybami?
Trudno mówić tu o preferencji. Po prostu staram się zawsze wybierać drobne gatunki ławicowe.
W ofercie Adam Golik Nano Studio Art można również znaleźć projektowanie i zakładanie zbiorniku w stylu Polish Ri-

ver. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat?
Oczywiście. Odwzorowujemy w tych projektach środowisko Białki Tatrzańskiej czy
Czarnego Dunajca. A więc skały, kamienie
rzeczne, piasek: słowem: biotop rwącej polskiej rzeki o górskim charakterze. Z roślin
to w zasadzie tylko mchy, przede wszystkim nasz mech zdrojek, który doskonale
sobie w takich warunkach radzi. Ma się
rozumieć, że takie akwarium, w którym

pływają potem lipienie, musi być zimnowodne, a zatem oparte na
chłodziarce. Temperatura wody nie przekracza 18°C.
A co byś poradził komuś, kto stawia dopiero pierwsze kroki w dziedzinie aquascapingu?
Moja rada jest taka: nie wydawajcie pieniędzy byle jak. Zalecam
więc wszystkim początkującym cierpliwość. Lepiej uzbierać kasę
na porządny sprzęt – np. na dobrą lampę i niezłe osprzętowanie.
Nie warto zakładać „spontana” na bezwartościowych produktach,
bo wtedy łatwo się zniechęcić. A raz założone akwarium powinno
funkcjonować przez lata, a nie być restartowane po miesiącu.
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Akwarystyka

dziś i jutro

Z Heiko Bleherem, światowej sławy ichtiologiem i akwarystą,
a także podróżnikiem i odkrywcą,
rozmawiają Paweł Czapczyk i Zbigniew Joniec

Widok z lotu ptaka płytkich wód przybrzeżnych i lasów
tropikalnych wybrzeża Mozambiku

Paweł Czapczyk, Zbigniew Joniec:
W Polsce masz zagorzałe grono fanów i wielbicieli od wielu lat. Lubisz
odwiedzać nasz kraj?
Heiko Bleher: Tak. Lubię do was przyjeżdżać już od pierwszej konferencji, która
miała miejsce w latach osiemdziesiątych.
Polska jest jednym z moich ulubionych
europejskich kierunków.
A jak według Ciebie zmieniło się na
przestrzeni końca XX wieku i początku XXI wieku oblicze akwarystyki na
świecie?

andrzej

Heiko Bleher podczas wygłaszania prelekcji
– Pet Fair 2017

.

Mnie swoją wiedzę przekazali dziadek i mama. I to dzięki nim promuję teraz
to niezwykłe hobby i nieustannie odkrywam
nowe gatunki. Wykładając w różnych miejscach na całym globie, staram się pokazywać
ludziom, zwłaszcza ludziom młodym, piękno

fot

Świadomość akwarystów na całym
świecie zmienia się jednak między
innymi dzięki Twojej wytężonej pracy
badawczej i edukacyjnej.

kociołkowski

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat
nastąpił szereg znaczących zmian. I niezależnie od postępu technologicznego i wielu
ułatwień dla akwarystów w postaci udogodnień sprzętowych – na naszych oczach
obserwujemy obecnie spadek popularności
akwarystyki. Złożyło się na to kilka przyczyn. Po pierwsze, jako akwaryści mamy do
czynienia z mniejszym wsparciem ze strony
branży w promowaniu naszego cudownego
hobby. Po drugie, sklepy akwarystyczne nie
idą z duchem czasu – nie inwestują (lub
robią to szalenie rzadko) w nowe produkty i niewystarczająco je reklamują. Tylko
nieliczne placówki komercyjne sprowadzają nowe gatunki ryb czy roślin, interesując
się jednocześnie nowo opracowywanymi materiałami i książkami. Sklepy nie
zgłębiają też nowych – a niejednokrotnie
przy tym łatwych – sposobów hodowli
ryb. Trzecia przyczyna radykalnej zmiany,
czyli spadku zainteresowania akwarystyką na świecie, leży oczywiście w rozwoju
technologicznym, czyli wszechobecności
elektronicznych gadżetów: telefonów,
komputerów, gier elektronicznych i ogłupiających reklam, które zachęcają młodzież
do wsiąkania w rzeczywistość wirtualną.
Co więcej, młodzi ludzie nie są wcale dziś
uczeni praktycznego obcowania z przyrodą. Dzieciom nie są pokazywane akwaria:
nie robi tego szkoła, nie robią rodzice.
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Tropikalne lasy deszczowe na Borneo

natury i podwodnego świata, od którego tak wielu rzeczy możemy
się nauczyć. W końcu cała nasza wiedza ma swój początek w przyrodzie, w naturze. Przyroda to nasza najlepsza nauczycielka i zawsze,
do końca swego istnienia, taką pozostanie. Niestety, w tej nierównej
walce zdaję się być osamotniony (często porównuję sam siebie do
Don Kichota), ale toczę ją dalej na całym świecie (mając nadzieję, że
moja córka pójdzie w moje ślady), działam w internecie i na portalach
– takich jak Facebook czy LinkedIn.
Na skutek mediów elektronicznych i internetu świat już
dawno stał się rodzajem global village i wszelkie nowinki
szybko się rozchodzą. Czy – jako rasowy podróżnik – dostrzegasz jeszcze jaskrawe różnice pomiędzy imprezami
akwarystycznymi na Wschodzie i Zachodzie?
Różnice są ewidentne i znaczące. Obecna tendencja jest taka, że
Wschodzie o wiele więcej osób zaczyna się interesować akwarystyką,
niż na Zachodzie. Weźmy dla porównania Azję, a z drugiej strony –
Europę i Amerykę Północną. Otóż w ostatnich latach w Azji, a zwłaszcza w Chinach, można zauważyć wzrost zainteresowania tym hobby,
czego nie obserwuje się dziś w krajach, w których kształtowała się
zachodnia cywilizacja.
Które trendy akwarystyczne uważasz za interesujące i warte wspierania, a które prowadzą – Twoim zdaniem – do wypaczeń, a nawet zagrożeń dla naszego hobby?
Idea nanoakwariów jako nowoczesny trend (choć same nanoakwaria straciły już walor pierwszej świeżości) jest niewątpliwie bardzo
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ciekawa i warto ją wspierać. Powinno się
promować posiadanie niewielkich gatunków ryb i bezkręgowców. Nawiasem mówiąc, w ostatnich latach odkryłem wiele
fantastycznych „nanogatunków”, które
eksporterzy z Ameryki, Afryki czy Azji
mogliby wysyłać na przykład do Europy,
ale ani sprzedawcy hurtowi, ani detaliczni
ze Starego Kontynentu ich nie zamawiają.
Nie są nimi zainteresowani i nie sprowadzają ich nawet do celów edukacyjnych, choć
same rozmiary i biologia tych ryb sprawiają,
że byłyby one doskonałymi mieszkańcami
potencjalnego akwarium domowego...
Co jeszcze warto wspierać?
Kolejnym nowoczesnym trendem wartym wspierania (i niezwykle ważnym!) jest
akwarystyka biotopowa. Moim zdaniem to
właśnie w „biotopach” tkwi przyszłość amatorskiej hodowli ryb i uprawy roślin akwariowych. Co innego, jak nie akwarium biotopowe, stanowiące kwintesencję „prawdziwego
akwarium”, jest w stanie zapewnić naszemu
hobby zastrzyk świeżego powietrza i silny
impuls do jego dalszego rozwoju? A dzięki
zbiornikom, w których zostanie odtworzony
wycinek środowiska naturalnego, rozmaici

Klasyka akwarystyki biotopowej,
czyli „czarne wody” Ameryki
Południowej

fot

ludzie z bliska będą w stanie dostrzec i zauroczyć się pięknem podwodnego świata oraz zmianami w biologii najbardziej fascynujących
kręgowców na Ziemi. Krótko mówiąc: w akwarium biotopowym
nastąpi coś, co przecież nigdy nie zostanie ziszczone w akwarium
ogólnym bądź towarzyskim, z umieszczonymi w nim dekoracjami,
rybami i roślinami pochodzącymi z różnych kontynentów.
I nagle okaże się, że takie podwodne odwzorowanie natury można
godzinami obserwować i z przejęciem studiować niezwykłe, na wskroś
naturalne zachowania zwierząt.
A zagrożenia i niebezpieczeństwa dla akwarystyki?
Spore niebezpieczeństwo, jakie widzę w kontekście przyszłości
naszego hobby, stanowi coraz częstsze reklamowanie projektów
aquascapingowych. Dlaczego? Bo posiadaczami zbiorników tego typu
jest – i zawsze będzie – jedynie wąska i ograniczona grupa akwarystów,
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którzy w dodatku chcą przede wszystkim
promować samych siebie. Zakładane przez
nich akwaria, pieczołowicie dopieszczone,
estetyczne i designerskie, nie mogą jednak
nigdy długo przetrwać w wyjściowej formie. Łatwo i szybko zarastają one roślinami, a ryby nie mają w nich szans. W rezultacie miłośnik akwarium, wydawszy niemałą
kwotę na pięknie zaaranżowany zbiornik,
szybko się zniechęci i zrezygnuje z kultywowania tego hobby.
Nie myślcie jednak, że jestem całkowicie
przeciwny aquascapingowemu udziwnianiu i przekształcaniu wizerunku akwarystyki, gdyż same zbiorniki reprezentujące
ten styl są często uderzające i zjawiskowe.

Nigdy jednak nie przetrwają one tak długo,
jak prawdziwe akwarium biotopowe, które
nie wymaga wiele uwagi i pracy – oczywiście
pod warunkiem, że jest prawidłowo urządzone i celnie odwzorowuje naturę.
Jednak największym zagrożeniem dla
akwarystyki są ryby „tworzone” przez człowieka – ryby, którym wstrzykiwane są barwniki i zwierzęta manipulowane genetycznie.
Żyją one bardzo krótko (maksymalnie sześć
miesięcy), pozostając wyjątkowo podatnymi
na różne infekcje i choroby. Klient, zakupiwszy takie „zmanipulowane” osobniki,
szybko je straci, a wraz z nimi – cały zapał
do akwarystyki.
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Do jakich miejsc i biotopów jeszcze
nie dotarłeś?
Na mojej mapie ekspedycyjnej znajduje się
około dwustu siedlisk, w których chciałbym
przeprowadzić badania. Są to głównie rejony
odległe i dotychczas nieodkryte – na Madagaskarze, w Mongolii, w północno-wschodniej części Indii, w Bhutanie, w Chinach i na
Tybecie oraz na Czukotce, Kamczatce, w południowym Chile… Kolejny raz chciałbym
też odwiedzić indonezyjską rzekę Memberamo w Nowej Gwinei – ja i australijski ichtiolog Gerald Robert Allen, będąc
tam dwukrotnie, przywieźliśmy stamtąd
Melanotaenia praecox i inne cenne gatunki
ryb. Oczywiście pragnę pojechać do Amazonii i Argentyny, a także zbadać biotopy w niektórych krajach afrykańskich. Bo
chociaż odwiedziłem już pięćdziesiąt miejsc
na Czarnym Lądzie, to wciąż są tam nieodkryte tereny w Gwinei Bissau, Gwinei,
Liberii, Sierra Leone, w rejonach Kongo,
Angoli, Mozambiku, Etiopii czy Erytrei.
Chciałbym przywieźć stamtąd ciekawe
okazy i reprezentantów gatunków, które
są obecnie bliskie wymarcia, a nie były dotychczas hodowane w akwariach. Nawiasem
mówiąc, sporo gatunków, które odkryłem,

Wycinek „czarnych wód” Ameryki Południowej

Jezioro tundrowe na Czukotce (północna Rosja)
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które zamieszkują wody na najbardziej na
południe położonej wyspie (na mapie leży
ona pod Ameryką Południową), a także
ryby żyjące w najwyżej położonych miejscach na naszym globie – należy do nich
przedstawiciel piskorzowatych spotykany w Tybecie na wysokości 5876 m n.p.m.

Danio margaritatus o długości ciała nieprzekraczającej 2 cm
nadaje się do nanoakwariów
już wymarło – czy to na skutek zanieczyszczenia wód i dewastacji
środowiska, czy też wycinki lasów w rejonach okalających konkretne
akweny.
Który z mateczników chciałbyś szczególnie odwiedzić?
Odpowiem przewrotnie: chciałbym spenetrować wszystkie siedliska
słodkowodne, których nie miałem jeszcze okazji poznać, bo odwiedziłem do tej pory zaledwie dwieście siedemnaście krajów...
Czy masz na oku jakąś rodzinę ryb, jakiś rodzaj lub gatunek,
któremu chciałbyś się poświęcić w najbliższym czasie?
Jak już wspominałem wcześniej – ostatnimi czasy skupiam się
na miniaturowych rybach słodkowodnych, gdyż widzę, że długo
były w akwarystyce ignorowane na podobieństwo niedocenianych
kamieni szlachetnych. Ryby, które mam na uwadze, należą głównie
do dwóch rzędów: kąsaczokształtnych (Characiformes) i sumokształtnych (Silurifomes). Chciałbym również sklasyfikować i opisać,
zanim będzie na to za późno, rybę występującą w najbardziej północnym rejonie, czyli na Czukotce w Rosji, a z drugiej strony – gatunki,

Podczas swojej ostatniej wyprawy
odkryłeś nową pielęgniczkę z rodzaju
Apistogramma. Czy mógłbyś coś więcej o tym odkryciu opowiedzieć?
W swoim życiu – oprócz wielu innych
gatunków ryb – odkryłem w sumie niejednego przedstawiciela rodzaju Apistogramma. A w chwili obecnej staram się
rozmnożyć dwa ostatnio odkryte gatunki,
ale z każdego z nich posiadam zaledwie
po dwie pary. Ryby te mają niesamowite
kolory. Te pierwsze, barwy jaskrawożółtej z bardzo rzadko spotykanymi czerwonymi obwódkami wokół oczu, mogą stać
się autentycznymi klejnotami w każdym
akwarium, podobnie zresztą jak te drugie – imponujące dużą jaskrawoczerwoną
płetwą grzbietową.
Czy już wiadomo, jak ryby te zostaną
sklasyfikowane?
Najpierw musimy je rozmnożyć. Przede
wszystkim powinny być bowiem gatunkiem
zachowanym… A wiecie, jak wygląda cała
procedura? Możecie o tym przeczytać w nafot

Stoją od prawej: Maria Kociołkowska,
Heiko Bleher, Andrzej Kociołkowski,
Paweł Czapczyk, Pet Fair 2017
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szym kwartalniku „Aqua. International Journal of Ichtyology” oraz
na stronie www.aqua-aquapress.com, gdzie znajdziecie dokładne
wytyczne postępowania.
Co trzeba zrobić, by ochronić dziewicze rejony Afryki, Amazonii, Australii, Borneo czy Madagaskaru? Czy możliwa jest
jakaś wspólna i długofalowa kooperacja odpowiedzialnych
firm i instytucji oraz ichtiologów i akwarystów z całego
świata?
Z mojego doświadczenia wynika, że w istocie niewiele można zrobić. Ta bolesna prawda jest wynikiem obserwacji, jakie poczyniłem
podczas licznych podróży. Należy podkreślić, że przygniatająca
część rejonów, które określamy jako „dziewicze”, jest już zniszczona. Większość „parków narodowych” czy „rezerwatów przyrody”
– zwłaszcza w Afryce, Amazonii i na Borneo – istnieje już tylko
na mapach, w internecie i w książkach. W rzeczywistości akweny
te są – albo za chwilę będą – historią. Często pozostały jedynie
otaczające je drzewa...
Współpraca odpowiedzialnych firm nie udaje się ze względu na
brak środków finansowych, podobnie wygląda sprawa z ekspertami
– ichtiologami i akwarystami. Nie mają oni pieniędzy, a przynajmniej twierdzą, że są bez funduszy. Nieliczni z nich przekazali
jakieś niewielkie kwoty na zarejestrowanie gatunków żyjących
na przykład w północno brazylijskiej rzece Xingu, co związane
było z projektem budowy hydroelektrowni Belo Monte, która to
zapora z pewnością doprowadzi do wymarcia wielu tamtejszych
zwierząt.
Ale w sumie to był nieistotny incydent, przedsiębrany, jak
zwykle, z myślą o korzyściach o własnych.
Jedynym sposobem ocalenia wielu gatunków są tak naprawdę
akwaria – wiele z nich nie spotkamy już na wolności, ale w najlepsze egzystują one właśnie w zbiornikach hodowców. Należy
zatem rozpocząć długofalową współpracę i promować odtwarzanie i kreowanie naturalnych biotopów konkretnych ryb w akwariach, w których one przetrwają i w których – jak w naturze – będą
się mogły dalej rozmnażać.
Czy mógłbyś zabawić się w proroka i powiedzieć, jak będzie
wyglądała akwarystyka na świecie za lat dwadzieścia pięć,
pięćdziesiąt i sto?
Jeśli korzystny kurs na akwarystykę biotopową zostanie utrzymany, a ona sama – przy wsparciu branży i sklepów zoologicznych – będzie się rozwijać, a do tego zmieni się podejście w szkołach i domach,
to widzę duże szanse dla akwarystyki w ciągu najbliższych dwudziestu
pięciu lat. A jeżeli zmieni się cały system kształcenia i edukacji, i wzrośnie przy tym świadomość, że jedynym sposobem ocalenia dzikiej
przyrody pozostają domy z ogrodami, w których znajdą się oczka
wodne (obecnie ich liczba stale rośnie), w mieszkaniach i domach
powstawać będą paludara i akwaria, to w perspektywie najbliższych
pięćdziesięciu lat przewiduję dalszy wzrost. Natomiast co będzie za lat
sto? Moja wizja i przepowiednia jest taka: widzę akwaria obsługiwane
nie przez ludzi, lecz przez roboty. Będą one od naszego gatunku, od
Homo sapiens, lepiej przygotowane, inteligentniejsze i precyzyjniejsze, a przy tym będą łatwe w obsłudze.
Miradolo Terme, Włochy, 25 września 2017
29

Paweł Czapczyk: Kiedy po raz pierwszy zainteresował się Pan rybami
z rodzaju Symphysodon?
Marek Widur: Od najmłodszych lat
interesowałem się akwarystyką. Oczywiście na początku były to akwaria bardzo
małe i gatunki ryb, które nie wymagały
szczególnej wiedzy dotyczącej prawidłowej ich pielęgnacji. Około czternastu lat
temu zacząłem interesować się rybami,
które w owym czasie nazywało się potocznie paletkami.
Co takiego fascynującego jest w paletkach, że ich miłośnicy – raz spróbowawszy przygody z nimi – praktycznie rezygnują z hodowli innych
gatunków?
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Jest to ryba bardzo majestatyczna i za
zarazem pięknie ubarwiona, wiele osób na
wystawach zadaje pytanie, czy są to ryby
morskie, ponieważ morszczyzna koja
kojarzy się nam ze światem niesamowitych
barw
b
arw i kolorów. Fascynujący jest sposób
ich rozmnażania, rodzice w pierwszej
fazie wychowu młodych karmią je wydzieliną wytwarzaną na własnym ciele.
Czy rzeczywiście osoby hodujące dyskowce rezygnują z innych gatunków ryb?
Moim zdaniem nie, akwaria dekoracyjne
zasiedla się gatunkami małymi, które dopełniają i dodatkowo ożywiają akwarium.

wa

Dyskowce

Ak

– ryby
majestatyczne
i wymagające
Z Markiem Widurem,
hodowcą paletek i jednym
z założycieli Polskiego
Klubu Miłośników Dyskowców,
rozmawia Paweł Czapczyk
186

Powinniśmy pilnować w mowie i piśmie dystynkcji na paletki (jako ryby
występujące w hodowli w różnych
odmianach) i na dyskowce (jako
osobniki z odłowu albo przynajmniej
zgodne z formami dzikimi)? Czy nie
trzeba tego przeciwstawienia rygorystycznie przestrzegać?
Generalnie nie ma takiego podziału, a jeśli już chcemy rozróżnić ryby, możemy
mówić o dyskowcach hodowlanych
lub dyskowcach pochodzących z odłowu. W tych dwóch kategoriach istnieje
jeszcze podział na odmiany.
Co jest pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką powinien wiedzieć każdy
akwarysta, który przymierza się do
amatorskiej hodowli tych ryb?
Moim zdaniem niezależnie od tego, jaki
gatunek ryb chcemy mieć w akwarium (dotyczy to również innych zwierząt), najważniejsza jest odpowiedzialność. Musimy mieć
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Absolutnie nie chcę nikogo zniechęcać, wręcz przeciwnie. Zachęcam
tylko do wcześniejszego zdobycia wiedzy, która pozwoli uniknąć
błędów i sprawi, że będziemy się cieszyć pięknym widokiem skrawka
świata podwodnego w naszym domu.

Komu by Pan stanowczo odradził
rozpoczęcie przygody z paletkami?
Osobie zupełnie niedoświadczonej,
niefrasobliwej, niecierpliwej, mało
dbającej o szczegóły, posiadającej
zbyt mały zbiornik?

Dyskowce są rybami bardzo wymagającymi w kwestii karmienia.
Chcąc cieszyć się rybami o doskonałej kondycji, musimy pamiętać,
aby pokarm był wysokiej jakości i urozmaicony. Powinien być także
podawany w odpowiednich i możliwie stałych odstępach czasowych.
Na naszym rynku jest dużo pokarmów dedykowanych dla dyskowców.
Powinniśmy obserwować ryby i po ich zachowaniu oraz ubarwieniu
rozpoznawać, czy dieta, którą stosujemy, jest dla nich odpowiednia.

Ak

świadomość, że te zwierzęta są całkowicie
zależne od nas. W związku z tym mamy
obowiązek zapewnić im możliwie najlepnajlepsze warunki bytowe. Nie jest to rzecz, lecz
istota żyjąca. Na początku proponuję poczy
poczy-tać o warunkach, które musimy zapewnić
rybom, które chcemy mieć w swoim domu.

Zdecydowanie odradzam początkującym
akwarystom. Osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy i czasu, powinny odłożyć
decyzję o posiadaniu akwarium z dyskowcami na późniejszy czas, akwarystyka
nie wybacza bowiem błędów. Bez minimalnego przygotowania i odrobiny czasu,
zamiast radości z posiadania akwarium,
będziemy rozczarowani i sfrustrowani.

Wiele dyskusji i kontrowersji wzbudza problem żywienia
paletek. Czy ma Pan jakieś rady co do diety?

Jakim pokarmem karmi Pan swoje ryby?
Jestem przedstawicielem na Polskę firmy Discusfood, więc oczywiście swoje ryby karmię pokarmami tej firmy. Firma Discusfood
posiada w ofercie pokarmy wytwarzane przy użyciu specjalnej
technologii, dzięki której pokarm zachowuje wysokie walory odżywcze, a także pokarmy mrożone, jak również inne nowatorskie
rodzaje pokarmów o najwyższej jakości.
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Dokładanie nowych ryb do funkcjonufunkcjonującego akwarium jest czynnością długo
długotrwałą i niosącą za sobą ryzyko wprowadzenia do zbiornika różnego rodzaju
chorób. Pierwszą zasadą jest ta, abyśmy
ryby kupowali z pewnego źródła; powinny być one odpowiednio wybarwione i w dobrej kondycji. Nabywając takie
osobniki, nie unikniemy „obowiązku”
przeprowadzenia kwarantanny. Ryby
umieszczamy w oddzielnym, odpowiednio dobranym akwarium, najlepiej tzw.
higienicznym, a więc bez roślin i zbędnego sprzętu i dekoracji, słabo oświetlonego.
Woda w takim akwarium powinna być
wcześniej przygotowana, czyli mieć odpowiednie parametry. W akwarium kwarantannowym obserwujemy ryby przez
kilkanaście dni (minimum 14): sprawdzamy, czy prawidłowo oddychają, czy ich

pkmd

Ak

A jak należy przeprowadzać kwarankwarantannę nowych ryb z rodzaju Symphy
Symphy-sodon?
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odchody są odpowiedniej konsystencji. Ta obserwacja odpowie
nam na pytanie, czy nowo nabyte osobniki mają pasożyty, którymi
moglibyśmy zarazić ryby w naszym domowym zbiorniku. Istnieje jeszcze ryzyko tzw. konfliktu bakteryjnego. W tym miejscu
warto powiedzieć o preparacie firmy Discusfood, który w 95%
gwarantuje uniknięcia konfliktu bakteryjnego. Kąpiemy w nim
ryby przez 15–17 minut i możemy łączyć nowe ryby ze stadem
podstawowym. To, o czym powiedziałem, nie wyczerpuje tematu
kwarantanny i łączenia ryb, myślę, że po prostu nie da się omówić
tego zagadnienia w kilku zdaniach.
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Propagując różne pokarmy i sprzęty
akwarystyczne, reklamuje Pan m.in.
biały torf. Do czego on służy i jakie ma
właściwości? Czym różni się od innych
produktów dostępnych na rynku?
Obecnie na rynku biały torf dostępny jest
tylko z firmy Discusfood, to produkt w stu
procentach naturalny, surowiec pozyskiwany jest z rejonów nieskażonych, a w pro-
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cesie obróbki nie stosuje się żadnych dodatków chemicznych Bardzo korzystnie
wpływa na kondycję ryb, nie zabarwia
wody na kolor brązowy, ogranicza rozwój
glonów, obniża pH wody. Stosuje się go
również przy hodowli krewetek.
W międzynarodowych konkursach
dyskowców obowiązują ścisłe standardy. Jakie?
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Jako Polski Klub Miłośników Dyskowców byliśmy pionierami w tym temacie, warto w tym miejscu przytoczyć, że standardy
oraz system szkolenia sędziów opracował nasz kolega Andrzej
Sieniawski. Zresztą, do dziś pan Andrzej zajmuje się tymi zagadnieniami. Podczas I Mistrzostw Dyskowców, które odbyły
się w 2004 roku w Krakowie, w gronie sędziów znalazł się Jeffrey
Tan z Azji, który mimo ogromnej własnej wiedzy i doświadczenia
docenił także wiele naszych rozwiązań i przeniósł je do państw
azjatyckich. Mistrzostwa w poszczególnych krajach mają nieco
inne zasady, ale generalnie istnieje podział na dwie grupy: ryby
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Sędziowie PKMD. Od lewej: Marek Widur, Beata Jarka-Sieniawska, Izabela Wilk, Andrzej Sieniawski
wsparcia materialnego i logistycznego
Polski Klub Miłośników Dyskowców
sam nie byłby w stanie zorganizować tak
dużej imprezy.

Czy ryby z polskich hodowli są cenione za granicami na
naszego kraju?

Był Pan wśród członków założycieli
Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców.

Ak

hodowlane i ryby tzw. dzikie. Te dwie grupy dzielą się jeszcze na
odpowiednie kategorie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam
do zapoznania się z dokładnymi zasadami, które są umieszczone
na naszej stronie www.pkmd.pl.

Jakość ryb z naszych rodzimych hodowli dorównuje lub przewyższa jakością ryby z hodowli europejskich. Problemem jest
promocja naszych hodowców na innych rynkach. Jednym z bardzo skutecznych sposobów jest branie udziału w konkursach
zagranicznych. Jako klub czynnie bierzemy udział w tego typu
imprezach poza granicami naszego kraju.
Jak na mapie wystaw i konkursów plasują się Międzynarodowe Mistrzostwa Dyskowców na targach AquaZoo
w Poznaniu?
Z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć że jesteśmy w czołówce światowej, w tym roku odbędą się już VI Mistrzostwa
Dyskowców, a więc są to najstarsze mistrzostwa w Europie
organizowane bez żadnych przerw i przez jednego organizatora.
Muszę w tym miejscu podziękować takim firmom jak Tropical,
MTP, Diversa, Aquael, które od początku nas wspierają. Bez ich
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Tak jestem jedną z osób, które zakładały Polski Klub Miłośników Dyskowców, i jestem z tego bardzo dumny. Klub
jest miejscem skupiającym ludzi, których
łączy pasja i przyjaźń. Myślę, że udało
się nam trwale wpisać na mapę akwarystyki w Polsce.
Jakie obecnie są główne cele i założenie tego klubu?
Cele nie zmieniły się od początku naszego
istnienia i zawarte są w naszym Statucie.
Zapraszam do zapoznania się z nimi na
naszej stronie internetowej. Propagujemy
ryby z wód Ameryki Południowej, a więc
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nie tylko dyskowce. Zapraszamy do nas miłośników tych ryb,
aby dzielili się wiedzą oraz wspólnie z nami działali na rzecz
propagowania akwarystyki. Z perspektywy tych kilkunastu lat
mogę powiedzieć, że dzięki konsekwentnemu działaniu udaje
nam się realizować zarówno cele edukacyjne, jak i popularyzatorskie, zwłaszcza w zakresie, który nazwałbym szeroko rozumianą
kulturą akwarystyczną.

być przemyślana, na początek proponuję dokładnie przeczytać nasz Statut.
Tam każdy znajdzie informacje dotyczące tego, co robimy, czego oczekujemy jakie są prawa ale i obowiązki
członka PKMD. Nie ukrywam że
być członkiem PKMD to znaczy być
aktywnym akwarystą. Czy więc każdy może zostać członkiem PKMD?
Chyba nie. Za to każdy może uczestniczyć w różnych imprezach, które
organizuje PKMD i na które już dziś
serdecznie zapraszam.

Kto może do Was należeć – czy każdy może zostać członkiem PKMD?
Należy wypełnić wniosek, przesłać go na adres zarzad@
pkmd.pl i czekać na odpowiedź zarządu. Decyzja powinna
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Z Oliverem Knottem,, jednym z najbardziej znanych,
nagradzanych i cenionych na świecie aquadesignerów,
rozmawia Paweł Czapczyk
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Paweł Czapczyk: Oliver, jesteś jednym z najsłynniejszych
akwarystów i aquadesignerów w Europie i w ogóle na
świecie. Kiedy powstało Twoje pierwsze akwarium?

Ak

Oliver Knott: Dziękuję Ci bardzo za te słowa. Moje pierwsze
akwarium dostałem od ojca. Miałem wtedy około dziesięciu lat.
Było to w 1982 roku.

Na samym początku współpraca ta miała
charakter biznesowy – był to bardziej interes, niż cokolwiek innego, ponieważ sprzedawałem produkty Amano w Niemczech
od 1998 roku. Ale w ciągu roku stało się
tak, że biznes w znacznym stopniu zmienił
się w przyjaźń.

A kiedy na dobre, to znaczy: profesjonalnie, zacząłeś zaj
zajmować się tym hobby?
W 1988 roku rozpocząłem pracę w sklepie zoologicznym, w którym
był dział akwarystyczny. Miałem wówczas 16 lat. I od tego czasu,
nieprzerwanie, jestem zawodowo związany z akwarystyką. Stanowi
ona dla mnie zarówno hobby, jak i pracę.
Na początku swojej kariery ściśle współpracowałeś
z Takashim Amano. Czy twoja relacja przypominała
kontakty mistrz – uczeń, czy raczej od początku
opierała się na przyjaźni?
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Kim był Takashi Amano dla Ciebie?

Ak

Był to w minionych latach z pewnością najważniejszy człowiek dla naszego hobby. To
niekwestionowany twórca aquascapingu –
zarówno wielki człowiek, jak i niesamowity
artysta. Amano stał się legendą.

Moje pierwsze duże akwarium, czyli projekt z 2005 roku. To był zbiornik z pełną

oliver

.

Który ze zrealizowanych projektów
akwarystycznych stanowił dla Ciebie
największe wyzwanie?

fot

W chwili obecnej to Chiny stały się moim
ulubionym miejscem na Ziemi. Dlaczego? Bo
mają wielką potencję, ogromną moc i niewiarygodną kulturę. Myślę, że w nadchodzącym
czasie właśnie Chiny będą „numerem 1” na
świecie. Dziś najbardziej lubię pracować w tym kraju – oczywiście pod warunkiem, że akurat nie przebywam w Niemczech.

knott

Obecnie prowadzisz wykłady i warszwarsztaty w wielu miejscach na świecie:
Niemcy, Włochy, Szwajcaria, PortuPortuJapogalia, Holandia, Francja, USA i Japo
nia. Który kraj odwiedzasz najchętniej
i dlaczego?
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Jaki typ krajobrazu lubisz najbardziej:
góry, lasy, łąki, strumienie czy rzeczne
brzegi?

obsadą roślinną o pojemności 5 500 litrów. Liczył sobie 5 metrów
długości. Byłem dumny ze zdobycia dzięki niemu dziesiątego
miejsca w konkursie International Aquatic Plants Layout Contest w 2005 roku.

W tym momencie najbardziej lubię styl naturalny, obfitujący w duże leśne konary i korzenie. Ale u mnie zmienia się to z roku na rok.

Inspirujesz się głównie naturą?
Bywam inspirowany przez wiele rzeczy. Wpływają na mnie i sztuki
piękne, i filmy, i podróże, i prace innych aquascaperów; natomiast
część pomysłów wypływa po prostu z mojego wnętrza. Wystarczy
tylko otworzyć się swoim umysłem na to, co jest.

Ak

wa

riu

m

Napisałeś kiedyś, że aquascaping to
nowoczesny sposób projektowania
akwariów, polegający na tworzeniu

harmonijnego otoczenia dla roślin
wodnych i zwierząt. Sztuka aquascapingu jest jednak uważana za dość
skomplikowaną i wymagającą dużych
nakładów pracy. Czy to prawda?

fragment krajobrazu, który stanie się doskonałym światem i miejscem
egzystencji dla roślin oraz zwierząt. Ale, oczywiście, aquascaping to
też sporo precyzyjnej roboty, dbałości o szczegóły i koncentracji na
utrzymywaniu odpowiednich warunków, krótko mówiąc: aquascaping to konsekwencja i cierpliwość – nie oszukujmy się.

Uważam, że najistotniejszą kwestią pozostaje pasja: fakt, że lubisz kreować podwodne
światy dla swoich zwierząt, cały czas będąc w zgodzie z własną duszą. Na tej drodze
może powstać prawdziwe dzieło sztuki,

Czy każdy akwarysta może stworzyć piękny podwodny
krajobraz w akwarium?
Tak, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale moim zdaniem
kluczem do sukcesu są cierpliwość i konsekwencja. Jeśli nawet
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mamy problemy i z początku nie wszystko nam wychodzi – nie
należy się poddawać.
W książce pt. Aquascaping dajesz praktyczne instrukcje,
jak krok po kroku założyć designerskie akwarium. Czy
mógłbyś teraz powiedzieć w kilku słowach polskim czytelnikom, co należy zrobić, żeby stworzyć małe, ale piękne
akwarium roślinne?
Najlepszym sposobem jest wystartowanie takiego zbiornika, w którym posadzimy łatwe w uprawie rośliny, niewymagające zbyt dużych
ilości światła. To najfortunniejsza droga, która będzie prowadzić do
wykreowania niekłopotliwego, a miłego dla oka skrawka krajobrazu
– droga gwarantująca 90% powodzenia. Wyposaży nas ona w pierw-

sze pozytywne wrażenia. Nabędziemy też
doświadczenie i wiedzę, jak działa tego typu
akwarium.
Czy mógłbyś podać jeszcze kilka
praktycznych wskazówek?
Owszem. Należy szczególnie dbać o zbiornik
przez pierwsze trzy dni, ale trwa to zwykle
nie dłużej niż 10–15 minut na dobę. W tym
czasie trzeba dokonywać niewielkich podmian wody, czyścić szyby, kontrolować rośliny i sprawdzać jak działa wyposażenie
techniczne. Taka krótkotrwała pielęgnacja to
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świetna sprawa. Przynosi ona same korzyści –
zarówno zbiornikowi, jak i jego właścicielowi.

Jakie jest Twoje największe marzenie związane z aquascapingiem?

Promujesz nowy rodzaj podłoża Nature Soil. Czym się ono charakteryzuje
i w czym wydaje się lepsze od innych?

Urządzenie naprawdę wielkiego zbiornika w jakimś akwarium publicznym. Zobaczymy, co pokaże
przyszłość!

Podłoże Nature Soil nie stanowi wielkiej
nowości, bo jest dostępne na rynku od około
ośmiu lat. Uwielbiam ten substrat, ponieważ rzeczywiście klaruje on wodę, czyniąc
ją naprawdę czystą. Poza tym Nature Soil
jest dostępne w jasnobrązowym kolorze.
Pochodzi zaś z południowej Japonii.

A kiedy odwiedzisz Polskę?
Byłem w waszym kraju w styczniu tego
roku i może pojawię się znowu na targach lub
jakichś warsztatach. A zatem: do zobaczenia!
Korzystając zaś z okazji, chciałbym pozdrowić
wszystkich moich przyjaciół w Polsce.

Polish
Aquascaping
Contest
Z Marcinem Wnukiem, pomysłodawcą i jednym
z organizatorów konkursu Polish Aquascaping
Contest, rozmawia Zbigniew Joniec.

Zbigniew Joniec: Spotykamy się dziś, żebyś opowiedział
nam zarówno o pomyśle, jak i o organizacji konkursu Polish
Aquascaping Contest. Jak to się stało, że zaangażowałeś się
w to przedsięwzięcie?

Marcin Wnuk: Obserwowałem to, co się dzieje w dziedzinie aquascapingu w wielu krajach. Kilka lat temu moją uwagę przyciągnęła Indonezja, gdzie podobne inicjatywy, analogiczne konkursy czy „bitwy” aquascaperów organizowane są
kilka razy w roku. Te wydarzenia mają potem bardzo duży
wpływ na poziom, jaki prezentują tamtejsi aquascaperzy.
Jest to również doskonała promocja akwarystyki w ogóle
i aquascapingu w szczególności. Marzyłem o tym, aby taki
konkurs mógł się odbyć także w Polsce. Pomysł był, ale
z realizacją należało poczekać na odpowiednich partnerów
– chodziło o to, by zrobić konkurs na najwyższym poziomie
organizacyjnym, na którym zaprezentowane zostaną prace
wysokiej klasy.
To wszystko, czyli całkowite przygotowanie pierwszej edycji, niesie za sobą duże koszty. Na szczęście udało się i jesteśmy już na dość zaawansowanym etapie organizacyjnym.
Mam ten przywilej, że jeden z moich indonezyjskich kolegów jest mocno zaangażowany w organizację takich eventów w swoim kraju. Rozmawiałem z nim przez wiele tygodni na temat organizacji. Przesłał mi przykładowy skrypt,
który on wykorzystuje. Policzyłem koszty i wiedziałem, na
czym stoję.

my, żeby wszyscy – zaczynając od
uczestników, poprzez zwiedzających, a kończąc na sponsorach –
byli zadowoleni.

Formuła konkursu zakłada, że mogą wziąć w nim udział tylko zaproszeni uczestnicy. Czy to się sprawdzi?

W sumie będzie piętnastu uczestników. Czym się kierowałeś, zapraszając ich do konkursu?

Nie mam żadnych wątpliwości, że to właściwa formuła
konkursu w przypadku pierwszej edycji. Dzięki temu
będziemy mogli oglądać doskonałe akwaria. Chce-

Od lat śledzę naszą scenę aquascapingową. Przejrzałem rankingi konkursów. Zrobiłem sobie listę osób,
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które są aktywne, dobrze rokują
i mają odpowiednie warunki do startu. Krótko mówiąc: chciałem zestawić ze sobą obiecujących amatorów
i początkujących aquascaperów ze
starą gwardią. Wysłałem zaproszenia
i w ten sposób udało się zebrać tak
szacowne grono zawodników.
Wszyscy przyjęli zaproszenie?

Niestety, nie.

Ile czasu uczestnicy mają na przygotowania?

Od momentu zamknięcia listy uczestników były to chyba
trzy miesiące. Jest to jednak wystarczający okres na przygotowanie aranżacji lub wystartowanie zbiornika. Zależało mi
na tym, aby wszyscy mieli odpowiednio dużo czasu.
Można przywieźć gotowe akwarium czy należy je raczej założyć na miejscu?

Oba warianty są dozwolone. Określiliśmy konkretną specyfikację akwarium, która jest dopuszczona do konkursu. Chodzi
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o to, by sędziom łatwiej było oceniać
i porównywać aranżacje oraz wyrównać szanse zawodników. Wiem, że
część uczestników już startuje akwaria
i przywiezie gotowe, natomiast inni
wezmą ze sobą ułożony w akwariach
hardscape i będą obsadzać go na miejscu. W chwili obecnej nie jestem pewien, czy ktoś będzie od początku do
końca zakładał akwarium na miejscu.

Sam jesteś aquascaperem – nie chciałeś wziąć udziału
w konkursie?

Chciałem, ale ktoś musiał się przecież włączyć w organizację zawodów. Pozytywem jest to, że ominie mnie – mówiąc
żartem – lanie ze strony zaproszonych kolegów.
Czy impreza ma szansę na kolejną edycję?

Konkursowe zbiorniki będą miały
albo 60 x 30 x 36 cm, albo 60 x 30 x
35 cm. Dlaczego akurat takie wymiary?

Mam nadzieję, że tak. Wiele będzie zależało od zaangażowania sponsorów. Jeśli teraz wszystko wypali, to
liczę, że w przyszłym roku nie będzie to już konkurs
dla zaproszonych uczestników, lecz dla wszystkich.
W takiej jednak sytuacji trzeba się będzie liczyć z jakimś
wpisowym.

Bo są bardzo popularne. Dopuściliśmy
dwa rozmiary, gdyż ten drugi jest dostępny w ofercie Diversy, jednego z naszych sponsorów, co sprawia, że łatwo
go zdobyć na potrzeby konkursu przy
małym koszcie zakupu. Takie wymiary
są już wystarczające, by pokazać prawdziwą sztukę, jaką jest aquascaping.

Tu chciałbym wspomnieć jeszcze o firmach, które zaryzykowały i wspierają moje działania organizacyjne. Są
to: Tropical, Diversa oraz Oase. Bez pomocy tych firm
nie byłoby szansy na taki konkurs w Polsce. Dodatkowe podziękowania chciałbym przekazać Pani Edycie
Winiarskiej z Międzynarodowych Targów Łódzkich
za udostępnienie nam 350 m2 przestrzeni na potrzeby
konkursu.
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Ile czasu poświęcasz na działania przy organizacji konkursu?

Kilka godzin dziennie. To setki telefonów, maili, ustalanie
szczegółów. Nie spodziewałem się, że to będzie mnie tak
pochłaniać. Muszę jednak przyznać, że robię to z przyjemnością, bo konkurs jest teraz moim oczkiem w głowie.
Kiedy on się odbędzie?

W dniach 15-17 września 2017 roku w hali Międzynarodowych Targów Łódzkich przy ul. Politechniki 4.
Gdzie szukać informacji na temat konkursu?

Na stronie konkursu: http://aquascapingcontest.pl oraz na
naszym profilu FB: http://facebook.com/PolishAquascapingContest.
Trzymam zatem kciuki, aby wszystko się udało, i dziękuję
za rozmowę.

Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich do obejrzenia
konkursowych prac na targach.

Paweł Czapczyk: We wrześniu 2014
roku został Pan dyrektorem płockiego zoo. I obecnie ma Pan pod swoją
pieczą już nie tylko ryby, ale również kondory, ary szafirowe, pantery
śnieżne, małpy pigmejki, leniwca czy
– zupełnie od niedawna – tapira malajskiego... Jednak nasza rozmowa ze
zrozumiałych względów dotyczyć będzie niemal wyłącznie akwarystyki.

Krzysztof Kelman: Tak, oczywiście.
A zatem: przez osiem lat w płockim
zoo wcale nie było akwariów. Ale już
w 2015 roku, czyli w następnym roku
po objęciu szefostwa przez Pana, zaczęła powstawać nowa ekspozycja,
a w kolejnym nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Jak Pan wspomina ten
okres?

Krzysztof Kelman i „Mała ichtiofauna Polski”

Akwarysta
od urodzenia
Z Krzysztofem Kelmanem,
dyrektorem Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Płocku,
Prezydentem Klubu Poecilia
Reticulata i wielkim autorytetem
w dziedzinie hodowli ryb
żyworodnych, rozmawia
Paweł Czapczyk

Był to niewątpliwie bardzo uciążliwy okres, naznaczony wytężoną pracą i wymagający od całego zespołu
wzmożonej uwagi. W niecałe dwa
lata zbudowaliśmy przecież ekspozycję, która kilkakrotnie przekraczała rozmiarami poprzednią, tworzoną
jeszcze w latach 70. i 80. minionego
wieku. Musieliśmy zastosować zupełnie inną technikę, choćby nowoczesny system pomp i filtracji. Zniknęły
stare zbiorniki wykonane z plastiku
i metalu, a na ich miejsce weszły
akwaria żelbetowe i akrylowe (wykonane z grubych akryli – pięcioi dziesięciocentymetrowych), wprowadziliśmy także nowe gatunki
ryb. Krótko mówiąc: wyglądało to
tak, jakbyśmy zaczęli akwarystykę
w płockim zoo od nowa, a poprzednią
i obecną dzieliło całe stulecie. Dość
powiedzieć, że poprzednio w pawilonie stało osiemnaście zbiorników
o łącznym litrażu około 45 000 litrów,
podczas gdy obecnie mamy dwadzieścia trzy akwaria, ale ich łączna pojemność wynosi 135 600 litrów.
Zwiedzający mogą dziś podziwiać
ryby i bezkręgowce z różnych kontynentów i stref klimatycznych. Na
co powinni zwrócić baczną uwagę,
wchodząc do pawilonu akwarystycznego?

Nasza ekspozycja składa się generalnie z dwóch części. Po pierwsze,
zwiedzający mogą tu spotkać rzadko
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magazyn akwarium
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Lipień w zbiorniku odtwarzającym górny bieg Wisły
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w ogóle pokazywane na wystawach
i w ogrodach zoologicznych ryby wód
polskich – zarówno śródlądowych,
jak i bałtyckich. Znaleźć tu można
choćby brzany czy lipienie z rwących
rzek – z jednej strony, a z drugiej –
dorsze, płastugi czy ryby łososiowate
z Bałtyku. Pozyskane są one przez
nas z natury i ośrodków hodowla-

nych. Woda w tych zbiornikach jest specjalnie chłodzona.
Natomiast drugi duży dział stanowią, mówiąc ogólnie, ryby
tropikalne – zarówno słodkowodne, jak i morskie. Pochodzą one ze wszystkich kontynentów, reprezentując w kilku
wydaniach Azję, Afrykę, Australię, Amerykę Południową,
Amerykę Środkową, ale też Amerykę Północną. Ponadto
można w zoo zobaczyć rafę koralową zatopioną w trzynastotysięcznolitrowym zbiorniku oraz rekiny, które pływają
w akwarium o pojemności 40 tysięcy litrów.
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Mnie osobiście urzekły wiosłonosy
z Missisipi. Te duże archaiczne ryby
wywołują niesamowite wrażenie
zwłaszcza wtedy, kiedy pobierają
pokarm. Pływają z szeroko rozdziawionymi pyskami, czyli bardzo czułymi rostrami, w których zmieściłoby
się naprawdę duże zwierzę, a one łowią w ten sposób plankton...

Tak, bardzo ciekawy gatunek, który odżywia się na podobieństwo rekina wielorybiego albo waleni z grupy fiszbinowców. Wiosłonosy przez szeroko rozwartą paszczę
przecedzają wodę, by cząstki pokarmowe, głównie plankton, osadziły się im na specjalnych „sitach”. Ryby te są
więc typowymi „planktonożercami”, nie zaś drapieżcami.
W Ameryce Północnej uchodzą dziś za gatunek zagrożony wyginięciem, co wynika między innymi z faktu, że do
wód północnoamerykańskich dostało się wiele inwazyjnych
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taksonów azjatyckich, które potrafiły skutecznie zdominować tamtejszą
ichtiofaunę.
Wiosłonosy stanowią więc ekspozycyjny rarytas?

Z tego, co wiem, nikt w Polsce nie
prezentuje tych ryb w akwarium.
W naszym zoo pływają cztery
osobniki. Ale Ameryka Północna
w Płocku to także interesujące gatunki bassów, jordanelek czy Notropis
chrosomus. Dopiero dziewięć lat temu
ryba ta pojawiła się w Europie, budząc sensację swą fluorescencyjną,
zmienną i kontrastową kolorystyką: wygląda przecież tak, jakby była
sztucznie barwiona.
Kiedy rozmawialiśmy na początku
maja, wspominał Pan o projekcie
biotopowych akwariów z niewielkimi gatunkami krajowymi – jakie ryby
macie na uwadze?

W osobnym zbiorniku chcielibyśmy
pokazać mniejsze, ale fascynujące gatunki bałtyckie – takie jak wężynka
czy iglicznia. W kolejnym akwarium
z chłodną wodą morską mamy zamiar zaprezentować krajowe jamochłony – na przykład chełbię modrą.
Być może w naszej ekspozycji znajdą
się też: tasza, węgorzyca i kur diabeł.
Jest to projekt rozwojowy i z czasem
będziemy powiększać ekspozycję.
A ryby słodkowodne?

One też znajdą swoją reprezentację.
Jesteśmy w trakcie uruchomiania
zbiornika, który powinien przypaść
do gustu miłośnikom przyrody polskiej. Znajdą się w nim interesujące,
lecz mało znane gatunki „niewędkarskie”: ciernik, cierniczek, różanka, koza, piskorz, strzebla potokowa,
strzebla błotna...
Właśnie: ważnym projektem, już
dalece zawansowanym na terenie
ogrodu, jest hodowla strzebli błotnej
w specjalnie do tego celu przygotowanym i zaaranżowanym stawie.
Wygląda to bardzo obiecująco...

Tak, strzebla błotna jest obecnie jednym z najrzadszych, jeśli w ogóle nie
najrzadszym, spośród wszystkich ga-

Biotop Azji w obiektywie makro
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tunków ryb występujących w Polsce. Kilka lat temu skontaktowałem się z profesorem Jackiem Wolnickim z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, który prowadzi
badania nad występowaniem tego gatunku w naszym kraju
i stara się ochronić jego naturalne siedliska. I w porozumieniu z nim przygotowaliśmy jeden z naszych stawów:
odłowiliśmy gatunki niepożądane, nasadziliśmy roślinność,
ustabilizowaliśmy parametry wody. I na początku lipca zeszłego roku wpuściliśmy pierwsze tysiąc sztuk czternastomiesięcznych strzebli błotnych. Prawdopodobnie już w tym
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roku połowa samic z tej populacji wytrze się w naszym stawie. Oczywiście
celem ogrodu zoologicznego nie jest
hodowla sama w sobie, lecz ochrona
fauny krajowej. Myślimy o przyszłej
reintrodukcji odchowanych u nas
strzebli do środowiska naturalnego.
A gdzie będą wpuszczane „płockie”
strzeble?

Do naturalnych zbiorników wytypowanych przez profesora Wolnickiego. Nawiasem mówiąc, w tej chwili
uruchamiamy akwarium stojące na wolnym powietrzu,
mające wspólny ze stawem obieg wody, w którym będzie
można strzeblę błotną zobaczyć. Ta kilkunastocentymetrowa ryba o kształcie cygara jest wyjątkiem w rodzimej
ichtiofaunie: przepięknie ubarwiona – brązowo-złociście z czerwonobrunatnym nakrapianiem – pozostaje
praktycznie w Polsce nieznana i przez nikogo nieoglądana.
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Do tego gatunku ma Pan szczególną słabość, sięgającą chyba jeszcze czasów
dzieciństwa.

To prawda. Jako młody chłopak odnalazłem jedno stanowisko strzebli błotnej w okolicach Płocka. I próbowałem przekonać osoby mieszkające w jego
pobliżu, żeby otoczyły opieką tę ginącą rybę. Nie wiem, czy mi się to udało,
bo postrzegano mnie wtedy jako dziwaka. A kiedy po latach wspólnie z profesorem Wolnickim zaczęliśmy monitorować ów staw, okazało się, że strzebla
błotna już tam nie występuje. Prawdopodobnie w latach 90. ubiegłego wieku,
kiedy podczas jednego upalnego lata zbiornik całkowicie wysechł, ryba wyginęła. Niemniej ten staw, który jest prywatną własnością, został zaznaczony jako
historyczne stanowisko występowania strzebli błotnej i być może będziemy go
na nowo zarybiać młodymi osobnikami wyhodowanymi w zoo.
Czy hodowla i późniejsze wsiedlanie zagrożonych wyginięciem gatunków jest
jedną z dróg, jaką powinny podążać ogrody zoologiczne?

Obecnie jest to nawet priorytet dla ogrodów zoologicznych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W ramach organizacji EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), skupiającej najbardziej liczące się ogrody zoologiczne Starego Kontynentu, której płockie zoo jest członkiem, bierzemy udział
w kilkudziesięciu programach hodowli i reintrodukcji gatunków zagrożonych,
a nawet takich, które wyginęły już na wolności, ale na powrót mogą zostać
introdukowane i przywrócone naturze. Nie będę tu wymieniał wszystkich projektów, wspomnę tylko, że – oprócz hodowli i ochrony krajowych gatunków
ryb, za które to działania EAZA bardzo nas chwali – jako jedyni w Polsce rozmnażamy osła somalijskiego. Hodujemy też dużą antylopę z Afryki Północnej,
oryksa szablorogiego, który jakiś czas temu wyginął na Czarnym Lądzie, ale
obecnie jest w środowisku naturalnym z powodzeniem reintrodukowany.
Pod patronatem płockiego zoo odbywają się też rokrocznie ważne imprezy
akwarystyczne – sympozja, konkursy i wystawy. Czy mógłby Pan wymienić
najważniejsze z nich?

Nie ukrywam, że akwarystyka jest moją największą pasją. Jako zapalony akwarysta od dziecka, nie tylko zajmuję się hodowlą, ale również staram się animować różne imprezy akwarystyczne. Wymienię tylko te, które organizujemy na
terenie zoo w tym roku: mamy już za sobą spotkanie akwarystów ze wszystkich
ogrodów zoologicznych w Polsce, w czerwcu odbywa się ogólnokrajowe Sympozjum Akwarystyczne, z kolei w październiku odbędzie się spotkanie specjalnej grupy roboczej o nazwie Goodeid Working Group. Skupieni są w niej
Europejczycy zajmujący się zachowawczą hodowlą i propagowaniem wiedzy
o żyworódkowatych, czyli o rodzinie Goodeidae. To endemiczna rodzina ryb
z Wyżyny Meksykańskiej. I na to październikowe spotkanie przyjadą koordynatorzy ze wszystkich krajów europejskich. Grupa ta aktywnie współpracuje
z ichtiologami meksykańskimi i amerykańskimi, reintrodukującymi te endemiczne ryby do natury. Natomiast przedtem, we wrześniu, będzie miał miejsce
w zoo Konkurs Mistrzostw Europy Gupika w kategorii par.
Jest Pan Prezydentem Klubu Poecilia Reticulata.

.
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Owszem. To najstarszy w Polsce klub akwarystyczny, który na przełomie lat 60.
i 70. ubiegłego wieku powstał w ramach Polskiego Związku Akwarystów. PZA
niestety upadł i zakończył swoją działalność, ale entuzjaści skupieni w klubie
w 1992 roku zarejestrowali się jako samodzielne stowarzyszenie. Obecnie Klub
Poecilia Reticulata zrzesza hodowców gupików, które uznaje się za wystawowe
lub konkursowe według kilkunastu międzynarodowych standardów. Siedziba klubu znajduje się oczywiście w płockim zoo. Nasze stowarzyszenie jest
członkiem międzynarodowej organizacji Internationales Kuratorium Guppy
Hochzucht (IKGH).

Stadko Naucrates ductor
towarzyszy w największym
płockim akwarium rekinom
– żarłaczom czarnopłetwym

magazyn akwarium

29

Portret bassa słonecznego
z Ameryki Północnej
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A kto może zostać członkiem klubu?

Praktycznie każdy akwarysta. Jednym
ze statutowych zadań klubu jest bowiem skupianie w organizacyjnych
ramach hodowców ryb żyworodnych
– głównie gupików, ale też mieczyków, zmienniaków i molinezji. Dodam, że z naszego klubu rekrutują się
zarówno mistrzowie Europy różnych
standardów gupika, jak i mistrzowie
świata. Można nas znaleźć na stronach internetowych, na Facebooku,
można też napisać lub zadzwonić
bezpośrednio do mnie do ogrodu
zoologicznego. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i uiszczeniu
drobnych opłat zostaje się członkiem
klubu, zyskując dostęp do najlepszych hodowców w kraju i za granicą.
A co fascynującego z punktu widzenia pasjonata mają w sobie ryby
żyworodne – choćby te z rodziny
piękniczkowatych? Czy chodzi o ich
biologię rozrodu?

Każdy akwarysta ma swoje preferencje i przyzwyczajenia. I chociaż
w swoim życiu hodowałem właściwie
wszystkie możliwe gatunki słodkowodnych ryb akwariowych, to zawsze

największą pasją darzyłem ryby żyworodne – szczególnie te
dzikie, niszowe. I powiem Panu tak – fenomenalny jest ich
rozród, w który tak naprawdę uwierzono dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej ryby kojarzono wyłącznie
ze składaniem ikry i nikomu się nawet nie śniło, że może
istnieć żyworodna ryba. Ale, to drugi powód mojej fascynacji, te niekiedy mało popularne gatunki ciekawie się zachowują, a co więcej: wiele z nich aktualnie ginie w swoim
środowisku naturalnym. Kilka reprezentantek rodzin piękniczkowatych i żyworódkowatych, które pływają obecnie
w płockich akwariach, już w naturze wcale nie występuje.
Z iloma taksonami żyworódek miał Pan do czynienia?

W swojej hodowli miałem w sumie osiemdziesiąt jeden
gatunków dzikich ryb żyworodnych, reprezentujących pięć
rodzin – w tym różnoszczękowe, czworookowate i płaszczki
słodkowodne.
Czy istnieje jakaś ryba z tej grupy, której Pan dotąd nie hodował, a której Pan zachłannie pożąda?

Takich ryb jest sporo. Żyworódek nadających się do chowu w akwariach jest co najmniej kilkaset, a skoro hodowałem „zaledwie” osiemdziesiąt jeden gatunków, to wiele
z nich mam jeszcze do zdobycia. Działam w różnych grupach hobbystycznych – na przykład w Czeskim Towarzystwie Miłośników Dzikich Żyworódek. Czesi jeżdżą po
świecie i aktywnie pozyskują ryby z natury, odławiając je
w macierzystych biotopach. Kilka lat temu przywieźli jeden
z gatunków jenynsii. Myśleliśmy, że to Jenynsia lineata. Ale
po bardzo szczegółowych badaniach budowy gonopodium,
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Koniki morskie zaczęły się
już w Płocku rozmnażać

fot

które wykonał dla nas jeden z profesorów uniwersytetu w Nowym Jorku,
specjalizujący się w taksonomii ryb,
okazało się, że to dużo rzadszy gatunek – Jenynsia multidentata.
A czy pamięta Pan swoje pierwsze
akwarium w domu rodzinnym?

Oczywiście. Kiedy miałem dziewięć
lat, zapragnąłem mieć własne akwarium. Moi rodzice uznali widać, że
warto to moje zainteresowanie zaspokoić, i pod choinkę dostałem pierwszy
zbiornik ramowy, który miał około
osiemdziesięciu litrów pojemności.
Niemało jak na owe czasy.

Tak. Był to bardzo przyzwoity
zbiornik z oświetleniem, stojący
na odpowiednim stelażu. Kilka dni
przed Wigilią przygotowałem wodę,
a w samą Wigilię pojechałem z ojcem do jedynego wówczas sklepu
zoologicznego w Płocku i kupiłem
po parze: mieczyków Hellera, gurami
dwuplamistych, danio pręgowanych
i – ma się rozumieć – gupików. Kwota, jaką wówczas zostawiłem w sklepie, czyli siedemdziesiąt dwa złote,
była wcale niebagatelna. I w ten spo-
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sób rozpoczęła się moja przygoda akwarystyczna. Stopniowo zacząłem dostawiać kolejne zbiorniki. Nigdy zresztą nie
przerwałem tej przygody – nawet podczas studiów w Poznaniu czy w Bydgoszczy miałem w akademikach akwaria.
I hodowałem prawie wszystko. Dlatego dziś mało co mnie
cieszy – oczywiście poza żyworódkami.
Dla rodzimych i zagranicznych hodowców jest Pan obecnie
niekwestionowanym guru w dziedzinie żyworódek. A kto
był akwarystycznym autorytetem dla młodego Krzyśka?

To były zupełnie inne czasy. „Starzy wyjadacze” i doświadczeni hodowcy nie zawsze chcieli z młodym chłopakiem
rozmawiać, a mnie z kolei trudno było nawiązać kontakt
z jednym czy drugim panem na emeryturze. Pasjonaci często zamykali się w swoim kręgu. Nie istniał, jak wiadomo,
internet, a dostęp do literatury drukowanej był znikomy.
Pamiętam, że moją pierwszą książką okazały się wydane
w zielonej okładce Ryby w akwarium autorstwa Jerzego
Ringa i Henryka Jakubowskiego. Z wielkim trudem zdobywałem też poszczególne numery czasopisma „Akwarium”.
Trzeba było mieć zaprzyjaźnioną panią w kiosku, która dosłownie spod lady sprzedawała akurat mnie ten jeden zeszyt, który właśnie przyszedł. Ale moja pierwsza poważna
pozycja piśmiennicza to tłumaczony z czeskiego, a napisany
przez Stanislava Franka Wielki atlas ryb. Z drżeniem serca
powiedziałem rodzicom, że zobaczyłem ten atlas w płockim
Domu Książki, a oni za sporą podówczas sumę – dwieście
piętnaście złotych – zdecydowali, że mi ją kupią. Z upojeniem przewracałem potem kartki, niemal ucząc się na
pamięć wszystkich opisów i marząc, że w przyszłości choć
część z tych ryb uda mi się zobaczyć na własne oczy.
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Rośliny
akwariowe
w XXI wieku
Z Mariuszem Pożogą, właścicielem Laboratorium 313,
o uprawie roślin metodą in vitro, o sterylizacji,
pożywkach i stymulowaniu wzrostu oraz o adaptacji
roślin w akwarium rozmawia Paweł Czapczyk

Paweł Czapczyk: Powiedz, Mariuszu,
kiedy wpadłeś na pomysł mikro
rozmnażania roślin metodą in vitro.
Kto (lub co) Cię zainspirował?

Mariusz Pożoga: Od dziecka interesowałem się akwarystyką. Studiując
biotechnologię, poznałem techniki kultur in vitro, które umożliwiają
szybkie namnażanie roślin w sztucznych warunkach. Na piątym roku zacząłem myśleć o tym, czym się zajmę
po studiach. Wpadłem na pomysł, aby
rozmnażać in vitro rośliny akwariowe. Zapytałem profesora Wojciecha
Burzę, czy mógłbym wykonać kilka
eksperymentów w jego laboratorium.
Zgodził się. Samodzielne projektowanie eksperymentów dało mi dużo
doświadczenia i odwagi do zorganizowania własnego laboratorium i rozpoczęcia działalności.

Czy metoda ta – mówiąc kolokwialnie – polega na klonowaniu komórek rośliny macierzystej?

Właściwie tak. Rozmnożone rośliny są identyczne genetycznie z rośliną macierzystą. Często porównuję to do sposobu,
w jaki rozmnażają się truskawki. Wytwarzają one rozłogi, na
których wyrastają nowe rośliny. Są one identyczne względem
rośliny, która wytwarza rozłogi. Powstaje w ten sposób jej klon.
In vitro działa podobnie, ale z o wiele większą wydajnością
i w warunkach ściśle kontrolowanych. Dzięki tej technice mo-
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żemy powielać rośliny o najlepszych
cechach z populacji. Na przykład: jeżeli
jedna roślina spośród tysiąca innych na
plantacji odznacza się szybszym wzrostem niż inne lub jest bardziej odporna
na choroby, to możemy zacząć mnożyć
ją in vitro. W ten sposób – znacznie
szybciej niż tradycyjnymi metodami
rozmnażania – jesteśmy w stanie uzyskać handlową liczbę „lepszych” roślin.

Kto pierwszy na świecie wpadł na taki pomysł i jak z początku wyglądała uprawa in vitro? I czemu wówczas, na tym
wstępnym „etapie rozwoju historycznego”, ona służyła?

Na początku XX wieku Gottlieb Haberlandt zaproponował
ideę kultur in vitro. Wyizolował pojedyncze komórki różnych gatunków roślin i „zmusił” je do wzrostu. Nie udało
mu się jednak wywołać podziałów komórkowych. Ale dzięki swoim eksperymentom i tezom stworzył mocne podwaliny do pracy dla kolejnych badaczy. Potwierdzili oni jego
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rośliny akwariowe
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Mamy XXI wiek.
Wszystko musi
być robione
szybko i tanio.
In vitro i produkcja
w dużej skali to
umożliwiają.

przypuszczenia – i technika in vitro
zaczęła się rozwijać. Bardzo ważne
było opracowanie przez Murashige
i Skoog mieszaniny makro- i mikroelementów (pożywka MS). Uzyskali oni takie proporcje składników
„żelu”, które okazały się niezwykle
uniwersalne. I do dziś stanowią one
podstawę pracy wielu badaczy i laboratoriów komercyjnych. Właśnie
opracowanie pożywki MS umożliwiło silne wykorzystanie komercyjne
kultur in vitro. W latach siedemdziesiątych XX wieku zaczęły powstawać
pierwsze laboratoria rozmnażające
rośliny w celu zarobkowym. Powielały one rośliny trudne do rozmnożenia
tradycyjnie. Dzięki temu tak łatwo
dostępne i dość tanie są obecnie storczyki lub magnolie, które kiedyś były
przecież bardzo drogie.
Co wyróżnia Twoją firmę, Laboratorium 313, spośród innych w Europie
i w Polsce?

W tym biznesie trudno tak naprawdę się wyróżnić. Myślę, że tym, czym
mogę się pochwalić, jest oferta ciekawych gatunków roślin, które bardzo
często są trudno dostępne na rynku.
Osobną kwestią było rozmnożenie

bucephalandr. Troszkę niefortunnie wybrałem jednak konkretny gatunek do rozmnażania. Była to jedna z form Bucephalandra catherinae, czyli z tych najmniejszych. W in vitro
rośliny zawsze są o wiele mniejsze niż formy wodne. I taką
zminiaturyzowaną B. catherineae bardzo trudno było sprzedać… Rozmnażanie bucephalandr chwilowo zostało przeze
mnie zawieszone, ale na pewno wrócę do tego tematu.
Czy każda roślina błotna i wodna nadaje się do rozmnażania
in vitro?

Oczywiście. Tak naprawdę wszystkie rośliny można rozmnażać tą metodą. Większość produkcji roślinnej na świecie opiera się o sadzonki in vitro. Mamy XXI wiek. Wszystko musi być robione szybko i tanio. In vitro i produkcja
w dużej skali to umożliwiają. Co więcej: in vitro daje nie
tylko wysoką jakość produktu, ale i jego bezpieczeństwo:
rośliny uzyskiwane tą drogą są pozbawione chorób.
Rozmnożenie jakich gatunków uważasz za swój osobisty
sukces? Co stanowiło największe wyzwanie?

Wydaje mi się, że najciekawszą rozmnożoną przeze mnie
rośliną jest bucephalandra. W literaturze jest bardzo mało
informacji na temat tych roślin i ciężko było znaleźć punkt
odniesienia. Cała praca była oparta na moich doświadczeniach i intuicji.
A jakie taksony chciałbyś dopiero rozmnożyć?

Chciałbym wprowadzić jeszcze wiele gatunków. Obecnie
swoją uwagę skupiam na roślinach z rodzaju Cryptocoryne.
Bardzo lubię te rośliny. Są łatwe w uprawie, co czyni je idealnymi dla każdego akwarysty. Ponadto jest to bardzo obszerna grupa roślin. Można w niej znaleźć zarówno rośliny
„trawnikowe”, jak i potężne gatunki z bardzo dużymi liśćmi.
Można je krzyżować między sobą, uzyskiwać nowe formy.
Według mnie są one obecnie bardzo niedoceniane.

Z najmniejszych
fragmentów roślin
można uzyskać/
zregenerować kilka,
kilkanaście lub
nawet kilkadziesiąt
roślin! Tradycyjne
rozmnażanie nigdy
nie daje takich
wyników. To właśnie
jest magia in vitro.

Jakich roztworów używa się podczas sterylizacji (jakich Ty
używasz?) i co jest głównym celem tego procesu?

Są to głównie związki chloru oraz alkohole. Dobierając
odpowiednie stężenia roztworów i czas kontaktu z tkanką
roślinną, można zlikwidować glony, jaja ślimaków, pasożyty
i – co najważniejsze – bakterie i grzyby. Wyeliminowanie
tych organizmów jest niezbędne do prowadzenia kultur
in vitro. Dzięki temu wszystkie substancje odżywcze podawane roślinom są przyswajane tylko przez nie. Żadne inne
organizmy nie korzystają z tych związków, co czyni tę metodę bardzo precyzyjną i oszczędną.
Kolejnym etapem – jak rozumiem – jest umieszczanie
oczyszczonych roślin w pożywce żelowej. Co wchodzi w jej
skład?

Żel, pożywka to mieszanina makro- i mikroelementów
niezbędnych do wzrostu roślin oraz hormonów roślinnych,
dzięki którym z najmniejszych fragmentów roślin można
uzyskać/zregenerować kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt roślin! Tradycyjne rozmnażanie nigdy nie daje
takich wyników. To właśnie jest magia in vitro. Wodny
roztwór wyżej wspomnianych elementów jest zestalony
agarem. Proces tworzenia żelu można porównać do robienia
galaretki w domu. Gorący płyn dzięki żelatynie tężeje. Tak
samo działa agar.

Jakie znaczenie mają substancje wzrostowe? Czy wszystkie
gatunki ich wymagają?

Tak, wymagają ich wszystkie gatunki. Jedne w większym, inne
w mniejszym stopniu. Manipulując substancjami i ich ilością,
stymulujemy rośliny do wzrostu, do tworzenia nowych pędów
czy do ukorzeniania. Możemy także uzyskiwać na przykład
same pędy albo korzenie wyrastające z liścia. Jest to bardzo
fajne narzędzie w pracy, które może ciągle zaskakiwać, ponieważ pożywki do różnych gatunków trzeba dobierać indywidualnie. I w konsekwencji często uzyskuje się nieprzewidziane
wyniki.
Rozumiem, że sam stopień stężenia pożywki zależy od obecności lub nieobecności agaru?

Dokładnie. Im więcej agaru użyjemy, tym twardszy żel otrzymamy. W swojej uprawie stosuję też pożywki płynne, bez agaru, jak w przypadku roślin z rodzaju Eleocharis. Często ludzie
mówią, że kupili rośliny z rozpuszczonym żelem, ale mogę zapewnić, że żel się nie rozpuścił, bo był płynny od początku…
Jakie oświetlenie stosujesz w swojej „oranżerii”?

Początkowo używałem świetlówek. Obecnie przechodzę
na oświetlenie ledowe. Może inwestycja jest kosztowna, ale
oszczędność w poborze prądu zaowocuje w przyszłości. Troszkę się obawiałem tej zmiany, ale rośliny radzą sobie bardzo
dobrze pod takim oświetleniem. Testuję zresztą różne typy
oświetlenia ledowego, starając się dobrać takie światło, które
będzie optymalne do wzrostu roślin. W pewnych warunkach
rośliny świetnie się wybarwiają – takiego efektu przy oświetleniu jarzeniowym się nie uzyska.
Rośliny z uprawy in vitro świetnie adaptują się w paludarium.
Wielokrotnie sam to testowałem, kiedy w mieszaninie torfu
z gliną bądź torfu i mchu torfowca harmonijnie się dalej rozwijały, miały zdrowe i silne pędy, i zaskakująco szybko wchodziły w okres kwitnienia. Ale niektórzy akwaryści mówią, że
rośliny z uprawy submersyjnej (podwodnej) są lepsze przy
przenoszeniu do klasycznych zbiorników. Co im odpowiesz?

Jeżeli chodzi o przenoszenie do warunków wodnych i wybór
pomiędzy in vitro a roślinami z koszyków, to powiedziałbym, że zdecydowanie lepsze jest in vitro. Rośliny kupowane
w koszykach, pomimo że w sklepie stoją w wodzie, to przecież
pochodzą z upraw szklarniowych, gdzie uprawiane są emersyjnie, czyli nad wodą. Ta świadomość już mocno rośnie wśród
akwarystów. Rośliny uprawiane ponad wodą wyglądają inaczej
niż ich „podwodna wersja” i przeniesienie ich potem do wody
stanowi dla nich duży stres. Na ogół objawia się to odpadaniem liści od dołu. Często można zobaczyć w sklepie rośliny
z gołą łodygą od dołu i wierzchołkiem wzrostu, który już zaadaptował się do warunków podwodnych i wytwarza właściwe
podwodne liście. Natomiast z uprawą in vitro – pomimo że
rośliny są umieszczone w kubeczku bez wody – jest trochę
inaczej. W kubeczku jest ciągle duża wilgotność i roślina przybiera formę pośrednią między pod- i nadwodną. Dzięki temu
łatwo adaptuje się zarówno do warunków wodnych, jak i nadwodnych. Nie występuje też efekt odpadających liści.

Ugryziony
przez Afrykę

Paweł Czapczyk: Krzysztofie, mam w ręku Twoją
książkę Pielęgnice Jeziora Wiktorii. I od razu muszę
powiedzieć, że robi ona wrażenie: jest kompetentna,
przemyślana, doskonale skomponowana i treściwa.
Obfituje w fotografie, które są dopełnione ilustracjami Twojego autorstwa. I początkowa zazdrość, jaką
żywi niemal każdy piszący wobec innego autora, ustępuje tu – musi ustąpić – uczuciu podziwu. Powiedz
szczerze: jak długo nad swoją książką pracowałeś?

.
paweł
czapczyk
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fot

Krzysztof Haja: Cieszę się ogromnie, że to wydanie
robi tak pozytywne wrażenie i podoba się odbiorcom.
Pierwsze szkice książki i luźno spisane materiały zacząłem kompletować w 2013 roku. Szybko doszedłem
do wniosku, że aby materiał był ciekawy i wiarygodny,
musi zawierać relację znad jeziora. Krok po kroku doszło do zorganizowania dwóch wypraw do Tanzanii
w rejon Mara w latach 2014 i 2016. Zebrany tam
materiał oraz stale spisywane w tym czasie małe fragmenty książki pozwoliły zakończyć cały projekt na
początku tego roku. Tak więc cały okres tworzenia
tego materiału trwał około czterech lat.

Z Krzysztofem Hają, akwarystą i podróżnikiem, autorem ostatnio wydanej
monografii Pielęgnice Jeziora Wiktorii, rozmawia Paweł Czapczyk

Wybrzeże wyspy Lukuba –
wschodnia tanzańska część
Jeziora Wiktorii
fot

.

piotr

marek

Inwentaryzacja i pomiary
odłowionych gębaczy – zatoka
Mara Bay w okolicy Musomy
fot

Co było pierwszym impulsem do napisania książki?

Pierwsza myśl, żeby napisać książkę o takiej tematyce, zrodziła mi się
w głowie blisko dziewięć lat temu
po spotkaniu z Axelem Bohnerem
– niemieckim hodowcą pielęgnic
z Jeziora Wiktorii. Pokazał mi wtedy napisaną przez siebie książkę
o gębaczach. Uświadomiłem sobie,
że w Polsce nie ma żadnej obszernej publikacji na temat pielęgnic
z Jeziora Wiktorii. Wtedy nie czułem się jeszcze na siłach, żeby coś
takiego przygotować, ale ta myśl od
tamtej pory stale kiełkowała w mojej głowie.
Układ książki i jej forma przywodzą
na myśl pozycje Ada Koningsa. Czy
wzorowałeś się na jego publikacjach
poświęconych rybom z Tanganiki?

Bardzo celne spostrzeżenie. Książka
Ada Koningsa z serii Back-To-Nature
o tanganickich pielęgnicach była dla
mnie swoistym wzorem, na którym
chciałem się oprzeć. Hodując pielęgnice z Tanganiki, bardzo często
sięgałem po tę publikację, która była
mi niezmiernie pomocna i osobiście
uważam, że jest świetna w swojej
formie. Chciałem, aby moja książka
kiedyś wyglądała podobnie. Także
publikacja Antona Lamboja o pielęgnicach z zachodniej Afryki stanowiła dla mnie wzór podczas komponowania własnej książki.
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Jako autor masz maksymalistyczne ambicje – opisałeś nawet gatunki, które znane są zaledwie z dwóch zachowanych w muzeum okazów…

Wiele czasu spędziłem na wertowaniu materiałów na temat
pielęgnic z Jeziora Wiktorii. Często odnajdywałem jedynie
krótkie, zdawkowe informacje na konkretny temat. Zdając
sobie sprawę jak trudno wyłowić fakty na temat tych ryb
z bezliku doskonałych prac naukowych i opracowań, starałem się zebrać poznane informacje w jednym miejscu. Jestem pewien, że wiele interesujących faktów zostało przeze
mnie nieświadomie pominiętych, jednak moim celem było
opisanie tematu możliwie najbardziej szczegółowo.

Litoral skalisty w okolicy
Musomy – zatoka Mara Bay
fot

.

piotr
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A kiedy w ogóle zafascynowałeś się ichtiofauną Jeziora
Wiktorii?

Jak zaznaczyłem w książce, zainteresowanie gębaczami – jako
całą grupą ryb afrykańskich o wyjątkowym procesie rozrodu –
to efekt przeczytania tekstu w czasopiśmie „Akwarium” o gębaczach trójbarwnych autorstwa Mirosława Cellera. Było to
na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Bardzo
szybko odkryłem, że ryb o tak arcyciekawym zachowaniu jest
w Afryce całe mnóstwo. Okazało się, że basen Jeziora Wiktorii
to prawdziwa kopalnia tych ryb. Fascynacja pozostała aż do dziś.

Wyspa Lukuba to jedno
z niewielu miejsc, gdzie
wody Jeziora Wiktorii są
względnie przejrzyste
fot

.

piotr

marek

Ile gębaczy trzymałeś, a ile rozmnażałeś w swoich akwariach?

Jeśli do grona gębaczy zaliczymy także gatunki z innych
niż Haplochromis rodzajów, jak Orthochromis, Pseudocrenilabrus czy Thoracochromis, to będzie ich z pewnością około trzydziestu. Prawie wszystkie udało mi się rozmnożyć.
Niestety, nie udało się to w przypadku najrzadszego z nich,
czyli Haplochromis (Labrochromis) ishmaeli, które zniknęły
z mojego akwarium bez odbycia choćby jednego tarła.
Wiem, że przed tym problemem stanęło także kilku innych
hodowców. Trudno powiedzieć, co było powodem: praw-
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dopodobnie zbyt duża płochliwość
i wrażliwość na współmieszkańców.
Szkoda jest tym większa, że to naprawdę bardzo rzadki gatunek, a ich
populacja zdaniem naukowców do
tej pory nie odrodziła się w Jeziorze
Wiktorii po spustoszeniach związanych z aktywnością inwazyjnego
okonia nilowego.

Który gatunek uważasz za swój ulubiony?

Chyba największym sentymentem
darzę ryby z gatunku Pundamilia nyererei. Zresztą cały ten rodzaj jest dla
mnie kwintesencją piękna i charakteru gębaczy z Jeziora Wiktorii oraz
symbolem pielęgnic z tego akwenu.
Czy do gębacza trójbarwnego, który
– jako pierwszy – zagościł niegdyś w
jednym z Twoich zbiorników, nadal
żywisz sentyment?

Oczywiście, ostatnio coraz częściej
zwracam się w stronę gębaczy z plemienia Haplochromini zamieszkujących afrykańskie rzeki i jeziora spoza
basenu Jeziora Wiktorii. Są równie
pasjonujący, jak bohaterowie mojej
książki. I może to doskonały temat
na kolejną publikację? Kto wie…
Czy kiedy po raz pierwszy pojechałeś
nad Jezioro Wiktorii, zobaczyłeś ten
akwen takim, jakim się spodziewałeś? Czy ten bezpośredni ogląd był
zgodny z Twoimi wstępnymi oczekiwaniami i wyobrażeniami?

Generalnie jezioro owo jest prawdziwym gigantem. I choć mniej więcej
tak właśnie wyobrażałem sobie ten
zbiornik, to musze przyznać, że my,
hobbyści, nie zdajemy sobie sprawy z ogromu naturalnych akwenów,
w których żyją ryby trzymane przez
nas w akwariach. Odczucie wielkości i potęgi Jeziora Wiktorii można
porównać do uczucia rodzącego się
w chwili, kiedy stajemy na brzegu naszego Bałtyku. Właśnie takie miałem
pierwsze wrażenie, gdy stanąłem na
plaży w Mwanzie. „To raczej jest morze, a nie jezioro” – pomyślałem.
A co Cię najbardziej uderzyło podczas wypraw do Afryki?

W głowie utkwiło mi kilka obrazów
i sytuacji. Pierwszy z nich to piękno
i zarazem surowość tej ziemi. Afryka jest równie wspaniała, co bezlitosna. Dotyczy to zarówno przyrody, jak
i ludzi. Od pierwszych dni swojego życia każdy walczy o przetrwanie w tym
trudnym świecie. Oprócz typowych
widoków rodem z parków narodowych,
Afryka to przede wszystkim szukanie

Osoby zainteresowane zakupem książki
Pielęgnice Jeziora Wiktorii zapraszamy
do kontaktu z autorem Krzysztofem Hają
poprzez e-mail: haplochromis.unl.pl@gmail.com.

przez ludzi sposobu na życie i utrzymanie rodziny. To walka
z ubóstwem i chorobami oraz brakiem edukacji. Wiele dzieci od
najmłodszych lat pracuje, nie mając żadnych widoków na naukę,
która jest jedyną szansą na dobry start w dorosłe życie. Chyba
największe wsparcie potrzebne jest Afryce na rzecz oświaty oraz
ochrony zdrowia i życia.
Jeśli chodzi o zdarzenia, które utkwiły w mojej głowie, było ich
całe mnóstwo. Kilka jednak było wyjątkowych – jak na przykład
obserwowanie w parku narodowym, dosłownie z kilku metrów,
polowania samotnej lwicy na antylopy impale. Innego rodzaju
przeżyciem był nocleg pod namiotem w obozie w centrum Serengeti. Od dzikich zwierząt i ich odgłosów dzieliła mnie zaledwie cienka płachta namiotu, a noc tam jest tak ciemna, że nie
widać czubka własnego nosa. Jeszcze innym pięknym doświadczeniem stało się zaproszenie od naszej przyjaciółki Aurelii na
tanzańskie wesele i przyjęcie ślubne (muzyka i tańce porywają
wszystkich gości do niekończącej się zabawy). Nie sposób zapomnieć też o rejsie po jeziorze i pokonywaniu fal, wysokich
na dwa metry, w niewielkiej łodzi, która stale przecieka podczas
mocnego popołudniowego wiatru wiejącego od środka jeziora.
W Afryce mawiają, że jeżeli Afryka raz cię ugryzie, będziesz do
niej stale wracał. Wiem z całą pewnością, że zostałem ugryziony.
Wracam już niedługo…
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Magia
akwarium
morskiego
O hodowli akropor, estetyce zbiornika,
utrzymywaniu właściwych parametrów wody,
oświetleniu, sumpie i zasoleniu z Krzysztofem
Trycem rozmawia Paweł Czapczyk
Paweł czapczyk: Od kiedy datuje się
Pana zainteresowanie akwarystyką
w ogólności, a akwarystyką morską w szczególności? Jaki był Pana
pierwszy zbiornik?

Krzysztof Tryc: Od dziecka pociągała mnie akwarystyka. Mój
pierwszy zbiorniczek słodkowodny
z gurami, żałobniczkami i gupikami założyłem, gdy miałem osiem
lat. Potem, jako nastolatek, wolałem
piłkę nożną niż akwarium. Jednak
w wieku dojrzałym powróciłem do
akwarystyki. Miałem szczęście, moja
żona również wychowała się w domu,
w którym akwarystyka była ulubionym hobby. I stało się – postawiliśmy
nasz wspólny zbiornik. Na począt-

ku były skalary, następnie dyskowce,
a potem zakochaliśmy się w pyszczakach z jeziora Malawi i pielęgnicach
z jeziora Tanganika. I to był pierwszy krok ku akwarium morskiemu.
Gdy zakładaliśmy zbiornik morski
w 1996 roku, w Polsce były tylko
nieliczne sklepy, w których można
było kupić coś z „morszczyzny”. Tak
naprawdę nikt wówczas nie znał się
na akwarystyce słonowodnej. Sklepy niechętnie sprowadzały korale
twarde ze względu na duże straty –
z jednej strony, a z drugiej – na niewielką liczbę nabywców. Ten nasz
pierwszy zbiornik siłą rzeczy miał
obsadę mieszaną – korale miękkie,
LPS-y i SPS-y, czyli wszystko to, co
można było zdobyć.
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O Pańskim popisowym zbiorniku –
o wymiarach: 150 x 60 x 50 cm, o ile
się nie mylę – mówi się: „liga światowa”. Bliżsi i dalsi znajomi podziwiają
harmonię, całościowy wygląd, koegzystencję organizmów, stabilizację
warunków, ale i trwałość obsady.
Jakimi cechami musi się wyróżniać
akwarysta morski z prawdziwego
zdarzenia (systematyczność, odpowiedzialność, wytrwałość)?

Wszystkie te cechy są bardzo ważne. Dodałbym jeszcze: pracowitość,
otwartość na nowe doświadczenia
i umiejętność uczenia się oraz wyciągania wniosków. Nie da się prowadzić zbiornika morskiego bez
elementarnej znajomości życia morskiego i procesów w nim zachodzących. Przez wiele lat obserwowałem
niemieckich i amerykańskich kolegów i próbowałem ich naśladować.
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Niestety, wiele osób nie chce czytać,
nie chce wiedzieć, nie chce poszukiwać, natomiast chce mieć piękne
akwarium od razu, tu i teraz. Na
dłuższą metę okazuje się to niemożliwe, prędzej czy później dojdzie do
likwidacji takiego zbiornika. Obecnie, kiedy mamy dostęp do internetu, gdy jest już tylu akwarystów
morskich, zdobycie wiadomości nie
jest problemem, trzeba tylko chcieć.

I należy to zrobić, zanim założy się
zbiornik. Nie naraża się wówczas
zwierząt na śmierć, a siebie na niepotrzebny stres i wydatki. Ja, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką morską, musiałem uczyć się na własnych
błędach. Nie miałem internetu, nie
znałem nikogo, z kim mógłbym wymieniać się doświadczeniami. Teraz
akwaryści mają tę możliwość, niech
więc z tego korzystają…

A co do samego zbiornika – jego wymiary są troszkę inne i wynoszą 160
x 75 x 54 cm.
Wielu młodych adeptów morszczyzny
wykazuje się niecierpliwością…

Często dzieje się tak, że zaczynamy
od akwarium słodkowodnego, a kolejnym etapem jest zbiornik morski.
Wtedy nasze „słodkowodne zwycza-
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je” przenosimy na „morszczyznę”.
Skoro ryby i rośliny w „słodkim”
wprowadziliśmy dość szybko, dlaczego mamy z tym zwlekać w akwarium
morskim? Przecież parametry wody
są dobre, woda jest klarowna, a pusty zbiornik aż się prosi o dodatkowe życie. I to jest pierwszy, główny
błąd już na starcie. Gdy tylko mam
okazję, przekonuję niedoświadczonego akwarystę, że akwarium mor-

skie potrzebuje więcej czasu. Że są
rzeczy niemierzalne. Że pozornie
wszystko wygląda dobrze, ale to jeszcze nie czas na wprowadzanie zwierząt. Akwarium musi dojrzeć. I nie
mam tu na myśli cyklu azotowego
w akwarium i tak zwanego procesu
dojrzewania, lecz mówię o dojrzałej
biologicznie wodzie, która jest w stanie przyjąć nowe życie bez większych
zachwiań i dać zwierzętom warunki
odpowiednie do przeżycia.
Akwarysta morski musi mieć chyba
także wyczucie wartości estetycznych, bo wiele zbiorników morskich,
które widziałem, cechowało się albo
bylejakością, albo przeładowaniem
ocierającym się o kicz…

Każdy może mieć własne poczucie
estetyki. To, co dla mnie jest piękne,
dla kogoś innego może ocierać się
o kicz. Podobnie jest z dziełami sztuki.
Dla jednych Picasso jest mistrzem, dla
innych malował bohomazy. Ułożenie
skały, jej ilość w zbiorniku, dobór korali jest albo wynikiem gustu akwarysty,
albo jego poglądów na filtrację.
Ale bylejakość niekoniecznie jest
związana z brakiem wrażliwości
estetycznej. Często jest wynikiem
lenistwa i/lub braku chęci oraz zaangażowania. Niektórzy akwaryści
automatyzują wszystko, co się da: karmienie ryb i korali, dozowanie mikroelementów, bakterii, aminokwasów,
podmiany wody. Dlaczego? Bo tak
jest wygodniej i łatwiej. Mają gotową receptę, trzymają się jej, nie muszą
zastanawiać się i tracić czasu. Moim
zdaniem jednak to człowiek powinien
mieć to wszystko pod kontrolą, a nie
automat. Maszyna dozująca nie widzi,
że czegoś jest za dużo lub za mało.
Nie myśli. Dozuje tyle, ile człowiek
zaprogramował. Jest wiele czynników
powodujących, że korale mają mniejsze lub większe zapotrzebowanie na
coś, ale maszyna podaje niezmiennie,
bo tak jest ustawiona. To człowiek ma
rozum, ma zdolność obserwacji i wyciągania wniosków. Nie jestem przeciwnikiem automatyzacji, czasami jest
przydatna, pompy dozujące stanowią
duże ułatwienie w obsłudze akwarium, w podawaniu tych najistotniejszych elementów, to znaczy KH, Ca
i Mg. Resztę można uzupełniać ręcznie, w miarę potrzeby.

A na czym polega magia koralowców
twardych? Kilka lat temu napisał Pan
o akroporach: „lubię patrzeć, gdy
korale rosną i nabierają innych barw
i kształtów”. Pan wraz z żoną jesteście wybitnymi specjalistami w ich
chowie i hodowli.

Nie jesteśmy specjalistami, jesteśmy
pasjonatami z pewnym doświadczeniem. Dobrze Pan to określił: „magia”
– bo to naprawdę jest magia. Dla mnie
to jak dążenie do doskonałości, której nigdy się nie osiągnie. Jednych to
zniechęca, innych pasjonuje. Należę
do tej drugiej grupy, chociaż miewałem chwile zwątpienia. Jakieś piętnaście lat temu poczułem się zmęczony,
myślałem, że się „wypaliłem”, miałem

Zlikwidowałem
zbiornik,
sprzedałem sprzęt
i korale. I co?
Wytrzymałem
zaledwie trzy
miesiące bez
„morszczyzny”.
Zadziałała magia?
Chyba tak.
dość. Doszedłem do wniosku, że
o wiele łatwiej będzie mi się żyło
bez akwarium. Czy nie lepiej pieniądze przeznaczyć na wyjazdy i wtedy
mieć spokój, nie martwić się, że coś
złego dzieje się w zbiorniku pod naszą nieobecność? A może właśnie
zalałem mieszkanie sąsiada, który
mieszka niżej? Zlikwidowałem więc
zbiornik, sprzedałem sprzęt i korale.
I co? Wytrzymałem zaledwie trzy
miesiące bez „morszczyzny”. Zadziałała magia? Chyba tak.
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czy akropory są Pana największą
miłością? Jakie miejsce wśród nich
zajmuje Acropora hyacinthus? A inne
ulubione gatunki?

Lubię wszystkie korale, ale pierwsze miejsce wśród nich zajmują
rzeczywiście akropory. A z nich
największą dla mnie wartość, chyba sentymentalną, mają akropory,
które wiele lat temu przywiozłem
z Niemiec jako pięciocentymetrowe szczepki. Cieszy mnie fakt, że
są ze mną tak długo. Że pomimo
moich błędów (bo na pewno takie
były) przetrwały i chcą żyć dalej. Są
dla mnie żywym dowodem na to,
że jakoś sobie radzę w tej dziedzinie. Acropora hyacinthus jest jednym
z gatunków najszybciej rosnących
w „niewoli”. Miałem cztery odmiany kolorystyczne tego SPS-a:
mocno różową, różowo-fioletową,
żółto-zieloną i różową z niebieskimi końcówkami. Pozostawiłem
sobie tylko tę ostatnią. Lubię mieć
różnorodność w zbiorniku, czasami
koral przyciąga wzrok nie intensywną barwą, lecz kształtem lub wspaniałymi, długimi polipami.
stosuje Pan zestaw oświetleniowy t5,
ale nie zawsze tak było, prawda?

Tak. Na początku mojej przygody
używałem MH (lamp metalohalogenkowych – przyp. red.). Przez
jakiś czas korzystałem z T5 wraz
z oświetleniem LED. LEDY, przynajmniej te, które są produkowane
współcześnie, nie odpowiadają mi
jednak. Dla mnie najlepsze efekty
są w zbiorniku oświetlonym MH
lub/i T5.
czyli nie da się Pan nikomu przekonać na coraz tańsze i modniejsze
leDy?

Może w przyszłości, gdy emitowane
przez nie światło okaże się dobre dla
SPS-ów. Na razie na pewno nie.
Jak często podmienia Pan wodę
w zbiorniku i w jakiej ilości?

Normalnie podmieniam ok. 10%
wody tygodniowo. Zdarzają się sytuacje, że więcej. Wtedy podmiana
może sięgać nawet 20%.
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słyszałem, źe KH oscyluje u Pana
w granicach 8. Niektórzy powiedzą,
że to wysoki poziom, ale rozumiem, że
taki wskaźnik wpływa na stabilizację
pH, minimalizując przyrost glonów…

Może jestem ze starej szkoły, ale dla
mnie KH oscylujące w granicach 6–6,5
jest zbyt niskie. Jednak są osoby, które uważają, że przy takim KH korale
wyciągają swoje barwy, a więc im to
sprzyja. Współczesna moda nakazuje,
żeby trzymać parametry bliskie wartości
naturalnej wody morskiej. Chyba ma to
sens, ale szklany zbiornik nigdy nie będzie wycinkiem morza czy oceanu. Być

może w małej zamkniętej przestrzeni
zachodzą inne procesy niż w naturze.
Dlatego nie staram się ślepo naśladować natury, lecz patrzę, co sprawdza się
w moim zbiorniku. I tu należy zaznaczyć, że każdy zbiornik ma swoje odrębne życie. Dlatego to, co jest dobre
w moim akwarium, niekoniecznie sprawdzi się w innym. W moich akwariach KH
zawsze utrzymuję w zakresie 7,5–8.
czytałem, że swoje korale karmi Pan
ręką, a mikroelementy podaje Pan
strzykawką. Do swoich podopiecznych
ma Pan zatem taki stosunek, jak do najbliższego zwierzęcia domowego.
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Muszę Pana rozczarować. Pomimo pełnej świadomości, że korale to
zwierzęta, trudno – ze względu na ich
„roślinny wygląd” – o taką więź, jaka
może łączyć człowieka z psem lub kotem. Fakt, że podaję mikroelementy
czy pokarm manualnie, wynika z tego,
o czym mówiłem wcześniej. Nie ustalam żadnych stałych dawek: ilości zmieniam zależnie od tego, co widzę. Dlatego nie chcę tego robić automatycznie.
zaskoczyła mnie prostota sumpa, jaki
znajduje się w zbiorniku. czy mógłby Pan
podać czytelnikom „Magazynu Akwarium” wszystkie jego części składowe?

Współczesna moda
nakazuje, żeby
trzymać parametry
bliskie wartości
naturalnej wody
morskiej. Chyba ma
to sens, ale szklany
zbiornik nigdy nie
będzie wycinkiem
morza czy oceanu.

W sumpie jest filtr mechaniczny, odpieniacz białek, siateczka z węglem
i filtr z peletami. Poza sumpem –
reaktor wapnia. Ostatnio dodałem
jeszcze mikser na „kalkwasser”, gdyż
przy tej liczbie korali twardych nie
byłem w stanie utrzymać KH na odpowiednim poziomie i polegać jedynie na reaktorze wapnia.
A jakie stężenie soli panuje w tym akwarium? Jaki jej rodzaj Pan preferuje?

Staram się utrzymywać zasolenie na
poziomie 35 ppt. Jaka sól? Obecnie
mamy duży wybór soli i większość

z nich jest dobrej jakości. W swojej praktyce wypróbowałem wiele
rodzajów soli – i to zarówno syntetycznych, jak i naturalnych. Nie potrafię powiedzieć, która jest najlepsza. Natomiast mogę ujawnić, której
używam. W niedalekiej przeszłości
była to sól Fauna Marin Professional, od pół roku stosuję natomiast
Colombo Pro Reef Salt. Na sól Colombo bardzo ładnie reagują korale.
Nabierają lepszych barw i wydajniej
polipują.
Opis i obraz Pańskiego zbiornika
wyszedł już poza granice Polski
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i nawet poza ścisły krąg akwarystów, trafiając choćby do „Newsweeka”. Pana znajomi podkreślają
przy tym pańską otwartość i skromność…

Cóż mam powiedzieć... Dziękuję, to
miłe.
Panie Krzysztofie, to był zaszczyt
gościć Pana na łamach „Magazynu
Akwarium”

I wzajemnie, to był zaszczyt dla mnie,
że zostałem zaproszony na łamy
„Magazynu”. Dziękuję.

akwarystyka
słodkowodna

Bezkręgowce

tekst i fot.

Chris Lukhaup

Hodowcy krewetek
Astrid Weber

W bieżącym numerze MA publikujemy kolejny
wywiad przeprowadzony przez niekwestionowany
autorytet w dziedzinie bezkręgowców akwariowych
– Chrisa Lukhaupa.

tł. Paweł Zarzyński
CHRIS LUKHAUP: Astrid, zarówno w Europie, jak i w Azji zyskałaś
sławę głównie dzięki swoim wspaniałym krewetkom odmiany Pinto.
Czy obecnie koncentrujesz swoje
wysiłki hodowlane tylko na nich,
czy też dysponujesz również innymi gatunkami i odmianami
tych skorupiaków?

ASTRID WEBER: Choć większość
zbiorników zamieszkują moje ulubione, selekcjonowane przeze mnie krewetki odmiany Pinto, posiadam również skorupiaki kilku innych odmian
i gatunków. Od 2007 roku rozmnażam
nienazwaną jeszcze linię krewetek Red
Bee, których selekcjonowanie wciąż
sprawia mi wiele radości. Co więcej,
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mam też linię krewetek określanych
w Niemczech jako K14 [klasa SSSS –
przyp. tłum.] o nieprawdopodobnym
potencjale genetycznym, umożliwiającym ich selekcjonowanie jeszcze przez
długie lata. W kilku zbiornikach mam
również krewetki Black Tiger z pomarańczowymi oczami (OE) oraz Orange Tiger. Są wreszcie krewetki odmia-

Hodowca: Astrid Weber (46 lat)
Miejsce zamieszkania: Seelze (Niemcy)
Lista hodowanych gatunków i odmian
krewetek: Red Bee, Black Bee, Black Tiger
BT0, Orange Tiger, Taiwan Bee Red, Taiwan
Bee Black, Taiwan Bee Blue Bolt, Taiwan Bee
Pinto, Caridina dennerli, Caridina spinata
Hoduje krewetki od 2007 roku
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Jednym z głównych celów hodowlanych
Astrid Weber jest uzyskanie wyraźnie
widocznych pasków (wzór „zebra”)

ny Taiwan, którym w ciągu ostatnich
trzech lat poświęciłam mnóstwo uwagi, czasu i wiele akwariów. Uważam, że
zmienność i intensywność ich kolorów
jest absolutnie fascynująca! Od lata
2011 roku rozmnażam także dzikie
krewetki z jeziora Sulawesi, które pod
każdym względem zasługują na naszą
uwagę.
Czy krewetki Pinto powstały
w Twoich akwariach? Skąd wzięła
się ich nazwa?

Dzisiaj wiemy już, że istnieje co najmniej kilka dróg do uzyskania tak
zwanych krewetek Pinto. Mogę opowiedzieć tylko, jak mnie się to udało.
W połowie 2010 roku otrzymałam od
znajomego hodowcy dwie czarno-białe krewetki Taiwan Bee, reprezentujące niespotykany typ ubarwienia. Nie
były to ani krewetki Panda, ani typowe Hinomaru, nie wyglądały też jak
klasyczne Taiwan Bee Mosura. Nigdy
dotąd nie widziałam takiego wzoru
barwnego. Można byłoby określić je
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jako odmianę Mosura, ale z nieregularnymi czarnymi plamkami rozsianymi po odwłoku. Oba okazy były samcami i przekazały ów oryginalny wzór
barwny swemu potomstwu, uzyskanemu na skutek krzyżowania ich z różnymi samicami. W następnym pokoleniu pojawiły się krewetki znane dzisiaj
jako „Pinto Spotted Head” oraz „Pinto
Zebra”. Skoncentrowałam się więc na
rozwijaniu tych dwóch linii.
Nazwa „Pinto” nawiązuje do ubarwienia słynnych indiańskich „malowanych

 Krewetki odmiany „Pinto
Zebra” mogą mieć na głowach
charakterystyczne kropki, co –
zdaniem Astrid Weber – czyni je
jeszcze bardziej interesującymi

 Młode krewetki odmiany

„Pinto Zebra” z pięknymi,
wyraźnymi paskami
i charakterystycznymi kropkami

koni”. Została nadana wspólnie przez
użytkowników jednego z popularnych
niemieckich forów internetowych poświęconych bezkręgowcom, na którym
po raz pierwszy zaprezentowałam te
krewetki.
W jaki sposób selekcjonujesz
krewetki przeznaczone do dalszej hodowli? Na co zwracasz
szczególną uwagę?
Wybierając krewetki do hodowli,
koncentruję się na okazach mających

ubarwienie typowe dla linii „Pinto
Spotted Head” i „Pinto Zebra”. Szczególną uwagę zwracam na idealne, wyraźne kolory i wzory barwne.
Czy Twoim zdaniem odmiana Pinto jest już utrwalona? A jeśli tak,
to w jakim stopniu? Czy sądzisz,
że czerwono-białe krewetki Pinto
mają ten sam potencjał hodowlany co czarno-białe?
Po uzyskaniu kilku generacji tych krewetek mogę z pewnością stwierdzić, że
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blisko 90% ich cech jest już trwałych
i dziedzicznych, to znaczy, że np. para
należąca do odmiany „Spotted Head”
będzie dawać potomstwo w co najmniej 90% identyczne z ich wzorem
barwnym. To samo dotyczy odmiany
„Pinto Zebra”. Sądzę, że potencjał
czarnych i czerwonych krewetek Pinto jest podobny i w gruncie rzeczy
wszystko zależy od upodobań hodowcy. Moim zdaniem czerwona odmiana
jest równie interesująca i fascynująca
co czarna.

Cecha charakterystyczna
krewetek Taiwan Bee Pinto –
białe kropki na głowie

Co sądzisz o cenach osiąganych
przez tę grupę krewetek?
No cóż – towar jest wart tyle, ile ktoś
chce za niego zapłacić. To podstawowe
prawo ekonomii dotyczy również krewetek i ich hodowców. Nie jest tajemnicą, że Azjaci zawsze mieli zupełnie inne
zdanie na temat wartości i cen krewetek niż Europejczycy. Osobiście uważam jednak, że cena krewetek odmiany
Pinto będzie się zmieniać tak samo, jak
niegdyś ewoluowały ceny krewetek Red
Bee, a późnej Taiwan Bee.
Czego możemy się spodziewać
w Twoich akwariach w najbliższej
przyszłości?
Sądzę, że jeszcze nie wykorzystaliśmy
w pełni potencjału hodowlanego krewetek Taiwan Bee. Obecnie koncentruję się właśnie na ich selekcjonowaniu.
Nie mam ustalonych konkretnych celów i liczę na ciekawe niespodzianki…
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Nie jest tajemnicą, że Azjaci
zawsze mieli zupełnie inne
zdanie na temat wartości
krewetek niż Europejczycy.
Osobiście uważam jednak, że
cena krewetek odmiany Pinto
będzie się zmieniać tak samo,
jak niegdyś ewoluowały ceny
krewetek Red Bee, a późnej
Taiwan Bee.
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Wzór na ciele krewetek Pinto jest
jeszcze dość zmienny, ale łatwo da się
go utrwalić poprzez umiejętną selekcję
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Jakie parametry wody utrzymujesz w swoich akwariach
hodowlanych? Jak często podmieniasz w nich wodę i w jakich
ilościach?
Oczywiście staram się zapewnić
moim skorupiakom jak najlepsze parametry wody. Krewetki Bee i Taiwan,
włączając w to odmiany Bolt i Pinto,
trzymam w wodzie z filtra RO, do której dodaję Salty Shrimp Bee Shrimp
Mineral GH+. Dzięki temu uzyskuję wartość pH w granicach 6,0-6,4
i twardość węglanową między 1 a 5ºd.
Oczywiście parametry te nieznacznie
różnią się od siebie w poszczególnych
zbiornikach. Wodę podmieniam co
10-14 dni, zwykle w ilości 15-30% pojemności akwarium.
Moje krewetki Black Tiger trzymam
natomiast w wodzie kranowej o pH
6,7-7,0, twardości węglanowej 2-3ºd
i twardości ogólnej 6-7ºd. A dla krewetek z Sulawesi stosuję wodę z filtra
RO z dodatkiem soli Salty Shrimp
Sulawesi Mineral 8,5. Dzięki niej uzyskuję następujące parametry: pH 8,18,3, KH 2ºd i GH 5-6ºd.

Jakich podłoży używasz i co
możesz o nich powiedzieć? Czy
często je wymieniasz i czy stosujesz regularne odmulanie?
Moje krewetki z Sulawesi oraz „tigery” trzymam na zwykłym żwirze,
pozostałe gatunki i odmiany hoduję
na podłożach organicznych. Do niedawna stosowałam głównie substrat
ADA Amazonia, ale obecnie używam
również Shirakura Red Bee Sand oraz,
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coraz częściej, Environmentail Soil.
W zbiornikach raczej nie wymieniam
przez dłuższy czas podłoża i – jak dotąd – nie mogę powiedzieć nic złego
o tej metodzie. Wymieniam podłoże
tylko wtedy, gdy zakładam zbiornik na
nowo i zmieniam w nim obsadę.
Czy stosujesz jakieś dodatki do
wody? Minerały, sole, uzdatniacze?

Intensywne kolory krewetek Blue
Bolt z pewnością mogą się podobać.
„Moim celem - mówi Astrid Weber - jest
uzyskanie osobników ubarwionych
możliwie ciemno i intensywnie”

Poza wyżej wymienionymi solami raczej
nie stosuję innych dodatków. W akwariach regularnie umieszczam natomiast
suche liście oraz – od czasu do czasu –
dodaję nieco minerałów w proszku, jeśli
akurat mam je pod ręką.
Czym karmisz swoje krewetki?
Dieta moich krewetek jest raczej zróżnicowana. Stosuję zarówno karmy w proszku, jak i większe tabletki czy pałeczki.

249

Poza wspomnianymi już liśćmi, od czasu
do czasu podaję również inne pokarmy
naturalne, jak parzone liście pokrzywy,
kapustę pekińską oraz suszoną dynię.
Jaką rolę w Twoich zbiornikach
hodowlanych odgrywa filtracja
wody?
Oczywiście filtracja w zbiornikach
z krewetkami jest bardzo ważna, ale
– moim zdaniem – nie odgrywa decydującej roli. Najczęściej stosuję klasyczne filtry Aquaball i Bio Maximal,
a w zbiornikach dla krewetek z Sulawesi tradycyjne filtry gąbkowe. Nie
stosuję dodatkowych bakterii filtracyjnych ani innych uzdatniaczy.
Czy przywiązujesz szczególną
uwagę do opieki nad młodymi
krewetkami i jak je traktujesz?

Często słyszy się, że wielu hodowców ma problemy z odchowaniem
młodych i duża część przychówku
ginie, zanim osiągnie wiek dojrzały.
Niemal bez przerwy mam w akwariach
młode krewetki. Prawdę mówiąc, nie
troszczę się o nie w jakiś szczególny
sposób. Stosuję normalne podmiany
wody bez względu na to, czy w zbiorniku są akurat młode, czy też nie. Staram się jednak regularnie podawać im
pokarm w proszku, zwłaszcza w pierwszych dniach ich życia, żeby zapewnić
maluchom optymalne odżywianie.
Czy doświadczyłaś jakichś porażek hodowlanych, a jeśli tak – to
jak sobie z nimi poradziłaś?
Oczywiście, że doświadczyłam porażek i to dosyć dramatycznych. Zresztą,
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komu się to nie zdarzyło! Pamiętam
na przykład moje pierwsze próby hodowli krewetek z Sulawesi w czasach,
gdy dopiero zaczynały być popularne.
Musiałam bezsilnie patrzeć, jak moje
piękne krewetki Caridina dennerli padały jedna po drugiej. Nie udawało
mi się nawet utrzymać przy życiu ich
młodych. Musiałam długo dochodzić
potem do siebie i naprawdę dużo czasu upłynęło, zanim zdecydowałam się
ponownie spróbować ich hodowli.
Czy kontrolujesz liczbę krewetek
w swoich akwariach i czy stosujesz jakieś limity?
W zasadzie nie kontroluję tego jakoś szczególnie. Oczywiście, akwarium o pojemności 20 litrów,
w którym początkowo umieściłam
8-10 skorupiaków, może z czasem

wymagać ingerencji, ale trochę to potrwa. W bardzo gęsto
obsadzonych akwariach konieczne jest rygorystyczne kontrolowanie parametrów wody. Jednak nawet takie zbiorniki
mogą świetnie funkcjonować.
Co jest najważniejsze dla hodowcy krewetek?
Moim zdaniem najważniejsze jest, żeby nieustannie czerpać radość z hodowania tych stworzeń. I nigdy nie należy
o tym zapominać.
Dzisiaj na rynku dostępnych jest wiele produktów, dzięki
którym można zapewnić optymalne parametry wody dla
dowolnego gatunku krewetek. I to jest bardzo istotne, skorupiaki te muszą bowiem żyć właśnie w takich warunkach,
jakich wymagają. Dlatego zawczasu starajcie się zdobyć
jak najwięcej informacji o krewetkach, które zamierzacie
hodować, sprawdźcie, czy będziecie w stanie zapewnić im
właściwe warunki, i postarajcie się o zwierzaki ze sprawdzonego źródła. Jeśli nauczycie się regularnie kontrolować
parametry wody, będziecie stosować urozmaicone pokarmy
(ale nie w nadmiarze), gwarantuję, że hodowla krewetek
stanie się dla was źródłem nieustającej zabawy i satysfakcji.

akwarystyka
słodkowodna

Bezkręgowce
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Chris Lukhaup

Hodowcy krewetek
Monika Pöhler
Prezentowany poniżej materiał otwiera cykl
długo wyczekiwanych wywiadów z europejskimi
hodowcami krewetek. Rozmowy przeprowadził
i wykonał fotografie Chris Lukhaup, dobrze
znany w Polsce i na świecie specjalista
w dziedzinie skorupiaków i innych
bezkręgowców oraz znakomity fotograf
przyrody. - Redakcja

tł. Paweł Zarzyński

CHRIS LUKHAUP: Moniko, Twoje krewetki odmiany „Tigerbee”
są doskonale znane nie tylko
w Europie, ale i w Azji. Zasłynęłaś
szczególnie z odważnych eksperymentów z ich krzyżowaniem. Czy
możesz nam nieco o tym opowiedzieć?
MONIKA PÖHLER: Oczywiście, ale
najpierw chciałabym Ci podziękować
za zainteresowanie moją osobą i moimi krewetkami. Chris, to dla mnie
naprawdę wielki zaszczyt.
Od kiedy tylko rozpoczęłam swą
przygodę z hodowlą krewetek, byłam

Hodowca: Monika Pöhler, 41 lat
Miejsce zamieszkania: Schlangen, Niemcy
Lista hodowanych odmian krewetek:
Midnight Princess, White Tiger i krzyżówki
z Blue Mosura (nowość)
Hoduje krewetki od 2008 r.
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White-Black Tibee to krewetka
z potencjałem genetycznym, który
uskrzydla fantazję hodowcy.

głęboko zafascynowana nieprawdopodobną zmiennością genetyczną
tych zwierząt, którą łatwo było zauważyć dzięki ich bardzo krótkim
cyklom rozrodczym. Szybko zdałam
sobie sprawę, że poszczególne odmiany barwne tych bezkręgowców kryją
w sobie olbrzymi potencjał hodowlany
i zapragnęłam choć w części go poznać. Właśnie dlatego już na początku
mojej kariery hodowlanej zdecydowałam zająć się krzyżowaniem krewetek
i robię to po dziś dzień. Wyznaczyłam
sobie dwa cele i podążałam za nimi
w trakcie moich prac.

W jaki sposób uzyskałaś posiadane przez siebie odmiany krewetek?
Wszystkie odmiany krewetek jakie
można oglądać w moich akwariach są
rezultatem krzyżówek odmian Caridina cf. cantonensis „Bee” oraz Caridina cf.
cantonensis „Tiger”.
W jaki sposób powstała odmiana
„Midnight Princess”?
W 2008 r. udało mi się kupić na jednej
z niemieckich aukcji bezkręgowców
bardzo ciekawe krewetki oferowane
przez hodowcę z Hamburga jako od-
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miana „Tiger”. Stałam się posiadaczką
okazów o wyjątkowo ekscytujących
barwach i wzorach na ciele. Zakupione
krewetki odznaczały się posiadaniem
rozmaitych „tygrysich” wzorów, były
pomarańczowe, niebieskie i bezbarwne
z pomarańczowymi oczami. Niektóre wyglądały jak przedstawiciele odmiany „Black Tiger” gradacji BT2-4.
Wszystkie były bardzo odporne i niebywale żywotne. Zaledwie kilka tygodni później zaczęły się rozmnażać.
Wśród ich potomstwa zauważyłam
kolejne formy barwne, przypominające „Black Tiger” gradacji BT1,

White-Black Tibee
to krzyżówka, która otwiera
przed hodowcą szerokie
pole do działania.

„Black Tiger Orange Eye”, jednolicie
niebiesko ubarwione „Tiger Orange
Eye”, „Tiger Shrimp” z białymi plamami na ciele oraz „Tiger Shrimp”
z niebieskawymi paskami. Jak można
się domyślać, tak wielka różnorodność zachwyciła mnie jako hodowcę
– szczególnie zakochałam się w pięknych, jednolicie niebieskawo-czarnych
osobnikach z oczami osadzonymi na
jasnoniebieskich słupkach. Postawiłam sobie za cel utrwalenie tej linii.
Nie udało mi się wprawdzie uzyskać
od nich identycznych młodych, ale
wyhodowałam bardzo ładne osobniki
z biało zakończonymi wachlarzami
ogonowymi, które mam po dziś dzień.
Przy okazji przeprowadziłam szeroko
zakrojone badania, aby dowiedzieć się
w jaki sposób u tych niehomogenicznych krewetek „Tiger” uwidocznił się
biały pigment i niebieskie paski na
ciele. Udało mi się ustalić, że krewetki
„Black Tiger” pochodzące od hodowcy
Kai Quante (który je rozmnażał) były
trzymane razem z krewetkami „Dark
Blue Tiger” („Deep Blue Tiger”),

z którymi się skrzyżowały. Część ich potomstwa trafiła do oddzielnego zbiornika, gdzie były z kolei trzymane z czarno-białymi krewetkami odmiany „Bee”
gradacji A i B. W tym czasie ponownie
się skrzyżowały, ale prawdopodobnie
tylko w bardzo niewielkim zakresie.
Mam krewetki pochodzące z obu tych
zbiorników, trzymałam je razem, ale nigdy nie stwierdziłam w ubarwieniu ich
potomstwa niczego, co mogłoby wskazywać, że mam do czynienia z krewetkami „Tibees”, a nie z typowymi „Tigerami”. Takie właśnie jest pochodzenie
moich krewetek „Midnight Princess”
i jestem przekonana, że należy zaliczać
je do rodziny odmian „Tiger”.
A jak uzyskałaś krewetki „White
Tigerbee”?
Tajemnicą ich pochodzenia jest
krzyżówka niebieskich krewetek
„Tiger” z czerwonymi krewetkami
„Bee”. Później krzyżowałam dalej ich potomstwo z krewetkami
innych wariantów barwnych odmian „Tiger” i „Bee” w tym również
z „Midnight Princess”. Równolegle
wyhodowałam drugą linię krewetki
„Tibee” o podobnym pochodzeniu
i używałam ich do krzyżówek, aby
zapobiec negatywnym efektom chowu wsobnego. Potomstwo starannie
selekcjonowałam, pozostawiając do
dalszej hodowli tylko te osobniki,
których wygląd najlepiej odpowiadał moim oczekiwaniom.
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Jak powstały krewetki „Red Tigerbee”?
„Red Tigerbee” różnią się od poprzedniej odmiany tylko kilkoma detalami wyglądu. Ale nie chodzi tu tylko
o kolor. Wydaje mi się, że odmiana
ta ma w sobie nieco więcej genów
krewetek „Bee”. Niekiedy uzyskuję ich linie z niemal niewidocznymi
„tygrysimi” wzorami na ciele. Będę
musiała w przyszłości jeszcze nad tym
popracować…
U niektórych z Twoich krewetek
wyraźnie uwidacznia się niebieskie zabarwienie ciała, podobne
do obserwowanego u odmian
„Blue Bolt”, „Panda” czy „King
Kong”. Czy krzyżowanie krewetek

„Tiger” i „Bee” jest zatem według
Ciebie sposobem na uzyskanie tak
poszukiwanych obecnie odmian
z grupy „Shadow”?
No cóż, to moja prywatna opinia, ale
na podstawie ogółu moich doświadczeń i obserwacji jestem głęboko
przekonana, że krewetki „Blue Tiger”
odegrały jedną z głównych ról w procesie tworzenia odmian „Shadow”.
Występuje tutaj tak wiele zbieżności
hodowlanych, że nie może to być wyłącznie dziełem przypadku. Weźmy na
przykład takie krewetki „Black Tiger
Orange Eye” (wśród których także trafiają się niebieskie osobniki). Niektóre z ich cech są dokładnie takie same,
jak te, które czynią krewetki „Shadow”
tak wspaniałymi: ich ciała są w pełni

wybarwione, włącznie z nogami, rostrum i wachlarzem ogonowym, a kolory mają intensywny i głęboki odcień.
Zwykłe krewetki „Black Tiger” (gradacji BT 1-5) jak również zwykłe krewetki „Black Bee” są pozbawione tych
cech. U obydwu z nich niekiedy można
je uzyskać dopiero na skutek starannej
i długotrwałej selekcji. Z kolei u jednolicie ubarwionych krewetek „Black
Tiger” z pomarańczowymi oczami, jak
również u krewetek „Shadow”, jest to
recesywna cecha autosomalna.
Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy
to u krewetek „Tiger Orange Eye” nigdy nie występuje biała pigmentacja.
Mogą one jednak przekazywać tę cechę w genach podobnie jak krewetki
„Shadow”, zwłaszcza odmiany „King
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White Tiger

charakterystyczny wzór
na ciele tej krewetki jest
naprawdę trudny do
osiągnięcia.

Kong”, które nie różnią się pod tym
względem od niektórych krewetek
„Midnight Princess”.
Wiele publikacji na temat krzyżowania krewetek „Blue Tiger” z krewetkami „Bee” dowodzi, że już w drugim pokoleniu ich potomstwa mogą pojawić
się osobniki przypominające odmianę
„King Kong”. Moje własne obserwacje

świetnie się udają – dzięki temu z jednego wariantu krewetek można uzyskać zupełnie inny.

Midnight Princess
w trakcie krzyżowania ze
sobą tych krewetek nie
powstają już nowe wzory
ani formy barwne.

i eksperymenty hodowlane również
potwierdzają tę teorię powstania krewetek „Shadow”.
Co więcej, w przeszłości wiele przypadkowych krzyżówek krewetek
„Tiger” i „Bee” mogło pozostać niezauważonych. Krewetki „Tibee” pierwszego pokolenia mogą bowiem zupełnie
nie różnić się zewnętrznie od krewetek „Black Bee”, „Red Bee” czy „Snow
White” („Golden Bee”), a cechy odmiany „Tiger” mogą pozostawać niewidoczne również w kolejnych pokoleniach. Podobny fenomen odkryłam
u krewetek „Midnight Princess”: nie
mają one żadnych wzorów barwnych
właściwych dla krewetek „Bee”, mimo
że te ostatnie ponad wszelką wątpliwość należały do ich przodków.
Jeśli już mówimy o krewetkach „Snow
White”, to obecnie jest wiedzą niemal
powszechną, że powstały one właśnie na skutek skrzyżowania odmian
„Tiger” i „Bee”.
W tym samym kontekście stworzyłam teorię, że krewetki „Black Tiger”
są również rezultatem krzyżówki. Zarówno ja, jak i inni hodowcy uzyski-

waliśmy bowiem osobniki z szerszymi
paskami będące wynikiem krzyżowania czystych linii krewetek „Tiger”
z paskami o standardowej szerokości
z czystymi liniami krewetek „Bee”.
Pierwsze krzyżówki tych krewetek mogły powstać przypadkowo,
np. w zbiornikach hurtowni, i pozostały niezauważone.
Podsumowując, nie ma powodu obawiać sie, że w naszych akwariach pojawi się spontaniczna mutacja krewetek
Caridina cf. cantonensis. Nie stanowi to
bowiem najmniejszego problemu – no
chyba, że za takowy go uznamy.
Z drugiej strony wszyscy zainteresowani krzyżowaniem krewetek powinni cieszyć się, że krzyżówki odmian
„Black Tiger” i „Snow White” tak
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Jakie są obecnie Twoje główne
cele hodowlane? Jakie odmiany
krewetek chciałabyś uzyskać
i co ciekawego będziemy mogli
zobaczyć w przyszłości w Twoich
akwariach?
Obecnie moim głównym celem jest
uzyskanie krewetek o wzorze właściwym dla odmiany „Tiger”, ale w kolorystyce typowej dla krewetek „Bee”
oraz niebieskawo-czarnych „Tigerów”
z białymi znaczeniami (ale pewnie już
się tego domyśliłeś). Po drodze do niego dążę, aby wszystkie moje krewetki
były możliwie odporne i witalne. Cechy
te mają bowiem podłoże genetyczne.
Według mnie największym wyzwaniem
każdego hodowcy jest właśnie osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej równowagi między tymi celami.
Jestem bardzo dumna, że, uzyskując
moje „Midnight Princess”, w pełni
zrealizowałam zamierzone cele, a krewetki te są jednocześnie odporne, zaś
właściwe dla nich jednolite niebieskawo-czarne ubarwienie stało się cechą
homozygotyczną.

Midnight Princess

ta wytrzymała odmiana jest
ulubioną krewetką Moniki.
Z pokolenia na pokolenie
uzyskuje coraz ładniejsze
okazy.

White Tiger

doświadczeni hodowcy wiedzą,
że krewetka ta ma najwyższy
potencjał hodowlany i nie
należy mylić jej z krewetkami
odmiany Snow White.

Natomiast co do kolorów i wzorów
barwnych – wciąż mam wiele wizji
do zrealizowania, jednak – pomijając
moje ambicje hodowlane – wiem, że
będę mogła dojść tylko tam, gdzie „zaprowadzą” mnie moje krewetki.
Twierdzenie, że w hodowli krewetek
wszystko jest możliwe, mija się z prawdą. Prawdą jest jednak to, że podążając
za krewetkami możemy uzyskać zdumiewające rezultaty hodowlane.
Która z Twoich odmian barwnych krewetek kryje w sobie
największy potencjał hodowlany?
„White Tiger”?
Wszystko zależy od tego, co rozumiesz pod słowem „potencjał”. Biorąc
pod uwagę odporność i witalność, a, co
za tym idzie, zrównoważony rozwój,
na czoło wysuwają się krewetki „Prin-

cess”. Jeśli zaś chodzi o możliwości
drzemiące w ilości barw i wzorów na
ciele prym wiodą krewetki „White Tiger”, aczkolwiek przyszłość tej odmiany wciąż jeszcze jest niejasna.

że są one wśród akwarystów zdecydowanie przereklamowane. Nigdy nie
odmulam podłoża, ale gdy dokonuję
restartu zbiornika (co 1,5-2 lata), wymieniam je lub dokładnie płuczę.

Jakie parametry wody utrzymujesz w swoich zbiornikach
hodowlanych? Jak często podmieniasz wodę i w jakich ilościach?
Stosuję dokładnie przefiltrowaną
deszczówkę. Jej odczyn zawiera się
w granicach 6,5 do 7,2, a przewodność elektrolityczna wynosi od 20 do
150 (to ostatnie, jeśli dodaję trochę
soli mineralnych). Wodę podmieniam
w zależności od aktualnych potrzeb
krewetek – oceniam to na podstawie
ich zachowania.

Jaka jest Twoja opinia o świetle?
Czy zgadzasz się z teorią, że silne
oświetlanie akwarium sprzyja
wzmacnianiu intensywności kolorów u krewetek?
Nie zauważyłam takiej zależności.
Światło w akwarium zupełnie mnie
zadowala, jeśli dobrze rosną pod nim
rośliny. Aczkolwiek wydaje się logiczne, że światło naturalne lub możliwie
zbliżone do naturalnego powinno być
korzystne dla zdrowia krewetek.

Jakich podłoży używasz i co
możesz nam o nich powiedzieć?
Czy często odmulasz je lub wymieniasz?
W moich akwariach preferuję
0,5-1,5-centymetrową warstwę neutralnego podłoża składającego się
z naturalnego, standardowego piasku
lub żwiru. Niekiedy też stosuję podłoża organiczne (używam ich również do
hodowli drzewek Bonsai), ale uważam,
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Czy używasz dodatków do wody
takich jak minerały, sole mineralne czy uzdatniacze?
Od czasu do czasu testuję różne dodatki, jednakże nie sądzę, aby były
one szczególnie istotne. W zasadzie
nie stosuję permanentnie żadnego
z tych środków. Zbieram natomiast
deszczówkę i gromadzę ją w dwóch
zbiornikach po 1000 l każdy. Zanim
trafi do akwariów dokładnie ją filtruję.
Stosuję tę wodę bez żadnych dodat-

,,

Komplikacje i problemy są chlebem
powszednim każdego hodowcy krewetek.
W związku z nimi przeżywałam różne
poziomy frustracji i niejednokrotnie
byłam bliska myśli o zarzuceniu tego
wszystkiego i poddaniu się. Koniec
końców odkryłam jednak, że osiągnięcie
postępów często bywa możliwe właśnie
dzięki wcześniejszym niepowodzeniom,
zaś cierpliwość zawsze się opłaca.
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White-Red Tibee
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White-Red Tibee

„biało-czerwony dynamit”

do czasu podaję też moim krewetkom
groszek lub kawałki warzyw, a także
nieco białka zwierzęcego (ale zawsze
w bardzo małych ilościach). Moje krewetki uwielbiają też dziko rosnące zioła, takie jak pokrzywa, podagrycznik,
poza tym w akwariach umieszczam
nieco suchych liści z drzew liściastych.
Czy
kontrolujesz
liczebność
krewetek w swoich akwariach
i czy masz jakiś ustalony limit?
Jak dotąd nie musiałam przejmować
się zbytnio ilością krewetek w moich
akwariach i w zasadzie ich nie liczyłam. Zazwyczaj na każdą krewetkę
przypada od 1 do 3 l wody, a niekiedy
nawet więcej.
Jaką rolę w akwarium z krewetkami odgrywa według Ciebie filtracja wody?
W moim przypadku filtracja odgrywa
drugorzędną rolę w procesie denitryfikacji wody, ponieważ wszystkie moje
akwaria są gęsto obsadzone roślinami
i utrzymuję w nich niewielkie pogłowie krewetek. Jednakże rozmnażając
krewetki „White Tiger” zauważyłam,
że ich potomstwo znacznie lepiej
ków po zmierzeniu jej przewodności
elektrolitycznej. W okresie zimowym
zakładam małe akwarium z deszczówką w mojej piwnicy wyposażone w wymieniacz jonowy. Muszę tylko dodać,
że mieszkam w regionie o bardzo czystym powietrzu, dlatego stosowanie
deszczówki jest w pełni bezpieczne.

White-Red Tibee

na międzynarodowym konkursie
krewetek w 2013 r. skorupiaki te
zajęły drugie miejsce.

Czym karmisz swoje krewetki?
Staram się karmić je oszczędnie tym,
co akurat mam pod ręką. Jeśli dysponuję drogimi pokarmami dla krewetek,
podaję im je. Jeśli nie, jedzą tańsze mieszanki. Przygotowuję też swój własny
pokarm na bazie sproszkowanej spiruliny i zielenic. W styczniu 2012 roku
dostałam olbrzymią puszkę pokarmu
Shrimp King i zapewne starczy mi ona
co najmniej do roku 2015. Od czasu
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funkcjonuje w dobrze natlenionej wodzie o pH ok. 7,0.
W zbiornikach z nimi przydają się więc dość silne filtry turbinowe powodujące intensywny ruch powierzchni
wody. Z kolei krewetki „Black Tiger” świetnie funkcjonują w akwariach z filtrami napędzanymi napowietrzaczami,
gdzie pH wody wynosi od 7,0 do 7,5. Rośliny nie rosną tam
wprawdzie najlepiej, ale gruba warstwa rzęsy pływającej na
powierzchni ocienia zbiornik. Jednakże nawet w akwariach
z dużą ilością krewetek i słabą filtracją (ale z mniej więcej optymalnym poziomem pH wody) większość krewetek
chowa się bardzo dobrze, nawet delikatne krewetki „White
Tibee”.
Czy przywiązujesz szczególną uwagę do młodych
krewetek? Jak się nimi zajmujesz? Często słyszy się,
że hodowcy mają problem z wychowywaniem potomstwa. Nawet jeśli z jaj wykluwa się stosunkowo
dużo młodych, to z wiekiem stopniowo giną.
Owszem, młodym krewetkom poświęcam szczególnie wiele uwagi. Ograniczam się jednak do działań spoza zbiornika. Z doświadczenia wiem, że zbyt częste ingerencje
w akwarium nie wychodzą młodym krewetkom na zdrowie i często bywają dla nich niekorzystne. Można tylko
obserwować i czekać, choć sytuacja taka bywa trudna do
zaakceptowania.
Kłopoty ze znaczną śmiertelnością wśród młodzieży są
szczególnie często obserwowane w przypadku krewetek
odmiany „White Tiger”. Przez długi czas próbowałam znaleźć tego przyczynę pośród nieodpowiednich parametrów
wody, niewłaściwego pożywienia, filtracji, bakterii i wielu
innych czynników. Czasem udawało mi się znaleźć powód
kłopotów, a czasem nie.
Na podstawie własnego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że problem zwiększonej śmiertelności wśród
młodych krewetek w mojej hodowli miewa raczej podłoże
genetyczne, nie związane bezpośrednio z warunkami panującymi w zbiorniku.
Zmienność genetyczna krewetek jest nieprawdopodobnie
duża, jednak w naszych pracach hodowlanych najczęściej
ograniczamy ją do cech ich wyglądu. Dzisiaj dochodzę
do wniosku, że negatywnym skutkiem tych działań może
być zmniejszenie ich odporności i witalności, zaś jego widocznym objawem jest właśnie większa śmiertelność wśród
młodych osobników.
Mówi się również, że u krewetek „Tigerbee” występują często problemy z zapłodnieniem – ja jednak nigdy ich nie
stwierdziłam. Rzeczywiście w grupach białych odmian
tych krewetek zdarzają się osobniki bezpłodne, przeważająca większość nadaje się jednak do rozmnażania. Samice
noszą jaja, z których we właściwym terminie wykluwają się
młode, nie ma więc od razu powodów do ponurych przewidywań. Jednakże młode pochodzące od niektórych z nich
niekiedy giną w sposób gwałtowny i ciągły. Eksperymenty
z dobieraniem osobników do rozrodu wydają się wskazywać, że u tej odmiany istnieje nieznany dotąd „genetyczny zator”, który wymaga szerszego zbadania. Wydaje mi
się jednak, że będę w stanie kontrolować to zjawisko przy
pomocy wspaniałych krewetek pochodzących z hodowli
Beate Enkirch. I to jest właśnie jeden z moich kolejnych
celów hodowlanych.

White Tibee - długotrwała praca hodowlana

doprowadziła do uzyskania okazów podobnych do
krewetek Snow White, ale tymi samymi metodami
uzyskano również wiele innych form barwnych.

Zjawisko narastającej śmiertelności wśród młodych krewetek wydaje
się być zresztą szerszym problemem,
występującym u wielu wysoko wyselekcjonowanych odmian tych bezkręgowców, przyczyn którego część
specjalistów upatruje w ich zubożonej
i zawężonej puli genetycznej.
Czy w swojej pracy hodowlanej
zetknęłaś się z jakimiś problemami i komplikacjami, a jeśli tak, to
jak sobie z nimi poradziłaś?
Komplikacje i problemy są chlebem
powszednim każdego hodowcy krewetek. Miałam z nimi do czynienia,
począwszy od pierwszego dnia, i towarzyszą mi aż do dzisiaj. Oczywiście
w związku z nimi przeżywałam różne
poziomy frustracji i niejednokrotnie

byłam bliska myśli o zarzuceniu tego
wszystkiego i poddaniu się. Szczególnie zniechęcały mnie właśnie wyżej
opisane problemy z młodymi krewetkami. Koniec końców odkryłam jednak, że osiągnięcie postępów często
bywa możliwe właśnie dzięki wcześniejszym niepowodzeniom, zaś cierpliwość zawsze się opłaca.

White-Red Tibee

zdaniem hodowczyni
ważne są nie tylko barwy
krewetek, ale też odporność
i witalność skorupiaków.
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Co jest najważniejsze dla hodowcy krewetek?
Jego końcowym celem powinno być
uzyskanie krewetek, które będą w stanie przeżyć w nie do końca sterylnym
zbiorniku pozbawionym zaawansowanej techniki i będą możliwe do utrzymania w każdym akwarium nawet
u początkującego hodowcy.
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PRENUMERATA 2020
Drukowana

na rok

na pół roku
(3 numery)

65 zł

(6 numerów)

98 zł

Cyfrowa

na rok

na 2 lata

(6 numerów)

na 2 lata

)
(12 numerów

60 zł

)
(12 numerów

180 zł

120 zł

na pół roku
(3 numery)

30 zł

*Ceny wyłącznie dla prenumerat krajowych

Numery archiwalne Magazynu Akwarium, Zeszytów Akwarystycznych oraz Akwarium
dostępne w sklepie na

magazynakwarium.pl
Teraz także pojedyncze

artykuły w plikach PDF pogrupowane w działach tematycznych:
CHOROBY I SZKODNIKI W AKWARIUM

AKWARIUM TOWARZYSKIE I GATUNKOWE
KARMIENIE ZWIERZĄT AKWARIOWYCH
AKWARIUM BIOTOPOWE
RYBY EUROPY

TECHNIKA W AKWARIUM

AKWARIUM ROŚLINNE
RYBY AZJI

RYBY AFRYKI

JEZIORO WIKTORII
RYBY AMERYKI POŁUDNIOWEJ

DYSKOWCE

TERRARIUM

KRABY

MALAWI

AKWARIUM MORSKIE
TANGANIKA

MADAGASKAR

RYBY AMERYKI PÓŁNOCNEJ
BEZKRĘGOWCE

NANOAKWARIUM

CHEMIA WODY

SKALARY

RYBY AMERYKI ŚRODKOWEJ

RYBY AUSTRALII I OCEANII
KREWETKI

OCZKO WODNE

ŚLIMAKI

RAKI

ZAGADNIENIA OGÓLNE

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!
 za pośrednictwem sklepu internetowego na magazynakwarium.pl
 mailem na adres redakcja@magazynakwarium.pl
 przelewem 45 1020 4476 0000 8302 0348 4649
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