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Вступ 

 

Сучасна акваріумістика - сфера діяльності досить розвинена. Десятки 

фірм виробляють акваріуми самих різних обсягів і обрисів. Інженерна думка 

пропонує все більш досконалі конструкції фільтрів і освітлювачів. У 

спеціалізованих магазинах за склом очікують майбутніх власників сотні видів 

рибок з усіх куточків світу. 

Бажання сучасного городянина завести акваріум вдома або в офісі 

зрозуміло. Наша технологічно розвинена цивілізація створила штучне 

середовище проживання, яка майже ідеально задовольняє запитам людини. 

Кондиціонери та обігрівачі, зволожувачі повітря, фільтри, звукоізолюючі скла і 

плити роблять його життя майже незалежною від навколишньої природи. 

Разом з тим, присутності живої природи в житті людини промислово 

розвинених країн стає все менше. Згідно зі статистичними дослідженнями, 

сучасний городянин проводить у стінах будинку, офісу або в машині до 95% 

свого часу. Тож не дивно, що в ситуації, що склалася багато людей прагнуть 

обзавестися «шматочком» дикої природи, який був би у них перед очима. 

Акваріум - майже ідеальне рішення цієї задачі. Чи не займає багато місця, цей 

безмовний, повний неспішної життя, куточок природи є прекрасним 

сіхотерапевтіческім засобом, що дозволяє хоча б ненадовго відволіктися від 

суєти справ. 

Для того щоб акваріум максимально ефективно виконував свої функції, він не 

повинен бути просто механічної сумішшю риб і водоростей, довільно 

поміщених в «скляну клітку». Правильно організований акваріум в 

найкращому сенсі цього слова імітує шматочок справжнього природного 

водоймища. Тільки від вас залежить, який саме це буде водойму. 

Невелику ділянку швидкої річки з холодною водою і поросла мохом галькою? 

Або ділянку мілководного ставка однієї з країн Південно-Східної Азії? Бути 

може, ви віддасте перевагу, щоб ваш акваріум показував ділянку глибокої 
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кам'янистій заплави з затопленої коряжіной? Перш ніж заводити акваріум, 

подумайте, як він буде виглядати, яке водоймище відтворювати. 

Від цього залежить вибір риб і відповідних водоростей. Для 

холодноводних акваріумів пропонується свій набір видів водоростей, для 

тепловодних - свій. Дуже важливо, щоб водорості в акваріумі не були 

нагромаджені неорганізованої «купою». Їх розташування повинне нагадувати 

організацію сцени в театрі. Чи не передньому плані знаходяться самі 

низькорослі види. На задньому - найбільші водорості. 

Даний довідник познайомить вас з максимально широким спектром 

водоростей, які вирощують в акваріумах. Наведені в ньому списки видів, які 

підходять для акваріумів з різними температурними режимами, і списки рослин 

«передніх, середніх і задніх планів» допоможуть вам зробити правильний вибір 

водоростей, потрібних для оформлення того чи іншого акваріума. 

І останнє. У сучасній флористиці намітилася тенденція часом замінювати живі 

квіти штучними. Безперечно, останні практично не вимагають догляду, не 

в'януть, не хворіють, не вимагають ні підгодівлі, ні обрізання. Однак в таких 

продуктах сучасного дизайну немає головного - життя. Пластикові рослини 

мертві, і людина, що не втратив здатність відчувати, це гостро зауважує. 

Подібне явище існує і в акваріумістики. У продажу можна знайти 

пластикові водорості і навіть ... штучних рибок. Безумовно, догляд за 

водоймою з такими «мешканцями» буде зведений до мінімуму. Однак разом з 

клопотами зникне і сам сенс акваріума, який перетвориться в ще один об'єкт 

мертвої технологічною, штучного середовища. Повірте, варто витратити трохи 

часу, щоб позалицятися за справжнім, «живим» акваріумом. Така опіка буде 

для вас у всіх сенсах доброчинної. 
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Acorus gramineus 

Аїр злаковий (аїр трав'янистий, Акорус грамінеус) 

Акваріум 

Ареал: субтропічна і тропічна Азія, 

Індокитай, Японія 

Температура: 16-21 ° С 

Висота: 30-40 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: близько 7,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми рослинами 

Синоніми: A. humilis, A. tatarinowii 

Поширені назви - Аїр злаковий, 

японський очерет. 

 

 

Описано в 1789 р Рослина з повзучим кореневищем товщиною до 1 см в 

акваріумі рекомендується закріплювати за допомогою шпильок. Листя довгі, 

темно-зелені, довжиною до 35 см і шириною до 1,3 см. Вирощують в 

холодноводних акваріумах або акваріумах з помірно теплою водою. У сорту 

Variegatus по краях листя жовта облямівка. Низькорослі форми з листям, 

прикрашеними блідо-жовтими смугами, можна утримувати в тропічних 

акваріумах. У природі Аїр - напівводна рослина, тому може рости в 

палюдариум, наполовину підносячись над водою. Можна садити в акваріуми з 

рослиноїдних ціхлідамі. 



 7 

Acorus gramineus var. Decoratus 

Аїр злаковий прикрашений 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Азія 

Температура: 10-26 ° С 

Висота: 35 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2-11 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми рослинами 

 

Acorus decoratus варитет Аира злакового, отличающийся декоративными 

качествами (отсюда и название). Окраска листьев может быть серебристо-

белой или золотисто-желтой. Условия содержания практически идентичны 

условиям содержания основного вида. Acorus giganteus  
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Acorus gramineus var. Giganteus 

Аїр злаковий гігантський 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Європа, Азія, Північна 

Америка 

Температура: 10-25 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2-11 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми рослинами 

 

Цей різновид Аїра злакового відрізняється великими розмірами, вона 

досягає півметра у висоту. Добре переносить перепади температур. 
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Acorus pusillus 

Аїр маленький (Акорус пузіллюс) 

Аваріум 

Ареал: Південно-Східна Азія, 

Японія 

Температура: 18-23 ° С 

Висота: до 20 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: близько 7,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми рослинами 

 

Думки фахівців з приводу Аїра маленького розділилися: одні вважають 

його варітетом Аїра злакового, інші -Acorus gramineus Variegatus Acorus 

pusillus самостійним видом. Це теплолюбна рослина, яке рекомендується 

вирощувати на передньому плані в помірно теплих і тропічних акваріумах. 

Назва - Аїр маленький - натякає на більш скромні розміри в порівнянні з 

іншими видами роду. 
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Acrostichum aureum 

Акростіхум золотистий 

Вологий тераріум, палюдариум, 

акваріум 

Ареал: Центральна і Південна 

Америка, Південно-Східна Азія 

Температура: 18-24 ° С 

Висота: 20-30 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: може рости в 

солонуватою воді 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: шматками кореневища 

Синонім: A. longifolium 

 

Папороть описаний Карлом Ліннеєм у 1753 р Відноситься до сімейства 

Птерісовие. Поширені назви - болотний папороть, мангровий папороть, «золота 

шкіра». У природі - полуводAcrostichum aureum ве рослина з потужним 

кореневищем, нерідко зустрічається в прілівноотлівной зоні. Можна 

вирощувати в невисоких прісноводних акваріумах або палюдариум, надійно 

закріплюючи кореневище в грунті за допомогою шпильок. Листя світло-зелені, 

овальні, шкірясті, ламкі, часто листові частки з хвилястими краями. 
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Aglaonema crispum 

Аглаонема кучерява (Аглаонема кріспум, Строкатий мову) 

Вологий тераріум, палюдариум 

Ареал: тропіки Південно-

Східної Азії 

Температура (повітря): 20-24 ° 

С 

Висота: 30-45 см 

Місце: на ділянці грунту над 

поверхнею води 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: верхівковими і 

стебловими живцями 

 

Цей вид аглаонеми дуже вимогливий до умов утримання: необхідно 

захищеність від протягів і тютюнового диму, прямих сонячних променів. 

Міститься, в основному, в полюдаріумах і тераріумах. Великі листи, що мають 

довгасту форму і сріблястий колір, створюють відмінний фон, що підкреслює 

красу тварин. 



 12 

Aglaonema modestum 

Аглаонема скромна (Аглаонема модестум, Аглаонема помірна) 

Палюдариум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: від 16 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: на ділянці грунту над 

поверхнею води 

Світло: 0,3 Вт / л 

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: стебловими живцями, нащадками, насінням 

Непріхотлітвое рослина з великими, довгастими листям з сріблясто-зеленими 

смугами або плямами. У домашніх умовах цвіте рідко. Рослина отруйна - 

речовини, що містяться в ньому, можуть викликати роздратування шкіри. 
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Aglaonema simplex 

Аглаонема проста (Аглаонема симплекс) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Малайзія 

Температура: 23 ° С 

Висота: 38 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 6,0-7,5 

Кислотність рН: не вимоглива 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: від кореневища 
 

 

Утворює голий стовбур з верхівкою листя на верху його. Невибаглива. 

Ідеально підходить для оформлення палюдариума, добре росте в 

полупогруженном стані, а деякий час (правда, недовго) навіть під водою. 
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Aldrovanda vesiculosa 

Альдрованда пухирчаста (Альдрованда везікулезом) 

Акваріум 

Ареал: всі кліматичні пояси Землі, 

виключаючи самі північні райони 

Температура: не критична 

Місце: поверхня води 

Світло: невимоглива 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: не вимоглива 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: шматочками стебел 

 

Єдине водна рослина сімейства росянкових. Рідкісний вид, занесений до 

Червоної книги Росії. Комахоїдна плаваюча рослина, без коренів, небезпечне 

для дрібних безхребетних і мальків рибок. Листові пластинки нагадують 

мініатюрні капкани. Краї листя забезпечені крихітними одноклітинними 

волосками. Після закривання пастки вони утворюють «частокіл», через який не 

пробитися навіть дрібним рачкам. Влітку на кінці стебел з'являються тонкі 

витягнуті квітконоси. Вони ростуть догори і піднімають квіткову бруньку над 

поверхнею води. У природі восени, коли температура води опускається нижче 

17 ° С, на кінцях гілочок утворюються листові зачатки. Ці «нирки» 

відокремлюються і падають на дно, де і зимують. Навесні вони спливають до 

поверхні і дають початок новим молодим рослинам. При змісті в акваріумі цей 

цикл розвитку може бути не виражений. 

Alternanthera bettzickiana 
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Альтернантера Бетціка (Очереднопильнік Бетціка) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Бразилія 

Температура: 18-30 ° С 

Висота: 20 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 4 12 ° Н 

Кислотність рН: 6,8-7,0 рН 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

 

 

Багаторічна трав'яниста рослина, опушене біля основи. Альтернантера 

Бетціка теплолюбна; температуру нижче 18 ° С не переносить. Листя зазвичай 

жовті. Існують декоративні форми. У Ашеа листя золотистого кольору. У 

форми Red вони з красивим червоним відтінком. У форми Green листя зелене. 

Форму A. bettzickiana Rubra з листям і стеблами рубіново-червоного кольору 

рекомендують утримувати у вологому палюдариуме. Підводна форма цієї 

рослини обAltemanthera bettzickiana разует над грунтом розгалужені стебла, що 

стелються. Третя частина їх випрямляється і починає рясно гілкуватися 

поблизу поверхні води. Якщо притиснути стебло камінцем до грунту, замість 

придавлений пари листя виникає безліч білих коренів, за допомогою яких 

новий син легко вкорінюється. Коли у Альтернантера Бетціка почнуть опадати 

листя, рослини слід замінити новими. В акваріумних умовах рослини мають 

потребу в гарному освітленні і слабокислою воді. 
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Alternanthera cardinalis 

Альтернантера пурпурна (А. кардіналіс, А. кардинальська, 

Очереднопильнік пурпурний) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 20-26 ° С 

Висота: 40 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 6,2-7,5 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцювання 

 

 

Видова назва рослини натякає на яскраво-червоне забарвлення нижньої 

частини листових пластинок. Верхня частина листа має звичайну зелену 

Alternanthera cardinalis забарвлення. В акваріумі поєднання цих двох кольорів 

надає рослині дуже привабливий вигляд. У природі альтернантера - рослина, 

верхня частина якого зазвичай виступає над водою. Однак в акваріумі 

альтернантера цього виду без особливих проблем пристосовується до повністю 

підводному існуванню. 
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Alternanthera colorata 

Альтернантера пофарбована (Алтернантера колоратив) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцювання 
 

 

Сорт альтернантели, дуже схожий на Альтернантеру кардинальську. Нижня 

частина листя забарвлена в ніжно-рожевий колір, верхня - в яскраво-зелений. 

Умови утримання цих двох рослин практично ідентичні. 
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Alternanthera lilacina 

Альтернантера лиловая (А. лілаціна, Очереднопильнік ліловий) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 24-28 ° С. 

Висота: 50 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-10 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцювання 

 

 

Так само, як у Альтернантера пурпурової, у Альтернантера лілового 

верхня і нижня поверхні листя мають різне забарвлення. Відповідно до 

видовою назвою у A lilacina нижня поверхню червоно-фіолетова. Рослини 

цього виду краще відчувають себе не в зануреному стані, а при культивуванні в 

палюдариуме. Неодмінними умовами хорошого самопочуття рослини є яскраве 

освітлення, тривалий світловий день і багатий поживними речовинами грунт. 
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Alternanthera reineckii 

Альтернантера Рейнека (Очереднопильнік Рейнека) 

Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум 

Ареал: Болівія, Аргентина 

Температура: 24-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,3-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: частинами бічних 

пагонів 

Синоніми: A. rosaefolia, Achyranthes 

reineckii 

 

Забарвлення листя варіюється від рожево-червоного до темно-лілового. 

Ця рослина з довгим стеблом треба висаджувати так, щоб його верхівки 

знаходилися біля поверхні води. Для цього рослину можна помістити на бічні 

полички акваріума (якщо такі є) або на корч. Розростаються батоги в міру 

зростання занурюються в воду під власною вагою. Погано переносить 

температуру води нижче 18 "С. В старій воді зростання сповільнюється. Для 

розмноження годяться шматочки пагонів з 4-5 мутовками листя. Альтернантера 

Рейнека добре відгукується на додавання залізного купоросу (0,1 -0,2 мг на 1 л) 

- солі , яка містить двовалентне залізо. 
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Alternanthera sessilis 

Альтернантера сидяча (А. сессіліс) 

Акваріум 

Ареал: Південна Америка, 

Південно-Вос 

точна Азія 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: A. denticulate, A. 

triandra, Achyranthes alternifiol, 

Gomphrena sessilis, Illecebrum 

sessile 

 

 

Колір листя варіюється від розовозеленого до лілово-червоного. Чим 

яскравіше освітлення, тим інтенсивніше забарвлення листя і тим більше в ній 

переважають червоні відтінки. У варітета A. sessilis var. rubra листя рожево-

червоні, без зеленого відтінку. Характер грунту для Альтернантера сидячій 

суттєвої ролі не грає. Однак у великому піску коріння рослини розвиваються 

краще. Двосантиметровий шару піску цілком вистачає для нормального 
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існування Альтернантера. Верхівки сильно розростаються рослин 

рекомендується вкорочувати. Утворені «обрізки» можна використовувати для 

розмноження; живці легко вкорінюються. 

 

 

Ammania gracilis 

Амонію витончена (А. граціліси) 

Акваріум 

Ареал: тропічна Африка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: до 60 см 

Місце: задній план 

Світло: 1 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням, насінням 

Синоніми: Amania gracilis, A. gracilis 

 

 

Аммані витончена зростає в піщаному фунті по берегах річок і 

затоплюваних повінню ділянках суші. Однак рослина цілком «освоїло» 

Проживання в повністю зануреному стані. Грунт може бути не багатий 

поживними речовинами, але тривалий світловий день і висока температура 

води для інтенсивного росту обов'язкові. 
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Ammania senegalensis 

Аммані сенегальська 

Акваріум 

Ареал: Тропічна Африка 

Температура: 22-30 ° С 

Висота: 45 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,7-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 2-13 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцюванням, насінням 

 

 

У природі Аммані сенегальська однорічна рослина, размножающеееся, як 

правило, насінням. Однак в акваріумі при хороших умовах утримання воно 

може бути і багаторічним. При цьому Аммані можна розмножувати живцями, 

зрізаючи і висаджуючи верхівки рослин. Може рости як в зануреному, так і в 

наземному стані. Причому наземні рослини цвітуть протягом усього літа 

рожевими або червоними квітками. 
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Anubias afzellii 

Анубиас Афцелі 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Західна Африка 

Температура: 24-30 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2-15 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцюванням і від 

кореневища 

 

 

Відноситься до сімейства Ароїдні (Агасеае). Рослина має кілька форм. 

Одна з них широко відома під назвою Анубиас ланцеолята (A. lanceolata). 

Раніше ця рослина описувалося як A. congensis. Вирощують цей вид анубиасов 

як в акваріумі, так і в палюдариуме, проте під водою він росте дуже повільно. 

До умов утримання ця рослина не вимогливо. Єдиний дуже важливий фактор - 

грунт, багатий поживними речовинами. 
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Anubias barteri 

Анубиас Бартера 

Акваріум 

Ареал: Західна Африка 

Температура: 24-30 ° С 

Висота: 35 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 2 15 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-6,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми рослинами, 

які виростають з нирок на стеблі або з 

розкрилися нирок кореневища при 

його розподілі Анубиас Бартера має 

кілька різновидів. Найцікавіші з них: 

A. barteri var. папа (Анубиас Бартера 

карликовий) і A barteri coffefolia 

(Анубиас Бартера кофейнолістний), A. 

barteri var. glabra (Анубиас Глабра). 

 

 

При утриманні всіх анубиасов рекомендується додавати в грунт березове 

вугілля. Освітлення повинне бути розсіяним, слід уникати прямих сонячних 

променів. Анубіаси можна садити в акваріумі з африканськими ціхлідамі, які 

зазвичай пошкоджують акваріумні рослини. У анубиасов жорсткі листя не 

дозволяють рибам харчуватися ними.
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Anubias congensis 

Анубиас різнолистний (А. конгензіс) 

Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум 

Ареал: Камерун, Габон, Конго, 

Екваторіальна Гвінея, Ангола 

Температура: 22-26 ° С 

Висота: до 65 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 2-15 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: діленням кореневища, 

насінням 

Синоніми: A. heterophylla 

 

 

Анубиас різнолистний отримав таку назву через декілька різновидів, що 

відрізняються формою листя. Виростає на дні тінистих ділянок водойм. 

Рослина зазвичай веде підводних спосіб життя, але легко переходить і до життя 

на суші у вологому грунті. Тому цей вид анубиаса можна вирощувати в 

палюдариум. При утриманні в акваріумах анубиас ніколи не досягає таких 

розмірів, як в палюдариум. 
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Anubias gigantea 

Анубиас гігантський 

Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: Гвінея, Сьєрра-Леоне, 

Ліберія, Кот-д'Івуар, Того, Камерун 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: до 85 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 2-15 "Н 

Кислотність рН: 6,0-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: діленням кореневища 

 

 

Рекомендується для утримання в палюдариум і тільки умовно-в 

акваріумах, оскільки не переносить тривалого утримання під водою. В даний 

час культивуються три рослинні форми, які за формою листя сильно 

відрізняються один від одного. Перша має списоподібні, майже трикутні листя. 

У другій листя списоподібні, трехдольние; у третій листя ланцетні. 
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Anubias gilletii 

Анубиас Жилле 

Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: Нігерія, Камерун, Габон, 

Конго, Заїр 

Температура: 22-26 ° С 

Висота: 40 см 

Місце: задній і середній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 4-12 ° Н 

Кислотність рН: 6,4-7,4 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: від кореневища 

 

 

Анубиас Жиле виростає по берегах річок в полупогруженном стані. Тому 

придатний для утримання як в полюдаріуме, так і в звичайному акваріумі. 

Для надводного вирощування необхідно забезпечити високу вологість повітря. 

При змісті в акваріумі рослини значно дрібніші, ніж при надводному зміст, і не 

так красиво виглядають. 
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Anubias hastifolia 

Анубиас списоподібний (А. хастіфоліа) 

Палюдариум 

Ареал: Гана, Нігерія, Камерун, Заїр 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: до 65 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,2 Вт / л 

Жорсткість води: 2-15 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: від кореневища 

Синоніми: A. auriculata, A. 

haullevilleana, A. laurentii, Amauriella 

auriculata, A. obanensis, A. talbotii, A. 

hastifolia 

 

 

У природі цей вид росте по берегах невеликих лісових водоспадів. 

Рослини не переносять Anubias hastifolia яскравого освітлення, вибираючи 

затінені ділянки. Анубиас списоподібний - рослина примхлива, погано 

адаптується до підводного проживання в акваріумі. Рекомендується для 

утримання в великих високих палюдариум. При посадці необхідно врахувати, 

що кореневище має стелитися по поверхні грунту. 
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Anubias pynaertii 

Анубіс Піньєра 

Палюдариум 

Ареал: Конго, Камерун, Габон 

Температура: 22-28 ° 

Висота: 26 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 2 15 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: діленням кореневища, 

насінням 

 

 

Рослина названо по імені натураліста Л. Піньєра. На батьківщині виросте 

на берегах річок і потічків, вважаючи за краще затінені ділянки. Рослина 

вирощується переважно в палюдариум. При повністю підводному змісті 

швидко гине. У палюдариум потребує розсіяному світлі, вологому повітрі і 

ґрунті, насиченому поживними речовинами. 
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Aponogeton boivianianus 

Апоногвтон Боівіна 

акваріум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 20-26 ° С 

Висота: 60 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 3 13 ° Н 

Кислотність рН: 6,7-7,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: бульбами 

 

Струнка рослина з великими подовженими листям, яке ідеально 

підходить для оформлення заднього плану водойми. Красиво виглядає 

одиночну рослину, висаджені в центрі. Оскільки в природі Апоногетон Боівіна 

населяє проточні водойми (річки, потічки), рослина потребує досить сильною 

циркуляції води. Позитивно позначається на зростанні рослини пухкий і 

багатий поживними речовинами грунт. 
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Aponogeton capuroni 

Апоногетон Капуроні 

акваріум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 20-26 ° С 

Aponogeton capuroni 

Висота: 40 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 5-15 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-6,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: бульбами 

 

 

Зовні дуже приваблива рослина з чудовими пір'ястими подовженими 

листям. Цей вид живе в річках і струмках з дуже швидкою течією, тому 

створити йому відповідні умови складно. В акваріумах любителів він 

зустрічається вкрай рідко. Апоногетон Капуроні менш інших видів цього роду 

потребує періоді спокою. 
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Aponogeton crispus 

Апоногетон кучерявий (А. Криспус) 

акваріум 

Ареал: Шрі-Ланка 

Температура: 25-32 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 6-8 ° Н 

Кислотність рН: 6,6-7,2 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: бульбами, насінням 

 

 

Мешкає в ставках і невеликих озерах, часом пересихаючих, на помірно 

замуленому грунті. У період цвітіння викидає квітконоси довжиною до 75см. 

Рекомендується містити в просторих акваріумах. Час від часу бульби необхідно 

виймати з ґрунту і деякий час тримати сухими - інакше вони швидко 

виснажуються. Є кілька різновидів і гібридів. З них для акваріумістів найбільш 

цікавим рослиною є 
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Aponogeton distachyos 

Апоногетон двоколоса (А. дістахіос) 

акваріум 

Ареал: Південна Африка 

Температура: від +10 С 

Висота: до 100 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: не вимогливий 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: бульбами, насінням 

Синоніми: A. distachyum 

 

 

Вид пристосований до проживання в пересихаючих водоймах. Бульби, 

що знаходяться в період посухи в стані спокою, починають проростати, коли 

водойми знову наповнюються водою. Рослина була завезена в водойми 

Австралії, Америки, Південно-Західної Європи, де адаптувалося. Любителі 

містять його в декоративних ставках. В акваріумах використовують рідко, 

оскільки листя рослини плавають на поверхні води, а підводний стебло 

залишається практично голим. 
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Aponogeton elongatus 

Апоногетон подовжений (А. елогантус) 

акваріум 

Ареал: Австралія 

Температура: 24-26 ° С 

Висота: до 150 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,6-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 10-12 "І 

Кислотність рН: 7,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: насінням, бульбами 

 

Грунт для вирощування цього виду повинен бути замуленим. Субстратом 

для нього може служити велика і середня галька. Товщина шару грунту в 

акваріумі - близько 7 см. В кінці періоду спокою кореневище поділяють на 

частини, на кожній з яких необхідно зберегти ростові нирки. З кожної 

незабаром з'являється нова рослина. Шматочки кореневища найкраще 

висаджувати в слабозаіленний грунт з додаванням деревного вугілля. 
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Aponogeton henkelianus 

Апоногетон Хенкеля 

акваріум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 20-26 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 0-20 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: бульбами і насінням 

 

Рослина, дуже схоже на Апоногетон мадагаскарський. Відрізняється тим, 

що колір його листя коричневий, а для фарбування стебел характерний 

червоний відтінок. До водних параметрами не вимогливо. Так само, як 

Апоногетон мадагаскарський, даний вид в акваріумах зустрічається нечасто 

через великі розмірів. Однак ця рослина цілком підійде для декоративних 

ставків. 
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Aponogeton longiplumulosus 

Апоногетон длінноперістий (А. кожістолістний, А. лонгіплумулозус) 

акваріум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 18-26 ° С 

Висота: до 60 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: бульбами, насінням  

Привабливий зовнішній вигляд, здатність цвісти в штучних водоймах і 

простота змісту апоногетон кожістолістного зробили його неодмінним 

мешканцем великих акваріумів та декоративних ставків. У природі бульби 

рослини раз на рік вступають в «період спокою», який може тривати кілька 

місяців. У цей час листя рослини відмирають. В акваріумі подібна циклічність 

може зберігатися. 
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Aponogeton madagascarensis 

Апоногетон мадагаскарський (апоногетон сітчастий) 

Акваріум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 23-28 ° С 

Висота: 100 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 1-8 ° Н 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: бульбами, насінням 

 

 

Цей вид апоногетона рідко використовується в акваріумах - рослина дуже 

велика. Однак воно дуже цінується любителями декоративних ставків через 

красивого листя, що покривають поверхню водойми, і білих квіток з сильним 

приємним запахом. Щоб Апоногетон мадагаскарський розвивався спокійно, 

ставок повинен бути захищений від вітру - листя і квіти рослини не переносять 

хвилювання води. 
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Aponogeton natans 

Апоногетон плаваючий (апоногетон натанс) 

акваріум 

Ареал: Шрі-Ланка, Індія 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 4 12 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: бульбами, насінням 

Синоніми: A. Monostachyon, 

Saururus natans 

 

 

Вид апоногетона, практично не має підводних листя. На це і натякає 

видову назву. Голі ж стебла служити прикрасою акваріума не можуть. Однак 

Апоногетон плаваючий вельми підходить для утримання в декоративному 

ставку. Деякі любителі культивують цю рослину в широких і неглибоких 

акваріумах, утому числі в штучних водоймах для виведення молоди риб. 
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Aponogeton rigidifolius 

Апоногетон Твердолисті (А. рігідіфоліус) 

акваріум 

Ареал: Шрі-Ланка, Філіппіни 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 60 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-6,5 

Швидкість зростання: повільна 

 

Розмноження: діленням кореневища; в результаті з сплячих бруньок 

з'являються дочірні рослини Апоногетон Твердолисті зростає повільно і 

вимагає легких грунтів. Після кількох місяців зростання в сприятливих умовах 

він розвивається в приваблива рослина з красивими темно-зеленими 

рифленими листами. На відміну від більшості інших видів роду, Апоногетон 

Твердолисті не потребує періоді спокою. 
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Aponogeton robinsonii 

Апоногетон Робінсона 

акваріум 

Ареал: В'єтнам 

Температура: 23-30 ° С 

Висота: 70 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: до 15 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-6,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: насінням 

Синоніми: A. eberhardtii 

 

Даний вид апоногетона часто зустрічається в річках В'єтнаму зі слабкою 

течією і замулених дном. Рослина невибаглива, не володіє періодом спокою. 

Листя його не плавають, а знаходяться під поверхнею води. Цвітіння в природі 

триває з листопада по березень, коли над водою з'являються двухколосковие 

білосніжні квітки. 
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Aponogeton stachysporus 

Апоногетон хвилястий (А. живородящий, А. стахіспорус) 

акваріум 

Ареал: Індія 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 70 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: до 4 ° Н 

Кислотність рН: 2,0-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: вегетативне 

Синоніми: A. undulatus 

 

 

Одне з найпоширеніших акваріумних рослин. Видова назва - 

живородящий - натякає на особливості розмноження. Даний апоногетон 

викидає стрілки, що тягнуться до поверхні води. На верхівці утворюється 

брунька, з якої незабаром з'являється нове молоде рослина. Воно відділяється 

від материнського і деякий час плаває на поверхні води. Потім тоне і 

вкорінюється. Такий спосіб розмноження зберігається і в акваріумах. 
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Aponogeton ulvaceus 

Апоногетон ульвовідний (Морський салат) 

акваріум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 20-27 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,5 Вт / л 

Жорсткість води: до 8 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: бульбами 

Синоніми: A. ambongensis, A. 

violaceus 

 

Один з найкрасивіших видів роду і найбільш популярний у акваріумів 

апоногетон. Листя светлозеление, прозорі, з рифленими краями. Одне-єдине 

рослина може дати більше 40 листів. Апоногетон ульвовідний невибагливий, 

однак краще себе почуває в воді, насиченій вуглекислим газом. Існує кілька 

різновидів цього апоногетона; для деяких характерний період спокою. 
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Azolla caroliniana 

Азолла каролинская (Водяний папороть) 

акваріум 

Ареал: Північна Америка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: 0,5-2,0 см 

Місце: поверхня води 

Світло: 0,8-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: не вище 10 ° Н 

Кислотність рН: менше 7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: дочірніми 

рослинами 

Синоніми: A. filiculoides, Salvinia 

asolla 

 

Азолла каролинская - найбільш поширений в акваріумах вид. Описано 

Жаном Батистом Ламарком в 1783 р Назва натякає на штат Кароліна (США), де 

дані рослини зустрічаються досить часто. Занесена в водойми Європи. 

Листочки налягають один на одного на зразок черепиці. В акваріумі 

обов'язково потрібно підсвічування, бажано люмінесцентними лампами (лампи 

розжарювання можуть обпалювати плаваючі рослини). У процесі росту дочірні 

рослини відокремлюються. При достатній підсвічуванні розмноження 

відбувається швидко, тому поверхня акваріума затягується. Надлишки рослин 

необхідно регулярно видаляти. При температурі нижче 16 ° С ріст 

припиняється; рослини починають опускатися на дно, тому вирощують в 

тропічних акваріумах або в акваріумах з помірно теплою водою. У природі 
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рослини на зиму відмирають, проте в акваріумі зберігаються весь рік. Азолла - 

папороть, тому ніколи не цвіте. 

Azolla filiculoides 

Азолла папоротніковідних (А. філікулеідес) 

акваріум 

Ареал: Північна, Нейтральна, 

Південна Америка; занесено до 

Європи, 

Африку, Азію 

Температура: 17-28 ° С  

Висота: 10 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,8-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: 6,5-7,2 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: дочірніми рослинами 

Синоніми: A. arbuscula, A. magellanica, 

A. squamosa 

 

 

Азолла папоротніковідних зовні дуже схожа на Азолла Каролінського. 

Хіба що вона трохи крупніше і зростає менш густо. Листя подовженої форми із 

загостреною вершиною, яскраво-зеленого кольору з рожевим відтінком. Умови 

утримання цих Азолла також практично ідентичні. Вид добре росте в 

тропічному акваріумі з яскравим освітленням. 
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Azolla pinnata 

Азолла пір'яста (А. пінната) 

Акваріум 

Ареал: Африка, Мадагаскар, Азія, 

Австралія, Нова Гвінея 

Температура: 24-28 ° С 

Висота: 1,5-2,5 см 

Місце: поверхня води 

Світло: 0,8-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: не вище 10 ° Н 

Кислотність рН: 4,5-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: дочірніми рослинами 

Синоніми: A. africana, A. imbricata 

 

 

Більш теплолюбний вид, який рекомендується вирощувати в тропічних 

акваріумах. Описано Робертом Брауном в 1810 р Назва натякає Azolla pinnata 

на характерного вигляду перистих листя. Розростаються листочки мають 

трикутні обриси. Як і псу інші представники виду, вступає в симбіоз з синьо-

зеленими водоростями Anabaena azollae і завдяки цьому збагачує воду і грунт 

солями азоту. Практично не реагує на накопичення органічних речовин в 

акваріумі. При достатньому освітленні розмножується швидко, затягуючи 

поверхню акваріума. 
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Васора caroliniana 

Бакопа каролинская 

акваріум 

Ареал: Атлантичне побережье- 

Південної і Центральної Америки 

Температура: 20-26 ° С 

Висота: 20-60 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

не менше 12 год / добу. 

Жорсткість води: 6-8 "Н 

Кислотність рН: 5,5-7,0 

Швидкість зростання: 5-10 см на 

місяць 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: В, amplexicaulis, 

Obolaria caroliniana 

 

 

Бакопа каролинская описана Робінсоном в 1908 р Зустрічається на 

території штатів Північна Кароліна, Південна Кароліна і Флорида. Вважається 

невибагливої. При температурі нижче 20 ° С зростання сповільнюється, тому 

рекомендують для помірно теплих і тропічних акваріумів. У жорсткій воді 

рослини дрібніють. На дні високих акваріумів (більше 50см) бакопа 

Каролінського зазвичай не вистачає світла. Пагони слабо гілкуються. Листки 

супротивні, цілісні, сидячі, яйцевидні, довжиною до 2,5 см і шириною до 2 см. 

Чи не акумулюють зважені у воді частинки. При інтенсивному світлі 
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здобувають червонуватий опеньок. Садять в пісок або в дрібну гальку 

товщиною не менше 4-5 см. Обрізані верхівкові пагони легко вкорінюються. 

Висаджують невеликою групою. Блакитні квітки з'являються в пазухах 

надводних листя. 

 

Васора crenata 

Бакопа городчатий (Б. крената) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Західна Африка 

Температура: 23-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,8-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: до 15 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням, 

насінням (в іалюдаріуме) 

Bacopa crenata 

Синоніми: В. calycina, Herpestis 

crenata, H. calycina, H. thonningii, 

Moniera calycina 

 

 

Бакопа городчатий - корисне, але дуже вимогливе до умов утримання 

рослина. Йому необхідні інтенсивне освітлення, багатий поживними 

речовинами грунт. Цю бакопу набагато легше культивувати в палюдариум, де 

рослина росте набагато швидше, цвіте і утворює життєздатні насіння. 
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Bacopa lanigera 

Бакопа шерстистий (Б. волосиста, Б. ланігера) 

Вологий тераріум, 

палюдариум, акваріум 

Ареал: Бразилія 

Температура: близько 26 ° С 

Висота: до 20 см 

Місце: полуводіое 

Світло: 0,7-0,8 Вт / л 

не менше 12 год / добу. 

Жорсткість води: не вище 6-8 ° 

Н 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

Швидкість зростання: близько 5 

см в місяць 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: Bramia lanigera, 

Herpestis lanigera 

 

 

Бакопа шерстистий описана Ветштейном в 1891 р Зустрічається серед 

боліт. Стебла прямостоячі або вилягає, товщиною 2-5 мм. Завдяки помітному 

опушуванню рослину називають «волосистої бакопа». Листя хрестоподібно-

супротивне, округлі, широко яйцевидні, з помітною центральною жилкою, 

довжиною до 3,2 см і шириною до 2 см. Зазвичай вирощують в тераріумах або 

палюдариум, оскільки рослина потребує живильному грунті. При висаджуванні 

на дно високих акваріумів зростає погано. Квітки пазухи, з'являються на 

надводної частини рослини. 
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Васора madagascariensis 

Бакопа мадагаскарська 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Мадагаскар 

Температура: 24-28 ° С 

Висота: 15см 

Місце: передній план 

Bacopa madagascariensis 21 

Світло: 0,6-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-10 ° Н 

Кислотність рН: 4,8-7,4 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: Herpestis 

madagascariensis 

 

 

Бакопа мадагаскарська успішно культивується і в акваріумах, і в палю 

даріумах. Інтенсивне освітлення - одне з найважливіших умов для її 

вирощування. В якості грунту підходить пісок, дрібна галька. Дуже корисна 

рослина, очищає воду і тим самим запобігає розвитку в акваріумі 

мікроводоростей. 
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Васора monnieri 

Бакопа Моньв 

Палюдариум, вологий акваріум, 

тераріум 

Ареал: тропіки та субтропіки Африки, 

Азії, Австралії та Америки 

Температура: 16-26 ° С 

Висота: до 40 см 

Місце: придонне, середній план 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л не менше 12г / 

добу. 

Жорсткість води: 6-10 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: 5-10 см на 

місяць 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: В. monnieria, Gratiola 

monnieri, G. monnieria, Herpestis 

monnieria, Lysimachia monnieri 

 

 

Вид був описаний Карлом Ліннем в 1756 р як Lysimachia monnieri і 

названий на честь французького ботаніка Г. Л. Моньє. Виростає в теплих 

водоймах Європи, куди була занесена. Зустрічається зазвичай в полунадводном 

стані. Листя узкопродолговатие, довжиною 1-2,5 см і шириною до 1 см. Стебла 

слабо розгалужені. За реакцією на жорстку або на кислу воду більш 

невибаглива, ніж В. caroliniana. Витримує нижчу температуру до (15 ° С), тому 
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можна вирощувати в акваріумах без підігріву. Садять в пісок або в дрібну 

гальку (шар товщиною не менше 4-5 см). Обрізані верхівкові пагони легко 

вкорінюються. Висаджують невеликою групою. При вирощуванні в тераріумах 

або палюдариум на надводної частини з'являються дрібні білі або рожеві 

квітки. 

 

Васора myriophylloides 

Бакопа перистолисті (Б. урутелістная, Б. міріофіллоідес) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Бразилія 

Температура: 22-26 ° С 

Висота: до 20 см 

Місце: придонне, передній план 

Світло: 0,7-0,8 Вт / л не менше 12 

год / добу. 

Жорсткість води: не вище 6 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-6,6 

Швидкість зростання: близько 3-

5 см в місяць 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: Herpestis 

myriophylloides 

 

 

Бакопа перистолисті була описана Ветштейном в 1891 р Найбільш 

мелколістний вид роду, який можна зустріти в акваріумах. Вважається 

примхливим рослиною, яке в акваріумах вирощувати непросто. Добре росте 
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тільки в кислому і м'якій воді. Зовнішнім виглядом нагадує уруть 

(Myriophyllum), що і відображено в назві виду. Листя лінійно-шіловідние, 

довжиною 3-6 мм і шириною до 1мм, сегменти листової пластинки нагадуючи 

ают зелені голочки. У складі листа таких сегментів може бути до 10-12. 

Недолік мінеральних речовин робить листя напівпрозорими, їх зростання 

сповільнюється. У порівнянні з багатьма іншими рослинами менш 

конкурентоспроможна в боротьбі за життєвий простір. 

 

Ваldeliа ranunculoides 

Бальделія лютіковідная (Б. ранункулеідес) 

Акваріум 

Ареал: Європа, Північна Африка 

Температура: 18-20 ° С 

Висота: до 30 см 

Місце: середній і передній плани 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: не вимоглива 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: насінням 

Синоніми: Alisma ranunculoides, 

Echinodorus ranunculoides 

 

 

Ця рослина не містять в тропічних акваріумах, проте воно підходить для 

холодноводних штучних водойм, а також для неглибоких декоративних 

ставків. Холодостійка. Затягує поверхню водойми суцільним килимом з 

ланцетовідних листя, який в кінці літа покривається ніжно-рожевими квітками. 

Бальделія лютіковідная зазвичай розташовується зовсім неглибоко - на глибині 

5-6 см. Вид занесений в міжнародну Червону книгу. 



 53 

 

Barclaya longifolia 

Барклайя длиннолистная 

Акваріум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Barclaya longifolia Blyxa 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: до 80 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 3 10 ° Н 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: насінням і вегетативно 

 

 

Популярне у любителів акваріумів рослина. Відомі дві форми. Перша з 

світло-зеленим листям. У другій нижня поверхня листя має рожеву або темно-

червоне забарвлення. Іноді настають періоди спокою, при цьому листя 

зникають, але через кілька місяців з'являються знову. Барклайя длиннолистная 

виділяє сильнодіючі фітонциди, які можуть мати негативний вплив на інші 

акваріумні рослини. Незважаючи на цю особливість листя даної барклайи із 

задоволенням поїдають водні равлики. 
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Barclaya motleyi 

Барклайя Мотли 

Акваріум 

Ареал: Суматра, півострів Малак- 

ка, Борнео 

Температура: 20-26 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: до 8 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-6,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: вегетативне 

Синоніми: Hydrostemma motleyi 

 

 

Набагато менш поширене у акваріумів рослина, ніж Барклайя 

длиннолистная. Довгий час його не могли культивувати в акваріумах, перш за 

все тому, що воно було більш вимогливим до якості води і фунта. Барклайя 

Мотли не рекомендується купувати початківцям аквариумистам. 

Розмножується вегетативно; молоді рослини з'являються на материнських 

пагонах. Їх можна відокремлювати і вкорінювати в грунт. 
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Blyxa alternifolia 

Блікса очереднолістний (Б. альтерніфолія) 

Акваріум 

Ареал: Індокитай 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 20 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,7-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: до 3 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-6,8 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: від кореневища 

 

 

Рідкісна рослина, нечасто зустрічається у продажу. Вимогливо до складу 

води і якості грунту. Стебла дуже тонкі, з нечисленними вузькими листям, 

жовто-коричневими або коричнево-зеленими. Ця Блікса настільки ніжна і 

тендітна, що будь-які діяльні рибки можуть пошкодити і листя, і стеблинки. 
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Blyxa aubertii 

Блікса Обера 

Акваріум 

Ареал: Мадагаскар, Малайзія, 

Австралія 

Температура: 20-22 ° С 

Висота: до 40 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,7-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 3-8 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-6,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: кореневищем, 

насінням 

Синоніми: В. echinosperma 

 

 

Блікса Обера - однорічна рослина, дуже привабливе зовні, але в той же 

час настільки крихке, що в продажу зустрічається вкрай рідко. Містять її 

зазвичай в акваріумах з чистою водою і грунтом із силікатної піску. У хороших 

умовах ця Блікса рясно цвіте. З Блікс Оберт не можна утримувати 

рослиноїдних і неспокійних рибок. 
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Blyxa japonka 

Блікса японська 

Акваріум 

Ареал: Азія 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 15 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,3-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-6 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

 

 

Довгий час ця рослина в акваріум не культивувалося через складність 

його змісту. Блікса японська добре себе почуває лише при високій концентрації 

вуглекислого газу у воді. В даний час все частіше з'являється в продажу, 

покольку любителів приваблює краса цієї рослини. Форма куща і забарвлення 

листя залежать від характеристик водойми. Для нормального розвитку рослини 

йому необхідні регулярна заміна води та внесення кореневих підгодівель. 

Оптимальний декоративний ефект досягається при висадці цієї Блікс групами. 
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Blyxa novoguineensis 

Блікса Новогвинейська 

Акваріум 

Ареал: Нова Гвінея 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: передній і середній 

плани 

Світло: 0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 3-6 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-6,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

 

 

Незважаючи на свої чудові декоративні якості, Блікса Новогвинейська 

вкрай рідко зустрічається в акваріумах любителів - дуже вже вона вимоглива 

до умов утримання, та й настільки тендітна, що рослиноїдні і рухливі рибки 

можуть пошкодити її ніжні листя і стебла. Забарвлення рослини мінлива - 

варіюється від яскраво-зеленого до жовто-оливковою і залежить від умов 

утримання. 
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Bolbitis heteroclita 

Болбітіс гетерокліта 

Палюдріум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: Китай, Малайзія, Нова 

Гвінея 

Температура: 20-25 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 4-10 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: діленням 

кореневища 

або дітками на листках 

Синоніми: В. flagelliferum, 

Acrostichum flagelliferum, 

A. heteroclitum, 

Gymnopteris flagellifera, 

Poecilopteris flagellifera 

 

 

У природі виростає на скелястих ділянках грунту, біля основи стовбурів 

дерев у вологих лісах. Нерідко зустрічається в водах швидких струмків і 

річечок. Цей земноводний папороть краще почувається в палюдариум, ніж в 

акваріумах. Понад півроку в повністю зануреному стані не витримує. Зате у 

вологому палюдариуме процвітає. Кореневища необхідно закріплювати не в 

грунті, а на каменях або корчах. Не виносить прямих сонячних променів. 
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Bolbitis heudelotii 

Болбітіс Хедело 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Західна Африка 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 40 см 

Місце: середній і задній плани 

Bolbitis heudelotii 

Bolbitis heteroclita 

Світло: не вимогливий 

Жорсткість води: 2-12 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-6,8 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: діленням 

кореневища 

Синоніми: В. felixii, Acrostichum 

heudelotii, Campium 

augustifolium, 

Gymnopteris heudelotii 

 

 

Водна папороть з дуже красивими напівпрозорими зеленими 

пір'ястими листям. Болбітіс Хедело завезений в Європу в 1959 р Зростає в 

річках і струмках з швидкою течією. Кореневища закріплюються не в грунті, а 

на каменях і корчах. Процвітає при підвищеному вмісті вуглекислого газу у 

воді. Болбітіс Хедело може вижити і в стоячій воді, але при створенні 

циркуляції в акваріумі буде відчувати себе набагато краще. Підходить і для 

утримання в палюдариум, оскільки легко пристосовується до наземного і 

напівназемні існуванню. 
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Brasenia shreberi 

Бразенія Шребера (Жовта лілія) 

Палюдріум 

Ареал: Далекий Схід, Китай, 

Корея, Індія, Японія, Австралія, 

Північна Америка, Куба, 

Мексика, Шотландія 

Синоніми: В. nymphoides., В. 

peltata, В. purpurea 
 

 

Бразенія Шребера - багаторічна рослина, релікт третинного періоду. 

Зростає в старицях річок, озерцях на мулистому грунті. Бразенія дуже рідкісна, 

в Росії росте тільки на Далекому Сході і охороняється державою. Занесена до 

Червоної книги. В акваріумах практично не міститься. Може послужити 

чудовою прикрасою декоративного ставка. Зростає на глибинах до 2 м. Цвіте в 

другій половині літа. Народна медицина рекомендує застосовувати відвари і 

настойки бразеніі при різних шлункових і онкологічних захворюваннях. 
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Cabomba aquatica 

Кабомба водна (К. кущисті, К. звичайна) 

Акваріум 

Ареал: Північні і центральні 

райони Південної Америки 

Температура: 18-25 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: середній і задній 

плани 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-8 ° Н 

Кислотність рН: 6,2-6,8 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцями 

Синоніми: Nectris aquatica, 

 

 

У природі стебла Кабомба водної можуть досягати 1,5-2 м довжини, в 

акваріумах це популярне у акваріумів рослина значно дрібніші. У штучному 

водоймищі красиво виглядають групи рослин, висаджувати їх необхідно з 

проміжком 5-8 см між стеблами. Кабомба дуже погано переносить підвищення 

жорсткості води, пересадки. Риючі рибки (наприклад, різні сомики) можуть 

пошкодити кореневу систему, а травоїдні - з'їсти ніжну зелень. 

 



 63 

Cabomba caroliniana 

Кабомба каролинская 

Акваріум 

Ареал: Північна і Південна Америка 

Температура: 18-30 ° С 

Висота: до 80 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: до 8 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-6,8 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням стебла і 

кореневища 

Синоніми: С. aubletii, С. australis, С. 

peltata, С. pinnata, Nectris peltata 

 

 

В акваріумах Кабомба каролинская - дуже корисне і красиве рослина. 

Пристосовується до різних умов, швидко зростає, активно бере участь у 

кругообігу речовин у водоймі. Зарості кабомби - прекрасне притулок для 

мальків і субстрат для нересту рибок. Найбільш добре виглядають групи 

рослин, розташовані на задньому плані. Порівняно недавно у продажу з'явилася 

садова форма Кабомба Каролінського - Кабомба спіральнолістная (С. 

caroliniana Tortifolia). 
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Cabomba furcata 

Кабомба вильчатая (К. Фурката) 

Акваріум 

Ареал: Центральна і Південна 

Америка 

Температура: 22-33 ° С 

Висота: до 80 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,8-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: 2-9 ° Н 

Кислотність рН: 3,0-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: бічними пагонами 

Синоніми: С. piauhyensis 

 

 

Кабомба вильчатая - найбільш вибаглива з наявних у продажу Кабомба. 

Але і одна з найбільш декоративних. Користується популярністю у любителів-
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акваріумістів і аквадизайнер завдяки рожево-червоної забарвленні стебел і 

листя. У природі населяє мілководдя ставків і озер і спокійні ділянки річок. В 

акваріумах висаджується групами по 2-3 втечі в одну лунку уздовж задньої 

стінки. Віддає перевагу живильний фунт, чуйна на кореневі підживлення. 

Важливі інтенсивне освітлення і прозорість води. При поганих умовах швидко 

гине. 

 

Cabomba palaeformis 

Кабомба палеформіс 

Акваріум 

Ареал: Центральна Америка 

Температура: 22-32 ° С 

Висота: до 80 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,4-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 5-16 ° Н 

Кислотність рН: 6,5-7,5 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: бічними пагонами 
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Кабомба палеформіс - найпростіше в змісті рослина з усіх Кабомба. 

Рекомендується для початківців. Існує два сорти цієї рослини: Rotbraun і Grun. 

 

Caladium bicolor 

Каладіум двоколірний 

Палюдариум, вологий тераріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 20-25 ° С 

Висота: до 80 см 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Швидкість зростання: середня 

 

 

Розмноження: дочірніми бульбами, розподілом великих бульб і насінням. 

Ця рослина з яркоокрашеннимі великими стрілоподібним листям добре 
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почувається у вологому тераріумі і палюдариуме при температурі повітря не 

нижче 20 ° С. Восени листя відмирає. В цей час бульби викопують і зберігають 

у піску в сухому, провітрюваному місці. До появи паростків рослини не 

поливають (якщо бульби зморщилися, то пісок зволожують). Слід враховувати, 

що каладиум боїться протягів і потребує багатому поживними речовинами 

грунті. Близький до каладіум двоколірним вид - Каладіум Гумбольта (С 

humboldtii), умови утримання якого практично такі ж. Цікаво, що обидва цих 

каладиума вирощуються в оранжереях Європи з XVIII в. селекціонерами 

виведено кілька сортів і гібридів каладіум. Найбільш відомі Seagull, Pink, John 

Pul. 

 

Cardamine lyrata 

Кардн (Сердечник ліровидний, С. японський, Кардаміна лірата) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Східна Сибір, Китай, 

Японія 

Температура: 15-20 ° С 

Висота: 60 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: по можливості сонячний 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: 6,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: діленням кореневища 

або черешками 
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Синоніми: Nasturtium japonicum 

 

Багаторічна повзуча рослина сімейства хрестоцвіті. Веде напівводний 

спосіб життя, може виростати і в акваріумі, і в палюдариуме. Стебла, що несуть 

круглі листочки на довгих черешках, піднімаються від кореневища 

вертикально вгору. Вони крихкі і дуже тонкі (приблизно 1 мм в діаметрі). Під 

водою рослини не цвітуть, в палюдариуме ж можуть з'явитися кисті з 10-30 

білих квіток. Ніжне листя охоче поїдають як водні, так і сухопутні равлики. 
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Ceratophyllum demersum 

Роголистник темно-зелений (Цератофіллюм демерзум) 

Акваріум 

Ареал: поширений повсюдно в 

помірних кліматичних зонах 

Температура: 10-28 ° С 

Висота: до 80 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3 Вт / л 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: 6,0-9,0 

Швидкість зростання: швидке 

Розмноження: діленням стебла 

Синоніми: С. aspera, С. cornutum, 

С. cristatum, С. gibbum, С. 

muricatum, 

С. polyacanthum, С. triacanthum, 

С. tricorne, С. verticillatum, 

Dichotophyllum demersum 

 

Широко відоме у любителів акваріумів рослина з голчастими листками 

темно-зеленого кольору і червоними стеблами. Спостерігається сезонність 

зростання: взимку він сповільнюється, кушир опускається на дно і зберігає 

тільки верхівкові пагони. Навесні рослина «оживає», і починається його 

бурхливий ріст. Культивувати роголістнік можна в будь-якому типі акваріума: 

від холодноводного до тропічного. При температурі води вище 24 ° С рослина 

розвивається виключно швидко. Рослину можна вирощувати плаваючим в 

товщі води, а можна висаджувати в грунт. 
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Ceratophyllum bmersum 

Роголистник напівзанурений (Р. світло-зелений, Цератофіллюм 

сабмерзум) 

Акваріум 

Ареал: Азія, Європа, 

Південна Африка, Америка 

Температура: 18-32 ° С 

Висота: до 80 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3 Вт / л 

Жорсткість води: 2 19 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-8,5 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: діленням стебла 
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Легке в змісті рослина, але більш теплолюбна, ніж описаний вище вид. 

При перенесенні в інший акваріум потрібно період адаптації. Роголистник 

добре очищає воду Ceratophyllum submersum від зважених найдрібніших 

частинок, але при цьому листя рослини покриваються брудом. Тому рослина 

слід періодично промивати свіжою водою. 

 

Ceratopteris pteroides 

Роголистник крилоподібний (Цератортеріс птероідес, Водяна 

капуста) 

Акваріум 

Ареал: тропіки Азії, Америки 

Температура: 25-30 ° С 

Висота: до 50 см 

Місце: задній план 

Ceratopteris pteroides 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: до 15 ° Н 

Кислотність рН: 6,5-7,5 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: дочірніми 

рослинами, що утворюються на 

крайках листя материнського 

куща 

Синоніми: С. cornula 
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Цей папороть здавна користується популярністю у акваріумів. 

Найчастіше культивується як плаваюча рослина, але можна його і вкорінювати. 

Утворює розетку сланких по поверхні води тонких напівпрозорих світло-

зеленого листя, формою нагадують розкрився качан капусти - звідси його 

повсякденна назва. Рослина активно бере участь в обміні речовин у водоймі, 

будучи природним біофільтром. У жорсткій слаболужній воді втрачає 

насиченість кольору. 

 

Ceratopteris thalictroides 

Цератоптерис васільковідний (Папороть індійський, Цератоптерис 

таліктроідес) 

Акваріум 

Ареал: Суматра, Південно-

Східна 

Chlorophytum 

Ceratopteris thalictroides 

Азія, Австралія 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 60 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 5-11 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: 

швидка 
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Розмноження: вегетативне 

Синоніми: Acrostichum 

thalictroides 

 

Дуже невибагливої Цератоптерис, один з улюблених папоротей 

акваріумістів, що ідеально підходить для початківців. Може бути використана 

як грунтового, так і вільно плаваючого рослини, але краще виглядає 

висаджений в грунт посередині акваріума. Фахівці до цих пір сперечаються, чи 

є Ceratopteris thalictroides і Ceratopteris siliquosa окремими видами, причому, 

більшість схиляється до того, що це синоніми. Вони дійсно дуже схожі один на 

одного, та й умови утримання їх практично однакові. 
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Chlorophytum bichetii 

Хлорофітум Бікеті 

Вологий тераріум 

Ареал: Малайзія 

Температура: 18-25 ° С 

Висота: 25 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,3-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 8-15 ° Н 

кислотність 7,5-8,5 

 

 

Про зміст цього надзвичайно красивого рослини в акваріумах відомо 

вкрай мало. Російські акваріумісти робили численні спроби виростити 

Хлорофітум Бікеті в штучних водоймах, але всі вони закінчувалися невдачами. 

Хоча у вологих тераріумах рослина відчуває себе непогано. 
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Cladophora aegagropila 

Кладофора куляста (Егагропіла, Кладофора егагропіла) 

Акваріум 

Ареал: Азія, Європа 

Температура: 18-20 ° С 

Висота: діаметр до 10 см 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: до 8 ° Н 

Кислотність рН: 6,0-8,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: діленням колонії 

Синоніми: С. aegagrophila, С. 

sauteri, 

Aegagropila sauteri 

 

 

Кладофора куляста - водорість, зростаюча колонією у вигляді м'яких і 

гладких на дотик невеликих куль, що покривають дно водойм яскраво-зеленим 

килимом. В акваріумі, щоб зберегти форму колонії, кульки кладофори слід 

регулярно перевертати. Це нижче рослина служить хорошим природним 

Climacium japonicum фільтром. Куля кладофори можна розділити на кілька 

частин, які згодом теж придбають сферичну форму. Процес поділу 

відбувається і природним шляхом при підвищенні температури води до 22-25 ° 

С. 
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Climacium japonicum 

Клімаціум японський 

 

У помірній зоні північної півкулі у вологих місцях поширені рослини 

невеликого сімейства Клімаціевие (Climaciaceae). Для видів цього сімейства 

характерна наявність горизонтально розташованого підземного стебла і що 

піднімає від нього вторинного стебла. Нагорі цей вторинний стебло 

розгалужується. Він покритий так званими парафілліямі - зеленими виростами 

(від грец. Para - «біля» і phyllon - «лист»). Іноді ці вирости утворюються в такій 

кількості, що одягають стебло густим зеленим повстю. Такий росте на болотах 

Клімаціум японський. Рослина холодостійка, до умов існування невимоглива, 

цілком придатне для вирощування в палюдариум, однак у продажі вона 

практично не зустрічається. 
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Crassula helmsii 

Толстянка Хелмса (Тіллея відігнута, крассула Хелмс) 

Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум 

Crassula helmsii 

Ареал: Австралія, Нова Зеландія, 

завезена в Англію 

Температура: 20-23 ° С 

Висота: до 30 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: не вимоглива 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: вегетативне, на 

батьківщині - насінням 

Синоніми: Bulliardia recurva, 

Crassula recurva, Tillaea helmsii, 

Т. recurva 

 

 

Толстянка Хелмса - багаторічна болотне рослина. На батьківщині вона 

росте в дрібних заболочених водоймах і в старицях річок. Однак, потрапивши в 

Європу, рослина пристосувалося до життя і в швидкоплинних річках і тепер 

поступово витісняє інші види. Рослина придатна для утримання в 

холодноводних акваріумах. Висаджують його невеликими групами на 

передньому плані в добре освітленому місці. Легко пристосовується до 

наземного існування - в палюдариуме або в тераріумі. 
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Crinum calamistratum 

Крініум хвилястий (Крініум каламістратум) 

Акваріум 

Ареал: Камерун 

Температура: 20-23 "С 

Висота: до 80 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: до 7,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми цибулинами 

 

 

Хоча цей вид крініума має вельми привабливий зовнішній вигляд, він не надто 

часто трапляється в акваріумах. Його природний ареал дуже малою - виростає 

крініум тільки в деяких водоймах Західного Камеруну. Крініум хвилястий 

вивчений слабо, про його екології відомостей практично немає. Містять 

рослину в високих акваріумах, для його куксивації необхідні насичений пита 

тільними речовинами грунт, циркуля ція води, помірне освітлення. 
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Crinium natans 

Крініум плаваючий (К. натанс) 

Акваріум 

Ареал: Західна Африка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: до 120 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: до 7 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-9,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: насінням, дочірніми 

цибулинами 

 

 

Велике рослина з стрічкоподібними довгими листям, що лежать на 

поверхні води (звідси і назва). Виростає в водоймах з досить сильною течією на 

грунті, багатому поживними речовинами. Квітки цього крініума мають 

приємний аромат. Для утримання цієї рослини підходять дуже великі високі 

акваріуми з хорошою циркуляцією води. 
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Crinium thaianum 

Крініум таїландський (К. тайанум) 

Акваріум 

Ареал: Таїланд 

Температура: 22-30 ° С 

Висота: до 200 см 

Місце: задній план, 

у торцевих стінок 

Світло: 0,3-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: ° Н 

Кислотність рН: 6,8-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: дочірніми 

цибулинами 

 

 

Як і попередній вид, Крініум таїландський зустрічається в річках на 

глибинах в 1,5-2 метра. При домашньому утриманні потрібні дуже великі 

високі акваріуми з хорошою циркуляцією води і фунтом, багатим поживними 

речовинами. Рекомендована товщина фунта - 8-10см. Слід пам'ятати, що цей 

крініум в сприятливих умовах бурхливо розростається, і його довгі листи 

можуть покрити поверхню водойми суцільним килимом, позбавивши світла 

інші рослини. 
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Cryptocoryne affinis 

Криптокорина споріднена (Криптокорина аффинис) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Малайзія 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: задній план, 

у торцевих стінок 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л, 

тривалість світлового дня - не 

менше 12 годин 

Cryptocoryne atlinis 

Жорсткість води: 8-20 ° Н 

Кислотність рН: 7,0-8,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: вегетативне 

Синоніми: С. haerteliana 

 

Криптокорина споріднена користується великою популярністю завдяки 

гарній забарвленням листя. Вони темно-зелені зверху і бордово-фіолетові 

знизу, з поздовжніми смужками. Невибаглива рослина, придатне як для 

акваріума, так і для палюдариума і тераріуму. У штучних умовах 

розмножується тільки вегетативно. Молоді рослини виростають навколо 

материнського. Коли на них з'являються 3-4 листочка, їх відкидають. Наземна 

форма менш красива, ніж водна. Для всіх криптокорин, і для цього виду 

зокрема, характерна так звана «кріптокоріновая хвороба». Ознаками її є 

розм'якшення і розкладання листових пластин. Обумовлена ця хвороба змінами 

параметрів води і інтенсивності освітлення, додаванням хімікатів. Щоб 

врятувати рослина, потрібно очистити грунт і провести зміну великого обсягу 
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води. 

 

Cryptocoryne alba 

Криптокорина біла (Криптокорина альба) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Шрі-Ланка 

Температура: 22-29 "С 

Висота: 30 см 

Місце: задній план, у 

торцевих стінок 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води: 2-5 ° Н 

Кислотність рН: 4,0-5,5  

Швидкість зростання: 

повільна 

Розмноження: 

вегетативне 

 

Криптокорина біла росте по краях струмків у вологих тропічних лісах, на 

затінених ділянках. Дуже рідко культивована рослина, обмежено придатний 

для підводного змісту. Є інформація, що цієї Криптокорина необхідні кисле 

середовище і неяскраве освітлення. Ця криптокорина, що виростає на піщаних і 

галькових мілинах річок. Зі спокійною течією, буває двох колірних варіацій - 

світло-зелена і червоно-коричнева з темними плямами на листках. Раніше ця 

рослина назвалося С. costata. Розмножується відводками, які можна 

відокремити після утворення кількох листя, відрізавши втечу, на якому вони 

утворилися. Підходить для утримання в акваріумах і палюдариум. 
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Cryptocoryne aponogetifolia 

Криптокорина апоногенолістная (Криптокорина апоногетіфолія) 

Акваріум 

Ареал: ФІЛІППІНИ 

Температура: 24-30 ° С 

Висота: 60 см 

Місце: середній план, 

центр акваріума 

Світло: 0,8-1,0 Вт / л не менше 12г / 

добу. 

Жорсткість води: 8-16 ° П 

Кислотність рН: 7,0-8,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: вегетативне, 

кореневими відводками і дочірніми 

рослинами 

Синоніми: С. usterian 

 

 

Криптокорина апоногенолістная - одне з найкрасивіших акваріумних 

рослин - її гофровані світло-зелені подовжені листя (звідси і назва) надають 

акваріуму святкового вигляду. Може міститися і в палюдариуме, але тоді листя 

коротшають. Грунт повинен бути досить рихлим, з великим вмістом 

органічних речовин. Важливо, щоб грунт акваріума мав таку ж температуру, як 

і вода. 
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Cryptocoryne becketii 

Криптокорина Беккета (Криптокорина Беккета) 

Акваріум, полюдаріум 

Ареал: Шрі-Ланка 

Температура: 24-28 ° С 

Висота: 25 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,3-0,4 Вт / л 

Жорсткість води 8- 16 "М 

Кислотність рН: 6,8-7,2 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: кореневими 

відводками 

Синоніми: С. pelchii 
 

 

Криптокорина Беккета в природі виростає в заболочених водоймах, 

розташованих у вологих низинах. Темно-оливкове листя рослини з 

червонувато-коричневої виворотом, зібрані в невеликі розетки. Популярне у 

акваріумів рослина. Висаджують, як правило, в горщиках, в якості грунту 

використовують садову землю в суміші з піском і торфом. Здатне рости в 

палюдариуме. Зовнішній вигляд рослини при наземної або напівводних 

культивації змінюється, черешки і листя пластинки коротшають. В умовах 

палюдариума рослина розвивається ще швидше, ніж в акваріумі. 
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Cryptocoryne bogneri 

Криптокорина БОГНЕР 

Акваріум 

Ареал: Шрі-Ланка 

Температура: 22-24 ° С 

Висота: 10 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л 

Cryptocoryne bogneri 

Жорсткість води: 2-5 ° Н 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

 

 

Криптокорина БОГНЕР - дуже рідкісна рослина. Виявлено лише два його 

місцеперебування з маленькими популяціями. Незважаючи на це 

аквариумистами робляться зусилля з адаптації даного виду до умов домашніх 
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водойм, але поки вони малоуспішні, очевидно, зважаючи на недостатність 

знань про його особливості. 

 

Cryptocoryne ciliata 

Криптокорина війчаста  (Криптокорина циліат) 

Палюдариум, акваріум 

Ареал: Індія, Таїланд, Індонезія 

Температура: 20-30 ° С 

Висота: 70 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,4-0,8 Вт / л 

Жорсткість води 8- 19 ° Н 

Кислотність рН: 7,0-9,0 

Швидкість зростання: швидка  

 

Розмноження: диплоїдні форми - насінням, підземними пагонами; 

триплоїдні - нащадками в пазухах листків або на кореневище У природі 

Криптокорина війчаста виростає в болотах, стоячих і повільно текучих водах, 

часто зустрічається в водоймах із змінним рівнем води. Пристосована і до 

наземного, і до полуводводному існування, в зв'язку з чим частіше 

використовується в палюдариум. І хоча в природі під водою ця криптокорина 

не росте, може адаптуватися і до життя в акваріумі. Розрізняють дві форми: 

диплоїдну і триплоїдного. Відрізнити їх можна по формі листя - у диплоїдних 

рослин вони вужчі. 
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Cryptocoryne cordata 

Криптокорина сердцевидная (Криптокорина Бласса, Криптокорина 

Кордата) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Малакка, Індонезія 

Температура: 24-30 ° С 

Висота: 40 см 

Місце: передній і середній 

плани 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: 3-8 ° Н 

Кислотність рН: 5,5-8,5 

Швидкість зростання: 

повільна 

Розмноження: кореневими 

паростками 

Синоніми: С. blassii, С. evae, 

С. kerrii, С. siamensis, С. stonei 

 

 

Виростає Криптокорина сердцевидная в болотистих місцях, як у воді, так 

і на суші. Рослина має широке листя, нижня сторона яких буває червоною. 

Використовується як в акваріумах, так і в палюдариум. В якості грунту 

необхідний крупнозернистий пісок з домішкою глини та вивареного торф'яної 

крихти. Цю рослину можна рекомендувати для малоосвітлених акваріума, воно 

добре переносить повне затемнення, що необхідно для розвитку ікри деяких 

видів рибок. Однак найбільш пишно розростається при яскравому освітленні. 
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Cryptocoryne fusca 

Криптокорина бура  (Криптокорина Фуско) 

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Індонезія  

Температура: 23-27 ° С  

Висота: 20 см  

Місце: передній і середній 

плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-12 ° Н  

Кислотність рН: 4,5-7,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: кореневими 

паростками  

Синоніми: С. tortilis  

 

 

Криптокорина бура в природі виростає на берегах невеликих річок і озер 

в безпосередній близькості від океану. Ці водойми піддаються ни припливи і 

відпливи, і рослина змушене вести напівводяний про раз життя. Краще почуває 

себ в палюдариуме, але культивуєте і в акваріумах. Необхідний піщаний 

кислий грунт з додавання торфу і листя бука.  
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Cryptocoryne 

Криптокорина Гудоро (Криптокорина гудороі) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Борнео  

Температура: 18-30 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній і задній 

плани  

Світло: 0,5-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: пагонами від 

кореневища  

 

 

Криптокорина Гудоро - одна з найпопулярніших у акваріумів і частіше 

зустрічаються у продажу предста ставники цього рода. Визнання ця рослина 

завоювало в дуже короткі термін і, є відносною новин кой. Підходить і для 

середніх по разме рам акваріумів, і для палюдаріумов, в останніх, правда, 

виростає значно про дрібніші, ніж в підводному відбутися янии - до 15- 25 см. 

Не любить пересадок і рез ких змін умов. Ба Тельнов про в грунт додати глину, 

поліз ни і рідкі комплексні добрива, періодично вносяться в воду.  
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Cryptocoryne lingua 

Криптокорина язичкова (Криптокорина лінгуа) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: о. Калімантан  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 12- 15 см  

Світло: 0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-5вН  

Кислотність рН: 6,0-7,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: С. spathulata  
 

 

Криптокорина язичкова в естест ве нних умовах виростає в ус тьях річок, 

схильні до енних щоденним припливи і відпливи. Имити ва ти такі умови в 

штучної вен них водоймах настільки складно, ч то в акваріумах ця рослина лю 

бі ки не містять. Зате в палюдариуме воно росте добре. Необ дим живильний 

глинистий грунт.  
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Cryptocoryne longicauda 

Криптокорина довгохвоста (Криптокорина лонгікауда) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: о. Калімантан, 

Малакка  

Температура: 26-28 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,7-1,2 Вт / л  

Жорсткість води: 8-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: С. caudata, С. 

johorensis  

 

 

Криптокорина довгохвоста виростає в повільно поточних струмках і 

річках з м'якою і кислою водою, а також у тимчасово про бра поклику калюжах 

між корінням дерев. Підходить для утримання і в акваріумі, і в палюдариуме, 

правда в останньому вона наполовину нижче. Грунт мулистий. В акваріумі 

розмножується погано.  
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Cryptocoryne lucens 

Криптокорина блискуча (Криптокорина люценс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 24-28 ° С  

Висота: 20 см  

Місце: передній і середній 

плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л,  

не менше 12 год / добу.  

Жорсткість води: 4-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,2-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми 

пагонами  
 

 

Ця криптокорина придатна для вирощування як в акваріумі, так і в 

палюдариуме. Зовнішній вигляд рослини, що росте на суші, пошт і не 

відрізняється від рослини, до лось повністю занурене у воду. Даний вид добре 

пров Еноса пе реход з палюдариума в акваріум. Грунт повинен бути піщаним 

або га Лєчна, але змуленим. При посадці рослини під його коріння бажано 

додати глину і торф.  
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Cryptocoryne minima 

Криптокорина маленька (Крип токоріне минима) 

Вологий тераріум, 

палюдариум, акваріум  

Ареал: Малакка  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: передній і 

середній плани  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

Жорсткість води 8- 16 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: 

відводками ами, 

утворюють щимися на 

повзучому втечу  

Синоніми: С. amicorum, 

С. gasseri,  

С. zewaldiae  

 

 

У природі Криптокорина маленька расті т по берегах і в мулистому дні ру 

чьев, повільно поточних через джунглі. Ця рослина краще культивується вать в 

тераріумі або палюдариуме, але воно добре почувається і в неглибокому 

акваріумі. Віддає перевагу багатий поживними речовинами грунт, проте 
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товщина його повинна бути невеликою, оскільки коренева система розвинена 

слабо. Бажано не дуже яскраве освітлення.  

  

 

Cryptocoryne nevillii 

Криптокорина Невілла (Криптокорина нввіллі) 

Палюдариум, вологий тераріум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 22-30 С °  

Висота: до 10 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,2-0,3 Вт / л  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 5,7-7,0  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Кріптокоріна Невілла - одне з са мих маленьких криптокорин. Досвід 

вирощування в акваріум не відо стін. Культивується в палюдариум і вологих 

тераріумах. Рас тению протипоказаний яскраве світло, кращий режим - півтінь.  
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Cryptocoryne nurii 

Криптокорина Нура (Криптокорина нури) 

Акваріум  

Ареал: Малакка, Малайзія  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 4 10 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,0  

Швидкість зростання: 

повільне  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: С. serrulata  

 

 

Криптокорина Нура зростає в швидко т екущіх річках, дно яких покрила 

то шаром грунту з гравію і великих каменів. У природі рослини даного виду 

зустрічаються як на сонці, так і в тіні. В акваріумах Кріптокорі на Нура 

культивується рідко. Є відомості, що цю рослину можна утримувати тільки в 

проточній воді. Деякі фахівці вважають також, що для вирощування кріп-

токоріни цього виду в грунт слід додавати листя бука.  
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Cryptocoryne parva 

Криптокорина Парва 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 22-24 ° С  

Висота: 4 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

Жорсткість води: 4-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: повільна 

 Розмноження: відводками, 

утворюють щимися на повзучих 

пагонах  

 

 

Криптокорина Парва - ще одна з карликових криптокорин. У природі 

зустрічається на прибережних учас тках швидкоплинних річок і струмків. 

Адаптована до існування в акваріумі і може рости повністю по завантаженій в 

воду. Невимогливий на до складу грунту, проте в бідний г Рунт бажано 

вносити комплек сние гранульовані добрива та добавки, що містять частинки 

гли ни і торфу. Придатна також для ви ращіванія в палюдариуме.  
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Cryptocoryne pontederifolia 

Криптокорина понтедеріелістная (Криптокорина понтеде ріфоліа) 

Акваріум  

Ареал: Суматра  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній план  

Світло: не вимоглива  

Жорсткість води: 5-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,2  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: С. sulphurea  

 

 

Криптокорина понтедеріелістная виростає в прісних мілководді них 

водоймах морського узбережжя Суматри. Це рослина не требо вательно до 

умов утримання, а тому популярно у любителів акваріумів. Непогано відчуває з 

ебя і при яскравому світлі, і в підлозі темряві; в останньому випадку рослини  

досягають навіть більшої висоти.  
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Cryptocoryne retrospiralis 

Криптокорина обратноспіральная (Криптокорина ретроспіраліс) 

Палюдариум  

Ареал: Індокитай  

Температура: 24-26 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,4 Вт / л,  

Проте 12г / добу.  

Жорсткість води 8- 12 ° Н  

Cryptocoryne retrospiralis  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

Синоніми: С. dalzellii, С. 

retrospiralis,  

С. roxburghii, С. unilocularis,  

Ambrosinia retrospiralis,  

A. roxburghiana, A. 

unilocularis  

 

 

У природних умовах Кріпто Коріна обратноспірал ьная вироб розтане на 

кам'янистих і піщаних берегах річок. Під водою її зазвичай вдається 

вирощувати занадто довго, краще культивувати цю рослину в палюдариуме. 
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Криптокорина обратноспіральной подой дет живильний глинистий грунт. Її 

коренева система порівняно невелика; для неї досить шару грунту товщиною 

не більше 5 см.  

  

Cryptocoryne schulzei 

Криптокорина Шульца (Криптокорина Шульц) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Малайзія  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: до 2 ° 

Н  

Кислотність рН: 4,5-5,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: 

вегетативне  

 

 

Криптокорина Шульца виростає в повільно поточних лісових струмках. 

У аквариум міститься рідко, мало вивчена. Відомо, що рослині не про ходимо 

м'яка кисла вода, бога тий поживними речовинами грунт з додаванням 

перепрілих листя бука і затененность.  
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Cryptocoryne scurrilis 

Криптокорина кумедна (Криптокорина скурріліс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Індонезія, о. Суматра  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: передній і середній плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 4 15 ° Н  

Кислотність рН: 4,5-5,5  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: С. bullosa  

 

 

До ріптокоріна кумедна виростаючи ет приблизно в таких же місцях, де і 

Криптокорина Шульца. Очевидно, їй потрібні і ідентичні умови утримання. 

Однак всі спроби кул ьтівіровать ця рослина в аква р іуме або палюдариуме 
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позитивними них результатів не дали - ця краси вая криптокорина у любителів 

поки не приживається.  

  

Cryptocoryne spiralis 

Криптокорина спіральна (Криптокорина спіраліс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Індія  

Температура: 23-27 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 8-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: підземними 

пагонами  

Синоніми: С. huegelii, С. 

tortuosa, Ambrosinia spiralis  

 

 

Криптокорину спіральну можна вирощувати як в акваріумі, так і в 

палюдариуме. Це обумовлено способом життя рослини. Виро зрас тане воно на 

мілководді річок і струмків. Чанням значних частину року ця крипто кору на 
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проводить під водою, з обмілити ням водойми - в полупогруженном зі стоянні. 

Молоді рослини вирас тануть з кореня материнського.  

 

Cryptocoryne thwaitesii 

Криптокорина Твайтвза (Криптокорина твайтезі) 

Акваріум, вологий тераріум, 

палюдариум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 20 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: підземними пагонами  

 

 

Кріптокоріна Твайтеза, близька Родс твенніца Криптокорин білої, один з 

найкрасивіших представників роду. У молодого рослини листя ланцетні, у 

дорослого овальні. Утримувати цю криптокорину можна як повністю під 

водою, так і в полупогруженном сост ояніі. Рослина краще розвиває ся у 

вологому тераріумі в тінистому в якості грунту використовують суміш з 

кислого торфу, жирної глини і кр упнозерністого піску. У акваріуми мах 

зростає дуже повільно.  
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Cryptocoryne undulata 

Криптокорина хвиляста (Криптокорина ундулата) 

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: середній план  

Світло: не вимоглива  

Жорсткість води: 4-15 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: С. axelrodii, С. willisii 

Cryptocoryne undulata  

Раніше вид був відомий як С. 

willisii.  

 

Від інших видів цю криптокорину відрізняють хвилясті буро-зелене 

листя. У природі рослина живе уздовж швид ко поточних річок і ручь їв. Воно 

підходить для утримання ка до в палюдариуме, так і в Акварени у ме. До умов 

акваріума приспо з аблівается добре, легко размно жается. Відростки можуть 

розвиватися самостійно, але краще відсадити сформувалися пагони.  
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Cryptocory ne walkeri 

Криптокорина Валкер (К. жовта, Криптокорина Валкер) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 20-30 ° С  

Висота: 20 см  

Місце: передній і 

середній плани  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 4 16 ° 

Н  

Кислотність рН: 6,8-7,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: 

вегетативне  

Синоніми: С. legroi, С. 

lutea Cryptocoryne 

walkeri 

 

  

До ріптокоріна Валкер раніше фігу рировать як Криптокорина жовта (С. l 

utea). Завдяки своїй непріхот л івості і життєстійкості це раст ення є вельми 

популярним у акваріумів. Культивується як в акваріумах, так і в палюдаріу 

мах. Щоб перевести криптокорину цьог про види з водного середовища в 

воздуш н ую, треба поступово знижувати уро вень води в ємності, аж до рівнів 

ня грунту. Взяте ж з палюдариума рослина також можна без шкоди для нього 

помістити у водне середовище.  
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Cryptocoryne wendtii 

Криптокорина Вендта (Криптокорина Вендт) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: 35 см  

Місце: біля торцевих 

стінок,  

середній план  

Світло: 0,3-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 5-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-8,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: підземними 

відводками  

Синоніми: С. axelrodii, С. 

willisii  

 

 

Криптокорина Вендта - болотне р астенія, в природі пристосований ве до 

різних умов існування. І Відомо п'ять різновидів, від штовхати один від одного 

забарвленням і формою листя. У акваріумів популярні три з них: Тропи ка (С. 

wendtii Tropica), Коричнева (С. wendtii Brauri) і Зелена (С. wendtii Gr een). 

Грунт повинен бути піщано глинистим, в акваріумі досить природною 

замулювання. Кріп токоріна цього виду може рости в акваріумі з мізерним 

освітленням; причому забарвлення листя практично не змінюється. Рослина р 

екомендует ся початківцям аквариумистам, воно ефектно виглядає, 

невибаглива, легко розмножується.  
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Cyperus helferi 

Циперус Хелфвра (Кіперус Хелфер, Циперус Хелфер) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Таїланд, Індія, Бірма,  

Малайзія  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 60 см, в акваріумі - 30  

Місце: середній і задній плани  

Світло: 0,8-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: до 18 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,5  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: діленням кореневища, 

дочірніми рослинами  

  

Представники сімейства Сурегасеае ши роко поширені по всьому тро 

піків. Зазвичай рослини цієї групи ростуть на затоплюваних час від часу 

берегах струмків і річечок. Незважаючи на різноманіття видів для 

культивування в акваріумі ін ігоден чи не єдиний Циперус Хелфер а. Це високе 

тра вяза ність рослину, не требователь ве до умов утримання, ідеально по 

дходіг новачкам. Найбільш сприятлива для нього вода з підвищеним ним 

вмістом вуглекислого газу. Висаджений на вільну ділянку акваріума, Циперус 

Хелфер про Бразил ет гу стие яскраво-зелені зарості, в ко торих знаходять 

притулок дрібні види акваріумних рибок. Використовується і для прикраси 

палюдаріумов.  
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Didiplis diandra 

Бутерлак двухтичінковий (Дідіпліс двухтичінковий, Дідіпліс 

Диандра) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Північна Америка  

Температура: 20-26 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,8-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 2 14 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-8,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: кореневими 

або стьоб лівими пагонами  

Синоніми: D. peplis, Peplis 

diandra Didiplis diandra  

 

 

Бутерлак двухтичінковий вироб розтане як на берегах річок і озер, так і 

на дні непроточних водойм. Р астенія привабливо для початківців акваріумістів 

- воно переносить великі коливання темпі ратури і годиться для оформлення 

більшості типів акваріумів: від помірного до тропічного. При по садку рослини 

під його коріння по лезно покласти грудочку глини. Е то рас гение відомо під 

назва ням Lucky Bamboo - «щасливий бамбук». На Сході воно нерідко 

підноситься як подарунок до знаменних дат, на честь важливих подій в житті 

челове ка. Вважається, що щасливий бам бук приносить удачу, процвітання. 
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Містять зазвичай в палюдариуме. Зрізані стебла цієї рослини любителі ставлять 

у воду, шар якої не повинен перевищувати 5 см. Воду необхідно замінювати 

щотижня. У такому вигляді драцена може пр ожити декількох років. Їй 

необхідні тінь або розсіяний сонячних ий світло і температура 15-32 ° С.  

  

Echinodorus argentinensis 

Ехінодорус аргентинський (Ехінодорус аргентінензіс) 

Палюдариум, акваріум, вологий 

тераріум  

Ареал: Аргентина, Бразилія, 

Уругвай  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 80 см  

Місце: середній і задній плани  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 2-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми 

рослини ми з нирок на 

кореневище  

Синоніми: Е. ellipticus, E. 

longislilis,  

Alisma grandiflora  
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У природі Ехінодорус аргентинський літо м зростає надводно, а взимку 

знахо-диться повністю під водою. Молоді рослини не дають підводних форм. 

Та кая здатність з'являється лише то на другому або навіть третьому році 

життя. В акваріумі великий Ехі нодорус цього виду веде повністю підводне 

існування; плаваю щих листя не утворює. Тим не ме неї, відмінно відчуває себе 

в іалю даріумах і вологих тераріумах. Форма листя у цього виду змінюється в 

залежності від умов утримуючи ня; листові пластинки можуть бути овальними, 

округлими і навіть гру шевіднимі.  

  

Echinodorus aschersonianus 

Ехінодорус Ашерсон (Ехінодорус ашерсоніанус) 

Папюдаріум, акваріум, вологий  

тераріум  

Ареал: Аргентина, Бразилія,  

Парагвай  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: середній і передній плани  

Світло: 0,5-0,9 Вт / л  

Жорсткість води: 2-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми рослини ми 

на суцвіттях.  

Синоніми: В. grandiflorus  
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Представників роду Ехінодорус з сімейства Частуховие називають 

водними подорожника, очевидний але, через зовнішньої схожості з цими 

рослинами. Ехінодорус Ашерсон користується великою популярністю у 

акваріумів. Він гарний, непри хо тлів, культивується як в аква р іумах, так і в 

палюдариум. Ви рощувати цей ехінодорус зазвичай в піщаному грунті, який 

збагачений мінералізованих детритом.  
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Echinodorus barthii 

Ехінодорус Барта (Ехінодорус Барті) 

Акваріум  

Температура: 16-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 5-18 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

 

 

Це гібридний ехінодорус, відомий під торговою назвою Ехі нодорус 

осіріс подвійний червоний. Ра стіни названо в честь селекції нера X. Карта. Для 

утримуючі ания в ак Вариум рекомендується висаджувати в горщиках з 

грунтом, багатим піт ательнимі речовинами.  
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Echinodorus bleheri 

Ехінодорус Блехера (Деревій, Ехінодорус Блехер) 

Акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній і задній плани  

Світло: 03-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 3-11 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-9, 0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  

Синоніми: F. penicillatus 

 

 

Ехінодорус Блехер дуже попу лярен у акваріумів, оскільки невибагливий 

і може рости в самих р азних умовах. До того ж рослини цього виду 

витримують дли тельное затінення. В акваріумі, розташованому біля вікна, 

йому впол не вистачає природного освітлений ія - підсвічування не потрібно. 

Ма терінськой рослина утворює одну або кілька стрілок, на яких з'являється 

безліч дочірніх р астенія. Їх відбирають після по явища 3-4 листочків. 

Необхідно враховувати, що яскраво-зелені подовжені листя цього ехінодорусу 
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утворюють дуже густий кущ, в тіні якого погано ростуть більш дрібні 

акваріумні рослини.  

  

Echinodorus bolivianus 

Ехінодорус болівійський (Мала амазонка, Ехінодорус болівіанус) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-30 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: передній і середній 

плани  

Світло: 0,4-0,9 Вт / л  

Жорсткість води: 2-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

 

 

Ехінодорус болівійський - непріхот чи вий карликовий ехінодорус, 

рекомендований для утримання начина ющим аквариумистам. Розмножується 

очен ь швидко. Для того, щоб расті ня деградували, їх чагарників не обходимо 

регулярно проріджувати.  
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Echinodorus cordifolius 

Ехінодорус серцелиста (Е. кордіфоліус) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Північна Америка, 

Цент ральная Америка  

Температура: 22-26 ° С  

Echinodorus cordifolius  

Висота: до 80 см  

Місце: середній і задній 

плани  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 5-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: дочірніми 

рослини ми на квітконосі  

Синоніми: Е. radicans  

 

Ехінодорус серцелиста - один з найкрасивіших видів ехінодо русів. Його 

краплисті листя ростуть як в товщі води, так і над її повер хн остю. Утримувати 

Ехінодорус сер дц елістний слід в високому аква ріуме. При зниженні 

температури вод и до 10-12 ° С рослина скидаючи ет листя, залишаючи голий 

стебло. Однак коріння не гинуть, і при потеплінні рослина знову оживає. З 

атененіе рослина переносить пло хо. Яскраве освітлення при світловому дні 

тривалістю близько 8 ч. Дозволяє рослині довгий час зберігати тільки підводні 

листки. При подовженні світлового дня до 12 год. Ехінодорус серцелиста ий 

начина ет утворювати повітряні листя. В палюдариуме ця рослина досягнень 

Гаета значно більшого розміру і раніше зацвітає, ніж в акваріумі.   



 115 

Echinodorus horemanii 

Ехінодорус Горемана (Е. хорвмані) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Бразилія  

Температура: 18-26 ° С  

Висота: 60 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 4-18 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Ехінодорус Горемана - новинка акваріумістики, дуже красиве і цікаве 

рослина. На відміну від багатьох інших видів роду, цей вид не утворює 

надводних листя. Однак можна домогтися адаптації і вирощувати його 

палюдариуме. Ехінодорус Горемана вимогливий до умов освітлення. 

Природний ний світло очен ь корисний цьому расті н ію. Листя, які отримують 
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достатню але розсіяного денного і прямого сонячного світла, набувають 

яскравого смарагдову забарвлення.  

  

Echinodorus hybridus 

Ехінодорус Осіріс (Е. уругвайський) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 16-28 ° С  

Висота: 60 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,75 Вт / л  

Жорсткість води: 4-18 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  

Синоніми: Е. rubra, E. uruguayensis  

 

 

На думку фахівців, Ехінодо рус Осіріс є природним сте рільним 

гібридом, виростають щим в природі в басейні Амазонки. До цього висновку 

вчених наштовхнув той факт, що ця рослина в при роді не розмножується 

насінням. Цей ех інодорус дуже популярний у акваріумів завдяки своїй непри 

хотлівості і красі.  
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Echinodorus latifolius 

Ехінодорус широколистий (Е. латіфоліус) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Центральна і 

Південна Америка  

Температура: 25-30 ° С  

Висота: 30 см  

Місце: середній і передній 

плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: Е. tenellus, Alisma 

tenellum  

 

 

Ехінодорус широколистий особенно численний в басейні Ама Зонка. 

Рослини своїм зовнішнім виглядом нагадують невеликі кус т ики трави. 

Висаджені в акваріуми ме, вони за короткий час утворюють суцільні світло-

зелені заріс чи, йод якими не видно грунту. Для тою щоб зберегти зарості 

ехінодорусу широколистого яскраво зеленими, густими і красивими, взимку 

треба продовжувати світловий день до 12 год. Можна містити цю рослину і в 

палюдариуме. Наземна форма при хороших умовах стає крупніше водної.   
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Echinodorus major 

Ехінодорус великий (Е. майор) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 21-28 ° С  

Echinodorus major  

Висота: 60 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 4-12 ° Н  

Кислотність рН: 5,8-7,2  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: насінням, вегетативне  

Синоніми: Е. martii  

 

 

Ехінодорус великий найбільш часто зустрічається в південних районах 

Бразіліі. У акваріумів ця рослина стало популярним в останні два д ес ятка 

років. Для вирощування краси вого куща необхідно використовувати тільки 

верхнє світло. При бічному освітленні кущ виходить Раскі ДіСтено і рідкісний. 

Сонячне світло надає соковитість забарвленням листя. Гру нт для ехінодорусу 

великого дол ж ен бути поживним, з достаточ ним кількістю мулу. При посадці 

під коріння рослин я корисно підло жити грудочку глини або суміш глини і 

торфу, додати деревного вугілля.  
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Echinodorus muricatus 

Ехінодорус колючковий (Е. мурікатус) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-26 ° С  

Висота: 60 см , в акваріумі - 

30  

Місце: середній план  

Echinodorus muricatus  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

Жорсткість води: 6 18Н  

Кислотність рН: 5,5-7,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: насінням, 

вегетативне  

Синоніми: Е. granditlorus  

 

 

Ехінодорус колючковий - рослина з ефектними яскраво-зеленими лисиць 

тя ми. Його можна вирощувати і в ак вари розумі, і в палюдариуме. Як прави 

ло, використовується великий акваріум висотою не менше 50см. Грунт повинен 

бути бідним поживними речови т вами, інакше цей ехінодорус бис тро 

піднімається над поверхнею води, і його доводиться переводити в наземну 

форму. Як грун та найкраще використовувати гравій і чи щебінь шаром в 5-7 

см. Необ димо також забезпечити відносно короткий (не більше 10 ч.) 

Світловий день. Для цього треба захистити водойму від воздейств ія 

природного све та; акваріум бажано встановити в темному кутку приміщення.  
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Echinodorus Osiris x horemanii Oriental 

Ехінодорус східний  (Ехінодорус орієнтал) 

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 30 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,8 Вт / л  

Жорсткість поди: 5-10 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Ехінодорус східний - селекція онная форма, отримана в 1992 г . в 

Сінгапурі від ехінодорусу ро зового (Е. Osiris х horetnunii Rose). Зростання його 

стимулюють яскраве світло і грунт, насичений поживними речовинами. Цей 

сорт ехін Дорус запатентований. Розмножувати і продавати ці рослини в 

магазинах можнол володіючи соответс твующей ліцензією.  
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Echinodorus osiris x horemanii Rose 

Ехінодорус рожевий 

Акваріум, палюдариум  

Температура: 22-29 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Echinodorus Rose  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 5-15 ° 

Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: 

дочірніми рослинами  

 

Цей сорт ехінодорусу, за одними св єден, був виведений шляхом скре 

вання ехінодорусов Осіріса і Горемана, за іншими - ехінодо русів горізонталіс і 

лонгіскапус. Р астенія дуже схоже на Ехінодорус Осіріс і відрізнити їх практи 

чески неможливо.  
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Echinodorus palaefolius 

Ехінодорус лопатолістний (Ехінодорус палефоліус) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2-20сН  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми 

рослини ми на квітконосі  

Синоніми : Alisma ellipticum,  

A. palaefolium, Sagittaria 

palaefolia, S, palaefolius  

Echinodorus palaefolius  

 

 

Ехінодорус лопатолістний в природі представлений трьома варіаціями 

ями. Одна і з них ніколи не куль тівіровалась, дві інші досить широко поширені 

серед акваріумістів. Цей ехінодорус про Бразил в акваріумі вузькі Ланце 

товидної листя, забарвлення яких може змінюватися від темно-зеленої до 

коричневої. Повітряні лисиць тя мають близьку до ромбовидної овальну 

форму. В акваріумі рослина має тенденцію піднімати з я над поверхнею води. 

Це яв лення можна запобігти, видаляючи довгі листя перш, ніж вони досягнуть 

поверхні.  
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Echinodorus quadricostatus 

Ехінодорус чотириреберний (Ехінодорус квадрікостатус) 

Акваріум  

Ареал: Південна 

Америка  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,4-0,9 Вт / л  

Жорсткість води: 2-16 

° Н  

Кислотність рН: 6,0-

9,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: 

дочірніми пагонами  

Синоніми: Б. bolivianus  

 

 

Одна з форм Ехінодоруса болю ви йского, яку деякі систематики 

вважають окремим видом. Ехінодорус чотириреберний име ет три варітета. 

Основний варітет (quadr icostatus) зустрічається на терри торії Гватемали, 

Колумбії і Перу; другий (magdalensis) - Колумбії. П ос Ледньов варітет 

(xinguensis) про израстается в бразильському штаті Пара на, в басейні річки 

Ксінг. Саме е той третій варітет добре відом тен аквариумистам як Е. 
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intermedius або Е. magdalensis. Цей карликовий ех інодорус зі світло-зеленими 

лисиць т ьямі при хороших умовах содер жания формує бічні пагони, до торие 

дуже швидко поширилася ються по всьому акваріуму.  

Echinodorus scaber 

Ехінодорус шорсткий (Ехінодорус скабер) 

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 5-10 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Разм піхов: насінням, вегетативно  

 

 

Ехінодорус шорсткий відноситься до групи ехінодорусов, яких до під 

льно складно культивувати в ак Вариум. Він не утворює стійких підводних 

форм. Щоб утримати його якомога довше під водою, необхідні небагатий 

живильним речовинами грунт і відносно короткий (не більше 10 ч.) Світловий 

день. В якості грунту підходять гравій або щебінь.  
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Echinodorus schlueteri 

Ехінодорус Шлютера (Е. шлютврі) 

Акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 25см  

Місце: передній і середній плани  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 5-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  

 

 

Найбільш популярна різновид ехінодорусу Шлютера - Леонард ( 

Echinodorus schlueteri Leopard). Вона була виведена німецької селекції нером 

Гансом карти. Листя цього рослини покриті численними червоно-коричневими 

плями ми. Для нормальної культивації ехінодорусу Шлютера необхідні багатий 

поживними речовинами гру нт, яскраве світло і вода з підвищеним ним вмістом 

вуглекислого газу.  
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Echinodorus Ozelot 

Ехінодорус оцелот 

акваріум  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 5 15 ° 

Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

 

 

Ехінодорус оцелот отриманий шляхом схрещування Е. schlueteri Leopard 

з Е. barthii. Один з найкрасивіших сортів, що користується огром ним попитом. 

Назва рослина отримало за чорний крап на крас Новато листі, що нагадують п 

про кольором шкуру дикої кішки - оце лота. При яскравому освітленні, чистій 

воді і вільному просторі цей ех інодорус прекрасно росте і розмножується. 

Ідеально підходить на чину аквариумистам.  
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Echinodorus tenellus 

Ехінодорус ніжний (Е. трав'янистий, Е. тенеллюс, Карликова 

амазонка) 

Акваріум  

Ареал: Північна 

Америка, Південна  

Америка  

Температура: 18-30 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: до 15 ° 

Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: 

вегетативне  

 

 

Ехінодорус ніжний - популярне ак варіумное рослина, відоме серед 

любителів акваріумістики як карликова амазонка. Він невибагливий, дов Ольне 

швидко розростається, обра чаплі невисокі густі зарості ніжно зеленого 

кольору. Цьому ехінодорусу цілком достатньо шару грунту гол щі -  
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Egeria densa 

Егер густолістная (Елодея густолістная, Егер Денза) 

Акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 18-25 ° С  

Висота: до 100 см  

Місце: задній план, у торцевих стінок 

акваріума  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 8-15 ° Н  

Egeria densa  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

Синоніми: Elodea densa  

 

 

Егер густолістная - укорінюване в грунті або плаваюче в товщі води 

рослина з сімейства водокрасових, Р екомендуется початківцям акваріуми 

Місті. Любить чисту, свіжу воду, п редотвращает розвиток в акваріум 

одноклітинних водоростей. Слід вчи ють, що росте Егер густо листная дуже 

швидко, і її закопаємо необхідно регулярно проріджувати.  
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Egeria najas 

Егер наяда ( Е . Наяс ) 

Акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 18-25 ° С  

Висота: до 80 см  

Місце: задній план, у 

торцевих  

стінок акваріума  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 7-14 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: 

живцюванням  
 

 

Умови утримання Егер наяда практично нічим не відрізняють ся від умов 

утримання Егер густолістой. Рослина непріхот ливо, рекомендується 

початківцям аквариумистам.  
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Egleria fluctuans 

Еглер розгойдане (Е. флюктуанс) 

Акваріум  

Ареал: Центральна 

Америка, Пд  

ная Америка  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 1-3 ° 

Н  

Кислотність рН: 4,0-5,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: 

вегетативне  

 

 

Еглер розгойдане - рідкісне в акваріумах рослина з сімейства Осо ковие ( 

Сурегасеае). У природі виростає в дуже м'якій воді. Фахівці рекомендують 

вико поклик ать для її культивування в ак Вариум дощову воду. В якості грунту 

підійде пісок.  
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Eichhornia azurea 

Ейхорнія блакитна (Е. водна, Е. Азурі) 

Акваріум, палюдариум  

Eichhornia azurea  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,8-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Завдяки своїм вузьким листям, до торие часто ростуть в одній площині 

пошт і паралельно один одному, Ейхор ня блакитна нагадує крихітну пальму. У 

природі рослина кріпиться кор нями до берегів водойм у павод до вих 

місцевостях. Підводна форма значно відрізнялися ється від надвод ної. В 

акваріумах вирощуються тільки молоді рослини; повністю сформувався кущ 

становит ся дуже великим і непридатним для використання в акваріумі.  
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Eichhornia diversifolia 

Ейхорнія разнолистная (Ейхорнія діввртіфолія) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 2 () - 28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,4 Вт / л  

близько 12 год / добу.  

Жорсткість води: 2-6 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Ейхорнія разнолистная - расті ня з сімейства Понтедеріевие (Po 

ntedcriaceae). Ця ейхорнія так само прагне «вийти» з води. Для того щоб 

сформувати гарний кущ, що досягають повер хности стебла треба вкорочувати, 

видаляючи їх верхівки. Вирощують Ейхорн разнолістная в грун ті, состящем з 

крупного піску і чи дрібної гальки з невеликим до лічеством мулу. Товщина 

грунтового шару - 3 5 см . Рослина легко раз множаться живцюванням. Живці 

залишають плавати у поверхні під ди або садять їх в грунт, Загл бив нижню 

пару листя.  
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Elatine triandra 

Руслиця трехтичінковий (Елатін тріандра) 

 

Представники роду виростають по берегах водойм, на болотах в 

помірних і тропічних зонах. Для акваріумістів особливий інтерес представляє 

саме руслиця трехтичінковий; на відміну від ос та льних видів ця рослина 

спосіб але до підводного існування. Це низькорослий мелколістний вид. Р 

астенія часто покривають дно крейда до їх водойм суцільним килимом. Ус 

пешно розвиваються як в м'якій, так і в жорсткій воді, спокійно перено сят 

сильні перепади температури. Єдина неодмінна умова ег про успіху - чистота 

окружа -ющей середовища; рослина не переносить техногенних забруднень.  
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Eleocharis acicularis 

Ситняг голчастий (Елеохаріс асікуляріс) 

палюдариум  

Ареал: поширений 

повсюдно  

Температура: 12-25 

° С  

Висота: 15 см  

Місце: передній 

план  

Світло: 0,3-0,8 Вт / 

л  

Жорсткість води: 

6-10 ° Н  

Кислотність рН: 

5,0-8,0  

Швидкість 

зростання: середня  

Розмноження: 

ґрунтовими 

відводками  
 

 

Сітняг голчастий - болотне рас тение, що представляє собою пучки 

голчастих яскраво-зеленого листя. Воно погано росте під водою. Якщо в 

акваріумі створена штучної вен ная «мілину», то висаджувати Ситняг 

голчастий треба саме на ній. Можна культивувати цю рослину і на додаткових 

бічних по оболонка. На зиму температуру води слід знижувати до 12-16 ° С. 

Влітку температура повинна підтримувати ся на рівні 20 ° С і вище.  

 



 135 

Eleocharis parvulus 

Ситняг маленький (Елеохаріс парвулюс) 

акваріум  

Ареал: Європа, Північна Африка,  

Південно-Східна Азія  

Температура: до 25 ° С  

Висота: 8 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 2-10 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

 

 

Ситняг маленький - трав'яниста рослина, що використовується для 

створення нев исокого зеленого газону на пере днем плані акваріума. 

Вирощується на піщаному або мелкогравійние за Іленія грунті. Найкраще 

развіваетс я при яскравому освітленні. Розмножити ється дочірніми рослинами, 

які можуть з'являтися на значній відстані від материнського куща.  
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Eleocharis vivipara 

Ситняг живородящий (Елеохаріс вівіпара) 

акваріум  

Ареал: Північна Америка  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,3-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 4 12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,2  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  

Синоніми: Е. prolifera, Heleocharis 

vivipara  

 

 

Ситняг живородящий як акваріум ве рослина відомий вже майже сто 

років. Найчастіше використовується не в де до ратівних, а в нерестових 

Акварени умах. Рослина швидко розростається, створюючи кілька неохайні 

зарості. Виглядають вони не дуже де до оратівно, проте ідеально подхо дять в 

якості притулку для малюків. Висаджений в високому акваріумі в стороні від 

інших рослин, Сіті живородящий цілком декоративний . Ра стіни не вимогливе, 

подхо дит початківцям.  
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Elodea canadensis 

Елодея канадська (Елодея канаденсіс, Водяна чут 

акваріум  

Ареал: Північна Америка,  

завезена в Європу  

Температура: 15-20 ° С  

58  

Висота: до 100 см  

Місце: задній план  

Світло: не вимоглива  

Жорсткість води: не вимоглива  

Кислотність рН: не вимоглива  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: Anacharis canadensis,  

Philotria canadensis  

 

 

У 1836 г . Елоді канадську випадково завезли в Європу. З цього моменту 

почався переможний хід цієї рослини по регіонах світу. Елодея розмножується 

т ак швидко, що за трудняет 'господарське использова ня водойм - рибальство і 

су доходство. Не випадково ця рослина образно назвали водяний чумою. В 

акваріумах це вкрай непріхот лівое рослина культивують вже дуже давно. Воно 

є одним з кращих субстратів для нересту ри б і притулком для їх молоди. Кро 

ме того, Елодея канадська ефек але насичує воду киснем.  
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Eusteralis stellata 

Еустераліс зірчастий (Е. стеллата, погостемон) 

Акваріум  

Ареал: Азія, Австралія  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,6-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 4-6 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Pogostemon stellata   

 

У природа Еустераліс зірчастий на селян болота, рисові нуля і інші дріб 

ие водойми. Це дуже своеобраз ве і красива рослина. В акваріумі краще 

виглядає одиночний кущ, а не гру ППОС рослин. У домашніх умовах я х 

вирощувати Еустераліс звездча тий непросто; потрібні інтенсивне осв ещене, 

грунт, багатий живильник ними речовинами і вода, насичена вуглекислим 

газом. До того ж іноді, без видимих причин, Еустераліс звез дчатий перестає 

рости.  
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Fittonia argyronanta 

Фиттония аргіронанта 

 

Іноді ця рослина недобросовісні продавці позиціонують як акварел 

іумного. Насправді в Акварени розумі про але не культивується і, висаджений 

ве під воду, швидко гине. Однак так ний вид цілком придатний для зі тримання 

в палюдариуме і у вологому тераріумі. Зростає Фиттония арг іронанта в півтіні, 

прямі сол кінцевого промені згубні. Температура не повинна опускатися нижче 

17 ° С.  
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Fontinalis antipyretica 

Мох ключовий (Фонтиналис антипиретика) 

Акваріум  

Ареал: широко поширений в  

північній півкулі  

Температура: 14-20 ° С  

Висота: до 50 см  

Місце: задній і середній плани  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

не більше 12 год / добу.  

Жорсткість води: до 8 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: діленням куща  

 

 

Мох ключовий - рослина з семейс тва Джерельні (Fontinahiceae). Цей вид 

насилу переносить температуру вище 22 "С, потребує дуже чистою і прозорою 

воді. Тому утримуючи ня його в акваріумі з риючими грунт риба ми згубно 

ДЛЯ рослини. Обя ково щотижнева заміна 1 / 5-1 / 4  

про б'ем води . Мох ключовий володіє спо можності прикріплятися до рів ності 

каменів, корчів. Висаджують ег про, притискаючи коріння до цих предме там. 

Ця рослина - відмінне притулок для ма льков, субстрат для нересту мно гих 

риб. Саме тому його нерідко використовують в нерестових акваріумах.  
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Glossostigma elatinoides 

Глоссостигма (Г. елатіноідес) 

акваріум  

Ареал: Нова Зеландія  

Температура: 15-26 ° С  

Висота: 3 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 1-13 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

 

 

Глоссостигма елатіноідес - одне з найменших акваріумних рослин. 

Вирощувати його досить складно - потрібно багато світла, вода повинна бути 

насичена вуглекислим газом. Висаджують кущики з ін інтервалом в кілька 

сантиметрів на п ереднем плані, в стороні від дру гих рослин, оскільки більш 

високо рослі види затінюють глоссостіг му, гальмуючи її зростання.  
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Gymnocoronis spiianthoides 

Фальшива гигрофила (Г. спілантовідний, Г. спілантоідес) 

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 15-30 ° С  

Висота: до 60 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,5-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 5 15 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Рослина , яке акваріумісти називають фальшивою гігрофілу, в природі 

росте в береговій зоні стоячих і медленіотекущіх водойм в тропічних областях 

Південної Америки. Належить воно до великого сімейства Айстрові (Aster 

aceae), до якого входять, в ос але вном, наземні рослини, і відно сується до роду 

Гімнокороніс. Рослина не пред'являє особливих вимог до умов утримання в 

акваріумі, до ромі хорошого освітлення. Некото риє любителі успішно 

культивують його в акваріумах і палюдариум.  
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Hemianthus micranthemoides 

Хемиантус мікрантемоідес 

Акваріум  

Ареал: Центральна Америка  

Температура : 20-28 ° С  

Висота : 15 см  

Hemigraphis  

Hemianthus micranthemoides  

Місце: передній план  

Світло: 0,3-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 2-15сН  

Кислотність рН: 5,0-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми : I lemathius 

micranthemoides , 

Micranthemen nuttalli , 

Micranlhemum 

micranthemoides  

 

Хемиантус мікрантемоідес - витончений ве р астенія, чиї світло-зелені 

лисиць тя нагадують листя Елоді. Це идеа льное рослина для маленьких ак 

Вариум, підходить і для дизайну пе редную плану великих резервуарів. 

Розмножується дочірніми пагонами.  
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Hemigraphis colorata 

Геміграфіс кольоровий (Г. чергується, Г. колоратив) 

Вологий тераріум, акваріум  

Ареал: о. Ява  

Температура: 18-28 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: середній план  

Світло: середній-яскравий  

Жорсткість води: 2-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: вегетативне  

Синонім: Н. alternate  

Hemigraphis colorata  

 

Геміграфіс кольоровий рекомендується для утримання у вологих терра 

ріумах, проте деякі любителі катував ються культивувати його і в вод ної 

середовищі. Однак до змісту в ак Вариум ця рослина придатне лише з 

великими обмеженнями. Якщо занурити його в воду повністю, воно через 

кілька місяців гине.  
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Heteranthera zosterfolia 

Гетерантера зостеролістная (Г. зостерфоліа) 

акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 20-26 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 5-18 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: 

живцюванням  

Синонім: Н. zosteraefolia  

 

 

Гетерантера зостеролістная - кра си ше рослина з вузькими світло-

зеленим листям. Вона невибагливий ва і тому дуже популярна серед 

акваріумістів. Однак слід враховувати, що культивувати її краще не у 

високому, а в маленькому акваріумі з низьким рівнем води. Де ло в тому, що в 

глибоких акваріумах нижня частина стебла сбраси кість листя, і рослина 

втрачає деко ративного. Утримувати гетерантера зостеролістную можна і у 

вологому тераріумі, однак в ньому спостерігається цей же ефект.  
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Heteranthera reniformis 

Гетерантера ниркоподібна (Г. реніформіс) 

Палюдариум, вологий тераріум  

Ареал: Північна Америка  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: не вимоглива  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Н. peduncularis  

 

 

Гетерантера ниркоподібна а распро країни на мілководді водойм без течії 

або з повільним течени їм. Представники цього виду зустрів чаю ться і на 

періодично затоплюючи їм их ділянках суші. Це оригиналь н е рослина 

придатне для вирощено вання в палюдариуме і у вологому тер раріуме. Якщо 

його повністю пог рузіть в воду, швидко гине.  

  



 147 

Hottonia palustris 

Хоттонія болотна (Турчі болотна, Водяне перо, Хоттонія палюстріс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Європа, Азія  

Температура: 15-26 ° С  

Висота: до 50 см , в акваріумі - 

15-20  

Місце: передній і середній плани  

Світло: 0,5-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 5-25 ° Н  

Heteranthera reniformis  

Кислотність рН: 5,0-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

 

 

В акваріумі Хоттонія болотна хо рошо виглядає, якщо росли ія виса дить 

компактною групою. Освітлення до лжно бути інтенсивним. Краще са жати 

хоттонію в велика водойма, сел кольку рослина швидко розростається в 

акваріумі Хоттонія болотна та що зберігаються природний цикл, проте щ 

хорошому змісті і достатньою! осв ещене може зимувати, не втрачаючи 

декоративності. Якщо на початку зимової періоду рослина і відмирає, то Ослі 

ляє зимуючі бруньки, які весів дадуть початок новим рослинам.  
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Hydrilla verticillata 

Гідрілла мутовчатая (Г. вертіціллята) 

Акваріум  

Ареал: Азія, Африка, 

Австралія,  

Європа  

Температура: 18-26 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4 Вт / л  

Жорсткість води: 2-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: 

живцюванням  

 

 

Гідрілла мутовчатая поширена досить широко - проізрас тане в чистій 

воді річок, проток, озер і боліт всіх континентів за виключним видом чением 

Антарктиди. Розростається дуже бурхливо і в природі претендує на сумнівну 

славу Елоді - «водяної чуми». Так, завезене в США як акваріумні, ця рослина 

потрапила в ме стние водойми і стало там насто ящім лихом, заважаючи 

судноплавству і рибної ловлі. Взимку в природний них умовах у Гідрілли 

Мутовчатое листя і стебла відмирають, однак кор ні продовжують жити. При 

потеп лення води з'являються нові пагони. В акваріумах ж Гідрілла мутовчатая 

може рости цілий рік.   
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Hydrocotyle sibthorpioides 

Щитолисник сібторпіоідес (Гідрокотіле сібторпіоідес) 

Вологий тераріум, палюдариум, 

акваріум  

Hydrocotyle sibthorpioides  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 20-26 ° С  

Висота: 8 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 3-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Щитолисник цього виду в природі виростає в посушливих міс тах 

Південно-Східної Азії, які рідко затоплюються водою. Однак деякі любителі 

містять цю рослину у вологих тераріумах, палюдариум і навіть акваріумах.  
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Hydrocotyle vulgaris 

Щитолисник звичайний (Водяний пупок, Гидрокотіла звичайна, 

Гідрокотіле вульгаріс) 

Вологий тераріум, 

палюдариум, акваріум  

Hydrocotyle vulgaris  

Ареал: Європа, Африка, 

Австралія,  

Нова Зеландія  

Температура: 18-25 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній план  

Світло: не вимогливий  

Жорсткість води: 3 15 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: живцюванням  

 

Щитолисник звичайний - ши роко поширена в природі бол отное 

рослина. Зустрічається пре майново у вологих тінистих місцях поблизу озер і 

річок з повільним перебігом. Щитолисник непріхот лів: зростає як в тіні, так і 

на яскравому світлі, що не вибагливий щодо ка чества води і фунта. Краще 

чувс тв ует в себе в палюдариуме і вологість ном тераріумі, ніж в акваріумі. 

При хороших умовах швидко раз ра стає; потребує періодічес кой стрижці і 

проріджуванні.  
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Hydrocotyle vulgaris var. verticillata 

Щитолисник мутовчатий (Гидрокотіла вертикальна, Гідрокотіле 

вертікулята) 

Вологий тераріум, палюдариум, 

акваріум  

Ареал: Північна Америка, Цент  

ральная Америка  

Температура: 10-24 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: передній план  

Світло: не вимогливий  

Жорсткість води: 5-12 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Щитолисник мутовчатий - вари тет Щитолисник звичайного, що 

відрізняється від нього дещо більшими розмірами.  
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Hydrotriche hottoniiflora 

Гідротріхе хоттоніцветная (Гідротріх, Гідротріхе хоттоніфлора) 

Акваріум  

Ареал: Мадагаскар  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 70 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 4-6 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Гідротріхе хоттоніцветная - дуже цікаве, але до сих пір не часто в 

стречаются в акваріумах расті ня. Вид має дві форми, які відрізняються 

квітками. На Мадагаскарі мешкає ще три види роду Hydrotriche, однак вони 

дуже рідкісні і на батьківщині. Живильні речовини Гідротріхе х оттоніцветная 

здебільшого по лучает не з грунту, а з води. Тому може існувати не 

закоренившись, але зростає при цьому значно гірше. Рослина надзвичайно 

вимогливо до чистоти води - найменша муть НЕ гатівно відбивається на його 

стані, а обростання нижчими водоростями призводить до загибелі.  

  



 153 

Hygrophila angustifolia 

Гигрофіла иволистная (Г. вузьколиста, Г. ангустіфолія) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Азія  

Температура: 18-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,2-0,3 Вт / л  

Жорсткість води: 2-15 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Н. salicifolia  

 

 

Представників роду Гигрофіла в просторіччі звуть лимонника ми, мабуть, 

з-за зовнішнього вигляду листя. Всі види гигрофил легко переходять з 

підводного стану в надводна і навпаки. Їх можна культивувати і в акваріумі, і в 

палюдариуме. Деякі фахівці відносять гігрофілу іволіс тну до різновиду 

гігрофілу щитовидної {Н. corymbosa), інші виділяють її в самостійний вид. 

Раніше Гигрофіла иволистная надходила в продаж під назвою Н lacustris. Якщо 

рослина не пог ружено в воду, то його необхідно захищати від прямих 

сонячних променів. Краще росте на злегка замуленому крупнозернистому 

піску.  
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Hygrophila corymbosa 

Гигрофіла щитовидна (Г. корімбоза) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: до 50 см  

Місце: задній і середній плани  

Світло: не вимоглива  

Жорсткість води: 2-15 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

Синоніми : Н . stricta, 

Heliadelphis corymbosa, Justicia 

corymbosa, Nomaphila corymbosa, 

Synnema corymbosa, Ruellia 

corymbosa Hygrophila corymbosa  

 

У гігрофілу щитовидної листя темно-зелені, довжиною до 18 см і 

шириною 7-9см; найбільша їх ширина на - в середній частині листової плас 

твані. Стебло коричневий. Гигро філа цього виду - невибаглива рослина, 

непогано себе почуваю ний в самих різних умовах. Якщо рослина регулярно 

НЕ підрізати, то воно легко виростає, піднімаючи Ясь над поверхнею води. 

Цвіте синіми квітками. Цей вид має безліч варітетов і культурних ф орм. 

Акваріумістам добре відом тни наступні з них: Н. corymbosa Che rry Leaf- листя 

при яскравому освітленні мають рожевий або вишні вий відтінок; стебло 

червонуватий. Н. corymbosa siamensis - листя зе ление або світло-зелені, 
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довжиною до 15 см і шириною до 7 см ; наиболь Шая ширина доводиться на 

середину листової пластинки; стебло майже зелений або світло-коричневий. Н. 

corym bosa siamensis small form - лисиць тя довжиною до 10см, забарвлення 

стебла від рожевого до світло-червоного. Н. corymbosa longifolia - листя зелене, 

довжиною до 30 см і шириною не більше 2 см ; стебло завжди темніше листя, 

Н. corymbosa Red - листя довжиною до 12 см і шириною до 2,5 см , при 

сильному світлі червоно-коричневі, забарвлення стебла від темно-зеленої до 

коричневої.  

 

Hygrophila difformis 

Гигрофіла разнолистная (Г. деморфная, Г. дубок, Сінема деморфная, 

Сіннема трвхцветковая, Гигрофіла діфформіс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 20-25 ° С  

Висота: 40 см  

Hygrophila difformis  

Hydrophila  

Місце: задній план  

Світло: 0,2-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2 15 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Synnema triflorum  
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Гигрофіла разнолистная проізрас тане в болотах, по краях водойм і на 

рисових полях. Ця рослина про чень підходить новачкам. Воно кра сиво, 

невибагливо і вельми поліз н о в акваріумі: допомагає створити водний баланс; 

запобігає появі водоростей, оскільки п оглощает велика кількість ніт ратов. 

Швидкість зростання дозволяє ис користуватися його в якості підгодівлі для 

рослиноїдних риб.  
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Hygrophila lancea 

Гигрофіла ланцетная (Гигрофіла ланцея) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Японія, Тайвань  

Температура: 20-25 ° С  

Висота: 60 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Hygrophila lancea  

Розмноження: 

живцюванням   

 

Гигрофіла ланцетная - вкрай рідкісна гостя в акваріумах любителів, хоча 

умови її утримання практично иденти чни умов утримання Родс тве нних видів. 

Можливо, обусловле але ця обставина тим, що дана гигро офіла нечасто 

зустрічається в при роді; ареал її досить вузький.  
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Hygrophila polysperma 

Гигрофіла многосеменная (Г. мармурова, Болотник, Індійська 

зірочка, Гигрофіла поліспермії) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південно-Східна 

Азія  

Hygrophila polysperma  

Температура: 20-27 ° С  

Висота: до 40 см  

Місце: задній і середній 

плани  

Світло: 0,3-0,6 Вт / л  

не менше 12 год / добу.  

Жорсткість води: 3-20 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-9,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: 

живцюванням  

Синоніми: Justicia 

polysperma,  

Hemidelphis polysperma  

Hydrophila sp.  

 

 

Гигрофіла многосеменная потрапила в акваріуми любителів раніше дру 

гих представників даного роду. Це сталося приблизно в середи не пройшли 
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століття. Рослини даного в Іда - найдрібніші і невибагливий ші з культивованих 

гигрофил. Відомі три її форми, пользую щіеся попитом у акваріумів. Н 

polysperma rosanervis (рожево-жільчатая) відрізняє ться від основ ної форми 

яскраво-червоним забарвленням листя з контрастними жилками. Н p olysperma 

Broad Leaf (шіроколіс т ва) має більші і широ кі листя. Нарешті, Н polysperma 

Narrow 1еа / (вузьколиста), навпаки, про тлічается довшими і вузькі ми листям 

коричневого кольору із загостреною верхівкою і світлою центральною жилкою.  

  

Isoetes japonica 

Полушник японський 
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Isoetes velata 

Полушник вуалево 

 

Обидва види належать до сімейства Полушніковие (Isoelaceae) і рас 

розлогий в Азії. Це типово болотні рослини, що пристосувалися до 

напівводного істота ваіію, однак вони непогано себе ч увствуют і в акваріумі. 

Полушні ки - рослини вкрай непри хотлі ші, вони можуть жити як в м'якій, так 

і в жорсткій воді, віддають перевагу температурі в інтервалі 22-26 ° С. Їх зміст і 

розведення Не перед самим становлять ніякої труднощі.  
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Juncus repens 

Юнкус повзучий 

Температура: 15-30 ° 

С  

Висота: до 30 см  

Місце: передній і 

середній плани  

Світло: не 

вимогливий  

Жорсткість води: не 

вимогливий  

Кислотність рН: 5,0-

8,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: 

бічними пагонами 

 

 

Юнкус повзучий - широко розповсюдження страненіе рослина мілин озер 

Північної Америки. Може куль тівіроваться як в акваріумі, так і в 

палюдариуме. В акваріумі листя закручуються в кільця, і при хороші х умови 

утримання юнкус пок розриву дно густим килимом.  
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Lagarosiphon m adagascariensis 

Лагаросіфон мадагаскарський (Логаросіфон мадагаскаріензіс) 

Акваріум  

Ареал: Мадагаскар  

Температура: 24-28 ° С  

Висота: до 50 см  

Lagarosiphon madagascariensis  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-8  

Кислотність рН: 5,0-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Як і випливає з назви виду, в природі Лагаросіфон мадагас Карський 

зустрічається на території острова Мадагаскар, де зазвичай рас тет на мілинах 

озер і річок з мед ленним плином. В акваріумі ця рослина рекомендується 

висаджено в ать щільними групами. Тоді ла гаросіфон и утворюють акуратний 

«газон», який може послужити прекрасним притулком для мальків і 

полохливих риб. Ця рослина мо ж е також вирощуватися без докір нання - як 

плаваючого.  
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Lagenandra jacobsenii 

Лагенандра Якобсена 

Палюдариум, вологий тераріум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 24-30 ° С  

Висота: 30 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Наз вання роду лагенандра, относящ гося до сімейства Ароїдні (Агасеае), 

натякає на форму тичинок, яка нагадує пляшку (грец. Lagenos - «пляшка» і 

andros - «чоловік»). Лагенандра Якобсена виростає на вологих тінистих 

ділянках стежки чеських лісів Шрі-Ланки. Це рас тение не підходить для 

утримання в акваріумі, оскільки не переносить довгих Єльня занурення в воду, 

одна к о в палюдариуме лагенандра Якоб сіна почувається чудово.  
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Lagenandra keralensis 

Лагенандра кераленская (Лагенандра кералензіс) 

Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум  

Ареал: Індія  

Температура: 23-28 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Лагенандра кераленская поки мало відома любителям акваріумів і 

палюдаріумов. І це неудіві кові: вид науково описаний тільки у 1999 році. 

Вважається, що поки це пос Ледней новий вид в роді лагенандра. Фахівці не 

радять новачкам пи таться вирощувати лагенандра ке Рале НСКУ. Ця рослина 

дуже требо вательно до умов утримання.  
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Lagenandra meeboldii 

Лагенандра Меебольда 

Палюдариум, вологий тераріум,  

акваріум  

Ареал: Індія  

Температура: 24-30 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 5-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослини 

ми від кореневища  

Синонім: Cryptocoryne meeboldii  

 

 

Ран її систематики відносили це рас тение до роду Криптокорина. У 1920 

г. Енглер описав її як Криптокорина Ме ебольда. Листя у лагенандра Ме е 

больдо овальні, зібрані в гори зо нтальную розетку. Вони бувають зе ле ними, 

коричневими, винно-червоними, часом набувають шоколад ний відтінок. 

Оригінальна забарвлення лист ьев довше зберігається, якщо ис п ользовать НЕ 

люмінесцентні лам пи, а лампи розжарювання. Виведений варітет з листям, 

прикрашеними сріблястим малюнком. Лагенандра Ме ебольда краще росте в 

палюдарі розумі і акватерраріуме, проте багато любителів куль тівіруют її і в 

аква ріу ме, при цьому вона продовжує раз виваться, хоча і дуже повільно. Є 

так нниє, що ця рослина може су простувати в підводному стані до року. Однак 

виглядає лагенандра Меебольда під водою менш красиво, ніж в палюдариуме, і 

схильна до «кріптокоріновой» хвороби.   
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Lagenandra nair ii 

Лагенандра Наїра 

Палюдариум, вологий тераріум,  

акваріум  

Ареал: Індія  

Температура: 23-28 ° С  

Висота: 20 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,4 Вт / л  

Жорсткість води: 5-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми рослинами  
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Лагенандра Наїра була відкрита і описана ботаніками лише в 1981 г. Це 

типове болотяна рослина, пристосуватися до напівводного существова нию. 

Процвітає в палю даріуме і акватерраріуме, однак відомі успішні досліди по 

Вира вання його в акваріумі.  

  

Lagenandra ovata 

Лагенандра яйцеподібна (Лагенандра овальна, Лагенандра примітна, 

Лагенандра овата) 

Пал юдаріум, вологий тераріум,  

акваріум  

Ареал: Індія, Шрі-Ланка  

Температура: 23-30 ° С  

Висота: 80 см  

Місце: задній і середній плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 8-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-8,0  

Ск Орост зростання: в акваріумі - мед 

ленная, в палюдариуме - швидка  

Розмноження: діленням кореневища  

Синоніми: L. insignis, Arum ovatum,  

Caladium ovatum, Cryptocoryne ovata  

 

Лагенандра яйцеподібна - болотяна рослина, чиї стебла зазвичай 

підносяться над поверхнею під доїм. Тому для висаджування в акваріум не 

обходимо вико вать молоді екземпляри, які в повністю зануреному стані 

розвиваються дуже повільно. В ода в акваріумі повинна бути чис тої - листя, 
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покрилися нальотом і обростаннями, дуже швидко гинув нут. Грунт потрібен 

поживний, целе згідно внести під коріння грудку г Ліни і деревне вугілля. 

Лагенан д ра яйцеподібна - найбільш поширений у акваріумів представ ники 

даного роду. У природі цей вид часто можна виявити серед заростей мангров. В 

об'ємних акваріумах реком ендуется вирощені ва ть, поміщаючи коріння в 

горщик. При вирощуванні у великому піску раз заходи рослини скромніше.  
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Lagenandra praetermissa 

Лагенандра пропущена (Лагенандра праетермісса) 

Палюдариум, вологий 

тераріум,  

акваріум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 23-30 ° С  

Lagenandra sp.  

Висота: 90 см  

Місце: задній і середній 

плани  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 8-16 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-8,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: діленням 

кореневища  

 

 

Лагенандра пропущена проізрас тане по берегах річок і струмків Шрі-

Ланки, іноді її можна знайти на дні цих водойм. Умови утримання в 

палюдариуме і акваріумі рослини ні чим не відрізняються від умов зі тримання 

попереднього вигляду.  
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Lagenandra thwaitesii 

Лагенандра Твайтеза 

Палюдариум, вологий 

тераріум,  

акваріум  

Ареал: Шрі-Ланка  

Температура: 23-30 ° С  

Висота: 45 см  

Місце: задній і середній 

плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 5-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: дітками на 

кореневище 

 

 

Вид описаний Енглер в 1879 р. Лис тя вузькі, ланцетні, на кінцях за 

остренние. Їх довжина може досягати см. Яскраве світло надає лисиць тьямов 

яскраве забарвлення. Листові пла Стінкі зверху темно-зелені, бе ло ватие або 

кремові по краю; сни зу вони світлі, з добре помітною ц ентральной жилкою. 

Лагенандра Твай теза в природі росте в полупог Ружені стані, а тому більш за 

дходіт для культивування в па лю даріуме і акватерраріуме. Відом тни випадки 

успішного вирощування її і в акваріумі, але вони поодинокі. Ця лагенандра а 

схильна до кріптокоріновой хвороби, погано пере носить пересадки і зміну 

умов утримання. Добре розмножується рослинами-дітками, вознікающіі ми на 

повзучому кореневище.   
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Lemna trisulca 

Ряска тридольна (Ряска підводний, Лвмна трісулька) 

акваріум  

Ареал: Європа, Азія, Північна Аме  

ріка, Австралія  

Температура: 18-22 ° С  

Місце: поверхню і товща води  

Світло: помірний  

Жорсткість води: не більше 8 ° Н  

Кислотність рН: 4,0-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  

 

  

Ряська тридольна відноситься до се мей ству ряскової (Lemnaceae), в яко 

рої входять найбільш дрібні колір ковие рослини нашої планети. Ця рослина 

поширена у водоймах зі стоячою або повільно проточною водо й. Утворює 
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густі зарості, рас покладається не тільки на поверхні, але і в товщі води. Ряска 

трехдоль ная зустрічається у акваріумів дуже рідко, ймовірно, завдяки 

сезонному зростанню - восени рослини опускаються на дно. При утриманні в 

домашніх умовах на зиму рослини поміщають в неглибокий резервуар Вуар і 

зберігають при слабкому освітленні і температурі 5-12 ° С. Навесні ряску 

можна повернути в акваріум. Вода в акваріумі повинна бути дуже чис тієї, 

оскільки осідання частинок муті на листках ряски швидко призводить до е е 

загибелі. Ряска тридольна спо собствует насиченню води киснем. 

Розмножується відгалуженнями, які довго залишаються з'єднаний ними з 

материнською особиною.  
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Lilaeopsis brasiliensis 

Лілавопсіс бразильський (Лілаеопсіс бразіліенсіс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 15-26 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній і середній плани  

Світло: яскраве  

Жорсткість води: 6-15 ° Н  

Lilaeopsis brasiliensis  

Кислотність рН: 6,0-8,0  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: кореневими 

відводками  

Синоніми: L. mauritiana, L. novae-

zealandiae  

 

 

Поширена назва цього ви ду в середовищі акваріумістів - «бра Зиль ська 

трава». Лілаеопсіс Бразиль ський в природі населяє прибережні зони стоячих і 

повільно поточних водойм Парагваю, Арген твані і Бра зіліі. Це одне з кращих 

рослин дл я створення невисокого компактно го «газону» в акваріумі або 

Палюд ріуме. Рослина слід висаджувати кущиками з інтервалом в декілька са 

нтіметров. При яскравому світлі лила еопсіс зростає значно швидше, ніж п ри 

розсіяному, і створює в водо еме ефект «англійської галявини».  
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Limnobium laevigatum 

Лімнобіум побегоносная (Лімнобіум левігатум) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Центральна і Південна  Америка  

Температура: 21-28 ° С  

Місце: поверхню акваріума  

Світло: розсіяний  

Жорсткість води: 2 12 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: L. stoloniferum, Hydromistria stoloniferum, Salvinia  laevigata  

 

Лімнобіум побегоносная й - плаву ющее рослина, що населяє стоячі 

водойми і річки зі слабким течени їм. Розростається дуже швидко, пок ривая 
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поверхню води суцільним килимом. Лімнобіум побегоносная - відмінний 

субстрат для НЕ ресту багатьох видів риб; його коріння служать притулком для 

мальків. Листя цієї рослини дуже НЕ жни. Щоб вони не отримали опіки від 

лампи розжарювання, між нею і поверхнею води повинно бути достатній 

простір.  

  

Limnocharis flava 

Лімнохаріс жовтий (Болотокрас, Лімнохаріс Флава) 

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Центральна і Південна Аме  

ріка, Карибські о-ва  

Температура: 15-30 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: задній і середній плани  

Limnocharis flava  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2-10 ° Н  

Кислотність рН: 4,8-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: вегетативне  

Синоніми: L. emarginata, L. laforesti,  

L. mattogrossensis, L. plumier i, 

Alisma  

flava, Damasonium flavum  

 

Лімнохаріс жовтий - багаторічна б олотное рослина. Акліматизують ний 

в Південно-Східній Азії, де вживається місцевим населенням в їжу, негативно 
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впливає на рисо в одеситів, бурхливо розростаючись на по лях. Краще містити 

цю рослину в палюдариуме, але можна культивувати і в акваріумі. Размно 

жают лімнохаріс шляхом відділення розеток. Оптимальна температура змісту 

рослини влітку 25 ° С, взимку 18 ° С.   
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Limnophila aquatica 

Лімнофіла водяна (Амбулія водна, Королівська амбулія, Лімнофіла 

Акватика) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 20-30 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,2-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням 

стьоб  

ля, розподілом кореневища  

Синоніми: Ambulia aquatica, A 

racemosa  

 

 

Лімнофіла водяна - надзвичайно кр асівое акваріумні рослина (не дарма 

одне з імен - Королівська амбулія). Вимоги до грунту, воді і висвітлення 

приблизно такі ж, як і у попереднього виду. Це расті ня чудово виглядає в 

центрі акваріума, коли кілька стебел висаджені поряд і утворюють пишний ний 

Кусті к. В палюдариуме лімно ф мулу іноді цвіте маленькими сі ними квітами, 

які піднімаються над поверхнею води.  
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Limnophila aromatica 

Лімнофіла ароматна (Амбулія ароматна, Рисова трава, Лімнофіла 

ароматика) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: від 0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-14 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Ambulia aromatica  

 

 

Лімнофіла ароматна - болотне рас тен ие, яке отримало своє назва ня 

завдяки приємному запаху. Цей вид лімнофіли відомий в країнах Південно-

Східної Азії як кулінарна спеція, що входить до складу безлічі рец ептов. Вид 

має безліч вари тів (практично кожен регіон проживання відзначений своєї 

різновид ністю). Найбільш відомий серед акваріумістів варітет - /. aromatica var. 

aromaticoides. Подібно большінс тву лімнофіла, забарвлення лімнофіли ар 

оматной залежить від інтенсівнос ти освітлення, а пишність заростей і 

швидкість росту - від насиченості фунта поживними речовинами. Насиченість 

води вуглекислим га зом також важлива.  
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Limnophila heterophylla 

Лімнофіла разнолистная (Л. гетерофіллія) 

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Індія-Південний 

Китай  

Температура: 20-30 ° С  

Висота: 60 см  

Місце: задній план  

Limnophila heterophylla  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 2-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Columnea 

heterophylla  

 

 

Лімнофіла разнолистная населяє болотисті місцевості Південно-Вос 

точної Азії. Зустрічається в каналах і протоках іригаційних систем, на рисових 

полях, уздовж берегової лінії проточних водойм. Назва н ие виду вказує на 

різну фор му надводних і підводних листя. Підводні перші листя перисті, плаву 

ющие - ланцетоподібні і зубчасті по краях. В акваріумах цей вид лімнофіли 

зазвичай висаджують біля торцевих і задніх стінок акваріума, де рослини 

утворюють жи вопісние зарості. Ця лімнофіла потребує живильному грунті, 

любить позакореневе підживлення і додаткову подачу углекис лого газу.  
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Limnophila indica 

Лімнофіла індійська (Л. індика) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Африка, Азія, 

Австралія  

Температура: 25-28 ° С  

Висота: 80 см  

Місце: задній і середній 

плани  

Світло: 0,3-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 4 15 ° 

Н  

Кислотність рН: 6,5-8,5  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: 

живцюванням  

Синоніми: L. 

gratioloides, Hottonia 

indica  

 

 

Лімнофіла індійська поширена в тропічних і субтропі чеських водах афри 

ки, Азії та Австралії. Завезена в Південну Амі Ріку, де успішно адаптувалася. 

Можна утримувати і в акваріумі, і в палюдариуме. В акваріумі сле дме стежити 

за чистотою води, так ка до ця лімнофіла не переносить обростання 

водоростями.  
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Limnophila sessiliflora 

Лімнофіла сидячецветковая (Л. сессіліфлора) 

Акваріум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Limnophila sessiliflora  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній і задній плани  

Світло: 0,5- 0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 3-15 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

Синоніми: Ambulia sessiliflora, 

Hottonia sessiliflora  

 

 

Лімнофіла сидячецветковая - не примхлива рослина, яке, однак, висуває 

певні вимоги до умов утримуючи ня. 1: .е культивують в акваріумі в ґрунті, 

насиченому живильник ними речовинами. Вода повинна бути з підвищеним 

вмістом вуглекислого газу. Протипоказана лімнофіли сидячецветковая мут ная 

вода, яка стимулює розвиток нижчих водоростей. При інтенсив ном освітленні 

верхівки рослини набувають насичений корич невий колір, і воно чудово з 

Мотрею в центрі акваріума. Мо л одие паростки розвиваються на стьоб ле, їх 

обрізають і відкидають, коли їх довжина досягне 15см.  
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Lindernia rotundifolia 

Ліндернія круглолистная (Л. ротундіфолія) 

Акваріум  

Ареал: Східна Азія  

Температура: 18-28 ° С  

Висота: 30 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 4 18 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-8,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  

 

 

Рослини пов ого роду відносить ся до сімейства Норічниковиє 

(Scrophulariaceae). Рід названий на ім'я Страсбурзького ботаніка Франца 

Балтазара фон Ліндерна, жи вшего в XVIII в. Ліндернія коло лолістная - 

маленьке болотяна рослина, нерідко виростає в пересихаючих водоймах. Лін 

дерну круглолистная був описана ще Карлом Ліннеєм, пізніше сис тематичне 

положення рослини уточнювали Стандл і Вільямс. Відо ше назві підкреслює 

форму листя (лат. Rotundus - «округлий»), які схожі на монетки. Листя 

розташовані на стеблі попарно, часом на значній відстані один від одного. 

Рослина Нетреба вательно до умов утримання, а тому користується 
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популярністю у акварумістов. Широко відомий сорт - L. rotundifolia Varigated, 

часто зустрічається у продажу. Іноді л індерніі плутають з представника ми 

роду Бакопа, настільки схожі ці рослини.  

  

Lobelia cardinalis 

Лобелія пурпурова (Л. кардинальська, Л. Кровяно-червона, Л. 

кардіналіс)  

Палюдариум, акваріум  

Ареал: Північна 

Америка  

Температура: 22-24 ° С  

Висота: до 80 см  

Місце: середній і задній 

плани  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 5-15 ° 

Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: 

живцюванням і бічними 

пагонами  

 

 

Род Лобелія з сімейства дзвін ків (Companulaceae) названий на честь 

бельгійського ботаніка Ма ТІАС де Л'Обеля. Видова назва cardinalis нагадує 
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про колір одягу до ардіналов. Ця рослина в приро де поширене в тропічній та 

субтропічній зонах Північної Америки. В акваріумах любителів в стречаются 

досить рідко, веро ятно, через величини, хоча відома його карликова форма - L. 

cardinalis Small Form. В акваріумі верхівку лобелії прищипують, від чого вона д 

ає бічні пагони і кущ стано вится набагато пишніше. Рослина по ложітельно 

реагує на регулярну заміну води і внесення жид ких добрив. У хороших умовах 

Лобелія пурпурова піднімається над поверхнею води і цвіте пурпуровими 

квітками.  

  

Ludwigia brevipes 

Людвігия коротконожковая (Л. бревіпес) 

Акваріум  

Ареал: США  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: до 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,8-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 2-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

Синонім: Ludwigiantha 

brevipes  
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Рід Людвігия відноситься до сімейства Онагріковие (Onagraceae). 

Названий на ч є Крістіана Людвіга - професії зі ра ботаніки, який працював в 

Лейп Ціге в кінці XVIII в. Незважаючи на те що Людвігия коротконож ковая 

ши роко поширена по водоймах Північної Америки, в продажу ця рослина 

зустрічається дуже рідко. Оптом її поставляє в магазини тільки одна фірма, що 

базується в Сінгапурі. В основному, воспроиз водством цієї рослини 

займаються н емногіе ентузіасти-аматори. Яр дещо освітлення - одне з 

найважливіших умови успішної культивації цієї людвигии. Вдячно сприймає 

вона і підвищений вміст вуглекислого газу у воді. Щоб рослина виглядало 

декоративно, любителі обр езают верхівки, і кущі Людва ги і стають пишніше 

за рахунок мно гочісленних бічних пагонів.  

 

Ludwigia grandulosa 

Людвігия залозиста (Л. грандулоза) 

Акваріум  

Ареал: Північна Америка  

Температура: 20-25 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,8-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 6-18 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-8,0  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: дочірніми 

рослинами  

 



 186 

Синоніми: L. cylindrica, L. 

heterophylla 

  

Людвігия залозиста відома аквариумистам під торговими на званнями L. 

perennis і L. peruensis. У Росії ця рослина з'явилася тільки в 1989 г . Людвігия 

железіс тая - один з найвибагливіших видів роду, який, тим не менш, можна 

культивувати в акваріуми ме. Вона не переносить температуру понад 30 ° С, 

потребує грунті, багатому поживними речовинами; вода повинна бути 

насичена вугіллі кислим газом. Ще більш требова тельна, ніж інші людвигии, 

до висвітлення - при недостатньому бис тро гине. Однак і при хоро ших умовах 

утримання на відміну від споріднених видів ця Людвіг зростає вкрай повільно. 

Всі ці недостатньо аткі спокутує краса рослини, його декоративні якості.  
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Ludwigia inclinata 

Людвігия нахиляється (Л. інкліната) 

Акваріум, вологий тераріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: задній і середній плани  

Світло: понад 0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 4-18 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Людвігия нахиляється в при роді виростає під водою і на періодично 

затоплюваних учас тках берегів водойм. Тому в домашніх умовах цей вид ви 

рощувати як в акваріумах, так і у вологих тераріумах. Дуже пластична рослина, 

зовнішній вигляд якого багато в чому визначається умовами виростання. Колір 
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листя в оптимальних умовах - апельсиновий, проте добитися його вкрай 

складно. В акваріумі утворює мальовничі зарості. Людва гия нахиляється 

позитивно ре Агір на внесення рідких зруч р еній і додаткову подачу уг 

лекіслого газу.  

  

Ludwi gia palustris 

Людвігия болотна (Л. палюстріс) 

Акваріум, палюдариум, 

вологий  

тераріум  

Ареал: Європа, Західна 

Азія,  

Північна Африка, південна 

частина  

Північної Америки  

Температура: 16-25 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній і задній 

плани  

Світло: 0,4-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 3-10 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: діленням 
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стебла, бічними пагонами 

 

Людвігія болотна - рослина, зустрів ч ающееся в помірному кліматі поч 

ти по всьому світу. Широко відома вона і аквариумистам. Ця Людвіг 

невибаглива, росте при великих д іапазонах температури води і освітленості. 

Рослина краще виса жи вать уздовж задньої стінки Акварени розуму і 

використовувати як фон для більш декоративних видів. Для Людвіги болотної 

необхідні поживний грунт і регулярна заміна частини води; ж елательно 

вносити під коріння під кормку у вигляді грудочок глини. Легко пе реносіт 

пересадки, швидко докір вується і рушає в зростання. Рослина придатна також 

для культивування в акватерраріуме і палюдариуме.  

  

Ludwigia repens 

Людвігия повзуча (Л. репенс) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Центральна Америка,  

південні області Північної 

Америки  

Температура: 20-26 ° С  

Висота: 40 см  

Місце: середній і задній 

плани  

Світло: 0,3-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 4-10 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0   



 190 

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: живцюванням 

стебла  

Синоніми : L. fluitans, L. 

mullerti, L. natans  

 

Люрухаючись повзуча - дуже популяр але е акваріумні рослина. У домаш 

них водоймах зустрічаються також, отримані від схрещування її з Людвігом 

болотної. Добре чувс твует себе ця Людвіг не тіль до в акваріумі, але і в 

палюдариуме. Перекласти рослина з акваріума в палюдариум можна, постепен 

але знижуючи рівень води, тоді воно формує пов вушні пагони. Люд вігію ж, 

взяту з палюдариума, можна відразу поміщати в акваріум, прав да, зростання 

на час адаптації при зупиняється.  

  

Lysimachia nummularia 

Вербейник монетчатий (Луговий чай, Лисимаха нуммуларія) 
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Палюдариум, вологий 

тераріум  

Ареал: Європа, 

акліматизована  

по всьому світу  

Температура: 15-20 ° С  

Висота: 40 см  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: не 

вимогливий  

Кислотність рН: не 

вимогливий  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Вербейнік монетчатий - вечнозеле ве багаторічна рослина з семейс тва 

первоцвіти (Ceratophyllaceae). Виростає на заплавних луках, болотах і по 

берегах водойм. Це дуже красиве рослина з довгим сланким стеблом 

використовується д ля прикраси берегів искусст ських водойм. Для утримання 

в а кваріуме не підходить, проте від особисто відчуває себе в палюдариуме і 

холодному тераріумі. Існують різні форми, що відрізняють ся кольором. 

Вербейник невибагливий, але погано переносить температуру вище 20 ° С і 

недостатню осве щенность.  

  

Marsilea crenata 
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Марсилия городчатий (М. крената) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Азія, Австралія  

Температура: 22-25 ° С  

Висота: 5 см  

Місце: все дно акваріума  

Світло: невимоглива  

Жорсткість води: 5-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,7-7,0  

Marsilea crenata  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Рід Марсилия (Marsilea), названий в честь французького ботаніка березня 

сіл і, що жив в XVIII в. нараховуючи е т близько 70 видів водних папороть 

ників. Стебла Марсилій, що ростуть на б Єрега, можуть стелитися у поверх 

ності води, не закріплюючись корінням на дні водойми і утворюючи надводні і 

плаваючі листя. Марсилій хо ро шо розростаються в піщаному грун ті 

акваріума, невибаглива, спокой але витримує т значне поні ються температури 
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води. Марсилия городчатий виростає в дрібних з тоячіх водоймах, у вологих, 

періодично заливаються водою при прибережних низовинах, на болотах. Лис 

тя її, схожі на листя клеве ра (не випадково в Німеччині рослини цього роду 

називають водним кле Вером), покривають дно суцільним килимом. У водній 

форми рослин листові пластинки можуть відбутися ять не з чотирьох, а всього 

з однієї частки.  

  

Marsilea hirsuta 

Марсилия жестковолосий (М. хірсута) 

Акваріум, палюдариум, вологий  

тераріум  

Ареал: Австралія  

Температура: 18-28 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній план  

Світло: не вимоглива  

Жорсткість води: 4-8 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: вегетативне  

 

 

Марсилия жестковолосий - водний па Поротников родом з Австралії; ак 

кліматизовані в водоймах Європи, Ам єрики і Азії. Цей вид часто вирощують в 

палюдариум і аква тераріумах, проте він користується больш ой популярністю і 

у Акварени умістов. Слід пам'ятати, що при пе ресадке молодого рослини з па 

людаріума в акваріум необхідно уд аліть старе листя. Вони не пристосуються 
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до підводного сущес твование і будуть тільки заважати адаптації рослини. 

Висаджена в акваріум марсилія перший час буде активно нарощувати кореневу 

сис тему, а потім в зростання підуть лисиць тя, які з часом утворюють на дні 

щільний зелений килим.  
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Marsilea quadrifolia 

Марсилія чотирилиста (М. квадрифолія) 

Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум  

Ареал: Азія, Африка, Європа  

Температура: 18-22 ° С  

Висота: 12 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,2-0,3 Вт / л  

10-12 год / добу.  

Жорсткість води: 4-12 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,5  

Marsilea quadrifolia  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: живцюванням 

кореневища  
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Марсилія чотирилиста - растіня, яке дуже рідкісне можна зустріти в 

акваріумах. Можливо, брак уваги з боку акваріумістів до цього папороті 

пояснюється його повільним зростанням. Для вирощуванні Марсилій дуже 

важливий характер грунту. Він повинен бути насичений піт ательнимі речови 

твами, добре замулений. Для ніжної і слабку кореневу систему рослини цілком 

підійде звичайний реч ний пісок з товщиною шару не більше 2-3см. Є 

відомості, що форма чи ста цієї Марсилій залежить від ін інтенсивності 

освітлення: при слабкому і помірному світлі листя напоми н ают 

четирсхдольчатие листя кле віра, при яскравому світлі у рослини може 

формуватися одна частка листової пластинки.  

  

Mayaca fluviatilis 

Майяка річкова (М. флувіатіліс) 
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Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум  

Ареал: Північна Америка, Цент  

ральная Америка  

Температура: 23-30 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,5-1,0 Вт / л  

12-14 год / добу.  

Жорсткість води: 2-5 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: бічними пагонами  

Синоніми: М. aubletii, M. vandellii  

 

Майяк річкова відноситься до семейс тв у Майаковие (Мауасасеае). В 

при роді ця рослина зустрічається в проточних водоймах з повільним ті 

чением. Майяке річковий необхідна чиста вода, в акваріумі потрібно створити 

її циркуляцію. Дуже по корисними регулярна заміна 1 / 5-1 / 4 об'єму води. 

Сприятливо ска ни опиняються на культивації майякі е стественно освітлення, 

в особ ності розсіяне сонячне світло. В якості грунту краще застосовувати 

пісок, укладений шаром завтовшки 3 4 см . Грунт повинен бути насичений 

поживними речовинами, добре замулений. Майака легко розмножується в 

домашніх умовах. Досить отд еліть кілька стебел і докір нитка їх на новому 

місці.  

  

Micranthemum umbrosum 
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Мікрантемум тінистий (М.умбросум) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: США  

Температура: 20-26 ° С  

Висота: 15 см  

Місце: передній план  

Світло: 0,5-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: 4-12 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: бічними 

пагонами  

Синонім: М. orbiculatum  

 

 

Мікрантемум тінистий проізрас тане в болотистих місцевостях півдня 

США. Зустрічається як в надводному зі стоянні, так і під водою. Корне ви ще у 

рослини стелющееся, прида точні коріння білі. Від кореневища вертикально 

вгору відходять довгі округлі стебла. Зелене листя довжиною до 2,5 см 

розташовані по парно по всій довжині стебла, один проти одного; їх форма від 

округлої до еліпсовою, черешки корот до ие. Для стимуляції росту в аква ріуме 

рекомендується підвищений вміст у воді вуглекислого газу. При хороших 

умовах утримання мікрантемум розростається дуже б истро, необхідно 

регулярно під ре зать його пагони. обрізані вір Хушке можна висаджувати в 

грунт, створюючи нову поросль.  
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Microsorium pteropus 

Мікросорум крилоподібний (М. крилоножковий, М. птеропус. 

Таїландський папороть) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 20-28 ° С  

Висота: до 60 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,3-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: до 1 () ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,0  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: діленням 

кореневища  

Синоніми : Colysis pteropus,  

Pleopeltis pteropus, 

Polypodium  

pteropus, P. tridactylon  

 

 

Мікросорум крилоподібний відно сується до сімейства Многоножковие 

(Polypodiaceae). Це широко розповсюдження странения у акваріумів водна 

рослина. Листя ланцетовидні, я РКО-зелені, утворюють густі за р Ослі. 

Культивація цього папороть ника має деякі особливості. Таїландський 

папороть, наприклад, н е потребує грунті. Коріння мик росорума просто 

фіксуються прищіпками, нейлоновими нитками або камінчиками на великих 
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каменях і корчах. У зв'язку з цим велике значення набуває внесення в воду 

мінеральних добрив. Microsorium pteropus Red Е то можуть бути 

мікроелементи, до додавали у воду 1-2 рази на місяць, сечовина (2-3 рази на 

тиждень по 1-2 гранули на 100 л води). Треба також уч ітивать, що папороть 

НЕ пере носить занепокоєння і присутності у воді зважених органічних часток. 

Тому протипоказані інтенсивна продувка акваріума, сильний струм води і 

присутність риб, що риють грунт.  
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Myriophyllum elatinoides 

Перистолистник повейніковідний (П. ялинковий, Уруть ялинкова, 

Міріофіллум елатіноідес) 

Акваріум  

Ареал: Південна Америка, 

Централь  

ная Америка, Австралія, 

Тасманія,  

Нова Зеландія  

Температура: 15-25 ° С  

Висота: до 100 см  

Місце: задній план  

Світло: понад 0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 4-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: пагонами від 

кореневища  

 

 

Перістоліст нік повейніковід ний відноситься до сімейства Слано- 

ягодніковие (Haloragaceae). Лис тя цього перістолістніка схожі на ялинкові 

голочки, звідси і його повсякденні назви. На батьківщині ця рослина поширена 

тільки в холодноводних прісних озерах. Тому і в домашніх умовах його 

культивують в холодноводних, що не підігріваються акваріумах. Зростання 

перистолистник повейніковідного стимулюють інтенсивне осве щення і 

підвищений вміст в воді вуглекислого газу. До осталь ним умов утримання 

рослина не вимогливо, що і зробило його поряд з неабияким зовнішнім 

виглядом улюбленцем акваріумістів.  
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Myriophyllum spicatum 

Перистолистник колосистий (Уруть колосиста, Міріофіллум 

спікатум) 

 

Перистолистник колосистий рас про дивний повсюдно, за винятком 

Америки, Центральної Аф рики і Австралії. Виростає в холодноводних озерах і 

повільно т екущіх річках з чистою прозорою водою. Ця рослина відіграє дуже 

важливу роль в житті водойми - його листя служать укриттям для беспоз 

воночних тварин, мальків риб, субстратом для нересту, а також кормом для 

рослиноїдних риб. У домашніх умовах перістоліст ні до колосистий містять в 
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неподог Рева акваріумах. Для успішної культивації потрібно чиста вода і 

розсіяне освітлення. В іншому вус ловия змісту ідентичні усло виям змісту М. 

elatinoides. Легко розмножується стебловими держака ми. Їх залишають на 

поверхні в ди, поки не з'являться довгі бе лі коріння. Потім живці укорінюють 

по кілька штук в одну ямку, ви ритую в грунті. Взимку ця рослина відмирає.  

  

Myriophyllum tuberculatum 

Перистолистник бульбочкових (Міріофіллум туберкулатум) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Індія, Пакистан, 

Індонезія  

Температура: 16-25 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2 15 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  

 

 

До 1994 г . систематика рослин було відомо два окремі види 

іерістолістніков: М. hippuroides і М. matogrossense. Потім специ АЛИСТА по 

рослинах цього роду А. Е. Орчард об'єднала їх в єдиний вид - перистолистник 
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бульбами вий (М tuberculatum). У природі це р астенія можна зустріти в холод 

них водоймах з чистою прозорою вод ой. Рослина вкорінюється в грун ті, проте 

може і плавати в товщі під ди. На відміну від інших предста ставники роду 

Myriophyllum, листя і стебла перистолистник бульба кового коричнево-червоні. 

Умови зі тримання такі ж, як і у вище описаного виду, хоча цей 

перистолистник може процвітати і в більш жорсткій воді.  
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Myriophyllum ussuriense 

Перистолистник уссурійський (Міріофіллум уссуріенс) 

акваріум  

Ареал: Далекий Схід  

Температура: 10-20 ° С  

Висота: до 100 см , в акваріумі зна ве 

нижче  

Місце: середній план  

Світло: не вимогливий  

Жорсткість води: не вимогливий  

Кислотність рН: не вимогливий  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: М. japonicum  

 

 

Відомий російський ботанік Д. І. Макс імовіч описав це даль невосточное 

рослина в 1874 г . У акваріуми любителів воно потрапило в початку XX в. У 

природі Пір'ясто лістнік уссурійський проізрас тане по берегах річок, озер та 

інших водойм, можна зустріти і його підводний форму. Перистолистник цього 

виду найбільш простий і привабливий для утримання в ак Вариум з рослин цієї 

групи. Перистолистник уссурійський зі подружжя декоративний зовнішній 

вигляд з мінімальними вимогами до умов утримання.   
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Myriophyllum verticillatum 

Перістолістік мутовчатий (Уруть мутовчатая, Міріофіллум 

вертіціллятум) 

Акваріум  

Ареал: Євразія, Північна Америка,  

північ Африки  

Температура: 17-22 "С  

Висота: до 100 см  

Місце: задній і середній плани  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 5-15 ° Н  

Кислотність рН: 7,0-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

 

 

Уруть мутовчатая виростає в болотах, неглибоких чистих озе рах, 

зустрічається в старицях річок. На довгому прямому стеблі рас покладаються 

мутовки листя (до 5 листя в мутовке), іноді листя розташовані супротивно або 

по черзі. У домашніх умовах утримання цього рослини не викли кість клопоту. 

Якщо температура води оптимальна, уруть залишається зеленою до середини 

зими, але потім все ж Відмираючи ає. Навесні з зимуючих по чек з'являються 

нові пагони. Це рослина рекомендується висаджено ва ть групою на задньому 

плані аква ріума або в його центрі.  

  



 207 

Najas conferta 

Наяда скупчена (Наяс конферта) 

Акваріум  

Ареал: Америка  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: до 100 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2 12 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Р азмноженіе: стебловими 

відгалужуючись нями, живцюванням  

Синоніми: N. arguta  

 

 

Наяда скупчена відноситься до сімей з тву наядові (Najadaceae), состояще 

му і з одного роду (Najas). Суті ют близько 40 видів наяд. Більшість з них - 

рослини прісноводні, од нако є серед наяд мешканці соло Новато і морських 

вод. Наяди мають цілий ряд чудових якостей: про ні красиві, невибагливі, їх за 

росли служать субстратом для нересту риб і притулком для мальків. У біль ш 

інства видів розгалужені хруп кі стебла, легко розламується н а частини. Вони 

спливають до поверх н ості води, можуть продовжувати коль тение і 

плодоношення. У природі це  

якість сприяє поширенню ю рослини. Однак для культіва ції наяд в домашніх 

умовах воно створює певні складнощі при транспортуванні і догляді. Можливо, 

і Саме через крихкість наяд ську ченную почали культивувати в акваріумах 
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тільки з 90-х р минулого століття. Та й зараз її в продажу можна зустріти 

досить рідко.  

  

 

Najas graminea 

Наяда трав'яниста (Наяс Грамине) 

Акваріум  

Ареал: Африка, Азія, Південна Європа  

Температура: 18-24 ° С  

Висота: до 70 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2-6 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: стебловими відгалужуючись  

нями, живцюванням  

Синоніми: N. alagensis, N. tenuifolia  
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Наяда трав'яниста - рослина з довжин ним, тендітним, сильно гілкується 

сте блем. Листя на ньому розташовані окремими мутовками, в кожній від 3 д 

про 6 хвилястих, з дрібними зубчики ми по краях, листочків. Зміст Наяда 

трав'янистої не представляє складності і, треба лише пам'ятати про ос то 

рожності при вилові рибок і чис тке акваріума, оскільки стебла ра тенія 

тендітні. Вона може рости і як пл авающее рослина, і служити суб Стратом для 

нересту риб і притулком для м альков. Крім того, дуже поліз але висаджувати 

ці рослини в новий акв аріум, оскільки вони перешкоджають ють розвитку 

мікроводоростей. Шви риє зростання і відтворення позволя ють 

використовувати наяд трав'янисту як корм для деяких риб. Ідеальним ґрунтом 

для цього виду служить суміш піску і глини. Висаджено ват ь потрібно живці, 

які являють ся шматочками стебел.  
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Najas guadelupensis 

Наяда гваделупская (Н. мелкозубчатая, Наяс гуаде лупенсіс) 

Акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 15-30 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,6-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: близько 8 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Размноженіе: стебловими відгалужуючись нями, живцюванням  

Синоніми: N. microdot !, N. flexilis  

 

Наяд Гваделупскую багато люби ки акваріумів відносять до розряду 

бур'янистим ков, які краще не заво ді ть в домашніх водоймах. Це свя зано з 

крихкістю і одночасно неймовірною живучістю рослини. При спробі видалити 

надмірно розрослася наяд Гваделупскую з а кваріума, її стебла легко і бис тро 

ламаються на невеликі шматочки, кожен з яких дасть нову по росль. Щоб 

позбутися від неї, треба «запускати» акваріум практично з ну ля. Однак у цієї 

рослини мно дружність і позитивних якостей: воно відмінно підходить для 

нересту багатьох видів рибок і як укриття дл я мальків, а також для 

звільняються дення води від надлишку поживних речовин, які породжують 

бурхливе зростання мікроводоростей.  
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Najas indica 

Наяда індійська (Н. Кінга, Наяс індика) 

Акваріум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 18-24 ° С  

Висота: до 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,5 Вт / л  

Жорсткість води: 2-6 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,5  

Швидкість зростання: 

швидка  

Najas indica  

Розмноження: живцюванням 

стебла  

Синоніми: N. Kingii, Caulinia 

indica  

 

 

Наяда індійська широко розповсюдження країни в тропіках Південно-

Східної Азі і. В акваріумах любителів содер жится вкрай рідко через крихкість 

стебла. Навіть крихітні його шматочки життєздатні, швидко дають нові пагони, 

які заполоняють Акварени розум. Позбутися від них потім доволь але складно. 

Однак рослина дуже підходить для нерестових акваріумів і д ля водойм, в яких 

вирощува ється молодь рибок.  
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Nesaea crassicaulis 

Незвя толстостебельних (Н. крассікауліс) 

Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум  

Ареал: Африка  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Nesaea  

Nesaea crassicaulis  

Світло : 0,8-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: близько 6 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-8,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: живцюванням  

Синонім: Ammannia crassicaulis  

 

 

Незе толстостебельних відносить ся до сімейства Дербенниковиє 

(Lythraceae), яке налічує 25 родів і понад 500 видів. Її нерідко приймають за 

Аммані, оскільки ці ра стіни дуже схожі (про що гово рить і синонімічне назву 

незеі цього виду). Незважаючи на ТО, що незе толстостебельних вага ьма 

требователь на до умов освітлення, вона годину го зустрічається в домашніх 

водоймах. Світло має бути яскравим; він повинен досягати всього листя, в 

іншому випадку вони чорніють. Позитивно впливає на ріст рослин насиченість 

грунту поживними в еществ. Чи не зе я толстостебельних може образо вать і 

напівводних форму, тому при придатна для утримання в налюдаріуме і 

вологому тераріумі.  
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Nesaea pedicellata 

Незе педіцелата 

Акваріум, палюдариум, вологий 

тераріум  

Ареал: Африка: Танзанія, Мозамбік  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 50 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2 12 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: живцюванням  
 

 

На батьківщині незе педіцелата про израстается на болотах і в тимчасово 

утворюються пересихаючих у доїм. Може розвиватися як під в одою, так і в 

напівводних стані. Вперше з'явилася в Акварени умах любителів в 80-ті р 

минулого ве ка в США. До сих пір дане рас тен ие мало відомо, рідко зустріч 

ється у продажу, хоча його зміст не складно, особливо в палюдариуме і 

вологому тераріумі. Оскільки рас тение швидко розвивається і стріл мится 

«вийти» за поверхню води, культивувати його краще у великих акваріумах.  
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Nitella flexilis 

Блестянка гнучка (Нітелла флексіліс) 

 

Блестянкі відносяться до сімейства Ха ровие (Characeae). Блестянка 

гнучка вст речается в Європі, Азії і Північ ної Америці, виростаючи в товщі 

води ставків, стариць річок і невеликих озер. Рослина являє собою зарості 

переплутаних темно-зеле ни х склоподібних ниток. У акваріуми мист ике 

використовується в якості суб страта для нересту рибок і притулку для 

малюків, декоративного значення практично не має. Блестянка гнучка добре 

себе почуває при яскравому освітленні і при температурі води в інтервалі від 20 
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до 30 ° С. Є з ведення, що пошкоджені стебла блестянки виділяють згубні для 

ікри і мальків речовини, поет му поводитися з нею треба обережно. В акваріум 

Блестянка висаджують навесні в мулистий фунт. На початку літа на стеблах 

з'являються кульки. Вони пов'язані з розмноженням; чоловік скі е - червоні, 

жіночі - жовто-зе ление. Згодом червоні кульки відм ірают, а зелені поступово 

тим нею т і падають на дно. Через визна ленне час з них з'являться нові 

рослини.  

 

Nupharjaponlca 

Кубишка японська (Нуфар японіка) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Японія  

Температура: 10-28 ° С  

Висота: до 80 см  

Місце: задній і середній плани  

Світло: 0,4-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 4-16 ° Н  

Кислотність рН: 5,0-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: діленням кореневища  

 

 

Кубишка японська відносить ся до сімейства кувшінкових ( 

Nymphaeaceae). Переважна біль шинство латаття утворюють листя, пл авающіе 

на поверхні води. Од на до калитка японська, як і неко торие інші види цього 

сімейства, в т ечень довгого часу (декількох років) може формувати толь до 

підводні листя. Це якість по зволяет використовувати її в качес тве 
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аквариумного рослини, правда, резервуари потрібні дуже великі. Відомі кілька 

варітетов кубушки японської. Серед них кра сотої і незвичністю виділяється N. 

japo nica var. rubrotinctum з червоно в ато-коричневими листям і оран жево-

червоними квітками.  

Nymphaea glandulifera 

Латаття залозиста 

акваріум  

Ареал: Південна Америка  

Температура: 24-28 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: передній і середній плани  

Світло: 0,4-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 2 12 ° Н  

Кислотність рН: 6,0-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: діленням кореневища  

Синонім: N. blanda  
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Латаття залозиста виростає в мілководних стоячих добре ос освітленні 

водоймах, грунт яких багатий поживними речовинами. Ця дрібнолиста і 

невисока латаття зам ечательно виглядає в центрі ак ва ріума, підходить навіть 

для невеликих ших домашніх водойм. Плаваючі листя при культивації в 

акваріумі з'являються дуже рідко.  

  

Nymphaea maculata 

Латаття плямиста (Африканський тигровий лотос, Нуфар макула) 

акваріум  

Ареал: Західна Африка  

Температура: 20-30 ° С  

Висота: 45 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  
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Жорсткість води: 4-12 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Nitella flexilis  

Латаття залозиста (Німфея 

гландуліфера)  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: діленням кореневища 

Синонім: N. caerulea  

 

Латаття плямиста - досить з вестное серед акваріумістів рас тение. 

Великим попитом користуються дві її форми. Перша - так називаються ваемий 

тигровий лотос - рослина з зеленим листям, покритими червоними плямами. 

Друга фор ма - рослини з червоними л істья ми, покритими темними плямами. 

Листя завжди підводні, над водою в идаются тільки квітконоси з білі ми 

квітками, які розпускаються вночі. Важливе значення для цієї латаття має 

насиченість грун т а поживними речовинами. Необ ходимо додати в грунт 

суміш глини з торфом або деревне вугілля. Спе ціалістів рекомендують при 

посадці поміщати коріння даного виду кув шинки в горщики.  
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Nymphaea micrantha 

Латаття дрібноквіткова (Німфея дрібноквіткова, Н. мікранта) 

Акваріум  

Ареал: Західна Африка  

Температура: 24-28 ° С  

Nymphaea micrantha  

Висота: до 80 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,5-0,6 Вт / л  

Жорсткість води: 1 - 14 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-8,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: діленням кореневища  

 

 

Кувшінка дрібноквіткова, як і біль шинство рослин роду Nymphaea, має 

плаваючі на поверхні води листя. Однак в акваріуми ме листя довгий час 

знаходяться під водою, що дозволяє кукси вати її в домашніх умовах. 

Любителям добре знайомі форми цієї латаття з листям різного забарвлення 

(зеленими, червоними і коричневими). Існує також форма з яскраво-зеленим 

листям, покритими червоно-коричневими плямами. Всі форми культивують в 

акваріумах великих розмірів.  
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Nymphoides aquatica 

Болотноцветник водний (Водяний банан, Німфоідес Акватика) 

акваріум  

Ареал: Субтропічні райони США  

Температура: 25-28 ° С  

Висота: 30 см  

Nymphoides aquatica  

Місце: середній план  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 4-10 ° Н  

Кислотність рН: 7,0-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: дочірніми рослинами  

Синоніми : Anonymos aquatica,  

Limnanthemum aquaticum, Villarsia 

lacunosa  
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Оригінальний зовнішній вигляд це го рослини із сімейства Вахтові ( 

Menyanthaceae) зробив його любимо цем багатьох акваріумістів. У кореня 

болотноцветник водного з'являються освіти, які формою дуже схожі на гроно 

маленьких бананів. Звідси походить одна з назв рослини - Водяний банан. 

Поступово «банани» збіль лічівает в розмірах і змінюють забарвлення з т 

приймально-зеленої до темнокоричневой. Рослина краще ет пухкий, багатий 

живильними в еществ грунт. Якщо є необ ходимость уповільнити утворення 

плаваючих листя, то вносити будь-які добрива в грунт не слід. Болотноцветник 

водний НЕ п ереносіт коливань температу ри і жорсткості води.  

 

Nymphoides ezannoi 

Болотноцветник Ецано (Німфоідес ецано) 
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Акваріум, палюдариум  

Ареал: Африка  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: до 80 см  

Місце: задній план  

Світло: 0.6-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: не вимогливий  

Кислотність рН: 6,5-7,5  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: дочірніми рослинами  
 

 

Растение названо в честь Натураліс та Пере Ецано. Населяє цей боліт н 

оцветнік стоячі і нерідко пере сихающіе водойми. Невибагливий, але дуже не 

любить сильну цирку ляцію води в акваріумі. Популярний у акваріумів завдяки 

гарним квіткам, які під час цвітіння про більной покривають поверхню до м 

ашнего водойми. Дуже добре Бо лотноцветнік Ецано відчуває себе і в 

палюдариуме. Дочірні рослини з корінням з'являються біля основи суцвіть. Їх і 

використовують в якості розсади.  

  

Nymphoides indica 

Болотноцветник індійський (Німфоідіс індійський, Н. індика) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Австралія, Африка, Індія,  

Китай. Нова Зеландія, Японія  

Температура: 20-28 ° С  
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Висота: до 100 см  

Місце: задній план  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 1-8 ° Н  

Кислотність рН: 6,5-7,0  

Швидкість зростання: швидка  

Розмноження: насінням і живцями ванием  

 

Болотноцветник індійський в прир про де нерідко виростає в водоймах, 

підданих значним изме неніям рівня води або навіть час про т часу 

пересихають. Це рас тение не вимогливе до висвітлення і температурних умов. 

В аква ріумах нерідко цвіте. Квітки дуже красиві, з білосніжними лепест ками і 

жовтим зевом. При хороших умовах утримання болотноцветник індійський 

зростає дуже швид ро, і його плаваючі листя можуть покрити всю поверхню 

водойми. Якщо листя, які досягли поверхні, регулярно видаляти, рослина буде 

довгий час формувати тільки підводні листя.  

  

Ottelia alismoides 

Оттеля частуховидний (О. алісмоідес) 
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Акваріум  

Ареал: Азія, Австралія, Африка,  

Південна Європа  

Температура: 18-28 ° С  

Висота: 45 см  

Місце: середній план, центр 

акваріума  

Світло: 0,5-0,7 Вт / л  

не менше 10 год / добу.  

Жорсткість води: 1 -8 ° Н  

Кислотність рН: 5,5-7,0  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: насінням  

Синонім: Stratiotis alismoides  

 

 

Оттеля частуховидний - расті ня з сімейства водокрасових (Hydrocha 

ritaceae) з великими зеленими листками на довгих чорний ках. Листя тягнуться 

вгору і у самій поверхні утворюють потужні за росли, займаючи велику площу. 

Рослина потребує замуленому, багатому поживними речовинами грунті і 

сильному освітленні. Ж їла т Єльне тривалий природний ве освітлення і 

регулярна заміна частини води. При хороших умовах утримання оттеля 

частуховидний коль тет в акваріумі мало не коло ло річної і дає коробочки з 

семі нами. Їх можна зберегти, надівши на коробочки чохол з капрону, і чи 

помістивши в окрему неглубо кую ємність. Таким чином вдається отримати 

життєздатні насіння, що годяться для посіву. Слід пам'ятає ь, що оттеля 

частуховидний до вільно тендітна, і поводитися з нею треба обережно.  



 225 

  

Ottelia brasiliensis 

Оттеля бразильська (О. бразіліенсіс) 

акваріум  

Ареал: Аргентина, Бразилія, 

Парагвай  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: до 150 см  

Місце: середній план, центр 

акваріума  

Світло: 0,5-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 2 14 ° Н  

Кислотність рН: 5,8-7,5  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: насінням  

Синонім: Damasonium 

brasiliensis  

 

Про екологію та утриманні в аква ріумах цієї рослини відомостей дуже 

небагато. Є припущень ня, що для успішної культивації оттеля бразильської 

необхідно до вільно сильне штучне ті чення, яке створити в домашніх умовах 

складно. У природних умовах ця рослина зустрічається на піщаному дні в 

річках з швидкою течією. До того ж в таких річках рівень води зазвичай рез до 

мене е ться. Оттеля бразильська здатна рости на відкритих водних про 

мандрівних під прямими променями жаркого тропічного сонця.  
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Ottelia mesenterium 

оттеля звивиста (О. месентвріум) 

акваріум  

Ареал: Індонезія  

Температура: 25-30 ° С  

Висота: 25 см  

Місце: середній план  

Світло: 0,4-0,7 Вт / л  

Жорсткість води: 2 10 ° Н  

Кислотність рН: 4,5-5,5  

Швидкість зростання: 

повільна  

Розмноження: діленням 

кореневища  

і насінням  

Синонім: Boottia 

mesenterium  

 

 

У природі ареал оттеля ізвіліс тієї невеликий; вона виростає лише в 

декількох озерах індонезійського о Строве Сулавесі. Спроби кукси вати цю 

рослину в домашніх умовах почали вживатися Ottelia mesanterium в ко нце 70-х 

р минулого століття, одна до досі зберігати його в аква ріуме тривалий час не 

вдається. Очевидно, надто вже специфічні вус ловия його місцеперебування, 

воспро вапна які любителям поки не вдається.  

  

Ottelia ovalifolia 
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Оттеля овальнолістмая (Болотяна лілія, оттеля оваліфолія) 

 

 

Про оттеля оваліфолія відомо немн ого. Зустрічається у водоймах Авс 

тралами і Нової Зеландії. У природі виростає в ставках і в болотах (про тсюда і 

повсякденна назва - Бо лотная лілія). Звичайна температура води - 20-26 ° С. Це 

невисока, близько 40с м, рослина невибаглива і деко тивно. Однак, незважаючи 

на настільки за мечательно якості, в акваріуми ма х любителів оттеля 

овальноліст ная зустрічається дуже рідко. Вимагає хо рошего освітлення і 

грунту, наси щенного поживними речовинами. Як і більшість представників 

даного роду розмножується поділом кореневища і насінням.  

Ottelia ulvifolia 

Оттеля ульволістная (О. ульвіфолія) 
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Акваріум  

Ареал: Африка, о. Мадагаскар  

Температура: 22-26 ° С  

Висота: 60 см  

Місце: середній план, центр акваріума  

Світло: 0,5-1,0 Вт / л  

Жорсткість води: не вимоглива  

Кислотність рН: 6,5-8,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: діленням кореневища і 

насінням  

Синонім: Damasonium ulvifolia Ottelia 

ulvifolia  

 

 

Оттелія ульволістная в природі ліг до пристосовується до різних умов 

існування. Може вироб розтане як в ставках і заболочених водоймах, так і в 

річках з досить з мулових плином. Добре почуттю ет себе в м'якій воді, 

непогано росте і в в оді середньої жорсткості. При куль тіваціі рекомендується 

використовувати грунт, насичений поживними вещ естве, і яскраве освітлення. 

Лис тя оттеля цього виду ламкі, через чого транспортування, пересадка і догляд 

за нею вимагають особливої осто рожності. Мабуть, саме тому рослина в 

акваріумах любителів зустрічається досить рідко.  
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Phyllanthus fluitans 

Філлантус плаваючий (Ф. флуітанс) 

акваріум  

Ареал: Південна Америка, Централь  

ная Америка  

Температура: 20-30 ° С  

Висота: 1 2 см  

Місце: поверхню водойми  

Світло: 0,5-1,0 Вт / л  

Не менш 12 год / добу.  

Жорсткість води: 4-12Н "  

Кислотність рН: 5,5-8,0  

Швидкість зростання: повільна  

Розмноження: бічними пагонами 

 

 

Філлантус плаваючий прина длежіт до сімейства Молочайні Phyllanthus 

fluitans (Euphorbiaceae). Практично всі види цього сімейства ростуть на суші. 

Цей же філ лантус протягом багатьох тисячоліть пристосовував ся до іншого 

існування і став водним рослиною. Він зростив ет в болотах, озерах і старицях 

річок тропічних областей від Мексики д про Бразилію. Це - плаваюче рас 

тение, вільно дрейфує по пов ерхності води. Незважаючи на срав ні тельно 

повільне зростання, при хоро ших умовах утримання Філлантус плаваючий 

розростається настільки, що може сильно затінити акваріум. Що б цього не 

сталося, його регу лярні проріджують.  
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Physostegia purpurea 

Фізоствгія пурпурна (Ф. пурпуреа) 

 

Фізостегія пурпурна - болотяна рослина з сімейства Губоцвіті (L 

aminaceae). Широко распростране на в Північній Америці. Населяє за 

болоченние місцевості і прибережні ділянки водойм. Рослина більш пр ігодно 

для культивування в палюдариуме, проте цілком пригод але і для вирощування 

в акваріумі. Під водою Фізостегія розвивається дуже повільно. Для її 

процвітання необхідні грунт, багатий поживними речовинами, і інтенсив ное 

освітлення. Рекомендується також підвищений вміст у воді уг ле кислого газу. 

До жорсткості і киць лотності води цей вид належить індиферентно.  
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Pistia stratiotes 

Пістія телорезовідная (Водний салат, Пістія стратіотес) 

Акваріум, палюдариум  

Ареал: Австралія та 

Океанія, Азія,  

Америка, Африка  

Температура: 22-30 ° С  

Висота: 15 см в 

акваріумі, 25 см в  

палюдариуме  

Місце: плаваюче  

Світло: 0,4-0,8 Вт / л  

Жорсткість води: 2-

19Н0  

Кислотність рН: 6,0-9,0  

Швидкість зростання: 

середня  

Розмноження: 

дочірніми пагонами  

 

 

Пісті телорезовідная описана Кар лом Линнеем в 1753 г . Це дуже ін тер 

есное рослина з сімейства Аро ідние (Агасеае) можна вирощувати ка до в 

акваріумі, так і в палюдарі розумі. В акваріумі його культивують як 

плаваючого по поверх ності вод и. Довгі коріння піс тії служать прекрасним 

притулком дл я мальків і боязких рибок, очищаючи ють воду від найдрібніших 

органічних речовин. Необхідна регулярна (раз в 2-3 місяці) заміна частини 
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води. У палюдариуме рослина укорінюють в фунті, багату на поживні ими ве щ 

естве. Вкорінена пистия ста нови ться більшою, її зріст - ін інтенсивності.  

  

Pogostemon helferi 

Погостемон Хелфер (Маленька зірка) 

Акваріум  

Ареал: Південно-Східна Азія  

Температура: 22-28 ° С  

Висота: 10 см  

Місце: передній план  

Світло: не вимогливий  

Жорсткість води: не вимогливий  

Кислотність рН: 6,0-7,5  

Швидкість зростання: середня  

Розмноження: бічними пагонами  
 

 

Погостемон Хелфер, рослина з сімейства Губоцвіті {Lctmiaceae), вперше 

був виявлений в водоймах Таїланду, причому порівняй тельно НЕ давно. 

Місцеві жителі називають PisHia stratiotes Pogostemon helferi ця рослина 

«маленькою зіркою». Вивезене до Європи, воно довелося по душі любителям 

акваріумів з- за свого незвичайного зовнішнього вигляду. Кучеряві листя 

темно-зеленого ц вета, скомпанован у вигляді мно гол учевой зірки, виділяють 

ногосте мон з усіх маленьких авкваріумних рослин переднього плану. Оскільки 

погостемон з'явився в акваріумах тільки в останні роки, відомості про умови 

його культивації д оволь але суперечливі. Передбачається, що рослина 

невибаглива, може р Асті як в м'якій, так і в жорсткій воді, виживає навіть в 
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півтіні на будь-якому фунті. Однак для про Цветанов йому потрібні грунт, 

багатий поживними речовинами, хороше освітлення і підвищений утримуючи 

ня в воді вуглекислого газу. Слід п омніть, що погостемон несовмес тім з 

травоїдними рибами, які охоче поїдають його соковиті листя.  

  

Potamogeton crispus 

Рдест кучерявий (Потамогетон Криспус) 

Акваріум  

Ареал: виростає повсюдно  

Температура: 10-25 ° С  

Висота: понад 200 см  

Місце: середній і задній 

плани  

Світло: не вимогливий  

Жорсткість води: не 

вимогливий  

Кислотність рН: не 

вимогливий  

Швидкість зростання: 

швидка  

Розмноження: вегетативне 

і насінням  

Синонім: P. serratus  

 

Рдестових (Potamogetonaceoe) широко пре дставлени переважно в розумі 

ре нних і навіть холодних кліматічес ких зонах обох півкуль Землі. Рід Рдест 
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(Potamogeton) містить близько 100 видів, деякі з яких звичайні і для водойм 

Росії. Рдест кучерявий був вперше описаний Карлом Ліннеєм в 1753 році. 

Виростає в стоячих і повільно поточних водах на глибині до 3,5 м . Рослина 

повністю занурений але в у ду, але в період цвітіння над по верхн остю 

з'являються його квітконоси. РДЕ ст невибагливий, процвітає прак ти но при 

будь-яких умовах. Легко переносить значне зниження темп ератури, добре 

росте в Акварени умах без підігріву і додаткового освітлення. Розростається 

дуже швидко, вимагає регулярного проріджування. Ідеал ьно підходить для 

водойм, в ко торих містять холодноводних риб.  

 

Potamogeton densus 

Рдест густий (Потамогетон денсус) 

акваріум 

Ареал: Азія, Європа, Північна 

Африка 

Температура: 15-22 ° С 

Висота: понад 40 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 4-12 Нс 

Кислотність рН: 7,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: Groenlandia densa 
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Рдест густий виростає в холодно водних водоймах, а тому підходить д ля 

змісту в таких же Акварени умах. Дуже добре відчуває себе при температурі 

близько 20 ° С, спокійно перен осі г її зниження до 10-12 гра дусо в. Неодмінна 

умова для куль тив ювання цієї рослини - інтенсивність сивная освітленість і 

тривалий, не менше 12 годин, світловий день. 

 

Potamogeton gayi 

Рдест Гайя 

Акваріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,4-0,5 Вт / л 

Жорсткість води: 2 12Н ° 

Кислотність рН: 6,0-7,2 

Швидкість зростання: 

швидка 

Розмноження: 

живцюванням 
 

 

Рід ина цієї рослини - стежки етичні і субтропічні області Південної 

Америки. Про його місцях оби тания в природі відомо небагато: імовірно, 

вважає за краще неглибокі, добре прогріваються і освітлювані водойми без 

течії. У домашніх умовах непрітя потім на внутрішню ле н, відмінно підходить 

для нересту вих акваріумів. У великих резервуа рах висаджують групами на 
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задньому плані. Грунт повинен бути багатим поживними речовинами. Для 

створення оптимальних умов необ ходимо інтенсивне освітлення. 

 

Potamogeton perfoliatus 

рдест пронзеннолистная (Потамогетон перфолятус) 

Акваріум 

Ареал: виростає повсюдно 

Температура: 15-20 ° С 

Висота: до 200 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 5-12 Н ° 

Кислотність рН: 7,0-8,0 

Швидкість зростання: 

швидка 

Розмноження: дочірніми 

пагонами, живцюванням 

Синоніми: P. amplexicaulis, 

P. bupleuroides Potamog eton 

perfoliatus 

 

 

Рдест пронзеннолистная - одне з найпоширеніших у світі вод них рослин. 

Його можна зустріти пра ктіческі в будь-яких водоймах, вклю чаю солонуваті 

озера. Віддає перевагу легкий піщаний груш, насичений пі тательнимі 

речовинами. У Акварени розум е з вирощуванням рдеста сложнос тей немає. 

Інтенсивному росту способс твуют яскраве освітлення і підвищений вміст у 
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воді вуглекислого газу. Це красиве і невибаглива, легко розмножується 

рослина рекомен дметься аквариумистам-новачкам. 

 

Potamogeton pusillu s 

Рдест маленький (Потамогетон пусіліс) 

акваріум 

Ареал: виростає повсюдно 

Температура: 15-22 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-12 Н ° 

Potamogeton pusillus 

Кислотність рН: 6,5-7,5 

Швидкість зростання: 

швидка 

Розмноження: дочірніми 

пагонами,живцюванням 

Синонім: P. berchtoldii 

 

 

Це росли ие в США називають маленьким бур'яном водойм. Ма льон 

ький цей рдест тільки по назва нию, а насправді сягає метра в довжину і 

завдяки непріхотлівос ти, життєстійкості і інтенсивному р осту швидко 

заполоняє будь під доїм, витісняючи інші види, заважаючи су доходству і 
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рибництва. В аква ріумах любителів Рдест маленький зустрічається рідко, 

можливо, тому що н е так гарний, як інші раст ення цього роду. 

 

Proserpin aca palustris 

Прозерпинака болотна (Прозерпинака палюстріс) 

Акваріум 

Ареал: Північна 

Америка, Південна 

Америка 

Температура: 10-28 ° С 

Висота: 40 см 

Місце: центр акваріума 

Світло: 0, 7-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: 2-8 Н 

° 

Кислотність рН: 5,0-7,5 

Швидкість зростання: 

повільна 

Розмноження: 

живцюванням 

 

 

Прозерпинака болотна відноситься до сімейства Сланоягодніковие (H 

aloragaceae). Вперше була обна Ружена на кубинському острові Ісла де Ла 

Ювентуд, пізніше з'ясували, ч то вона досить широко розповсюдження країни 

на Американському конті нентов. У США Прозерпинака відома під назвою 

«Русалчин бур'ян». У домашніх водоймах це своєрідна різний рослина 
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потребує дуже сі льоном освітленні - якщо світла до статочно, листя його 

набувають гарний мідний відтінок. 

Ranunculus lingua 

Лютик язиковідние (Лютик довголистої, Ранункулус лінгва) 

 

Лютик язиковідние прина длежіт до сімейства Лютикова (Ranunculaceae). 

Рослина распро з Тран в Європі і Азії, у мно г їх регіонах вважається рідкісним 

ви будинок, охороняється. Виростає на мілководді водойм без течії, по їх 

берегах, в заболочений них міс тності. В акваріумах любителів міститься 

варітет Лютик водяний (П. Lingua var. aguatilis), що досягає 70- 80 см висоти. 
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Цей різновид Лютик язиковідние є водним рослиною з зануренням ми і 

плаваючими на поверхні листям. Взимку плаваючі листя відмирає. До умов 

утримання Лютик водяний не вимогливий, але вважає за краще грунт, 

насичений поживними речовинами. Размно ж ается вегетативно, простим 

справі ням розрослося куща. У природі Риччия плаваюча (се мейства Річчіевие 

- Ricciaceae) вільно плаває на поверхні в оди. Японський аквадизайнер Такаші 

Амано зазначив, що Річчі мо же т виростати і під водою, уце п'ючи за нерівні 

поверхні каменів або корчів. Це спостереження п одвігло його на цікавий 

експери рімент - закріпити Річчі на дні акваріума за допомогою рибальської 

волосіні або капронової нитки. Таким чином в акваріумах любителів з'явилися 

дивовижно красиві газони з Річчі. До вус ловіям куль тіваціі рослина не 

вимогливо, але найкраще почувається при підвищеному вмісті у воді уг 

лекіслого газу. Плаваюча форма оч ень корисна в акваріумах з жваво родяться 

рибками, будучи для їх малюків відмінним укриттям. 

 

Ricciocarpus natans 

Річіякарпус плаваючий (Р. натанс) 

акваріум 

Ареал: виростає повсюдно 

Температура: 10-28 ° С 

Висота: близько 5 см 

Місце: плаваюче, передній план 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: 5,0-8,0 
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Швидкість зростання: середня 

Розмноження: вегетативне 

 

 

 

Ще один представник сімейства Річчіевие, зустрічається в природі 

набагато рідше попереднього виду. Культивується, в основному, в палюдариум 

і водних оранжереях, так як потребує підвищеної вологості повітря. У зв'язку з 

цим аквариумистами використовується Нечас-Ricciocarpus natans то - 

«парниковий ефект» в акваріумі створити не просто. 
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Rorippa aquatica 

Жерушнік водний (Роріппа Акватика) 

Акваріум 

Ареал: Північна Америка 

Температура: 18-26 ° С 

Висота: 25 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,5-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: 7-17Н ° 

Кислотність рН: 6,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: Armoracea aquatica 

 

 

Жерушнік водний належить до се мейства Хрест оцветние (Brassicaceae). 

Це невисока зимостійка болотяна рослина, в культурі застосовується для 

прикраси декоративних ставків. Однак жерушнік відмінно відчуває себе і в 

акваріумі. Правда, в домаш них умовах він виростає значитель але нижче, ніж 

під відкритим небом і використовується як рослина перед нього плану. Може 

культивуватися в неподогреваемих акваріумах, промінь ше відчуває себе при 

природному сонячному освітленні. 
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Rotala indica 

Ротала індійська (Р. круглолиста, Р. індика) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: 20-30 ° С 

Висота: 25 см 

Місце: біля торцевих стінок 

Світло: 0,6-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: менше 8Н ° 

Килотність рН: 5,0-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: R. roundifolia 

 

 

Ротала індійська представляє се мейства Дербенниковиє (Lythraceae). 

Виростає в заболочених міс тності, може існувати і як водне, і як напівводна 

рослина. Культивують роталу в тропічес ких акваріумах або палюдариум. 

Рослина віддає перевагу чисту воду, погано переносить її помутніння. 

Необхідні регулярне чищення ак Вариум і заміна частини води. При недо 

статки світла ротала втрачає деко рат івние якості, сильно витягаючи ється і 

блякне. Світловий день повинен тривати не мен її 12 годин. 
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Rotala macrandra 

Ротала крупнотичінковая (Р. макрандра) 

акваріум 

Ареал: Індія 

Температура: 24-30 "С 

Висота: до 50 см 

Місце: передній план 

Світло: 0,7-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: до 8Н ° 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: 

середня 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: Ameletia 

rotundifolia 

 

 

Ротала крупнотичінковая - одне з найбільш вибагливих та складних ак 

варіумних рослин. Проте, її до расота привертає увагу люби тел їй. Вирощують 

цю роталу в тро п іческого акваріумах при оптималь ної температурі близько 

30 ° С. Рослина потребує дуже яскравому освітленні і грунті, багатому 

поживними ве ществами. Однак при таких умо вах бурхливо розвиваються 

мікроводорос чи, які для Роталія смертельні. Крім того, це ніжне рослина не 

переносить перебування на повітрі. дотик до нього людських па льцев також 

може завдати непоправної шкоди. 
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Rotala wallichii 

Ротала Валліха (Червона майака) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-6Н0 

Кислотність рН: 5,0-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: Hydrolythrum wallichii 

 

 

Ротала Валліха названа в честь натура листа Натаніела Валліха (1786-

1854), що досліджував флору Південно-Вистачає ної Азії. Це длінностебельноє 

рослина з вузькими лісточ ками розо ватого кольору. Зростає як в грунті, так і 

вільно плавають у товщі води. Для культивації цієї Роталія немає необхідності 

у великих ємностях, наоб орот, найкраще рослина чувс твует себе в шарі води 

товщиною всього 25-30см. До умов содер жания тре бовательно: обов'язкові 

інтенсивне освітлення, м'яка вода, регулярна за міна частини її, підвищений 

содер жан ие вуглекислого газу, відсутність м і кроводорослей. 
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Sagittaria graminea 

Стрілиця злаковий (Сагіттаріі злакова, С. грамінеа) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Північна Америка 

Температура: 15-20 ° С 

Висота: до 120 см 

Місце: задній план 

Світло: 0,3-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 5-15Н ° 

Кислотність рН: 6,5-7,5 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: вегетативне і 

насінням 

 

 

Стрілиця злаковий виростає н а болотах і в заболочених водо емах США, 

поширився по всій Північній Америці, культивується в штучних водоймах 

Європи та Азії. Першими на його декоратив ні якості і життєстійкість про б 

ратілі увагу англійці, на початку XI X ст. вивізши рослина на Туман ний 

Альбіон. У домашніх умовах ви рощувати цей стрелолист в круп ни х 

акваріумах, та й то лише моло Диє екземпляри, і в палюдариум. Рослина не 

вимагає особливого догляду, але потребує природному, ба кові, сонячному 

освітленні. 
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Sagittaria platyphylla 

Стрілиця широколистий (Сагіттаріі широколистная, С. платіфілла, 

Японка) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: Північна Америка, Азія 

Температура: 20-30 ° С 

Висота: до 50 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 2-8 Н ° 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: відводками 

Батьківщина цієї рослини із сімейства 

 

 

Частуховие (Alismataceae) - Північ ная Америка. Різними шляхами 

стрелолист потрапив у водойми Південної Америки і Азії (звідки і повсякденне 

зв вання - Японка). У природі Стре лоліст широколистий виростає в 

заболочених водоймах на грунті, багатою поживними речовинами. У домашніх 

умовах він непріхот лів, добре вкорінюється в грунті і «сидить» в ньому дуже 

міцно. Цю про Собене помітили акваріуміс ти і нерідко використовують 

стрелолист дл я прикраси резервуарів, в кото р их містяться риє рибки. 

Розмножується Стрілиця шіроколіс тний відводками, що утворюються на 

повзучих пагонах. 
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Sagittaria subulata 

Стрілиця шиловидний (Сагитария шіловідная, С. субулата) 

Акваріум, палюдариум 

Ареал: США 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: до 50 см 

Місце: передній і середній 

плани 

Світло: не вимогливий 

Жорсткість води: не 

вимогливий 

Кислотність рН: 6,0-9,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: відводками 

Синонім: S. lorata 

 

 

У природі Стрілиця шиловидний виростає в болотах і старицях річок, 

уникаючи водойм з помітним плином. Вважається одним з найбільш вдалих 

рослин для початківців акваріумістів - невибагливий, гарний, легко 

розмножується. Обов'язкова умова його змісту - внесення під корінці 

додаткової підгодівлі. Це може бути торф або шматочки глини. Існують кілька 

форм цього виду, що відрізняються, перш за все, по висоті. Найвідоміші з них: 

S. subulata var gracillima, ви  сотої до 120 см; S. subulata var lorata, до 30 см; S. 

subulata varnatans, до 50 см. форма S. subulata varpusilla, мабуть, найнижча, це 

рас тение подхо д ит для створення галявини на пере днем плані акваріума. 
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Salvinia auriculata 

сальвінія вухата (С. ушковидная, С. аурікулата) 

акваріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 20-27 ° С 

Висота: до 6 см 

Місце: поверхню 

акваріума 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: 5-12 Н ° 

Кислотність рН: 6,0-7,0 

Швидкість зростання: 

повільна 

Розмноження: пагонами 

Синонім: S. rotundifolia 

 

 

З Альвіна вухата - плаваючий па Поротников з сімейства Сальвініевие 

(Salviniaceae). Виростає в позбавлених течії озерах і старицях річок. У цієї 

рослини відсутній коренева система. Те, що багато хто сприймає за корінь, - не 

що інше, як опущений вниз і сильно розчленований листок. З Альвіна любить 

яскраве верхнє ос вещеніе, тепле і вологе повітря. Погано переносить капели, 

які міг ут падати на рослину зі скла-кришки акваріума. Сальвінія дуже корисна 

як відмінне притулок для ма льков і боязких видів рибок. «Ра ботает» Сальвінія 

вухата і як в одяной фільтр, який поглинає мілину чайшего органічні частки. 
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Salvinia cucullata 

Сальвінія клобучковая Індо-малайська (С. кукуллата) 

акваріум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: 20-30 ° С 

Висота: 2 см 

Місце: поверхню акваріума 

Світло: 0,5-0,6 Вт / л 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: пагонами 

 

 

Сальвінія клобучковая - близька родичка попереднього вигляду. Її 

конусоподібні плаваючі листочки покриті дрібними волоска ми, що 

перешкоджають їх на мока нию. Це для рослини дуже важливо, по скільки саме 

через листя відбу ходять процеси фотосинтезу і ди х ания. Умови утримання 
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приклад але т акі ж, як і у Сальвінії Ушас тієї. Особливу увагу треба звернути 

на неприпустимість потрапляння крапель з верхнього скла акваріума. 

 

Salvinia natans 

Сальвінія плаваюча (С. натанс) 

акваріум 

Ареал: Азія, Європа, Північна Африка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: до 3 см 

Місце: поверхню акваріума 

Світло: 0,6-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 5-11 Н ° 

Кислотність рН: 5,5-7,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 
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Сальвінія плаваюча популярна у акваріумів як невибаглива і дуже 

корисна рослина. Плаваючи на поверхні води, цей папороть нік служить 

укриттям для мальків риб, а також природним затінення їм для тіньолюбних 

мешканців тро пическое домашніх водойм. На його культивації позитивно 

оповіді в аются яскравий верхнє світло і регу лярная заміна частини води. 

Рослина добре реагує на підвищену вологість повітря, яка зазвичай х 

арактерной для шару між поверх але стю води в акваріумі і покриваючи ющим 

його верхнім склом. 

 

Salvinia oblongifolia 

Сальвінія продолговатолістная (С. облонгіфолія) 

акваріум 

Ареал: Бразилія 

Температура: 20-28 ° С 
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Висота: до 15 см 

Місце: поверхню акваріума 

Світло: 0,6-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 5-11 Н ° 

Кислотність рН: 5,5-7,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

 

Родина сальвінії цього виду - вос точні штати Бразилії, де вона віддає 

перевагу добре прогріваються і незатененние водойми без тече н ія. Це один з 

найбільш длінностью бел ьних представників роду. Расті ня рідко зустрічається 

в акваріумах любителів. Як і всі сальвінії, ну ждается регулярної заміни годину 

ти води і вологому повітрі між поверхнею води в акваріумі і покриває його 

склом. 

 

Samolus valerandi 

Самолюс Валеранда (С. звичайний) 
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Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: виростає повсюдно 

Температура: 20-25 ° С 

Висота: до 50 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: не вимогливий 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: S. floribundus 

 

 

Це дуже красиве расті ня з сімейства Прімуловие (Pr imulaceae) виростає 

на боло тах. У домашніх умовах його часто містять в палюдариум і вологих 

тераріумах. Самолюс Валеранда може існувати навіть на піді кіннотників як 

кімнатна рослина. Молоді екземпляри успішно при спосабліваются і до життя 

йод водою. У исажівают Самолюс Валеранда, по мещая рослини в горщики. 

Слід вчить ивать, що стебло і нижні лисиць тя можуть загнивати від 

накопичився у кор ній бруду. В цьому випадку не обхідно обережно видалити 

гниль, а рас тение пересадити на нове місце. 

 

Saururus cernuus 

Заурурус пониклий (3. цернус) 
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Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: Північна Америка 

Температура: 18-25 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 5-30 Н ° 

Кислотність рН: 6,0-9,0 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: S. lucidus 

 

 

Заурурус пониклий виростає н а болотах і у вологому грунті ні зін. 

Раніше ця рослина культивується вали в палюдариум і тераріумах, на 

присадибних участк ах. Порівняй ті льно недавно голландські Акварени умісти 

почали успішно вирощувати Заурурус пониклий в акваріумах. З тримають його 

в горщику з піщано глинистим грунтом. В акваріумі розміщують так, щоб 

рослина було занурене у воду в повному обсязі. Важливо вберегти заурусус від 

прямих сонячних променів і створити вологу атмосферу для його надводної 

частини. 

 

Saururus chinensis 

Заурурус китайський (3. чіненсіс) 
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Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: 20-25 ° С 

Висота: понад 100 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,6-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 5-12 Н ° 

кислотність рН: 6,5-7,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: живцюванням 

 

 

Цей заурусус, так само як і попе щий, частіше кул ьтівіруется в палю д 

аріумах і тераріумах. У Акварени умах любителів він дуже рідкісний. Для 

вирощування в домашніх водоймах підходять тільки молоді рослини висотою 

не більше 25 см. Заурурус ки та йскій в міру зростання можна підрив мовити, 

видаляючи нижню частину стебла і вкорінюючи зрізану верхівку. Це рослина 

застосовується в фармако логії, його екстракт очищає шкіру, сохр аняет в ній 

вологу, має противірусну і протівовоспалі тельним властивостями. 
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Shinnersia rivularis 

Шіннерсія пріручейная (Ш. рівуларіс, Мексиканський дубок, 

Тріхокороніс) 

Палюдариум, вологий 

тераріум, акваріум 

Ареал: Мексика 

Температура: 18-30 ° С 

Висота: 60 см 

Місце: середній і задній 

плани 

Світло: 0,4-1,0 Вт / л 

Жорсткість води: 4-16 Н ° 

Кислотність рН: 5,5-9,0 

Швидкість зростання: 

швидка 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: Trichocoronis 

rivularis 

 

 

Шіннерсія пріручейная відноситься до сімейства Айстрові (Asteraceae). Її 

нау чное назва походить від име ні ботаніка Шіннера {Shimicr) і ла тинского 

rivularis - «жи вущая в ручь ях». Країна, звідки вона родом, і фор ма листя 

рослини дали ще одне ім'я - Мексиканський дубок. Произ р Астана «дубок» в 

невеликих камі ність річках. У домашніх водоймах ця невибаглива і 

життєздатні рослина висаджують в грунт або ос тавляют плавати - добре 
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розвинена до орневая система Шіннерсіі Прир ч енной може отримати все необ 

хідні поживні речовини безпосередньо з води. 

 

  

Spathiphyllum wallisii 

Спатифіллум Уолліса 

Тераріум, акваріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 22-25 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: центр акваріума 

Світло: не вимогливий 

Жорсткість води: 4-12 Н ° 

Кислотність рН: 5,0-7,0 

Швидкість зростання: 

повільна 

Розмноження: діленням куща 

 

 

Спатифіллум Уолліса - декорат івное наземна рослина з сімейства 

Ароїдні (Агасеае), що має безліч садових форм. Широко культивується в 

тераріумах, дуже рідко - в акваріумах. І не тільки тому, що перехід до 

підводного існування досить складний. Розрісся спатифиллум з його широким 

листям-покривалами (spatha по-грецьки - «покривало») за Теняев і витісняє 

інші расті ня , порушуючи баланс акваріума. Сле дить за цим доводиться 

постійно, про резая листя і проріджуючи заріс чи. До того ж, ця рослина 
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чомусь ігнорують травоїдні рибки, навіть не роблячи спроб спробуйте вать 

його на смак. 

 

Spiranthes odorata 

Спірантес запашний (С. одората, Водна орхідея) 

Палюдариум, вологий тераріум, 

акваріум 

Ареал: Південна Америка 

Температура: 25-27 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,2-0,3 Вт / л. не більше 8 год / 

добу. 

Жорсткість води: близько 6 Н ° 

Кислотність рН: 6,0-6,5 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: дочірніми рослинами 

Синонім: S. cernua 

 

 

Рослина із сімейства орхідних (Orchid aceae), що виростає в бо лотістих 

місцевостях тропічної і субтропічної Америки. Спи рантес запашний - 

рідкісний гість в акваріумах любителів. Цей вид вирощують зазвичай у 

вологість них оранжереях, однак, починаючи з 60-х р про шлого століття, 

підпри ються спроби культивувати цю орхідею повністю занурений ної в воду. 

Рослина ніжне, дуже вимоглива до умов сущес твование. Забезпечити 
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найбільший комфорт Водної орхідеї - нелегке завдання. Її рішення по плечу 

тільки досвідченим аквариумистам. 

 

Spirodela polyrhiza 

Многокореннік звичайний (Спіродела багатокореневих, С. поліхіза. 

Ряска гігантська) 

Акваріум 

Ареал: поширений повсюдно 

Температура: 15-20 ° С 

Висота: 4 см 

Місце: поверхню акваріума 

Світло: не вимогливий 

Жорсткість води: 2-30 Н ° 

Кислотність рН: 5,5-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: вегетативне 

Синонім: Lemna polyrrhiza 

 

 

Незважаючи на одне з назв - Ряска г ігантская - це рослина гігантське 

тільки по відношенню до решти п редставітелям даного роду. Належить 

многокореннік до семейс тву ряскової (Lemnaceae), проізрас тане в стоячих 

водоймах і старицях річок в регіонах з помірним клі матом. Служить їжею для 

багатьох водоплавних птахів і раститель ноядних риб. Кожне окреме ра стіна 

являє собою овальний роздутий стебло, функціонально ОНДР як лист, від 

якого від ходять до 16 корінців. Самих лисиць тьев Многокореннік звичайний 

фактично не має. Рослина дуже невибагливо, размножаетс я з неве роятно 
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швидкістю. рекомендується новачкам для утримання в холод новодних 

акваріумах. 

Stratiotes aloides 

Телорез звичайний (Телорез алоевідний, Стратіотіс алоідес) 

акваріум 

Ареал: поширений повсюдно 

Температура: 15-18 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: не вимогливий 

Жорсткість води: 4-8 Н ° 

Кислотність рН: до 7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: відростками 
 

 

Телорез звичайний відно сується до сімейства водокрасових 

(Hydrocharitaceae). Виростає пов про дуже красива рослина в озе рах, старицях 

річок, в ставках. Листя його схожі на листя алое, звідки і видову назву. 

Зазвичай телорез культивують в декоративних пру дах, однак, оскільки ця 

рослина піднімається над поверхнею води тільки під час цвітіння, молоді 

рослини придатні і для вирощено ва нии в акваріумах. Телорез звичайному 

потрібні грунт, наси щенний поживними речовинами, і підвищений вміст у воді 

вуглекислого газу. 
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Tonina fluviatilis 

Тонина річкова (Т. флувіатіліс) 

Акваріум 

Ареал: Центральна Америка, Пдная 

Америка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: 30 см 

Місце: середній план 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Жорсткість води : до 12 H ° 

Кислотність рН: 5,5-7,5 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцюванням 

 

 

Тенина річкова - тропічне боліт але е рослина з жовто-зеленими лисиць 

тя ми. Існує безліч його ва ри тів, званих зазвичай по міс тності, в якій вони 

ростуть. В акваріумах культивувати Тонину ре чную почали японці, потім 

рослина стало популярним в Сполучений н их Штатах. Тонина дуже требова 

тел ьна до умов утримання, пото му не рекомендується новачкам. 
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Trapa natans 

Водяний горіх (Плаваючий рогульник, Чилім плаваючий, Чортів 

горіх, Трапа натанс) 

акваріум 

Ареал: Африка, Євразія, аккліматі 

зірованним в Америці, Австралії 

Температура: 15-18 ° С 

Висота: до 100 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: 0,5-0,7 Вт / л 

Жорсткість води: 2-10 Н ° 

Кислотність рН: до 7 

Швидкість зростання: швидка  

 

Розмноження: насінням і дочірніми ми рослинами Це однорічна рослина 

входить в сімейство Рогульніковие (Тгарасеае). Пре дпочітает стоячі і 

слабопроточ ні дрібні водойми, прогріваються з Сонцем: заплавні озера і стари 

ци річок. Виростає повсюдно, але має «плямистий» ареал. В одному і тому ж 

регіоні окремі популяції рослин можуть знаходитися досить далекий про один 

від одного. Чисельність Під дяно го горіха в останні роки в Ріс ці скорочується 

- рослина занесена до Червоної книги. Водяний горіх може про израстается і 

закоренившись в грун ті, і плаваючи в воді. В останньому випадку його листя з 

роздутими черешками утворюють плаваючу на поверхні води розетку. Саме ці 

черешки, заповнені повітрям, підтримують розетки на поверхні. В культурі 

зазвичай використовується для прикраси присадибних ставків, горіхи йдуть в 

їжу. Культивується у великих акваріумах, як правило, рослина вирощують 
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вкоріненим в фунт. На один акваріум досить одного примірника горіха. 

Висаджують ра сте ня чи бо на задньому плані, або в цент ре водойми. Водяний 

горіх не переносить забрудненої води, тому потрібно регулярна заміна її 

частини. 

Utricularia gibba 

Пухирчатка горбата (Утрікулярія Гибба) 

Акваріум 

Ареал: Австралія, Азія, Африка, 

Європа 

Температура: 15-30 ° С 

Висота: до 50 см 

Місце: передній і середній плани 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 2-30 Н ° 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: живцюванням 

Синонім: U. Foliosa 

 

 

Пухирчатка горбата принадле жит сімейства пузирчаткових 

(Lentibulariaceae). Багато рослин це го сімейства відносяться до так на зувати 

рослинам-хижакам. На листі пузирчаток знаходяться численні округлі 

бульбашки - чечевідние освіти діа метром менш 4 мм . Близько цих лов чих 

органів розташовані тонкі вирости. Коли їх стосується невеликий рачок, вигин 

стінок бульбашки різко змінюється. В результаті видобуток разом з невеликим 

об'ємом води букваль але засмоктується всередину. Тому великі види 
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пузирчаток представляють серйозну небезпеку для малюків. Дрібні ж 

пухирчатки дл я мешканців акваріумів безопас ни, крім того, вони невибагливі 

і красиві. Саме така Пузир чатка горбата. Її ловчі бульбашки не тільки не 

становлять небез ти для малюків, а й служать для них у покриттям. У рослини 

тонкі, гинув до ие, схожі на волосся стебла, до торие покриті безліччю вузьких 

листя з бульбашками. Розростається П узирчатка горбата досить бис тро, 

утворюючи зарості вигадливої форми, які нагадують зарості Річчі . 

 

Utricularia graminifolia 

Пухирчатка траволистний (Утрікулярія грамініліфолія) 

акваріум 

Ареал: Азія 

Температура: 16-28 ° С 

Висота: 5 см 

Місце: передній план 

Світло: не вимоЯлива 

Жорсткість води: 4-15 Н ° 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням 
 

 

Ця пухирчатка - одна з найбільш крейда ких, ідеально підходить в якості 

ра стіни переднього плану. Її прос то розмножувати живцями - шматками 

стебел. Їх зазвичай висаджують ря до м один з одним в центрі Акварени розуму 

або у передньої стінки. Живці б истро вкорінюються і утворюють ра дме очей 
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галявину чудового яскраво зеленого кольору. Рослина не тре бовательно до 

умов утримання, хоча чуйне на збільшення кількості вуглекислого газу у воді. 

 

  

Utricularia minor 

Пухирчатка мала (Утрікулярія мінор) 

Акваріум 

Ареал: Європа, Північна Африка 

Температура: 15-22 ° С 

Висота: 25 см 

Місце: передній план 

Свіло: не вимоглива 

Жорсткість води: 2-8 Н ° 

Кислотність рН: 6,5-7,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: вегетативне 

 

 

Це багаторічна, яке плаває у повер хности води рослина. У пухирчатка 

малої ниткоподібний стебло ориги нального блідо-фісташки кольору з дуже 

маленькими листям. Вид широко поширений в європейській частині Р оссии, 

зустрічається в озерах, бо лотах , канавах та інших стоячих водо емах . Рослина 

дуже корисно для ак Вариум: постачає воду киснем, служить притулком для 

мальків. 
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Utricularia vulgaris 

Пухирчатка звичайна (Утрікулярія Булгаріс) 

акваріум 

Ареал: Африка, Європа, 

Північна Америка 

Температура: 15-18 ° С 

Висота: до 200 см 

Світло: 0,4-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: 2-7 Н ° 

Кислотність рН: 5,0-6,0 

Швидкість зростання: 

швидка 

Розмноження: вегетативне 

 

 

Пухирчатка звичайна - сво бодні плаваюча рослина-хижак. У природі 

тримається неглибоко в воді і зазвичай плаває у її поверхні. П узирькі на 

листках є уст ройством для лову дрібних водних тварин, аж до мальків риб. Е 

той спосіб харчування рослини про назовні в 1874 г . професор Кон, п озже 

пухирчатку ретельно дослі довал Чарльз Дарвін. Пухирчатка отл ічно відчуває 

себе в акваріумі влітку, взимку ж дорослі екземп ляри відмирають. Можна 

зберегти в окремій посудині з в одою зимуючі бруньки, що утворюються на кін 

цях стебел. З настанням весни нирки проростають і перетворюються в молоді 

рослини. Для утримання пухирчатки в акваріумі потрібно бо гатая киснем вода, 

желатель але природне освітлення. У природі Пухирчатка звичайна досить 

красиво цвіте. Її гілочки утворюють щось на зразок плаваючою платформи, над 
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якою піднімаються то нкіе квітконоси. Квітки нагадуючи ють формою квіти 

лев'ячого зіва; вони запилюються літаючими комахами. 

 

Vallisneria americana 

Валліснерія американська 

акваріум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: 18-28 ° С 

Висота: понад 100 см 

Місце: задній план 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: до 12 Н ° 

Кислотність рН: 6,0-9,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: прикореневими 

нащадками 

Синоніми : V. asiatica, V. 

contortionist, V. gigantean, V. 

neotropicalis, V. spiralis 
 

 

Валліснерія американська відно сується до сімейства водокрасових ( 

Hydrocharitaceae). Це дуже просте в змісті, невибаглива р Асте ня. Через свої 

розміри більше підходить для великих домашніх під доїм, однак якщо вчасно 

під різати стебла, цілком може культивується оваться в ємностях середнього 

об'єк ем а. Валліснерія американська име ет два дуже відомих вариетету. У 

americana var . americana - так називаються ва ється гігантська валліснерія; ши 
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рина її листя досягає 2 см , а дли на - 2,2 м . Цей варітет поширений та території 

Океанії та Південно У стічної Азії. Другий варітет - У americana var. biwaensis - 

відрізняється спірально закрученими листками довжиною до 40 50 см . 

Поширений в Японії. Обидві валлиснерии затінюють акваріум своїми листами, 

пагонами по поверхні води. Утворені зарості необхідно проріджувати. 

 

Vescicularia dubyana 

Везікулярія Дуби (Мох яванський) 

Акваріум, вологий тераріум 

Ареал: Південно-Східна Азія 

Температура: 22-28 ° С 

Висота: 5 см 

Місце: по всьому акваріуму 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: не вимоглива 

Швидкість зростання: повільна 

Розмноження: вегетативне 

Синонім: Hypnum dubyana 

 

 

Везікулярія Дуби, або Мох яванс до ий, відноситься до сімейства 

гіпновий (Нурпасеае). Це цікавіше шиї рослина являє собою переплетення 

ниткоподібних стебел т приймально-зеленого кольору, прикреп ляющая до 

каменів і корчів. Дорослі рослини утворюють дуже красиві зарості, службовці 

притулком для мальків і боязких ри бо к. Ці зарості можуть бути і субстратом 

для нересту. Ніжну зе лінь Яванська моху охоче поїдають травоїдні риби, 
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особливо африканські цихліди. Мох дуже невибагливий, користується 

величезною популярністю у любителів водних ріума. Легко розмножується 

самим простим способом: достатньо від щ іпнуть маленький шматочок і осту 

вити його в воді, навіть не притискаючи до дна або каменю, щоб отримати нову 

рослину. Яванський мох часто ис користується для того, щоб укра ша ть 

декоративні корчі і каміння, приховувати опалювальні і повітроочисні 

установки в домаш них водоймах. 

Wolffia arrhiza 

Вольфія бескорневая (В. аррхіза, Ряска бескорневая) 

акваріум 

Ареал: Африка, Азія, 

Європа, Пдная Америка 

Температура: 15-22 ° С 

Висота: 0,1 см 

Місце: поверхню 

акваріума 

Світло: 0,5-0,8 Вт / л 

Жорсткість води: не 

вимоглива 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: 

швидка 

Розмноження: 

вегетативне 

Синонім: Lemna arrhiza 
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Вольфія бескорневая з сімейства ряскової (Lemmceae) є найменшим 

квітковим рослин їм в світі. Цю ряску, вельми нетрах бовательную до умов 

утримуючи ня, можна вирощувати в помірно теплому і тропічному акваріумах. 

Для Вольф необхідна регуляр на я заміна частини води. Якщо на по ве рхності 

води в акваріумі образу ється бактеріальна плівка, рослина гине. Щоб уникнути 

такої небезпеки, необхідно організувати циркуляцію води, на давати їй 

застоюватися. Вольфія бескорневая служить ласою поживою для багатьох 

рослиноїдних риб. Рослина б будів розростається, поповнюючи «пі та тільні 

запаси» природним пу тим. Проте, про всяк випадок бажано мати невеликий 

запас рослин у водоймі, де відсутні рибки-вегетаріанці. 

 

Wolffiellafloridana 

Вольфіелла Флоріди 

акваріум 

Ареал: Південь США 

Температура: 15-25 ° С 

Висота: 0,8 см 

Місце: поверхню акваріума 

Світло: 0,6-0,9 Вт / л 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: швидка 

Розмноження: вегетативне 

 

 

Вольфіелла Флоріди дуже по Хожа на описаний вище вид. Та й умови 

утримання у них приблизно однакові. Так само, як і вольфія бескорневая, ця 
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ряска потребує ся в постійній циркуляції води на поверхні акваріума. Сліду ет 

пам'ятати, що вольфіелла вкрай болісно реагує на препарати, що знищують 

мікроводорості. П оетому в акваріумах, де вирощено ва ється вольфіелла, 

боротися з мік роводорослямі краще за допомогою ра стіни, які є естест 

веннимі фільтрами. 

 

Zosterella dubia 

Зостерела сумнівна (3. дубія, гетерантера Зімніть кові) 

акваріум 

Ареал: Північна Америка, Цент 

ральная Америка 

Температура: 20-28 ° С 

Висота: 50 см 

Місце: середній і задній плани 

Світло: не вимоглива 

Жорсткість води: не вимоглива 

Кислотність рН: 5,0-8,0 

Швидкість зростання: середня 

Розмноження: живцюванням 

Синоніми: Commelina dubia, 

Heteranthera dubia 
 

 

Рослина відноситься до сімейства Понт едеріевие (Pontederiaceae). Зос 

Тереля сумнівна зовні дуже схожа на Герантеру разнолістная (Heteran thera 

zosterifolia), однак зна ве най її останньої. Акваріумістам невибаглива і життє 

стійка зостерела відома здавна. Ця рослина підходить для начи нающіх 
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акваріумістів, оскільки зростає як в м'якій, так і в жорсткій воді, при яскравому 

освітленні і в тіні, легко переносить зниження темпера тури до 10 ° С. Для 

розмноження досить зрізати верхівку дорослої рослини і висадити її в грунт. 
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ВИБІР І РОЗТАШУВАННЯ РОСЛИН 

 

При створенні акваріума слід дотримуватися кількох нескладних правил. 

В ідеалі кожен акваріум імітує ділянку природної водойми. Від його 

температурного режиму в ос новному і буде залежати вибір потрібних рослин. 

Не потрібно особливо акцентувати увагу на те, що для холодноводного 

акваріума потрібні свої види водоростей, а для тропічного свої. Це очевидно. 

Відповідні списки існують в кінці книги, ними необхідно вос користуватися як 

довід очним матеріалом. Важливо інше. 

Задній план: гигрофила 

Задній план: альтернвнтера 

Середній план: яванський папороть мікросоріум 

Середній план: бакопа 

Передній план: щитолистник 

Правильно організований акваріум. 

Рослини в акваріумі не повинні представляти собою хаотично 

розташоване безліч різних видів. Перш ніж вибирати і тим більше садити 

рослини, намалюйте план акваріума. 

У задній і бічних стінок повинні розташовуватися найбільш високорослі 

види. У передньої стінки - самі низькорослі. Тут вони не будуть загороджувати 

огляд і разом з тим прикрасять передній план. В цілому, акваріум з його 

водоростями і, віз можна, корчами або камінням дол дружин нагадувати 

своєрідну «театральну сцену» з майстерно розташованими декораціями. 
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Тільки тоді він буде справляти враження частини природної водойми. 

Якщо рослини заднього плану не цілком закривають задню стінку акваріума, 

зовні її можна прикрити декоративною ширмою або плівкою із зображенням 

дна відповідного водойми. 

Необхідно також дотримати баланс між кількістю рибок в акваріумі, його 

обсягом і числом рослин. Суворі практичні рекомендації, які оперують літрами, 

дати важко. 

Пам'ятайте лише, що за маленьким акваріумом доглядати важче, ніж за 

великим, оскільки середовище проживання в останньому більш стабільна. 

Уникайте «перенаселення» акваріума рибками. 

У тісноті, навіть при повноцінному харчуванні, сповільнюється їх 

зростання і збільшується ймовірність інфекційних захворювань. Завжди 

вирішуйте баланс «рибки - рослини» на користь останніх. 

Правильно організований акваріум. 

Задня стінка затемнена 

Передній план: епвохаріс 

Задній план: Річчі 

Середній план: яванський папороть мікросоріум 

Передній план: криптокорина 

1. Limnophila aquatica 

2. Ammania gracilis 

3. Crinum natans 

4. Eusteralis stellata 
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5. Echinodorus bleheri 

6. Echinodorus parviflorus 

7. Echinodorus cordifolius 

вода 

8. Echinodorus amazonicus 

9. Myriophyllum aquaticum 

10. Aponogeton ulvaceus 

11. Aponogeton bovinianus 

12. Alternanthera reineckii 

13. Alternanthera rosaefolia 

14. Vallisneria gigantea 

15. Vallisneria spiralis 

16. Cabomba aquatica 

17. Bacopa caroliniana 

18. Bacopa crenata 

19. Anubia lanceolata 

20. Корч 

Для заповнення акваріума цілком можна використовувати водопровідну 

воду. Варто лише пам'ятати, що вона зазвичай хлорується на станціях очистки. 

Великої біди в тому немає, оскільки хлор легко випаровується при 

відстоюванні. Досить витримати воду з-під крана протягом доби в ємності з 

широкою горловиною, і в більшості випадків вона буде цілком придатна для 
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акваріума. Винятки становлять місцевості з дуже ж есткой водою. Для такої 

води ха рактерна підвищена концентрація розчинених в ній мінералів. 

Бульбашка кисню, що утворився в результаті фотосинтезу 

Активне виділення кисню говорить про хороше освітлення 

Достатня кількість рослин забезпечує природну аерацію 

Строго кажучи, жорсткість води визначається всім спектр му розчинених 

в ній солей, од нако для мешканців акваріума найбільш важливе значени е 

мають сполуки кальцію. Кон центрація іонів і визначає так звану карбонатні 

жорсткість води. Вимірюється цей параметр в градусах жорсткості. Один 

градус відповідає 17,8 міліграмам СаСОз в літрі води. У помірній (12-18 

градусів жорсткості) і дуже жорсткій воді (18-30 градусів і вище) погано 

милиться мило; від такої води в чайниках залишається білувата накип. М'яка 

вода має 4-8 градусів жорсткості, дуже м'яка - від 0 до 4. 

Показники жорсткості води, яка тече з-під крана, в кожному конкретному 

регіоні свої, і вони досить стабільні. Відповідну інформацію можна отримати, 

зателефонувавши на водоочисну станцію, або почерпнути з інтренет. Районів з 

дуже жорсткою водою трохи. 

Якщо ви все ж живете саме в такій місцевості, пом'якшить ь воду можна 

досить простим спос Обом. Досить прокип'ятити її і дати відстоятися. Неабияка 

частка солей кальцію при цьому випаде в осад. Якщо обережно злити 2/3 

об'єму, можна отримати набагато більш м'яку воду. Інший спосіб пом'якшення 

води полягає в додаванні в н її торфу. При цьому не обязатель але 

перемішувати торф у воді. Можна потримати в відрі з водою матерчатий 
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кульок з торфом або профільтрувати воду, пропустивши через такий саморобні 

й фільтр. Існують і більш про професійну способи пом'якшення води такі, як 

наприм ер, пропускання її через іонооб менниє колонки, однак ці методи рідко 

доступні аквариумистам-любителям. 

Друга крайність - занадто м'яка вода. З цією проблемою боротися 

простіше. Досить додати в воду 10% -ий розчин хлористого кальцію. При 

внесенні на 1 л води 1 мл такого розчину жорсткість підвищується приблизно 

на 4 градуси. Сел кольку для рослин крім каль ция важливий також і магній, 

воду також слід додавати сульфат магнію ( 50 г в 750 мл води дає 6,7% -ий 

розчин, з яким звертаються так само, як і з 10% -им розчином хлористого 

кальцію ). 

Ще один важливий показник води для акваріумі - її киць лотность (рН). 

Цей параметр вар ірует від 0 до 14 одиниць. Нейтральна вода має значення 

кислотності в інтервалі 6,8-7,2. кислій воді значення рН значно менше 7, в 

лужному - значно більше, ніж 7. Оптимальна кислотність для більшості 

акваріумних рослин - 6,0-8,0 рН. Згаданий вище гідрокарбонат кальцію 

прекрасно «забуферівает» воду , в результаті чого трохи жес ткая вода має 

хороші і, головне, стабільні показання кисл ставитесь. Вода із середньою жес 

ткостью (6-12 градусів) буде мати нейтральну реакцію, а вода з карбонатної 

жорсткістю менше 6 градусів може бути надто кислою. Найпростіший і 

найбільш надійний спосіб під щелачіванія води в акваріумі - додавання питної 

соди ( 0,2-0,5 г / л). Сода має «бу Ферна» властивостями, і навіть при її 

передозуванні кислотність води не піднімається вище 8,4-8,5 рН. Тим не менш, 
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багато акваріумні рослини негатив Івно реагують на надлишок карбо натов в 

воді, тому не слід занадто захоплюватися цим прийомом зниження кислотності. 

На довершення слід додати що найбільш просто визна еліть кислотність 

води в Акварени розумі можна за допомогою звичайних лакмусових папірців. 

Навряд чи варто купувати спеціальний прилад, який вимагає не тільки навичок 

роботи, а й годину тієї калібрування, яка в домаш них умовах скрутна. 

 

ОСВІТЛЕННЯ 

Правильне освітлення в акваріумі - це один з глобальних питань 

акваріумістики. Складений він для розуміння новачків аквариумного ремесла, а 

досвідчені акваріумісти постійно дискутують і сперечаються з приводу 

потужності, спектра і джерел освітлення.  

У даній статті хотілося б розкласти все по поличках, сконцентрувати всю 

інформацію про акваріумному освітленні, і головне постаратися викласти її 

доступно. Так щоб її розуміли всі і новачки, і профі 

Загальні характеристики аквариумного освітлення  

Почати розмову варто з визначення потужності освітлення для того чи 

іншого акваріума.  

ДОВІДКА: Потужність вимірюється в Ватах. Ватт (рус. Скорочення: Вт, 

міжнародне: W) - це одиниця вимірювання потужності в Міжнародній системі 

одиниць (СІ). Названа на честь шотландско-ірландського винахідника Джеймса 

Ватта (рус. Ватта) 

У Рунеті бродять «загальноприйняті» норми потужності освітлення:  

0,1-0,3 Ватт на літр чистого обсягу акваріумний води (далі - «Ватт / л») - 

для водойми без живих акваріумних рослин.  

0,2-0,4 Ватт / л - для утримання тіньолюбних риб (сомів, нічних риб). При 

цьому в акваріумі можна утримувати живі акваріумні рослини, які не 

вимагають сильного освітлення: криптокорини, валліснерія, мох яванський, 
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деякі ехінодоруси, інші.  

0,4-0,5 Ватт / л - підійде для акваріумів з обмеженою кількістю рослин. При 

такому освітленні більшість акваріумних рослин будуть рости, але їх зростання 

сповільниться, а зовнішній вигляд спотворений - рослини будуть тягнуться з 

усіх сил вгору - ближче до джерела освітлення.  

0,5-0,8 Ватт / л - оптимальна освітленість підходяща для красивого, 

декоративного акваріума з живими акваріумними рослинами. 90% рослин 

прекрасно розвиваються і приймають яскраве забарвлення.  

0,8-1 Ватт / л і вище - освітлення необхідне при щільній посадці акваріумних 

рослин або для утримання грунтопокривних рослин. Такі акваріуми 

називаються: голландськими, амановскімі ... акваскейп, одним словом =)  

Для розуміння суті сказаного, давайте подивимося, що ж відбувається з світлом 

при попаданні його в воду! На жаль, інтенсивність освітлення в воді 

невблаганно падає. У воді середньої прозорості, через кожні 10 см. Товщі 

інтенсивність вивчення падає, приблизно на 50%.  
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Чи не складно підрахувати, що якщо у вас, наприклад, освітлення 50 

Ватт, то до дна акваріума висотою 50 см. Доходить всього лише - 12,5 Ватт. 

Саме тому, якщо ви вирішили відтворити акваріум з красивими акваріумними 

рослинами і при цьому не встановлювати потужне освітлення він повинен бути 

якомога нижче.  

Не менш цікаво думку Такаші Амано і ADA , з цього приводу. 

Амановскій підхід до визначення потужності ламп помітно відрізняється від 

загальноприйнятого. Амано однозначно йде від мірила Ватт на літр. За 

характеристиками освітлення акваріумів Такаші Амано, визначено, що 

потужність освітлення (ламп) не залежить прямо пропорційно від обсягу 

водоймища. Наприклад, для маленьких акваріумів Такаші Амано 8 Ватт / л - це 

занадто мало, а для обсягів більш 450л. - 2 Ватта на літр занадто багато. 

Стверджуючи це, Амано виходить з того, що освітленість більше залежить від 

площі поверхні води.  

Крім того, перераховані вище цифри приблизні і умовні. Багато що 

залежить не тільки від ваттності освітлення, але і від параметрів самого 

акваріума (довжина, ширина, висота), від стану акваріумний води і інших 

більш дрібних параметрів: старіння ламп, втрати в покривному склі, нагрівання 

повітря і ін. Більш того, вимірювати в ваттах потужність освітлення - 

некоректно. Адже ця величина, говорить лише про фактичне споживання 

джерелом освітлення електрики, але ні як, про його силі. Коректніше 

вимірювати освітлення в люмен.  

Завершуючи розмову про ватах, який можна продовжувати до 

нескінченності, все далі заглиблюючись у тонкощі і нюанси, слід зазначити ще 

один момент: потужність освітлення - це першочерговий параметри від якого 

слід відштовхуватися при вирішенні питання утримання акваріумних рослин. 

Ніякі УДО (добрива), ні подача СО2 (вуглекислий газ) не врятують ситуацію 

за відсутності належного висвітлення. І справа тут ось в чому.  

Споживання СО2 рослинами безпосередньо залежить від потужності, 

інтенсивності освітлення акваріума. Якщо бути точніше від сумарного денного 
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освітлення. Інтенсивність фотосинтезу акваріумних рослин задається не 

концентрація СО2, ні мікро і макро елементи (УДО), а тільки лише 

ОСВІТЛЕННЯ! І НІЯК НЕ НАВПАКИ!  

Процес фотосинтезу рослин відбувається тільки при наявності енергії 

світла, при цьому рослини перетворять воду, СО2 і поживні речовини (УДО) в 

такни рослини. Якщо в акваріумі немає належного рівня освітлення, 

фотосинтез просто не відбувається, СО2 і УДО залишаються просто 

незатребуваними.  

Коли ж освітлення достатньо, є достатня кількість СО2 і УДО, ви 

отримуєте феноменальний результат - пишний ріст і яскраву зелень! 

Візуальним зовнішньою ознакою фотосинтезу є утворення бульбашок кисню 

на листках рослин через пару годин після включення аквариумного освітлення. 

І це можливо тільки при балансі всіх 3-х факторів: Света + CO2 + УДО. 

Пузиряніе - це перенасичення акваріумний води киснем, який виділяють 

рослини. Це візуальний ознака відмінного фотосинтезу і стану акваріума.  

Два слова про помилки! Частою помилкою при утриманні акваріумних 

рослин, є спроба використання спеціальних акваріумних ламп для акваріумних 

рослин з піками червоного і синього спектра або спроба збільшення світлового 

дня, як компенсація нестачі освітлення.  

На жаль, дані маніпуляції не дають належного результату і навіть 

навпаки призводять до спалаху водоростей: появи нитчатки, бороди і інших 

неприємностей.  

В інтернеті наполегливо бродить тезу: «Акваріумні рослини потрібен 

червоний і синій спектр» ... хоч ти трісни, але тільки він і більше нічого !!! 

Чому ж тоді існують і інші спектри? Невже Всевишній переборщив? Відповідь 

напрошується сам собою - НІ! Всупереч ефемерним уявленням про перевагу 

рослинами тільки червоного і синього спектра, поглинання світла відбувається 

фактично рівномірно у всьому спектральному діапазоні видимого світла. 

Використання ламп, освітлення з піками червоною і синьою області 

безпідставні. Лампи достатньої потужності, з широким спектром, з колірною 
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температурою від 6500 до 8000 кельвінів, ось все що потрібно! Використання ж 

спеціальних ламп має місце бути при втіленні принципу змішаного освітлення, 

тобто коли одне джерело світла доповнює інший.  

Тепер давайте трохи відійдемо від параметрів освітлення і поговоримо 

про його джерелах. Якщо далі по тексту вам попадуться незрозумілі величини і 

вимірювання - не лякайтеся, нижче ми висвітлимо і це питання.  

Джерела освітлення для акваріума  

 

Лампа розжарювання (ЛН) - це всім відомі «Лампочки Ілліча». 

Освітлення в таких лампах відбувається шляхом розжарювання вольфрамової 

нитки або його сплавів.  

Даний вид освітлення активно використовувався в радянські часи, через 

брак альтернативи. Нині, канув в лету. 

Переваги ЛН: Дивно, але спектр світла ламп розжарювання 

максимально наближений до сонячного світла, що дуже вітається 

акваріумними рослинами. Почім вже ж такий хороший джерело освітлення, 

зійшов нанівець? 

Недоліки ЛН: Лампи розжарювання мають низький / мізерний 

коефіцієнт корисної дії (далі - «КПД») і світловіддачі. Приклад, 100Ваттная ЛН 
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має всього 2,6% ККД, 97% йде в порожню - на виділення тепла. Светоотдача, 

на жаль, 17,5 Люмен / Вт. Термін експлуатації ЛН, так само малуватий - 1000 

годин.  

Висновки: З урахуванням низького ККД, для вирощування акваріумних 

рослин знадобиться багато, багато ЛН. Які, будуть давати багато, дуже багато 

тепла, що призведе до надмірного нагрівання води, що погано і для риб і для 

рослин. Так, звичайно, можна спробувати поставити 4-е кулера в акваріумну 

кришку, але це не панацея! 

Галогенні лампи (ГЛ) - можна сказати, що це «покоління Next» в лінійці 

ламп розжарювання. Більш високотехнічних, компактні. 

Показники ККД трохи вище, світловіддача 28 Люмен / ват, термін 

експлуатації до 4000 годин. Використання в акваріумі таких ламп, зі 

зрозумілих причин, так само не рекомендовано.  

Люмінесцентні лампи (ЛЛ) - найпопулярніший, ходової, газорозрядне 

джерело освітлення акваріума. Чому?  

Переваги: По-перше доступна цінова політика, по-друге: світловіддача 

ЛЛ в рази вище ніж у ЛН (ЛЛ в 23 Вт = ЛН в100 Вт), термін життя в надцять 

разів більше.  

Недоліки: По-перше, спектр багатьох ЛЛ дискретний - урізаний. Тільки 

спеціальні акваріумні лампи мають більш-менш хороший спектральний 

діапазон. Не дивлячись на тривалий термін служби, ЛЛ потрібно міняти раз в 

6-12 місяців, так як вони до цього терміну втрачають всі свої «корисні 

властивості». Плюс до всього, ЛЛ мають низьку проникність в товщу води і 

дають розсіяне світло, ефективне використання таких ламп можливо із 

застосуванням відбивачів / рефлекторів  

Говорячи про ЛЛ, необхідно відзначити, що вони діляться за типом на 

Т8, Т5 і інші, наприклад, Т4 (рідко використовуються в акваріумістики).  

Т8 - самі ходові акваріумні лампи, таке собі поєднання ціни та якості.  

Т5 - значно краще, ніж Т8, але на порядок дорожче. Завдяки невеликому 

діаметру і оптимальної світловий віддачі при 36 ° С, Т5 дають більш 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=https://fanfishka.ru/news/otrazhateli_reflektory_dlja_akvariuma/2014-05-20-978&usg=ALkJrhguJCHwqXEVdK_EZt_pnqiTwLQ7uA
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інтенсивний і більш направлене світло, ніж T8.  

Металогалогенові лампи (МГЛ) (МГ), 

панелі, прожектора  

Якщо ви вирішили відтворити в своєму 

акваріумі амановскі травник або висота 

вашого акваріума 60см. і вище, то МГЛ - це 

ідеальне рішення! МГЛ використовується 

багатьма професійними аквариумистами. 

Чому?  

Переваги: розумна цінова політика, 

потужність, спрямованість світлового потоку, світлова температура від 2500К 

(жовте світло) до 20000К (синій), величезна продуктивність (100 Люмен / Вт), 

до 15000 годин термін служби.  

Простіше кажучи, при невеликих розмірах МГЛ, ви отримуєте відмінну 

передачу кольору і високий світловий потік протягом всього терміну 

експлуатації ламп. Акваріум почне сяяти, будуть створюватися мерехтіння 

хвиль на дні, будуть видні тіні від рибок і рослин. Металогалогенові лампи 

«пробивають» найглибші акваріуми. Одним словом - це відмінне джерело 

аквариумного освітлення, як для рослин і риб, так і для загальної візуальної 

картинки сприйняття акваріума!  

Недоліки: Використання такого джерела освітлення можливо тільки лише на 

підвісах або стійці на відстані від 30 см. До товщі води, причина - МГ дуже 

багато виділяють тепла, вони ну дуже гарячі!  

Світлодіодні світильники (СД), 

панелі, прожектори.  

Якщо по МГЛ акваріумісти, хоч як то 

прийшли нікому консенсусу, то щодо 

застосування світлодіодів в акваріумі 

згоди немає, як то кажуть хто в ліс, хто по 

дрова. По-перше, це обумовлено швидким 
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зростанням і розвитком світлодіодних технологій, в зв'язку з чим, в інтернеті 

багато застарілої інформації. По-друге, відсутність, в даний час, повноцінної 

практики застосування. 

Щоб не спростовувати незліченну кількість міфів про СД. Скажімо так, в 

даний час існують відмінні світлодіодні панелі / прожектори для акваріумних 

рослин, з широким / повним спектром, з нормальною світловою температурою 

в 6500К, з достатньою кількістю Lm (люменів). Додайте до цього колосальну 

ергономічність і економність, безпеку (працюють при низькій напрузі). Плюс 

ще фактичну відсутність нагріву з лицьового боку і терпимий нагрів з задньої 

частини світлового приладу, що дозволяє використовувати СД під акваріумний 

кришкою, тобто без підвісів і стійок. Візуальний ефект майже ідентичний МГЛ.  

Недолік: цінова політика, хороші СД панелі і прожектори досить дорого 

коштують, але варто зауважити, якщо раніше - це зашкалювали ціни, то нині 

ціни стали доступними для більшості споживачів. 

Часто на форумах задають питання, а чи можна використовувати 

побутові / меблеві світлодіодні стрічки в акваріумі. Відповідь - ТАК, але тільки 

як додаткове освітлення або як нічне освітлення. На жаль чи на щастя, 

більшість СД-стрічок малопотужні, щоб забезпечити необхідну інтенсивності 

освітлення потрібно купити і встановити під кришкою кілометри СД-стрічки. 

Даний абзац, може бути спростований, тому що СД технології не стоять на 

місці і постійно розвиваються. Тим не менше, більшість СД-стрічок - це не 

кращий варіант вирішення питання з освітленням. Примітка 2017р. - 

спростують))) Є потужні сд-річний, гугл.  

Говорити про СД освітлення можна дуже довго, вже дуже багато всяких 

нюансів, так само як, і про будь-якому іншому популярному акваріумному 

джерелі світла. Але, все ж сподіваюся, що наведена вище викладка допоможе 

читачеві розібратися, що до чого і взяти основу.  

Якщо у Вас є питання або сумніви пропоную обговорити їх на нашому 

Форумі . Завершуючи цю частину статті, давайте звернемо увагу на те, що 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=https://fanfishka.ru/forum&usg=ALkJrhi-v_4vqeMeLOUj3k3MXWDQZvcjAA
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використовує маестро Такаші Амано, вирішуючи питання з освітленням. 

Думаю, це буде цікаво.  

Переважно Амано використовує такі підвіси:  

ADA Grand Solar I c ЛЛ - T5 2x36Ватт і однієї МГЛ - MH-HQI 150Ватт  

 

або просто ADA Solar I з одного МГЛ MH-HQI 150W лампою  

 

Висновок очевидний, металлогалогеновие світильники в чистому вигляді або 

додаванням ЛЛ (змішане освітлення) - кращий варіант для професійного 

утримання акваріумних рослин і акваскейпінга. Вже з гуру акваріумістики 

навряд чи хтось сперечатиметься 

Варто зазначити, що використовуючи принцип змішаного освітлення, 

Такаші Амано включає металогалогеновий світильник лише на 3 години, решту 

часу працюють ЛЛ. З цього можна зробити висновки:  

1. «Смажити» акваріум 12 годин на добу не потрібно. Потрібно створювати пік 

інтенсивного освітлення, а весь інший час освітлення має бути спокійним. 

Даний підхід абсолютний, адже сонечко не світить 24 години на добу: спочатку 

настає світанок, потім зеніт, а потім захід. Власне - це природне явище і 

потрібно зімітувати в акваріумі.  

2. У той же час при відсутності належного висвітлення світити таким світлом 

24 години на добу - це не найкращий варіант. Сонце так не робить!  
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Як якесь керівництво, додатково, нижче наведемо цікаву таблицю  

від Aqua Design Amano  

 

Ще, потужність флуоресцентних ламп в акваріумі з рослинами по 

Еріку Олсону, складено за даними освітленості акваріумів Такаші Амано  

 

Освітленість W / m2 20L 40L 80L 200L 400L  

низька 200 15W 24W 38W 69W 110W  

середня 400 30W 47W 79W 137W 220W  

висока 800 60W 94W 149W 274W 440W  

 

Ось ще не яке керівництво-пам'ятка для підбору кількості ЛЛ:  

- яку потужність освітлення ви хочете отримати - низьку, середню, або високу;  

- чи буде використовуватися кришка або підвіс і на якій висоті він буде 

перебувати від води;  

- яка глибина акваріума;  

-  чи буде використаний принцип змішаного освітлення;  

- - який тип ламп буде використаний: Т5 або Т8, СД.  
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-  тип відбивачів \ рефлекторів.  

Режим світлового дня і варіанти контролю  

Як вже зазначалось, ніколи не намагайтеся заповнити недолік освітлення 

акваріума тривалістю світлового дня! Це лише призведе до «цвітіння води». 

Для ЛЛ ламп тривалість світлового дня повинна становити 8-10 годин, для 

мужнього МГЛ або СД - 6-8 годин 

Звичайно, тривалість освітлення акваріума - це суто індивідуальне 

питання, але все ж однозначно можна сказати, що бродять по всьому інтернету 

інформація про те, що для рослин світловий день повинен становити 12 годин, 

а то і 14 годин - це далеко не догма! Більш того, як правило, таке тривале 

освітлення акваріума, є причиною водорослевой спалаху.  

Як же полегшити контроль тривалості освітлення акваріума. Все 

дуже просто! На щастя ми живемо не в кам'яному столітті і в усіх побутових / 

будівельних магазинах продаються розетки таймери, які можна розділити на: 

електронні і механічні.  

 

Механічні таймери - прості, недорогі (~ 200руб.), За відгуками 

акваріумістів рідше ламаються.  

Електронні таймери - прості, функціональність вище, дорогі (~ 500руб.), На 

відміну від механічних таймерів не збиваються при відключенні і скачках 

напруги, що не менш важливо !!  
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Параметри і терміни, що характеризують освітлення  

Як вже зазначалось, міряти освітлення тільки в Ватах не варто. Існують 

інші параметри, що характеризують якісну складову освітлення. Для більш 

глибокого розуміючи, нижче давайте розглянемо ці параметри світла.  

Спектр світла - це наше, людське враження від опромінення сітківки ока 

хвилями довжиною від 380 нм до 780 нм (1 нм = 0,000 001 мм). 

Електромагнітне випромінювання інший частоти ми не здатні сприймати.  

 

У зазначеному діапазоні хвиль, в видимому нами спектральному 

діапазоні, хвилі різної довжини сприймаються нами, як різні кольори. 

Наприклад, самі короткі хвилі ми називаємо фіолетовими, а на іншому краю 

спектру знаходяться найдовші хвилі, ми їх називаємо червоними. Між цими 

межами лежать всі інші кольори і відтінки. Природне явище веселка, є нічим 

іншим, як розкладанням (заломленням) світла на видимий спектр: червоний, 

оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.  

Люкс - це одиниця освітленості, що дорівнює одному люмен на 1 кв.м. 

Яскравість сонячного світла досягає 100000 Люкс, в тіні 10000 Люкс, в 

освітленій кімнаті - близько 300 Люкс.  

Люмен - це кількість світла, що випромінюється / випускається 

джерелом світла. Джерело світла зі світловим потоком в 1 люмен, який 

рівномірно висвітлює яку-небудь поверхню площею 1 квадратний метр, 

створює на ній (поверхні) освітленість 1 Люкс. Рада, завжди дізнавайтеся і 

відштовхуйтеся від люменів при виборі джерела освітлення.  

Кельвіна (К) - це колірна температура будь-якого джерела світла. Це 

міра нашого враження від кольору даного джерела світла. Кельвіна 

визначають кольоровість ламп і колірну тональність: теплу, нейтральну 
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або холодну.  

Колірна температура світла !!! не вказує на спектральний склад світла 

лампи !!! - вона лише позначає, як сприймається колір світла від джерела 

людським оком. Це характеристика сприйняття. Чим нижче колірна 

температура, тим більше частка червоного, і менше синього кольору, і на 

оборот.  

- Білий сверхтеплий - 2700 К;  

- Білий теплий - 3000 К;  

- Білий природний (або просто білий) - 4000 К;  

- Білий холодний (денної) - більше 5000 До  

Рекомендації для гідробіонтів:  

Для риб від 5500 до 20000 K (в залежності від різновиду) 

. Для рослин від 6500 до 8000 К.  

Для рифового акваріума від 9000 до 20000 K.  

Нижче наочна таблиця: 
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Ra (CRI) - це коефіцієнт передачі кольору. Він говорить про те, 

наскільки близькі до дійсних будуть кольору об'єктів, при розгляданні їх 

людиною під конкретним джерелом освітлення. Ra може бути від 0 до 

100. Коефіцієнт передачі кольору, рівний 0, відповідає світло, яка не 

передає квітів взагалі. Ra = 100, відповідає джерела. 

 Ra 91 - 100 дуже гарна передача кольору. 

 Ra 81 - 91 - гарна передача кольору.  

Ra 51 - 80 - середня передача кольору.  

Ra <51 - «занепала» кольору.  

PAR - фотосинтетична активна радіація. Це одиниця виміру світлового 

потоку, яка вимірює світло в кількості фотонів.  

Ось запитаєте, навіщо я все це знати, навіщо такі складнощі? ... Хм. Це 

лише верхівка айсберга =)  

Ось, наприклад, що стосується колірної температури. Лампи з малою 

температурою (<5000K) надають червонуватого відтінку, а лампи з великою 

температурою кольору (> 5000K) зелений колір. На практиці, це виглядає так, 

при 5000K світло поганий, тому що має жовті тони, а світло при 10000K 

білястий і кольори стають блакитними, як від НЛО. При світловий температурі 

менше 5000K рослини мають жовтий відтінок і виглядають, як хворі. При 

світловий температурі в 10000K акваріумні рослини стають насичено зеленими 

і виглядають як пластмасові. Щоб рослини під водою виглядали природно, 

потрібно вибирати лампи з колірною температурою 6500-8000K.  

Крім того, джерела світла з температурою менш 5400 K сприяють зростанню 

нижчих - водоростей. 
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ГРУНТ ДЛЯ АКВАРІУМА З РОСЛИНАМИ 

 

Якщо проаналізувати численні форуми акваріумістів, то можна помітити, 

що інформація про акваріумних грунтах абсолютно систематизована. 

Ефективність грунтів для багатьох видається якоюсь містичною і не всі 

розуміють, який тип грунту як працює і які взагалі існують типи акваріумних 

грунтів. Багато в чому цей хаос внесли виробники акваріумних грунтів, 

представляючи свої продукти як рішення всіх проблем зростання акваріумних 

рослин. Тому в цій статті будуть систематизовані всі найбільш популярні 

грунти в акваріумістики і чітко визначено їх властивості.  

Тут ви не знайдете інформацію про те, який грунт краще. Це не рейтинг. 

Але, по крайней мере, ви розберетеся, що потрібно використовувати конкретно 

у вашому випадку. В цілому, грунти можна розділити на живильні і нейтральні. 

Почнемо з нейтральних.  

Нейтральні акваріумні грунти 
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По суті, нейтральний грунт це просто субстрат, в якому вкорінені 

акваріумні рослини. Плюс до цього такий грунт, як і будь-який інший грунт, 

збирає в собі продукти життєдіяльності риб, залишки рослин. Без грунту все це 

сміття витав би в товщі води, приводячи не тільки до погіршення прозорості 

води, а й до зростання водоростей. При чому тут водорості? Справа в тому, що 

органічні залишки в будь-якому випадку поступово розкладаються в акваріумі. 

Якщо вони розкладаються в грунті, то продукти розкладання стають 

доступними для коренів рослин. А ось якщо ці залишки розкладаються в товщі 

води, тоді вони вже доступні не тільки коріння акваріумних рослин, але і 

водоростям. Ще нейтральні грунти мають декоративну функцію, а саме, для 

створення рельєфу. Найбільш поширені в акваріумістики нейтральні грунти це 

- крупнозернистий пісок, базальтова крихта, кварцовий пісок, річкова галька. 

Ці грунти виконують тільки вищеописані функції і тільки. Вони не дають 

рослинам ніяких поживних елементів. Базальт не виняток. Не дивлячись на те, 

що він магнітиться і складається з железосодержащей породи, залізо з базальту 

не доступно рослинам. У рослинних акваріумах з нейтральним грунтом 

обов'язково використання добрив.  

Живильні ґрунти для акваріума 

Живильні ґрунти - це більш складна категорія акваріумних грунтів і її 

можна розділити на два типи: земельні грунти і поживні підкладки.  

живильні підкладки 
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Назва цього типу аквариумного грунту говорить сама за себе. Такий 

грунт підкладають невеликим шаром під основний грунт. Залежно від 

виробника, це різного роду суміші з великим запасом поживних елементів. 

Через те, що такий грунт має багато поживних елементів його і закривають 

шаром нейтрального грунту. Якщо живильне очистки підкладки закрити 

зверху, її поживні елементи можуть вимиватися потоком і розчинятися в 

акваріумний воді. Таке неконтрольоване збільшення концентрації поживних 

елементів у воді може викликати появу водоростей.  

Як уже згадувалося, різні бренди виробляють поживні підкладки з 

складами, які дуже сильно відрізняються один від одного. Живильні підкладки 

на основі латериту містять багато заліза, на основі глини - калій, на основі 

торфу - азот і фосфор. Живильні підкладки можуть містити й інші породи багаті 

на поживні елементи, наприклад лава. На це варто звертати увагу при 

плануванні свого акваріума. Наприклад, якщо вам потрібно забезпечити 

підживлення ваших майбутніх рослин залізом, тоді вам підійде тільки та 

підкладка, яка містить досить заліза. Нижче наведено склад живильної 

підкладки AQUAYER . Порівняйте цей склад зі складом гранульованих 
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земельних грунтів, про які піде мова нижче. Це допоможе вам зрозуміти їх 

принципова відмінність.  

Кальцій (Ca)  8.4 г / кг  

Залізо (Fe)  5.5 г / кг  

Калій (К)  1.0 г / кг  

Азот (N)  6.5 г / кг  

Фосфор (P)  0.13 г / кг  

Магній (Mg)  0.75 г / кг  

Натрій (Na)  0.23 г / кг  

Марганець (Mn)  0.06 г / кг  

Цинк (Zn)  0.01 г / кг  

Мідь (Cu)  0.005 г / кг  

Земельний поживний грунт (гранульовані грунти)  

 

В даний час в цій категорії переважають гранульовані грунти. Раніше в 

практиці акваріумістів часто використовувалася звичайна земля, але з часом 
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гранульовані грунти замінили їх, так як їх пропозиції стали дуже 

різноманітними і цілком доступними.  

Які особливості гранульованих живильних ґрунтів? На відміну від 

поживних підкладок, такі грунти можна використовувати як основний або 

навіть єдиний. Тобто за обсягом такого грунту необхідно використовувати в 

кілька разів більше, ніж поживні підкладки. Резонно може стати питання - а чи 

не буде великий викид поживних елементів в воду від такого обсягу 

живильного ґрунту, непокритого нейтральним? Справа в тому, що такі грунти 

мають набагато меншу концентрацію поживних елементів і вимивання їх 

потоком води з верхніх шарів грунту незначний. Нижче наведено аналіз грунту 

ADA Amazonia II опублікований на сайті flowgrow.de  

Залізо (Fe)  0.91 г / кг  

Калій (К)  1.1 г / кг  

Азот (N)  0.0128 г / кг  

Фосфор (P)  0.087 г / кг  

Марганець (Mn)  1.32 г / кг  

У цьому принципова відмінність поживних підкладок і гранульованих 

земельних грунтів. За складом такі гранульовані грунти можна умовно уявити 

як суміш нейтрального грунту з живильним підкладкою.  

Детальніше про цей тип грунтів можна прочитати в спеціальній статті: 

Поживний грунт для акваріума з рослинами: як він працює  

Особливості використання та догляду за акваріумних грунтом.  

Ми розібралися які бувають грунти. Але ще залишилося багато 

поширених запитань пов'язаних з цією темою.  
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Скільки грунту потрібно і яка його допустима товщина в акваріумі  

 

Акваріумісти інколи бояться засипати велику кількість грунту в акваріум 

мотивуючи це двома причинами: великий тиск на дно і закисание грунту. 

Перший страх абсолютно необгрунтований. Дно акваріума може лопнути 

тільки тоді, коли велика вага тисне на певну точку скла, але під шаром грунту 

вага рівномірно розподілений по всьому дну акваріума і небезпеки розколу 

скла немає.  

Другий страх - закисание. Якщо в рослинному акваріумі 

використовується нейтральний грунт з фракцією 3-4 мм, то навіть шар в 15 см 

не викличе закисания в нижніх шарах грунту. У рослинних акваріумах зазвичай 

використовується велика циркуляція води, а активний фотосинтез рослин 

насичує воду киснем до максимального рівня. Ці два фактори забезпечують 

нормальне функціонування грунту навіть з такою великою товщиною.  

Мінімальна товщина шару грунту повинна бути 2-3 см. Це той шар, 

якого достатньо для міцного вкорінення рослин. Особливих вимог до 

максимальної товщині шару грунту в рослинному акваріумі немає. Зазвичай 

товщина шару грунту в акваріумі коливається від 3 до 7 см.  

Чи потрібно чистити (сифонить) грунт?  
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Тут багато що залежить від типу акваріума. У багатьох акваріумах 

чистка грунту обов'язкове. Зазвичай це акваріуми з великою кількістю риб і 

майже без рослин, наприклад, ціхліднікі. У разі рослинних акваріумів мул, 

який накопичується в грунті, навпаки дуже цінний для живлення рослин і 

чистити грунт від нього небажано. У рослинних акваріумах має сенс 

сифонить лише декоративні області акваріума, оформлені білим 

дрібнозернистим піском. Іл НЕ провалюється в глиб щільного піску і 

накопичується на його поверхні. Це призводить не тільки до погіршення 

зовнішнього вигляду білої галявини, але і до зменшення прозорості води.  

Як доглядати за декоративною галявиною з білого піску в акваріумі?  

 

Пісок сифон не так як звичайний грунт, а акуратніше, висмоктуючи 

верхній шар піску (1 мм) разом з мулом. Після цього наноситься новий чистий 

пісок теж тонким шаром (1 мм). Наноситься пісок досить легко - за допомогою 

стаканчика під водою акваріума. Таку процедуру зазвичай потрібно робити раз 
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на тиждень або дві і по часу вона займає стільки ж скільки і стрижка галявини з 

грунтопокривних рослин.  

Поживний грунт для акваріума з рослинами: як він працює  

 

У цій статті піде мова про поживних грунтах, які застосовуються в 

акваріумах головним чином для створення найкращих умов для росту рослин в 

них. Такі грунти повторюють умови природного ареалу проживання рослин. 

Адже багато рослин, які ми вирощуємо в акваріумах, в природі ростуть не в 

піску або гальці, а в живій грунті з різними мікроорганізмами, які допомагають 

засвоювати її поживні елементи.  

Властивості живильних ґрунтів  

 



 301 

Що з себе представляють акваріумні поживні грунти. Це гранули різного 

розміру, зазвичай в інтервалі від 1мм до 5мм, але переважна фракція 2-4 мм. 

Іноді виробники поділяють грунти різної фракції в окремі товарні позиції - 

дрібна фракція 1-3 мм і велика фракція 3-5мм. Гранули можуть бути як 

неправильної форми, так і c різним ступенем окатанности. На фото нижче 

представлені чотири різних поживних грунту трьох виробників, за якими 

можна помітити що гранули відрізняються за формою. Так само можна 

помітити, що вони відрізняються і за кольором. Навіть три чорних грунту 

відрізняються по відтінку. Об'єднують грунти цього типу одна властивість - їх 

гранули можна легко розкришити пальцями, тому що це по-суті гранульована 

грунт різного походження. До речі, вони мають і запах такий же як у грунту.  
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Найбільш популярні серед акваріумістів саме чорні грунти, так як на 

чорному грунті добре виглядають рослини. Але зовнішній вигляд це не 

найголовніше. Головне - це їх поживні властивості.  

Живильні елементи можна умовно розділити на дві групи. Перша - мобільні, 

або розчинні, які при заливанні води в акваріум швидко переходять в неї і 

доступні для листя рослин. Друга група це нерозчинні, які залишаються в 

грунті і доступні тільки коріння рослин.  

До розчинною живильних елементів відносяться калій, натрій і азот, але 

найбільш помітна міграція з грунту в воду саме у азоту. Залежно від того, в 

якій формі азот переважає в грунті, в акваріумний воді зростає концентрація 

або амонію, або нітрату. Якщо ж у воді після запуску акваріума не росте їх 

концентрація, значить вміст азоту в використаному грунті низька.  

Нерозчинні поживні елементи це фосфор, залізо, марганець, кальцій, магній, 

цинк та інші. Велику роль в споживанні цих елементів рослинами грають 

бактерії, про що буде докладніше сказано далі. Також можна сюди віднести і 

вуглець, так як рослини можуть споживати для зростання і органічні сполуки, 

які складаються головним чином з вуглецю. Наявність органіки також може 

викликати незначне забарвлення води в перші тижні запуску акваріума, що 

типово для всіх чорних живильних ґрунтів. Після декількох підмін води 

фарбування пропадає.  

Роль бактерій в поживних грунтах.  

Крім того, що в таких грунтах міститися поживні елементи в них (або в 

спеціальних добавках для цих грунтів) також міститися бактерії, які 
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допомагають засвоювати ці елементи. До них відносяться велика кількість 

видів бактерій, які об'єднують однією назвою - PGPB (Plant Growth Promoting 

Bacteria, бактерії прискорюють ріст рослин). Прошу не плутати ці бактерії з 

нітріфіцірующімі, які містяться в Біостартере і денитрифицирующими 

бактеріями, діяльність яких стимулюється внесенням препарату NO3 мінус .  

Відомо, що залізо може бути в нерозчинної формі і недоступному для 

рослин в акваріумі. Однак, навіть у нерозчинного заліза є шанс бути 

поглинутим рослиною. Якраз в поживних грунтах міститься залізо в 

нерозчинної формі, а доступним воно стає в результаті діяльності бактерій. 

Бактерії виробляють особливі речовини сідерофори, які хелатирующими залізо 

переводячи його з нерозчинної форми в розчинну. Все це відбувається на 

поверхні коренів рослин і залізо відразу ж споживається ними. Схожий 

механізм розчинення працює і з деякими мікроелементами.  

 

У поживних грунтах також міститися фосфат-розчиняють бактерії. На 

форумах можна прочитати відгуки користувачів живильних ґрунтів про те, що 

такі грунти знижують рівень фосфатів у воді. І часто це є приводом для паніки. 

Нібито рослини не отримують фосфор і потрібно вносити фосфати все більше і 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dbiostarter&usg=ALkJrhiv1quRGQCCRbtABQ5F0q-4IsB-hg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dnitrat-minus250&usg=ALkJrhiAb-lTe_J7KpCSsHcVxRyeRBuhHw
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більше. Але приводу для розладів тут немає. Що відбувається з фосфатами? У 

поживних грунтах багато заліза, кальцію та інших катіонів, які утворюють 

нерозчинні фосфати, тим самим витягаючи розчинні фосфати з води. Потім за 

справу беруться фосфат-розчиняють бактерії, які переводять фосфати в 

розчинну форму з нерозчинних фосфатів заліза, кальцію і ін. Все це 

відбувається на поверхні коренів рослин і фосфор відразу ж споживається 

ними. А від нестачі фосфатів страждають ті, у кого немає коренів - водорості. 

Тому в акваріумах з поживними грунтами проблеми з водоростями 

з'являються значно рідше. Рідше чистяться від зеленого нальоту скла і рідше 

обробляються альгіциди камені і корчі від чорної бороди.  

Але діяльність бактерій має й інший ефект - поживний грунт поступово 

руйнується, тому-що бактерії буквально з'їдають його. Справедливості заради 

треба сказати, що і рослини з'їдають поживний грунт. Тому тривалість дії і 

комфортного застосування живильних ґрунтів обмежена часом. Якісь 

виробники заявляють, що їх поживні грунти придатні протягом півтора років, 

якісь - два роки або більше. Аквариумистами ці заяви часто сприймаються як 

маркетингових хід, адже виробнику вигідно, щоб вони купували новий грунт. 

Тому акваріумісти цей нюанс намагаються обійти часто навіть повторно 

використовуючи такі поживні грунти без будь-яких негативних наслідків. Але 

не варто очікувати від поживного грунту після двох або трьох років 

використання того ж, що від нового грунту.  

Особливості експлуатації живильних ґрунтів.  
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Чи не сифонить. Такі грунти набагато легше, ніж галька або базальт. 

Тому сифонить надлишковий іл з них практично неможливо. Разом з мулом 

будуть підніматися і гранули поживного грунту. Втім, видалення мулу з 

поживного грунту і зовсім не потрібно, тому що илл швидко переробляється 

бактеріями з грунту генеруючи харчування для рослин в акваріумі.  

Чи не промивати. Ні в одній з інструкцій гранульованих живильних 

ґрунтів ви не знайдете вказівку обов'язкового його промивання перед 

засинанням в акваріум. Промиваючи поживний грунт можна видалити з нього 

значну кількість розчинних поживних елементів. В акваріумі на етапі запуску 

ці об'єкти буде перенесено в товщу води і вносять істотний внесок в живлення 

рослин через листя.  

Чи не пересушувати. Живильні ґрунти поставляються в герметично 

запаяних пакетах і одним із завдань цього - уникнути пересихання грунту. 

Коли поживний грунт втрачає значну кількість води, корисні бактерії в ньому 

переходять в неактивний стан. Але більш критичним наслідком пересихання 

поживного грунту є порушення міцності його гранул в акваріумі. Найбільш 

помітно це в разі грунту ADA Aquasoil Malaya. На фотографії нижче залиті 

водою два зразка і змодельоване легке вплив пінцетом аналогічне тому, яке 

здійснюється при посадці рослин грунт. Перший зразок - Aquasoil Malaya після 

нормальних умов зберігання. Гранули цілі, вода чиста. Другий зразок - 

Aquasoil Malaya після тривалого зберігання в погано закритому пакеті. Гранули 

розкришилися, вода каламутна.  
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Дуже корисне правило - при старті нового акваріума з поживним 

грунтом, заливаючи воду, уникати попадання сильного струменя води 

безпосередньо на грунт. Це правило корисно і для інших грунтів, особливо 

білого піску. В якості вирішення можна покласти якусь плівку і лити воду на 

неї. Роблячи так можна уникнути каламуті у воді в перші дні.  

Рекомендується з поживними грунтами використовувати зовнішні 

фільтри наповнені дрібнопористими губками, синтепоном або подібним 

матеріалом. Внутрішні фільтри зазвичай мають набагато меншу кількість 

матеріалу, що фільтрує і тому можуть часто забуватися дрібними частинками 

грунту.  

В акваріумі з поживним грунтом потрібно, щоб було багато рослин. 

Правило дуже логічне, інакше навіщо ж потрібен поживних грунт. Якщо в 
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акваріумі з поживним грунтом мало рослин, то його поживні елементи можуть 

не повністю споживатися, а надлишком, звичайно, скористаються водорості. У 

той же час, в акваріумі з великою кількістю рослин потрібна подача СО2. Так 

як, чим більше рослин, тим більше вуглекислого газу повинно бути у воді. З 

диханням риб і підмінами води вуглекислого газу надходить недостатньо для 

пишного травника.  

Чи не використовувати воду з нульовими параметрами жорсткості 

(KH - 0, GH - 0). Багато поживні грунти знижують жорсткість і рН (показник 

кислотності) і якщо заливається вода має нульові значення жорсткості, то це 

може привести до критично низького рН (до 5), який не переносять деякі 

рослини і риби.  

 

 

ЯКІ РОСЛИНИ І ЯК САДИТИ В ГРУНТ АКВАРІУМА.  

 

  Акваріумні рослини діляться на три основні групи: вкорінюються, 

плаваючі і кущисті. Вкорінюються рослини вимагають спеціальної висадки, 

мають довге коріння і продаються вкоріненими. Кущисті рослини являють 

собою різновид укореняющихся, але на відміну від них продаються без 

коренів, пучками, і в такому вигляді їх найкраще висаджувати, в процесі росту 

у них зазвичай розвиваються коріння. Плаваючі рослини живуть на поверхні 

води і не потребують висадці в грунт.  
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Обов'язково залишайте достатню відстань між рослинами - в іншому 

випадку буде перегороджувати шлях світлових променів, і у рослин будуть 

опадати нижнє листя. Рослини, які дають сланкі пагони, як правило, починають 

розмножуватися і займають великі простори, так що для росту їм теж потрібно 

багато місця. Залишайте між сусідніми рослинами стільки місця, щоб кінчики 

їхніх листів лише трохи стикалися між собою.  

Рослини з спливаючими гілками-стеблами, як, наприклад, міріофіллум, 

Людвігия , гетерантера, альтернатери, Гигрофіла набуваємо, як правило, без 

коренів (садимо живцями). Живці з подовженим стеблом садять на глибину 3-5 

см, причому кожен держак садять окремо на відстані не менше довжини листа. 

У живців на 2-3 нижніх междоузлиях видаляють листя, щоб вони не гнили в 

грунті. Кущисті рослини, що дають бічні пагони, погано виглядають, якщо 

вони посаджені поодинці. Це зауваження особливо відноситься до рослин з 

тонкими пір'ястими листям. Такі рослини краще садити, об'єднуючи їх в кущ.  

Рослини з дрібним листям зазвичай садять пучком. Садимо їх в грунт по 

3-5 шт. групами так, щоб в пісок потрапило не менше 3-4 см нижній частині 

стебла. Інакше ризикуємо, що рослини спливуть. Якщо рослина має підйомної 

силою і спливає, то на перших порах, щоб запобігти спливання потужних 

рослин, коріння притискають дрібної окатанной галькою. Плоскі камені 

втримають ці черешки, щоб вони не спливали, поки не пустять коріння. Для 

кращого вкорінення прикореневій ділянку у Кабомба , лімнофіла і 

перистолистник звивають в кільце, прикопують і притискають каменем. Освіта 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-ludwigia-3/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-cabomba/
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куща можна прискорити, якщо зрізати верхівки. Тоді швидко з'являються бічні 

пагони.  

Розеткові рослини. Розеткові рослини ростуть "віником" від однієї точки. 

Великі рослини, з добре розвиненими країнами (Криптокорина, Ехінодорус, 

Апоногетон , сагіттаріі, Самолус), садимо так, щоб все коріння були в грунті до 

кореневої шийки. Підбирайте їх відповідно до розміру вашого акваріума. 

Відстань між невеликими примірниками повинно бути 8-10 см, а між більшими 

15-30 см. У деяких видів апоногетона буває по 20-40 листя, і їм потрібно 

побільше вільного простору з усіх боків. Початкова ділянка стебла, 

розташований над шийкою кореня, повинен знаходитися поверх грунту, у його 

поверхні. Все листя, включаючи основу їх живців, повинні бути над 

поверхнею.  

Рослини з укороченим стеблом садять так, щоб коренева шийка була б 

тільки прикрита грунтом. У криптокорин шийка кореня може навіть трохи 

висовуватися з грунту. Всі види сагіттаріі потрібно висаджувати дуже 

обережно, стежачи за тим, щоб кореневі шийки рослин залишалися над 

поверхнею піску. При хорошому освітленні вони прекрасно прикрашають 

акваріуми. Великі розростаються рослини найкраще садити поодинці, так, щоб 

вони могли вільно розростатися. Природно, що великі рослини вимагають і 

багато місця. Навіть при посадці молодих, ще не розвинулися примірників слід 

враховувати їх майбутнє розростання. Великі і густі рослини будуть краще 

виглядати, якщо посадити їх на задньому плані, а джерело світла буде зверху 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-aponogeton-3/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-cryptocoryne-7/
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акваріума. Перебуваючи на передньому плані, ці рослини будуть 

загороджувати вигляд в акваріумі і занадто потіснять риб.  

Рослини, які розмножуються втечами, розрізають на окремі рослини, які 

легко можна посадити. А ці частини садять на деякій відстані від стінки 

акваріума. Повзучі рослини треба садити по 3-5 штук разом, як кущики, інакше 

вони мають досить жалюгідний вигляд. Але кожне з них має бути розташована 

на відстані 1-2 см від іншого. Рослини, які не збільшуються в розмірах, теж 

садять поруч, кущиками. Рослини з горизонтально гілкується кореневищем 

(наприклад, аїр) потрібно розміщувати під ухилом, щоб його частини, що 

пускають пагони, виступали з грунту. E. paniculatus і Е. tenellus - ідеальні 

рослини для висадки у передньої стінки, вони швидко покривають грунт 

суцільним килимом. Рослини, що дають пагони, - також повинні отримати 

досить ю площа, на якій вони згодом могли б розростися.  

Дуже трудомістким посадити види з горизонтальним кореневищем (всі 

види анубиасов , Ехінодорус майор, гореманіі, Апоногетон рігідіфоліус). Їх 

потрібно садити так, щоб нижня половина горизонтально лежачого кореневища 

з корінцями була в грунті, а верхня частина кореневища, поросла листям, була 

над поверхнею грунту. Помітно, що верхня частина кореневища зелена і саме 

вона повинна перебувати над грунтом. Такі рослини перший час можуть 

спливати і тому потрібно пригрузить краю кореневища камінчиками, особливо, 

в тих місцях, де сильно розвинені коріння. Довге, горизонтально розташоване 

кореневище, додатково вдавлюють в грунт пальцем. Анубиас ніколи не варто 

висаджувати в точку домінанти акваріума. Його листя здаються дуже 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-anubias/
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великими, старими, з покусаними краями або покриті водоростями, такі листи 

треба видаляти.  

В акваріумі можуть бути висаджені також цибулини і бульби рослин. Це 

представники роду Aponogeton , Nymphaea і Crinum. Садимо так, щоб бульби 

здебільшого були занурені в пісок і можуть виглядати на 1/3 свого об'єму. 

Бульби рослин не можна повністю занурювати в грунт, вони повинні бути 

відкриті зверху. Цибулину перед посадкою обертають фільтрувальної ватою, 

залишаючи вільне місце для росту коренів. Nymphaea краще садити, 

залишивши цибулину над грунтом повністю, зануривши тільки коріння. У 

цибулинних рослин відростають дуже довгі і потужні коріння, тому садити 

потрібно в грунт глибиною не менше 9 см.  

Часто купуючи цибулинні рослини ми не знаємо як їх правильно садити і 

саме тому вони гинуть, але ще частіше ми елементарно не знаємо як за ними 

доглядати. В акваріумі є загроза, що постійне зростання може виснажити 

ресурси грунту і вам буде потрібно робити підгодівлю, необхідно періодично її 

давати. Відпочинок для рослин, що це означає? Можна на якийсь термін 

видалити цибулини з акваріума, обрізавши попередньо все листя. Покладіть їх 

в поліетиленовий пакет з вологим піском і залиште в сухому і прохолодному 

місці, щоб відпочили протягом 4-6 місяців в році. Якщо у вас рослина 

посаджено вперше, і ви впевнені в поживності грунту, але рослина швидко 

загниває (листя) значить не підходить кислотність води, якщо рослина росло 

понад півроку, а потім загинуло, значить в грунті не залишилося поживних 

речовин. Обрізати рослини, в разі якщо вони починають підгнивати, треба 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-aponogeton-2/
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якомога ближче до цибулини. Крім того обрізання високих листя зменшить 

ймовірність появи гнилі, а також зробить рослина більш пишним.  

Епіфіческіе рослини. Це рослини, яким не потрібно вкорінюватися в 

грунті, щоб рости. Всі поживні речовини вони беруть безпосередньо з води. Це 

мохи начебто Vesicularia dubyana (Java moss), Fontinalis, Microsorum pteropus 

(Java fern), і Bolbitis. Такі рослини найкраще ростуть, прикріпляється до 

твердих поверхнях - корчів, каменів, скла. У природі вони часто ростуть на 

швидкій течії, де можливість прикріпитися життєво важлива.  

Розміщення на поверхні плаваючих рослин дозволяє створити 

прекрасний світлофільтр для багатьох, які потребують притінення рослин, і при 

необхідності зменшити світловий потік. Плаваючі рослини не повинні займати 

більше 1/3 поверхні води. Щоб затінити потрібні ділянки плаваючими 

рослинами, для цього потрібно обгородити ці ділянки натягнутою волосінню 

або прозорими знімними пластиковими стрічками, прикріпленими на 

присосках. Захистити нижній ярус від надмірного світла, можна посадивши 

крупні кущі розлогих світлолюбних або длінностебельние рослини.  

 

МЕТОДИКА ПОСАДКИ РОСЛИН.  

Розеткові рослини потрібно садити з обережністю, щоб точка росту 

залишалася над поверхнею грунту. В іншому випадку рослина може загинути і 

вже у всякому разі, не відчуватиме себе добре. Коріння потрібно розміщувати 

відповідно до їх природним зростанням. Посадка в грунт вимагає расправления 

коренів. Але здорова рослина пустить свої нові коріння як треба, тільки при 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/semeystvo-polypodiaceae/
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неправильній посадці трохи затримається у розвитку. Коріння распрямляют і 

підрізають (їх довжина повинна бути менше висоти шару грунту). Скорочуючи 

їх, ви стимулюєте зростання нових корінців. Криптокорин і валлиснерией 

пускають коріння вертикально вниз. Розеткові рослини висаджуйте поодинці і 

при цьому уважно стежте, щоб точка росту, з якої з'являються молоді листки, 

була вище рівня грунту.  

Вказівним і середнім пальцями треба виконати відповідну ямку в грунті і 

розмістити в ній рослина - трохи глибше, ніж шийка кореня, хоча при цьому 

корінь повинен бути розправлений. Потім злегка прим'яти грунт і обережно 

потягнути рослина вгору, щоб здалася шийка кореня. Тим самим навіть 

тоненькі розгалуження коренів будуть розташовуватися в грунті прямо. У 

криптокорин шийка кореня може навіть трохи висовуватися з грунту. При 

необхідності знову посаджений екземпляр можна з декількох сторін 

притиснути камінчиками, які в перші дні будуть утримувати його на місці.  

На кожну рослину має припадати 5-6 кв. см. площі дна, але при цьому 

відстань між ними залежить також від розмірів кожного екземпляра і від 

майбутнього зростання. Великими стають такі рослини, як С. griffithi, С. ciliata 

або С. beckettii і відстань між ними має бути не менше 15 см. У апоногетона і 

ехінодорусу коріння плоскі, вони йдуть вниз за все на кілька сантиметрів і 

ростуть в основному по горизонталі. Для них потрібно зробити пальцями 

довгасту і не дуже глибоку ямку, розмістити в ній коріння віялом і знову 

присипати грунтової сумішшю. Відстань між невеликими примірниками 
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повинно бути 8-10 см, а між більшими 15-30 см. У деяких видів апоногетона 

буває по 20-40 листя, і їм потрібно побільше вільного простору з усіх боків.  

Рослини з горизонтально гілкується кореневищем (наприклад, аїр) 

потрібно розміщувати під ухилом, щоб його частини, що пускають пагони, 

виступали з грунту. Якщо придбане рослина має слабкі коріння, можна 

прив'язати його ниточкою або гумкою до камінчику, який і заглибити в грунт. 

Багато любителів роблять помилки при посадці рослин в акваріумі: • Коріння 

не повинні згинатися, а з усіма своїми відростками розташовуватися в грунті 

прямо; • Найкраще зробити спочатку ямку глибше, посадити рослину, а потім 

злегка потягнути його нагору.  

Посадка дуже маленьких рослин. Вперше побачивши газони переднього 

плану в акваріумах, задаються питанням не тільки як їх виростити, а й як 

можливо їх акуратно посадити на такій великій площі. Відповідь проста - 

використовувати дуже тонкий довгий пінцет. Розберіть кущики рослин на 

окремі екземпляри, і розкладіть рядами на підносі. Візьміть піднос в одну руку, 

а пінцет в іншу.  

Візьміть рослина за коріння близько до точки росту, і дугоподібним 

рухом заглибити в грунт на 1,5-2 см. Розтисніть пінцет, і обережно витягніть з 

грунту. Рослина має закріпитися. Так можна висадити багато пучків, і воно 

дуже швидко розповзеться по всьому дну. Верхній шар субстрату повинен бути 

не більшим 1,5-3 мм, інакше рослини вкорінюються дуже погано. Ніколи не 

використовуйте субстрати підвищують жорсткість води - коренева система не 

отримає необхідних умов для оптимального харчування. Після посадки 
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зменшуйте інтенсивність і час освітлення на тиждень-два, щоб зменшити 

зростання водоростей, причому незалежно новий це акваріум чи ні.  

Glossostigma садять, починаючи від корчів і каменів, рухаючись до 

передньої стінки. Після посадки можна трохи присипати зверху субстратом. 

Найбільша помилка при посадці Eleocharis - це не розібрати його на окремі 

кущики. Він швидко заросте водоростями, так як старе листя починають гнити 

і утворюють щільний клубок. Підстрижіть листя, залишивши 2-3 см - так 

швидше ростуть нові, і в них буде менше водоростей. "Лінивий варіант" - взяти 

кілька гілочок Glossostigma або Lilaeopsis brasiliensis , і тримаючи 

горизонтально шматок пластикової будівельної сітки 15х15 см, просто пустити 

їх під неї і притиснути сітку на дно каменем. Коли рослини укорінятимуться, 

зняти сітку і обрізати всі стебла що не вкоренилися.  

Не рекомендується садити поруч на передньому плані Hemianthus 

callitrichoides і Glossostigma elatinoides, через їх безконтрольного розростання 

починають витісняти і перемішуватися між собою і доводиться часто видаляти. 

Ніколи не висаджуйте Glossostigma і E. tenellus ближче, ніж 3 см від скла. 

Echinodorus tenellus потрібно висаджувати близько один одному, в цьому 

випадку газон заростає повільніше, але якщо посадити кущі далі один від 

одного, вони добре вкорінюються і ростуть вгору. Eleocharis pussila потрібно 

стригти до висоти 2-3 см, але залишати за камінням, корчами, і в тіні 

недоторканим. Прекрасний "газон" дають купини з каменів з прив'язаними 

пучками моху Vesicularia dubiana.  
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Рослини для переднього плану - газону: Riccia fluitans , Glossostigma 

elatinoides, Lilaeopsis brasiliensis, Echinodorus tenellus, Suggitaria subulata, 

Vesicularia dubiana, Lilaeopsis mauritiana, Utricularia graminifolia, Pogostemon 

helferi . Останнім часом з'явилося кілька цікавих дуже маленьких рослин: 

Hemianthus callitrichoides - подібно Glossostigma зростає килимом, але більш 

щільним, листя в 2 рази дрібніше; Utricularia graminifolia - щось на кшталт 

Riccia; Urticularia sp. зростаюча понад щільним непроникним килимом і 

карабкающаяся по рельєфу; Lilaeopsis mauritiana - темна різновид з більш 

прямими листям; Pogostemon helferi - дуже незвичайні кучеряві листя, висота 

10 см.  

Длінностебельние рослини. Ці рослини прекрасно можуть рости, просто 

плаваючи на поверхні води (але не всі), а коріння служать їм, тільки способом 

закріпиться на субстраті і не бути віднесеними плином. Кращого зростання 

можна домогтися, посадивши їх в грунт. Якщо ви обмежені в засобах, купите 

тільки 2-3 длінностебельних рослини, легко розмножуються вегетативно, і 

розріжте їх на черешки довжиною приблизно по 10-12 см. Таким шляхом ви 

отримаєте три або чотири рослини за ціною одного. Це варто зробити в будь-

якому випадку, тому що такі рослини зазвичай вкорінюються і ростуть швидко.  

Якщо ви посадите весь куплений стебло, він може виявитися занадто 

довгим, і тоді вам незабаром все одно доведеться його вкорочувати. Садити 

треба щільними групами по кілька стебел в пучку, щоб швидше утворилися 

щільні зарості, підрізавши їх до довжини 12 см. Не засовуйте стебла занадто 

глибоко в субстрат, інакше вони згниють. Глибина посадки не важлива, 
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зазвичай роблять так, щоб пара нижніх мутовок листя опинилася під грунтом і 

стати на якір пучок.  

Візьміть за стебло одну або не більше трьох гілочок, і занурте в грунт на 

кілька сантиметрів. Спроба посадити гілочку кілька разів поспіль найчастіше 

призводить до поломки стебла. Якщо рослина в поганій формі, краще просто 

залишити його плавати на поверхні води, поки воно не рушить в зростання і не 

почне відпускати коріння. Під яскравим світлом воно швидко зміцніє і почне 

рости. Недолік методу - поки рослина плаває, воно занадто викривляється. 

Через кілька днів після посадки в грунт воно знову випрямиться. Можна 

притиснути нижню частину стебла каменем до субстрату і залишити поки не 

відросте коріння, пізніше камені видалити. Деякі види утворюють коріння без 

посадки в грунт, так що їх досить закріпити скляній шпилькою або плоскими 

каменями на грунті і почекати, поки вони укореняться.  

Держак - частина втечі рослини з подовженим стеблом, придатна для 

вегетативного розмноження. Від стебла гострим ножем або нігтями пальців 

відокремлюють верхівку - головний держак, який повинен складатися не 

менше ніж з 3 вузлів, і потім, видаливши листя з нижніх 2 вузлів, садять в 

грунт так, щоб безлисті вузли були їм покриті, тому що вони дадуть коріння. 

Якщо у рослини утворився бічний пагін, то держак відокремлюють 

безпосередньо над вузлом, від якого відходить бічний пагін. Крім того, можна 

відокремити в якості живця і сам бічний пагін, якщо він утворив не менше 3 

вузлів. Якщо рослина досить велике, то від нього крім головного черешка 
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можна відокремити наступну ділянку стебла - побеговий держак з не менш ніж 

4 вузлами.  

Найбільш швидко починає своє зростання головний держак. Час, що 

залишився в грунті материнське рослина, що володіє розвиненою кореневою 

системою, також незабаром починає давати в вузлах бічні пагони. Останнім 

рушає в зростання побеговий держак.  

Якщо живці длінностебельних рослин взяті з середньої частини, при 

посадці в новий грунт, навіть в тому ж акваріумі, їх зростання завжди помітно 

призупиняється. Одночасно з молодими країнами, що утворюються біля основи 

нижнього листа, в пазухах верхніх листків з ростових нирок утворюються 

молоді пагони, як правило - два-три. Швидкість зростання відновлюється після 

того, як молоді пагони набирають достатню масу. Тому, зрізуючи верхівку 

стебла, нижню частину змушують кущитися. Верхівку рослини треба посадити 

попереду недоторканою нижній частині стебла, зберігши, таким чином, 

інтер'єр акваріума.  

Рослини, досягаючи поверхні води, утворюють повітряні пагони. Тому у 

них слід зрізати верхівки і залишився довгий стебло почне кущитися під 

водою, даючи кілька бічних пагонів. Крім гигрофил і номафіла розподілом 

стебла можна розмножувати людвигии, бакопи, лімнофіли, кабомби, 

роголістникі і перістолістікі, альтернантери і багато інших рослин.  

Дуже зручно висаджувати рослини в горщики. Рослини можна садити в 

горщики, наповнені спеціально підібраним для даного виду складом грунту. 

Використовують горщики з необпаленої глини або пластмаси. У дні горщика 
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роблять отвір для вентиляції. Якщо риби сильно підкопують коріння, то 

рослини краще всього розмістити в горщиках. Водні рослини, які вбирають 

необхідні їм речовини з грунту виключно за допомогою коренів, як і ті, що з 

працею «працюють» корінням, але потребують поживних речовинах 

(апоногетон, ехінодорус, криптокорина), слід розміщувати в грунті в мисках 

або горщиках. Ви можете сифонить грунт без побоювання пошкодити коріння, 

без шкоди для коренів переставити рослини, змінюючи дизайн, ви навіть 

можете вийняти рослину.  

Від величини рослини залежить розмір горщика. Їх потрібно підбирати в 

залежності від стану кореневої системи і способу розмноження рослин, а також 

від розміру і призначення акваріума. Для більшості видів і сортів можна 

використовувати горщики заввишки і діаметром 7-10 см. В якості горщиків для 

рослин використовують безбарвні пластикові стакани для пива, пляшки та інші 

харчові ємності, обрізані за рівнем грунту. У них треба розпеченим цвяхом 

пропалити дірки для вентиляції і покласти на дно дренаж з декількох середніх 

камінчиків.  

Коріння рослин або згорнута кільцем нижня частина стебла кладеться на 

шар грунту 1-1,5 см, а потім додається ще грунт, і щільно утрамбовують 

пальцем. Під коріння кладуть глиняні кульки, таблетовані добрива, деревне 

вугілля, торф, пісок. До речі, останнім часом у продажу з'явилися і спеціальні 

готові суміші для акваріумістики. Високі миски або горщики, які виступають 

над грунтом, потрібно закласти камінням так, щоб вони не псували загального 
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вигляду акваріума. Цей же метод треба використовувати в акваріумах, де 

будуть жити риє грунт види риб.  

Якщо акваріуміст збирається вирощувати особливо світлолюбні рослини 

або йому доводиться виходжувати рослини, ослаблені або потребують 

сильному освітленні або обігріві, такі умови можна створити в загальному 

акваріумі, не використовуючи додаткових ємностей. Для цього у бічних стінок 

або на задній стінці підвішуються додаткові полички, які при заповненні 

ємності водою виявляються на глибині 10-15 см.  

Техніка виготовлення таких поличок може бути найрізноманітнішою. 

Найкраще їх робити з прозорого оргскла, тоді вони найменш помітні. Поличках 

можна надати будь-яку форму. Їх можна зігнути так, щоб задній край їх мав 

форму гачка, і їх можна було вішати на край акваріума. Ще простіше полички 

зміцнити за допомогою дроту, покритої ізоляційним матеріалом. Їх легко 

переміщати уздовж стінки акваріума, легко знімати, але при чищенні акваріума 

треба дотримуватися певної обережності, щоб не скинути їх.  

Пересадка, яка порушує кореневу систему, повинна проводитися якомога 

рідше. Коли ви укладайте рослини на поверхню, робіть це, кладучи спочатку 

його верхівку, потім підставу, щоб не зламати листя. Відразу видаляйте будь-

які пошкоджені, зламані листя, стебла, а так само коричневі листя. Рослина 

після посадки втрачає старе коріння і утворює нові, тому частої пересадки 

треба уникати. Впорядкування коренів в грунті не є вирішальним фактором. 

Особливо це відноситься до рослин з довгими корінням. Неважливо наскільки 

коріння дбайливо посаджені так, щоб всієї завдовжки йшли на дно, або навскіс, 
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переплетеними і т.д., тільки важливо, щоб вони були засипані настільки, щоб 

рослини не спливали. Необхідно усвідомити, що за рідкісним винятком оголені 

корені акваріумних рослин, так чи інакше, згинаються.  

Пересаджене рослина має утворити нову кореневу систему. Зберегти 

початкові коріння у водних рослин неможливо. Могутність коренів у знову 

купуються акваріумних рослин не є для подальшої їх життя вирішальним, 

оскільки старі коріння все одно загинуть. Коріння обрізають до 3-4 см по 

висоті грунту або менше, щоб при посадці вони не загиналися. Обрізання 

коренів покращує ріст коренів.  

Існує досить багато видів рослин, у яких коріння не відмирають при 

пересадці і якими все ж не варто нехтувати, як функціональним органом 

пересаджуваної рослини. Деякі акваріумні рослини погано переносять 

пересадку і підрізування, їх коріння і листя підсихають і стають коричневого 

кольору - їх потрібно одразу видалити. Якщо ж коріння рослини білі, швидше 

за все, воно зможе прижитися на новому місці. Якщо сильно обрізаються 

корені, то необхідно обрізати і крону рослини, щоб не порушити рівновагу між 

країнами і кроною.  

При посадці рослин з потужною кореневою системою в грунті роблять 

лунку, куди поміщають підставу рослини з кореневою шийкою, а коріння 

розправляють по поверхні грунту і притискають камінчиками, щоб не 

дозволяти йому спливати і лише через тривалий час, помітивши ознаки 

закріплення рослини в грунті, вантаж прибирають , надаючи кущу самостійно 

розбиратися зі своїм корінням. При такому способі посадки зростання тривало 



 322 

практично без перерви. Крім усього іншого, відмирають старі коріння рослини, 

зариті в грунт, створюють не саму сприятливу обстановку для розвитку нової 

кореневої системи, при сгніванія відбираючи кисень на гнильні процеси.  

Деякі види утворюють коріння без посадки в грунт, так що їх досить 

закріпити скляній шпилькою або плоскими каменями на грунті і почекати, 

поки вони укореняться. Розподіл рослини теж найкраще робити навесні. 

Рослини, що утворюють зимові нирки, восени збирають, розміщують в 

плоскому посудині з піском і невеликою кількістю води і залишають на зиму в 

недоступному для морозу місці. Приблизно в середині лютого їх потрібно 

занести в кімнату, де стоїть акваріум, щоб вони поступово звикали до більш 

високій температурі. Після цього їх можна засадити в акваріум, де під впливом 

теплої води і освітлювальних приладів вони скоро пустять пагони. Більшість 

акваріумістів вдається до цих простих вегетативним способам розмноження, 

так як вони можуть бути застосовані майже до всіх водяним рослинам і не 

становлять великої праці.  

Для посадки рослин, які потребують закапування коренів в грунт, можна 

скористатися простим пристосуванням, що полегшує роботу. Від пластикової 

пляшки, або пластмасовою баночки з-під кетчупу, майонезу, віддаючи перевагу 

більш щільною пластмасі, відрізаємо кільце шириною 5-10 см, розрізаємо його 

(див. Рис), робимо пару косих надрізів по краях. При посадці рослин за 

допомогою надрізів з'єднуємо вийшла смужку назад в кільце, заглиблюють в 

грунт акваріума, вибираємо з неї грунт - отримуємо акуратний «колодязь». 

Кладемо в нього в міру необхідності глиняні кульки, добрива і, садимо 
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рослину, присипаємо, роз'єднувати кільце і акуратно дістаємо його з-під 

рослини вже в вигляді смужки. Усе.  

Не використовуйте добрива відразу ж після посадки рослин. Зачекайте, 

поки рослини вкорінюватися і з'являться нові паростки. Не варто вносити рідкі 

добрива, через небезпеку виникнення бурхливого розвитку водоростей.  

Передній, середній і задній план акваріума.  

Одним з питань, що вирішуються любителями, стає розташування рослин 

по всьому об'єму акваріума і створення композиції, що відповідає уявленню 

кожного, прагне не тільки грамотно містити свій акваріум, але і долучитися до 

творчого процесу дизайнерського напрямку в акваріумістики. В даний час 

помітно підвищився інтерес любителів до проблеми цільового підбору рослин, 

які допомагають грамотно втілити ту чи іншу свою ідею при оформленні 

акваріума.  

Першими висаджуються рослини середнього плану, починаючи від самих 

корчів / каменів (потім туди буде складно проникнути). Потім садять дрібні 

рослини переднього плану, починаючи від корчів / каменів, рухаючись до 

передньої стінки. Останніми садять рослини заднього плану, починаючи ззаду 

корчів, і рухатися до задньої стінки. Папороті прикріплюють до корчі в 

останню чергу, стежачи за загальним балансом композиції. За корчами і 

камінням на середньому плані рослини повинні повторювати контур грунту, 

корчів і каменів - це додасть композиції природність. І в останню чергу, при 

бажанні мати велику кількість рослин, можна посадити рослини, які не 
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потребують багато світла, в тіні або півтіні високих і середніх рослин ( Anubias 

nana , Vesicularia dubyana). Методика посадки рослин визначається типом самої 

рослини.  

Трохи добре розташованих, трохи високих рослин на передньому плані з 

цікавою формою листя, на середньому плані або на задньому плані, можуть 

надати всієї композиції відчуття глибини. Ці рослини направляють погляд 

уздовж водного ландшафту. Природно, розмір грунтопокривних рослин буде 

різний для різних акваріумів, але тип використовуваних рослин в якості 

акцентування теж буде різний. Для прикладу в 60 см акваріумі дуже маленька 

грунтопокривна Глоссостигма, а в якості акцентує рослини елеохаріс, який 

може бути почвопокровним в більшому акваріумі. Загальне правило - не 

використовувати длінностебельние як акцентує рослини.  

Посадка рослин переднього плану.  

Оглядовий сторону можна залишити і повністю вільною, або розподілити 

уздовж неї ті види, які утворюють трав'яний покрив. На передньому плані 

висаджуються невисокі рослини, що поширюються по субстрату за допомогою 

бічних пагонів. Важливий момент при посадці рослин переднього плану - 

залишати достатньо вільного місця між ними, пам'ятаючи про те, що вони 

розростаються в сторони за допомогою пагонів. З цієї ж причини слід уникати 

їх контакту з поверхнею скла. Слабка композиція це звичайний результат як 

неуваги акваріума до почвопокровним рослинам, так і їх неприродною 

посадки. Найбільш часто використовувані рослини це Echinodorus tenellus, 

Sagittaria subulata, Eleocharis, Cryptocoryne minima , C. rubra, C. nevillii. І 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-anubias-2/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-anubias-2/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-cryptocoryne-7/
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нарешті, неспецифічне використання рослин, Річчі і Вербового моху, які 

ростуть на каменях і корчах теж можна використовувати як почвопокровку.  

Величезну роль в створенні переднього плану грають газони. Те як 

виглядає акваріум, багато в чому залежить від правильності створення килима з 

маленьких рослин у передньої стінки. Як правило, починаючи з середнього 

плану, рослини нахилені до передньої стінки. Це надає групі рослин 

просторову глибину. Є кілька варіантів застосування рослин переднього плану:  

• Висаджуючи Riccia fluitans Не робіть рівні газони, вони виглядають 

неприродно. Робіть газон з Riccia "купиною" прикріплюючи її до невеликих 

опуклим камінню. Особливо добре Riccia виглядає в суміші з Willow moss 

(Fontinalis), так як не дуже відрізняється кольором і створює витончену 

різнорідність килима. • Добре виглядають невеликі вкраплення Riccia в газон з 

Lilaeopsis , Glossostigma, E. tennelus. Echinodorus tenellus потрібно висаджувати 

близько один одному, в цьому випадку газон заростає повільніше, але якщо 

посадити кущі далі один від одного, вони добре вкорінюються і ростуть вгору. 

• Створюють газон з Glossostigma + 50% площі Riccia і поверх на 20% площі 

розкидати Eleocharis середньої висоти. Eleocharis pussila потрібно стригти до 

висоти 2 3 см, але залишати за камінням, корчами, і в тіні недоторканим. Або з 

Glossostigma 80% + Riccia 20%. Можна зробити газон, змішавши з невеликими 

гілочками Java або Willow moss, створивши різнорідний килим. • Прекрасний 

газон дають купини з каменів з прив'язаними пучками моху Vesicularia dubiana.  

килимові рослини (1 10 см). Echinodorus tenellus; Eleocharis parvula; 

Fontinalis antipyretica; Glossostigma elatinoides ; Hemianthus callitrichoides; 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-lilaeopsis/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-glossostigma/
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Lilaeopsis brasiliensis; Lilaeopsis mauritiana; Vesicularia dubyana; Richia fluitans; 

Utricularia graminifolia;  

невисокі рослини (10 20 см). Anubias afzelii; Anubias nana; Cryptocoryne 

undulate; Cryptocoryne wendtii; Cryptocoryne х willisii; Didiplis diandra ; 

Eleocharis acicularis; Hemianthus micranthemoides; Hemianthus callitrichoides 

"Cuba"; Hydrocotyle verticillata; Lilaeopsis carolinensis, Micranthemum umbrosum; 

  Microsorum Pteropus "Windelov"; Pogostemon helferi; Rotala sp. "Nanjenshan"; 

Samolus parviflorus; Suggitaria subulata.  

Посадка рослин середнього плану.  

На середньому плані висаджуються в основному рослини розеточного 

типу, такі як криптокорина і ехінодорус. Цей тип рослин висаджується за 

допомогою пінцетів затискного типу, фіксуючи в них коріння рослини. Якщо 

рослина має велику за обсягом кореневу систему, і рослина складно укоренити, 

то, щоб придавити рослина, ви можете сформувати пагорб поверх зони коренів.  

Середньорослі рослини (15- 30 см). Anubias barteri "coffeefolia"; Anubias 

barteri; Blyxa echinosperma; Blyxa japonica; Bolbitis heudelotii ; Cryptoc oryne 

wendtii; Cyperus helferi; Echinodorus portoalegrensis; Eleocharis vivipara; 

Eusteralis; Hemigraphis colorata; Hydrocotyle leucocephala; Limnophila aromatica; 

Lobelia caroliniana ; Lysimachia nummularia "Aurea"; Microsorum Pteropus; 

Pogostemon stellatus; Rotala wallichii; Sagittaria platyphylla.  

Посадка рослин заднього плану.  

На задньому плані висаджуються переважно високі длінностебельние 

рослини. Садити буде легше, якщо ви вирівняєте рослини по верхніх точках 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/semeystvo-lythraceae/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/semeystvo-dryopteridaceae/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/semeystvo-campanulaceae/
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зростаючих нирок, відріже так, щоб всі рослини були однієї довжини. У тих з 

них, які дають листя великих розмірів, слід обірвати листя зі стебла в тому 

місці, яке буде занурюватися в субстрат при посадці. Як загальне правило, 

длінностебельние рослини висаджуються по одному стеблу за допомогою 

пінцетів. У випадку ж з тонкостебельних рослинами ви можете в короткий час 

створити щільні зарості, якщо будете висаджувати такі рослини по кілька 

стебел в одному пучку, утримуючи їх разом пінцетом.  

Важливим моментом при посадці длінностебельних рослин є 

необхідність заглиблення їх у товщу субстрату під кутом, так як при 

заповненні акваріума водою перпендикулярно висаджені рослини будуть 

прагнути спливти, вислизаючи з грунту. Якщо ви збираєтеся висадити кілька 

видів рослин на задньому плані, прийнявши рішення про те, в якій зоні буде 

рости той чи інший вид, використовуючи в якості маркерів тонкі палички, 

позначте ці зони, - так вам буде простіше витримати загальну концепцію 

ландшафту в правильному балансі.  

Задній план закриває планування і визначає її простір. Повна 

протилежність розрідженому переднього плану. Задній план щільний і надає 

акваріуму гадану дикість. Як правило, прикрашають весь задній план акваріума 

високими рослинами, але бажано залишати порожні простору, тому що зелений 

екран робить негативний концентроване вплив на ілюзію глибини і простору. 

Найбільш часто на задній план висаджуються длінностебельние рослини, за 

винятком таких, як валліснерія і аппоногетон.  
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Взагалі слід знати, що длінностебельние трави гарні, коли їх висаджують 

пучком (кілька стебел разом), а кожен такий пучок складається з рослин одного 

виду. Не раджу вам саджати поруч будь-які рослини без розбору. Окремі їх 

види потрібно об'єднувати за групами, а потім відокремлювати їх один від 

одного за допомогою каменів або корчів. Існує величезна кількість водних 

рослин, які можуть бути використані, але найбільш часто застосовуються 

загальні виду Елеохарісов, Mayaca, Altemanthera reineckii, Rotala macrantha, 

Rotala indica , Hygrophila polysperma, Ludwigia.  

Після завершення посадки длінностебельних рослин, акваріум 

заповнюється водою повністю, і необхідно розплутати длінностебельние 

рослини, домагаючись того, щоб верхні точки зростання були звернені вгору. 

На цьому побудова ландшафту можна вважати закінчений ним. Пізніше 

триммінг (стрижка) длінностебельних рослин буде ще одним важливим кроком 

на шляху до створення красивих "шапок" з них. З метою створення в акваріумі 

підводного перспективи, темну задню стінку закривають підвішеними на 

волосіні мохоподібних або темними папоротевими рослинами, які, 

розростаючись, утворюють суцільні зарості. Висаджують яванський мох, 

больбітіс, таїландський папороть, анубиас.  

Тонкостебельних високорослі рослини. Alternanthera reineckii lilacina; 

Alternanthera sessilis; Ammannia; Bacopa lanigera; Bacopa monnieri; Cabomba 

caroliniana; Elodea densa; Heteranthera zosterifolia; Hygrophila polysperma; 

Lagarosiphon madagascariensis; Limnophila sessiliflora; Ludwigia arcuata; 

Ludwigia glandulosa; Ludwigia inclinata ; Ludwigia mullertii; Ludwigia ovalis; 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-rotala/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-ludwigia-3/
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Ludwigia repens; Myriophyllum aquaticum; Myriophyllum hippuroides; 

Myriophyllum matogrossensis ; Najas guadalupensis; Potamogeton gayii; 

Proserpinaca; Rotala macrandra; Vallisneria spiralis tortissima.  

Високорослі, що займають велику площа. Aponogeton madagascariensis ; 

Barclaya; Ceratopteris thalictroides; Echinodorus amazonicus; Echinodorus maior; 

Echinodorus Ozelot; Eichhornia azurea; Hygrophila corymbosa ; Hygrophila 

difformis; Nymphaea; Nymphoides aquatic; Vallisneria spiralis.  

Длінностебельние рослини.  

Серед великого числа і різноманітності водних акваріумних рослин легко 

виділити дві основні декоративні групи - короткостебельние і 

длінностебельние. Представники цих груп вельми наочно різняться між собою 

по довжині стебла, швидкості його наростання, положенню в обсязі акваріума. 

У деяких рослин першої групи стебло настільки короткий, що часом його 

важко побачити в гущі листя і коренів. За рік зростання довжина стебла у 

короткостебельних не перевищує декількох сантиметрів, тоді як листя у 

більшості з них обчислюються десятками, іноді багатьма сантиметрами. Тому 

вони і виглядають пишними (ряд ехінодорусов, апоногетони, деякі 

криптокорини, анубіаси, валлиснерии, сагіттаріі, німфеї). Рослини цієї 

декоративної групи здебільшого ростуть в грунті на дні акваріума, а деякі з них 

плавають на поверхні води (Pistia stratiotes, Eichornia crassipes).  

Але не менш цікаві і в багатьох відносинах корисні представники другої 

великої групи - длінностебельние водні рослини. Рослини цієї групи мають 

стебло, довжина якого у багато разів перевершує розмір листя. Швидкість 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/semeystvo-haloragaceae-2/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-aponogeton-4/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/semeystvo-acanthaceae-3/
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росту стебла у них дуже велика - кілька сантиметрів за тиждень. 

Длінностебельние рослини відрізняються будовою, розмірами, формою, 

розташуванням і кольором листя, нерідко стебло і листя мають різний колір. 

Дуже гарні рослини з кавалками або яскравими листям. У число 

длінностебельних рослин входять представники пологів Cabomba, Limnophyla, 

Potamogetone, Myriophyllum, Alternanthera, Ammania, Nomaphyla, 

Cerratophyllum, Bacopa , Rotala, Ludwigia і ін.  

Длінностебельние рослини в основному невибагливі до умов акваріума, в 

основному закріплюються корінням (або ризоидами) в грунті, основну частину 

поживних речовин і вуглекислого газу вони отримують з води. Вони добре 

ростуть у воді середньої жорсткості і в м'якій воді. Ростуть дуже швидко. У 

більшості випадків вони легко розмножуються за рахунок пазушних бруньок. 

Для того щоб отримати дочірні рослини , досить відокремити ділянку стебла з 

кількома листками і прикопати його в грунт на освітленому місці. У підстави 

листя завжди знайдуться сплячі бруньки, з яких розвиваються нові рослини, а в 

прикопати частини швидко утворюються нові корені.  

Багато любителів акваріума захоплюються змістом длінностебельних 

рослин, а початківці любителі акваріума містять переважно саме їх. 

Присутність длінностебельних рослин у великій кількості бажано у знову 

закладаються акваріумах. Поки грунт бідний, в ньому погано розвиваються 

багато зазвичай медленнорастущие короткостебельние рослини, часто досить 

вимогливі до якості грунту. Більшість длінностебельних рослин часто 

добувають собі харчування з акваріумний води, навіть якщо вона свіжа.  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/rod-bacopa/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/razmnozhenie-cherenkami/
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Вони відразу ж вступають в "роботу", поставляючи в воду кисень і 

сприяючи швидкому розвитку багатьох корисних гідробіонтів, в тому числі і 

бактерій. Якщо в новий акваріум поряд з такими рослинами помістити і риб, в 

більшості випадків швидко встановлюється стійке біологічну рівновагу. 

Позитивним моментом є і те, що з дешевих і доступних швидкозростаючих 

рослин можна створити на перших порах (поки не підростуть 

короткостебельние рослини) дуже цікаві в декоративному відношенні 

експозиції.  

У міру заселення акваріума рослини і їх розростання, для 

длінностебельних рослин залишається все менше місця. Але найбільш цікаві з 

них залишаються, правда, не в такій великій кількості, як спочатку. Тепер вони 

потрібні не тільки як прикраса, але і для контрасту з іншими декоративними 

елементами. Якщо рослини не надто пишні, їх можна розміщувати на задньому 

плані в декількох примірниках, а в центрі акваріума і в передній частині краще 

розмістити одиничні екземпляри різних видів. Якщо рослини не дуже великі і 

різноманітні за формою і кольором листя, то акваріум здається більш широким, 

ніж він є насправді.  

Якщо акваріуміст своєчасно не підрізає довгі стебла , вони порушують 

всю планування і декоративність акваріума, крім декоративних верхівок 

утворюються пеньки - нижні ділянки стебел з відрізаними верхівками, а вони 

навряд чи прикрасять Ваш акваріум. Крім того, длінностебельние рослини 

найбільшу декоративність набувають, досягнувши верхівками поверхні води, а 

їх розвиток у поверхні затемнює розташовані нижче і повільніше ростуть 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://aquafisher.org.ua/aquatic-plants/obrezka-i-prorezhivanie-rasteniy/
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короткостебельние рослини вашого акваріума. Длінностебельние рослини, в 

період зростання, часто випускають у воду додаткові корені.  

Крім декоративної привабливості длінностебельние рослини мають 

велике значення в житті акваріума. Це визначається їх швидким розвитком, 

завдяки якому з води виводяться продукти життєдіяльності риб, і відбувається 

активне виділення кисню. Деякі, особливо швидкозростаючі рослини цієї 

групи, наприклад, потамогетони (рдести), активно поглинають поживні 

речовини з грунту за допомогою кореневої системи, тому їх можна садити 

недалеко від місця годування риб для того, щоб уникнути загнивання грунту, 

викликаного надлишком нез'їденого корми. Рослини успішно пригнічують ріст 

нижчих водоростей, не даючи їм розвиватися. Особливо велике значення це 

має при оформленні нового акваріума. В цьому випадку рекомендується 

помістити відразу велику кількість розташованих в товщі води 

швидкозростаючих рослин.  

Тип озеленення та кількість рослин в акваріумі обумовлені, в першу 

чергу, співвідношенням риби - рослини. Чим більше рослин припадає на одну 

рибу, тим чистіше буде вода. Надлишок грязьових частинок завжди свідчить 

про занадто великій кількості риб, що і не дозволяє домогтися біологічної 

рівноваги. Великі моторні риби, особливо якщо їх багато, мають потребу у 

великій кількості кисню. Це означає, що вони вимагають і рослин в більшій 

кількості, ніж дрібні риби, особливо якщо їх мало. Але при цьому обсяг 

озеленення залежить від виду риб. Серед них є такі, яким підходять густі 

зарості (лабірінтовие риби). Але для мешканців відкритих вод, які потребують 
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просторі для плавання, треба густо засадити тільки далекі куточки, а у бічних 

стінок і з заднього боку акваріума потрібно розмістити рослини окремими 

групами. При цьому слід вибрати рослини, які виділяють багато кисню.  

На щільність посадки також впливає те, які рослини висаджені в 

акваріумі і їх кількість: в акваріумі з невеликою кількістю медленнорастущих 

рослин занадто велика кількість риб призведе до того, що рослини не 

встигатимуть споживати всі вступники живильні речовини і біологічний баланс 

порушиться, що призведе до зростання рівня нітратів і фосфатів, а вони до 

зростання водоростей. Для стайнях риб зі світловими сигналами (неон) 

потрібно тінисте місце розташування в задній частині щільно засадженого 

рослинами резервуара.  

Близькі за формою і кольором листя длінностебельних рослин, що 

використовуються в підводному пейзажі як кроноіммітірующіх, можна і 

потрібно об'єднувати їх у великі маси. Не можна дробити композицію пейзажу 

однаковими за розміром плямами, паузами. При створенні пейзажу будь-яких 

повторів слід уникати.  

  

ДОБРИВА І ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ 

Для повноцінного росту і розвитку рослин в акваріумі необхідні 

мікроелементи. 

Як приклад можна вказати на сполуки фосфору, калію, заліза, міді сірки і 

навіть молібдену. Якщо ви посадили рослини в чистий гравій, зі часом 

продукти жізнедеятель ності риб і залишки нез'їденого корми створять на дні 
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ту «грунт», з якої коріння рослин будуть витягати необхідні мінерали. Проте, 

брак мінеральних речовин мо жет стати для акваріумних рослині тим 

«лімітуючим фактором», який буде мучити розвиток. 

Наприклад, недолік заліза (який є складовою частиною хлорофілу) 

призводить до появи жовтого листя. При дефіциті бору листя крейда ьчают. 

Недолік марганцю викли кість некроз країв листя. І т.д. 

Уникнути таких проблем дозволяють спеціалізовані добрива для 

акваріумних рослин. Вони вносяться або прямо в воду (рідкі), або добавл яются 

до грунту при посадках рас тений (таблетки). Як приклад можна вказати на 

продукцію фірми Sera. Існують і інші постачальники аналогічних препаратів. 

Застосовуючи такі добрива, необхідно слідувати прикладеним інструкціям. 

Пам'ятайте лише, що непра -Вільний температурний режим, що не достаток 

світла або критичні показники кислотності і жорсткості води зазвичай надають 

на акваріумні рослини набагато більш істотний вплив, ніж дефіцит 

мікроелементів. 

Згодом грунт в будь-якому акваріумі починає замулюватися . 

Відбувається так тому, що ак Вариум - екологічна система не повністю 

замкнута. Ча сто рослини не в змозі «пе -реработанние» нез'їдений корм і всі 

продукти життєдіяльності ості риб. Надлишок такої підлозі розклалася 

органіки шкідливий, оскільки викликає надмірне розмноження анаеробних 

бактерій. Найпростіший вихід - чистка дна за допомогою найпростіших 

пристроїв - сифонів. 

Саджанці необхідно регулярно підстригати, регулюючи їх обсяг. 
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Нескладний насос з клапаном для чищення дна акваріума 

Боротьба з одноклітинними водоростями 

Акваріум - замкнутий біоценоз, який включає крім ри б і великих 

водоростей сотні ві дов бактерій і одноклітинних організмів. У тому числі в це 

т список входять і мікроскопічес кі водорості. Розмножуючись при певних 

умовах у великій кількості, вони не тільки псують зовнішній вигляд акваріума, 

але і суттєво змінюють його середовище проживання. 

Типовий приклад такої проблеми - «цвітіння води». Це явище можна 

спостерігати і в при роді, коли в розпал літа вода озер набуває зеленуватий 

відтінок. Винуватці - одноклеточ ні зелені водорості. В акваріумі вода починає 

«цвісти » зазвичай при надлишку світла і до татність кількості в ній нітратів і 

фосфатів. Кардинал ьний спосіб боротьби з цією напас ма - тимчасове 

зменшення інтенсивності освітленості. Можна просто на кілька днів вимкнути 

підсвічування. Якщо акваріум стоїть на яскраво освітленому підвіконні, 

прикрийте його від сонця чорним папером. Великим рослинам і рибам тако е 

тимчасове затемнення НЕ пошкоджені дит, а розмноження одноклітинних 

зелених водоростей призупиниться. Щоб не впав рівень кисню, необхідно 

здійснювати аерірованіе. Доповнить Єльня заходи боротьби - регулярна зміна 

частини води в акваріумі і видалення з дна скупчилися залишків 

життєдіяльності риб. 

Непогані результати дає додавання в акваріум веслоногих рачків 

(циклопів і Дафна), до торие одноклітинними водоростями харчуються. 
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Тонкопоріс тий фільтр в акваріумі також бу дет стримувати розмноження 

одноклітиннх зелених водоростей. 

Вода в акваріумі може набувати коричневий оттено к. Винуватцями 

такого виду «коль тенія» є одноклітинні діатомові водорості. Про бично вони 

розмножуються при недо статки світла. Найпростіший спосіб боротьби - 

збільшити інте нсівность освітлення. Більш складність ний шлях - 

використання фільтрів, що поглинають сполуки кремнію (з них складаються 

стінки клітин діатомових водоростей). 

Вихід з-під контролю синьо-зелених водоростей легко виявити по 

характерн ому слиз кому нальоту на поверхні листя і каменів. Часом синьо-

зелені водорості починають навіть затягувати дно акваріума. Хороші 

результати дає застосування антибіотика еритроміцину (2,5-5,0 мг на 1 л води). 

Справа в тому, що ці «водорості» насправді є здатними до фотосинтезу 

бактеріями і тому можуть бути знищені антибактеріальними препарату ми. 

Після їх застосування необхідно змінити частину води в акваріумі і збільшити 

інтенсив ність її фільтрації. 

Цвітіння води - результат розмноження одноклітинних зелених 

водоростей 

Нерідко клопоти аквариумистам доставляє так звані я «чорна борода» - 

нитчасті у доросли темно-зеленого або майже чорного кольору (звідси і назва). 

Вони зазвичай кріпляться до каменів, краях і вершин листя. Ростуть 

невеликими пучками. В акваріум найчастіше вони потрапляють разом з новими 

рослинами. Уражені «бородою» листя необхідно видаляти. 
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«Бороду» можуть об'їдати молоді равлики ампулярії. У спеціалізованих 

магазинах можна пошукати спеціальні препарати альгіциди для боротьби з 

цією напастю. Професіонали по рій застосовують продування води 

вуглекислим газом протягом 6-8 тижнів. 

Багатоклітинні нитчасті і одноклітинні зелені водорості можуть 

наростати на стінках акваріума. Їх необхідно просто регулярно зчищати. 

Через кілька днів після зменшення інтенсивності освітлення вода стає 

прозорою 

Акваріумні добрива: особливості використання 

 

Піде мова не просто про те, що з себе представляють акваріумні добрива, 

а й про те, які тонкощі існують в їх використанні. Тут будуть дані відповіді на 

найбільш поширені запитання про добрива, які виникають на форумах 

акваріумістів: коли потрібно вносити добрива в акваріум, чим відрізняються 

саморобні добрива від фірмових, як впливає дозування добрив на швидкість 

росту рослин, чи потрібно тестувати воду в акваріумі при використанні добрив 

та інші питання. Також в кінці статті є калькулятор акваріумних добрив.  

Навіщо і коли потрібно вносити добрива в акваріум 
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Для всіх зрозуміло, що добрива - це харчування для рослин. Але коли в 

акваріумі потрібно таке харчування? Адже рослини можуть отримувати 

харчування з продуктів життєдіяльності риб. У деяких акваріумах рослинам 

дійсно досить того, що їм дають риби. Також харчування для рослин в 

акваріумі може надходити з водопровідною водою при підмінах. Але чому ж 

акваріумістів привертає використання добрив? Справа в тому, що при 

підгодовування рослин добривами, швидкість їхнього зростання значно 

збільшується і поліпшується їх зовнішній вигляд. Акваріум, в якому швидко 

ростуть рослини, візуально постійно змінюється і це подобається 

аквариумистам. З тієї ж причини аквариумистам подобається купувати нових 

рибок - для поновлення акваріума. І в цьому перевага рослинних акваріумів. 

Адже рибок нескінченно не можна додавати в акваріум і розлучатися з ними 

шкода. З рослинами простіше - завжди можна постригти або замінити.  

А коли добрива, дійсно, необхідно вносити в акваріум? Обов'язкова така 

підживлення рослин, коли в акваріум подається вуглекислий газ (СО2). Якщо в 

акваріум СО2 не подається, тоді хорошими індикаторами необхідності 

внесення акваріумних добрив є самі рослини. Поки кількість рослин в акваріумі 

невелика, їм може бути досить харчування надходить з підмінами води і від 
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риб. Але як тільки рослини доростають до певної маси, їм вже не вистачає 

такого харчування і вони сильно уповільнюються в зростанні. Найвитриваліші 

акваріумні рослини можуть продовжувати хороший зростання, але вже за 

рахунок інших, більш вибагливих рослин. У підсумку, крім уповільнення росту 

рослин, деякі види повільно гинуть. Це явна ознака необхідності внесення в 

акваріум добрив.  

Вибір між саморобними акваріумними добривами і фірмовими  

 

Серед акваріумістів є прихильники використання, як саморобних 

акваріумних добрив, так і фірмових. Чому одні готують добрива своїми руками, 

а інші - купують фірмові? Звичайно, основною перевагою саморобних добрив є 

їх ціна. Собівартість таких добрив може мати відчутні відмінності від ціни 

фірмових добрив. У моєму рецепті саморобних акваріумних добрив вказані 

ціни хімреактивів, які дозволять вам зрозуміти яка собівартість таких добрив. 

Однак, хімреактиви доведеться купувати в кількостях, які, можливо, за весь час 

захоплення вами рослинної акваріумістикою ви не зможете витратити. Тому 

спочатку на хімреактиви доведеться вкластися більше ніж на фірмові добрива. 

По дорозі використання саморобних добрив зазвичай йдуть ті акваріумісти, які 
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мають хороші базові знання шкільної хімії і взагалі цікавляться хімією 

рослинного акваріума, захоплені експериментами над своїми акваріумними 

рослинами. Фірмові добрива стають вибором акваріумістів, яких більше 

цікавить естетична сторона рослинної акваріумістики і експерименти з 

приготуванням добрив для них представляється як зайвий головний біль і 

втрата часу. До того ж фірмові добрива постійно вдосконалюються, тому що 

виробники мають фінансову мотивацію для цього. Публічні рецепти 

саморобних добрив зазвичай незмінні і їх вдосконалення залишається справою 

тих, хто їх використовує. Формули фірмових добрив включають різні добавки, 

що поліпшують їх зберігання. У той час як саморобні добрива легше заново 

приготувати, ніж покращувати їх стійкість до грибка і цвілі. З тієї ж причини, 

саморобні добрива краще зберігати в холодильнику або заморожувати.  

Особливості внесення рідких добрив в акваріум. 

 

У цьому розділі статті я постараюся дати відповіді на найбільш поширені 

питання щодо використання рідких добрив. Це специфічні питання, про які 

рідко пишуть в інструкціях і дають повні пояснення. Наприклад, часто виникає 

питання про спільне внесення добрив з макро- і мікроелементами. Чи можна їх 
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вносити в акваріум одночасно? Це питання виникає, тому що багатьом відомо, 

що фосфат з суміші макроелементів може утворювати нерозчинні сполуки з 

катіонами суміші мікроелементів. Однак це можливо за умови безпосереднього 

змішування рідких макро- і мікродобрив. Як тільки рідке добриво було внесено 

в акваріум, його компоненти дуже сильно розбавляються. Освіта нерозчинних 

сполук в умовах такого розведення неможливо. Тому Макро і Мікро можна 

вносити в акваріум одночасно.  

На форумах можна прочитати про те, що макроелементи більше 

споживаються рослиною вночі і тому, нібито, краще вносити рідкі 

макродобрива на ніч. Це сумнівне твердження і не є загальноприйнятим в 

області фізіології рослин. Для поглинання поживних елементів рослина 

витрачає енергію, яку воно отримує зі світлом. Всі рідкі добрива краще вносити 

в акваріум на початку світлового дня, або перед самим його початком, 

слідуючи логіці, що рослина потребує харчування при включенні світла.  

Раніше виробники акваріумних добрив рекомендували вносити добрива 

раз в тиждень. По всій видимості, такі рекомендації потурали ліні 

акваріумістів, боячись злякати потенційних покупців своєї продукції умовою 

щоденного використання добрив. Але факт залишається фактом - чим 

рівномірніше внесення рідких добрив в акваріум, тим воно ефективніше. 

Щоденне внесення акваріумних добрив, наприклад, разом з годуванням риб 

завжди буде давати кращі результати, ніж внесення добрив раз в тиждень. Але 

у випадках акваріумів без подачі СО2, освітленням менше 0.5 ватт / л і 
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повільно зростаючі рослини різниця від щоденного і щотижневого внесення 

добрив не суттєва.  

А що робити, якщо акваріум залишається без нагляду на час відпустки? 

Звичайно, це не позначиться позитивно на акваріумі, але деякі заходи можна 

вжити. За логікою описаної в попередньому абзаці, можна уповільнити 

зростання акваріумних рослин і, отже, зменшити вимогливість рослин в 

стабільному харчуванні. Для цього можна завчасно знизити подачу 

вуглекислого газу до рівня необхідного для підтримки рН між 7 і 7.5, зменшити 

рівень освітлення вдвічі і знизити дозування добрив. Перед від'їздом внести 

дозу добрив на тиждень вперед. Ще ефективним може бути зниження 

температури на кілька градусів.  

Запуск акваріума і використання добрив  

Питання про доцільність внесення добрив на етапі запуску акваріума як і 

раніше обговорюється. Не дивлячись на те, що я завжди рекомендую вносити 

добрива з самого першого дня запуску рослинного акваріума, багато 

застерігають початківців акваріумістів від такого підходу. Ці застереження 

обгрунтовані тільки в разі використання поживних гранульованих грунтів. У 

разі використання таких ґрунтів варто дозволити рослині шукати поживні 

елементи в ґрунті, тим самим, розвиваючи кореневу систему. Тому внесення 

акваріумних добрив з азотом і фосфором має сенс відстрочити на кілька тижнів, 

але Калій вносити потрібно в будь-якому випадку з першого дня запуску.  

Якщо в рослинному акваріумі використовується нейтральний грунт, тоді 

без внесення акваріумних добрив рослинам нізвідки буде отримувати 
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харчування. Тому на стадії запуску в такому акваріумі потрібно вносити хоча б 

мінімальні дозування добрив.  

Чому рекомендації дозувань різних добрив сильно відрізняються  

Чому відрізняються дозування 

різних добрив, різних виробників або саморобних, якщо перерахувати на 

підвищення концентрацій поживних елементів в акваріумі? Різниця в 

системності, в підходах до вирощування акваріумних рослин. Системи різні, а 

думки ще більш різноманітні. Якісь системи добре працюють для дуже 

швидкого зростання з метою продажу рослин. Якісь системи працюють краще 

для домашніх акваріумів. Давайте відсортуємо ці системи.  

Існують комерційні системи вирощування акваріумних рослин і 

некомерційні. Серед некомерційних систем можна виділити: Estimative Index 

(EI), Perpetual Preservation System (PPS), метод Walstad. Суть кожної описувати 

я не буду, але ці ключові слова ви можете використовувати для пошуку і самі в 

них розібратися. Ці системи не пов'язані з використанням якогось конкретного 

фірмового добрива і можуть бути застосовані для визначення дозувань 

саморобних акваріумних добрив.  

Комерційні системи дозувань добрив для акваріумних рослин пов'язані з 

конкретними добривами певного бренду. Компанії виробники можуть 

розробляти добрива під певну категорію покупців. Є виробники, які не 
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випускають, наприклад, макродобрива для акваріумних рослин. Тобто вони 

орієнтовані на початківців акваріумістів. Є виробники, які пропонують більш 

універсальні системи добрив і для новачків, і для досвідчених любителів 

акваріумних рослин. Але все комерційні системи удобрення акваріумних рослин 

об'єднує одне - вони розраховані для широкого кола акваріумістів, для 

домашніх акваріумів. У той час як, наприклад, продавці акваріумних рослин 

можуть знайти корисної некомерційну систему Estimative Index, відповідно до 

якої використовуються великі дозування добрив, що призводить до дуже 

швидкого зростання рослин.  

Однак не завжди швидкість росту прямо пропорційна дозувань. Деякі 

елементи впливають на споживання акваріумними рослинами інших елементів, 

як зображено на схемі Малдера . Одні елементи погіршують доступність 

інших, а деякі елементи навпаки стимулюють. Це і впливає на те, що швидкість 

росту рослин нелінійно залежить від дозувань добрив. Наприклад, якщо 

концентрація в одному акваріумі фосфатів у воді 0.5 мг / л, а в іншому 

акваріумі вона в два рази більше - 1 мг / л, це не означає, що в другому 

акваріумі рослини будуть рости в два рази швидше. Може навіть бути, що в 

акваріумі, в якому фосфати взагалі не виявляються, або на мінімумі шкали 

тестів, рослини добре ростуть і з прийнятною швидкістю.  

Хвороби акваріумних рослин  

Проблеми з акваріумними рослинами в першу чергу пов'язані з їх 

незбалансованим добривом або відсутністю такого. Недолік або надлишок 

макро- і мікроелементів призводить до хвороб акваріумних рослин. Тому в 
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даній статті будуть схематично описані основні ознаки нестачі або надлишку 

поживних елементів для акваріумних рослин.  

Структура статті - від простого до складного. Початківець акваріуміст 

може визначити хворобу аквариумного рослини і знайти причину своєї 

проблеми вже в першій таблиці. Досвідченішого може бути цікаво вивчити 

другу таблицю, і далі, схему залежності споживання поживних елементів 

рослинами від рН акваріумний води.  

Слід враховувати, що швидкість реакції акваріумних рослин на 

дисбаланс елементів і відновлення балансу залежить від виду рослини. 

Наприклад, Роталія, гігрофіли, стаурогін, людвигии, бакопи, лімнофіли, 

перистолистник, Блікса, Глоссостигма, утрікулярія, яванський мох і інші мохи 

будуть реагувати через кілька днів. У той час як криптокорини , ехінодоруси, 

лілеопсіс, марсилія, больбітіс і інші папороті можуть відреагувати через 

тиждень, а анубіаси і до двох тижнів. Але в будь-якому випадку, потрібен час. 

Якщо Ви вчора щось змінили, сьогодні спостереження проводити ще рано.  

Ознаки нестачі або надлишку поживних елементів у акваріумних 

рослин  

Молоде листя 

акваріумних 

рослин  

Зменшені в розмірах листя  недолік калію  

Скорочення, спотворені або 

вигнуті листя  

недолік кальцію  
Повністю білі листки  

Хлороз між прожилками листа  

Старе листя Жовте листя, включаючи Недолік азоту. Іноді, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquascape-promotion.com/christmas-moss&usg=ALkJrhgQqufN7zJhMMMMH0PQnS7PDeRrNg
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акваріумних 

рослин  

прожилки  недолік магнію  

Темно зелене листя. Можливий 

коричневий відтінок  
нестача фосфору  

Все листя 

аквариумного 

рослини  

Світло зелене листя  
Недолік азоту. Рідко, 

недолік сірки  

Листя подовжені і мають темно 

зелене забарвлення. Багато 

червоні види акваріумних 

рослини зеленіють.  

Надлишок азоту (не 

представляє собою хвороба 

аквариумного рослини)  

уповільнений зростання  

Недолік будь-якого макро-

елементи: азот, фосфор, 

калій, магній; або недолік 

заліза.  

Передчасне старіння і 

відмирання листя  

Надлишок сірки. 

Зустрічається рідко, тільки 

у воді з високою сульфатної 

жорсткістю.  

Некроз листя, після пожовтіння  недолік магнію  

 

Наступна таблиця призначена для більш детального вивчення балансу 

макро- і мікроелементів в акваріумі.  

Роль поживних елементів в зростанні акваріумних рослин  

МАКРО  

азот  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

симптоми 

нестачі  

Все акваріумні рослина жовтіє. 

Азот є мобільним живильним 

елементом, тому першими 



 347 

вигляді нітрату (NO3-), 

амонію (NH4 +) і амідів 

(наприклад, сечовина). 

Акваріумні рослини 

споживають азот у вигляді 

амонію і амідів швидше ніж 

нітрат  

страждають старе листя. Старе 

листя рано відпадають.  

симптоми 

надлишку  

Листя подовжені і мають темно 

зелене забарвлення. Багато червоні 

види акваріумних рослини 

зеленіють.  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Хлориди (Cl-) ускладнюють 

споживання нітратів (NO3-) 

акваріумними рослинами  

Споживання нітратів стимулюють 

споживання катіонів  

фосфор  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді фосфатів (HPO4--, 

H2PO4-)  

симптоми 

нестачі  

Фосфор мобільний елемент, тому 

першими страждають старе листя. 

Листя акваріумних рослин 

набувають темно зелене 

забарвлення, іноді, з коричневим 

відтінком.  

симптоми 

надлишку  

Надлишок фосфатів викликає 

утруднене споживання заліза і 

цинку акваріумними рослинами. 

Так само, помітне прискорення 

зростання водоростей.  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

калій  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона (К +)  

симптоми 

нестачі  

Калій - мобільний елемент, тому 

першими від нестачі калію 

страждають старе листя. 

Характерна ознака: на старих 

листках з'являються маленькі, 

круглі дірочки. При розвитку 
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хвороби виникає некроз старого 

листя.  

Нові листя зменшені в розмірах.  

Гігрофіли, стаурогіни, Річчі - 

вимагають збільшеної дозування 

калію. Детально про калії в 

акваріумі  

симптоми 

надлишку  

Високий надлишок калію може 

викликати утруднене споживання 

кальцію.  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Натрій блокує споживання калію. 

Тому, в акваріумний воді з великим 

вмістом натрію, необхідна 

підвищена концентрація калію.  

кальцій  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона (Ca ++)  

симптоми 

нестачі  

Радикуліт нових листя акваріумних 

рослин - спотворені і дедалі менші 

з кожним новим междоузлием. 

Нові листя білі.  

симптоми 

надлишку  

Так як солі кальцію є основними в 

менералізаціі води в акваріумі, 

симптоми надлишку кальцію 

аналогічні симптомам підвищеної 

жорсткості води. А саме, утруднене 

споживання багатьох катіонів: 

калій, магній, залізо і ін.  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Концентрація кальцію в акваріумі з 

рослинами повинна бути вище 

концентрації калію і магнію. 

Надлишок калію блокує 
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споживання кальцію.  

сірка  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді сульфату (SO4--)  

симптоми 

нестачі  

Аналогічні симптомам нестачі 

азоту. Зустрічається вкрай рідко 

зважаючи на велику кількість в 

природних водах і акваріумних 

добривах  

симптоми 

надлишку  

Передчасне старіння і відмирання 

листя. Зустрічається рідко, тільки у 

воді з високою сульфатної 

жорсткістю.  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Низька концентрація сульфатів 

зменшує споживання азоту.  

магній  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона (Mg ++)  

симптоми 

нестачі  

Мобільний елемент, тому першими 

страждають старе листя: 

пожовтіння листової пластинки 

між жилками. Надалі можливий 

некроз і поразки нових листя  

симптоми 

надлишку  

Аналогічно кальцію, але з огляду 

на те, що кальцію завжди більше 

магнію, симптоми надлишку 

магнію спостерігаються рідко.  

Залізо  

(за потребою акваріумних рослин займає проміжне положення між МАКРО і 

МІКРО)  

Залізо  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

симптоми 

нестачі  

Уповільнення зростання. Хлороз 

пластинки листа між жилками. 

Надалі можливий некроз листа 
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вигляді катіонів Fe ++ і Fe 

+++. Рослини легше 

засвоюють Fe ++ але також 

добре засвоюють Fe +++.  

аквариумного рослини.  

симптоми 

надлишку  

На практиці симптоми надлишку 

виявляються рідко, так як іони 

заліза довго не живуть в 

акваріумний воді і осідають, 

особливо при високих 

концентраціях.  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

При високій жорсткості води 

(високий вміст Ca / Mg) можливо 

утруднене споживання заліза 

акваріумними рослинами.  

Фосфати знижують розчинність 

заліза в акваріумний воді.  

МІКРО  

Бор  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді різноманітних борат-

аніонів  

симптоми 

нестачі  

Схожі з кальцієм. Радикуліт 

молодого листя акваріумних 

рослин. Найбільш помітно у 

швидкозростаючих 

длінностебельних видів 

акваріумних рослин. Пов'язано це з 

тим, що бор необхідний найбільше 

активно діляться клітинам.  

Симптоми радикуліту незворотні.  

симптоми 

надлишку  
Сповільнюється розвиток коренів  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Велика концентрація кальцію в 

акваріумний воді вимагає 

підвищеної концентрації бору, і 
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навпаки.  

Марганець  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона Mn ++. У 

клітці його заряд змінюється, 

здатність до чого і 

обумовлює його роль в 

метоболизм поживних 

елементів в акваріумних 

рослин, зокрема, заліза.  

симптоми 

нестачі  

Аналогічні з симптомами нестачі 

заліза, так як марганець бере участь 

в його засвоєнні акваріумними 

рослинами.  

симптоми 

надлишку  
Коричневі плями на старих листках  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Марганець контролює споживання 

засвоєння заліза.  

мідь  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона Cu ++.  

симптоми 

нестачі  

Невелике пожовтіння молодого 

листя. Більш зрілі листя набувають 

білястий відтінок з зеленими 

прожилками.  

симптоми 

надлишку  
Сповільнюється розвиток коренів  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Надлишок міді може викликати 

недолік заліза  

Молібден.  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді молібдат-аніону  

симптоми 

нестачі  

Аналогічні симптомам нестачі 

азоту. Ідентифікувати можна 

шляхом аналізу вмісту нітратів у 

воді.  

Відсутність цвітіння також може 

бути служити симптомом, якщо 

раніше воно часто спостерігалося.  

симптоми Збільшені розміри листя  
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надлишку  

Взаємодії з 

іншими 

елементами  

Молібден бере участь в засвоєнні 

азоту акваріумними рослинами  

цинк  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона Zn ++  

симптоми 

нестачі  

Молоде листя набувають білясту 

забарвлення між жилками.  

симптоми 

надлишку  

На практиці, в акваріумі рідко 

спостерігається  

хлор  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді хлориду (Cl-)  

симптоми 

нестачі  

Пожовтіння і в'янення молодих 

листя. Надалі можливо прояв 

бронзової забарвлення на зрілих 

листках  

симптоми 

надлишку  

Уповільнення зростання 

акваріумних рослин. Особливо 

помітно при досягненні 

концентрації 50 мг / л хлориду в 

акваріумний воді, що часто буває 

при використанні CaCl2 для 

ремінералізації. Оптимальна 

концентрація хлориду - 5 мг / л.  

нікель  

Надходить в клітини 

акваріумних рослин у 

вигляді катіона Ni ++  

симптоми 

нестачі  

Нікель бере участь в метаболізмі 

азоту, зокрема, амідного азоту. 

Ознаки його нестачі аналогічні 

ознаками нестачі азоту  

симптоми 

надлишку  
В акваріумах не спостерігається  

кобальт  

Надходить в клітини 

симптоми 

нестачі  

Кобальт бере участь у фіксації 

азоту, тому ознаки його нестачі 
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акваріумних рослин у 

вигляді катіона Co ++  

аналогічні ознаками нестачі азоту  

симптоми 

надлишку  
В акваріумах не спостерігається  

 

Для того щоб уникнути хвороб акваріумних рослин, необхідно 

використовувати збалансовані добрива . Однак, не тільки концентрація 

поживних елементів акваріумних добрив впливає на ріст рослин в акваріумі. 

Велику роль в їх споживанні грає рН (кислотність) в акваріумі. Можна навіть 

сміливо сказати що рН - це ще більш важливий фактор, що впливає на 

зростання акваріумних рослин, ніж добрива. На схемі нижче показана 

залежність споживання поживних речовин від рН води. З неї видно, чому 

інтервал рН 6.0-7.0 приймається за оптимальний.  

 

Доступність основних поживних елементів при різних значеннях рН  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dakvariumnie_udobreniya&usg=ALkJrhjUYaCNJ00kGuqbg99TLBjTiXJhow
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Боротьба з водоростями в акваріумі  

 

Можливо, ви вже читали на сторінках сайту про те, що акваріумні 

рослини пригнічують ріст водоростей. Ще не доведено що вони саме 

пригнічують ріст водоростей, але факт залишається фактом - дійсно, в тих 

акваріумах, в яких добре росте багато акваріумних рослин проблема 

водоростей майже не виникає.  

З цього випливає, що чим краще ми створимо умови для акваріумних 

рослин, тим менше у нас буде проблем з водоростями. І в більшості випадків, 

коли виникає спалах водоростей, це говорить про те, що акваріумних рослин 

було в таких умовах важко, їм чогось не вистачало і вони не росли.  

Коли виникає ситуація що акваріумних рослин чогось не вистачає? Тоді 

коли їх не годують. Акваріумні рослини, як і акваріумних риб, потрібно 

годувати, щоби вони росли і розвивалися. А кормом для акваріумних рослин 

служать добрива.  

Так склалося, що серед акваріумістів існує думка, що добрива 

викликають зростання водоростей. І тому чимало акваріумісти бояться 

додавати їх, фактично, бояться годувати акваріумні рослини. Погано те, що 

багато виробників акваріумний продукції, серед яких є і старі авторитетні 

бренди, часто пишуть на своїх добривах фрази «не містить нітратів і фосфатів», 

тим самим натякаючи на те, що ось ці нітрати і фосфати викликають зростання 

водоростей. Але ж нітрати та фосфати - це одні з основних макроелементи . 

Звичайно, після цього у багатьох початківців акваріумістів шикується такий 

стереотип що нітрати і фосфати це погано. Але чомусь забувають, що ось ці 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dproducts&usg=ALkJrhhiILaHK_0BTrDkULD5RCGS1Q-mxg
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нітрати і фосфати фактично і є головний корм для акваріумних рослин. І 80% 

всіх проблем зі акваріумними рослинами пов'язані якраз з недоліком цих 

макроелементів. А коли виникають проблеми з акваріумними рослинами, вони 

зупиняються в рості і відразу з'являються водорості.  

Бачите, яка ситуація. Ось ці нітрати і фосфати, які багато акваріумісти не 

додають в страху перед появою водоростей, на самому ділі навпаки (!) 

Допомагають в боротьбі з водоростями шляхом поліпшення стану акваріумних 

рослин.  

Нижче представлений список водоростей, з якими найчастіше 

стикаються акваріумісти.  

Нитчасті водорості (нитчатка)  

Едогоніум  

 

Найяскравіший приклад підтвердження вищеописаного - це водорість 

Едогоніум. Це один з видів нитчастих водоростей. На ранніх стадіях розвитку 

виглядає як зелений пушок. Поява таких водоростей говорить про те, що тим 

рослинам, на яких вони оселилися, не вистачає макроелементів. Саме, нітратів і 

фосфатів. При додаванні МАКРО ці водорості йдуть протягом тижня, якщо 

ситуація в край НЕ запущена. Якщо ж ситуація запущена, то допомогти може 

AQUAYER АльгоШок . Але краще звичайно, вчасно додати МАКРО. Ще в 

боротьбі з цими водоростями добре допомагають багато водорослеед - риби і 

креветки. Моллінезіі, сіамські водорослеед, креветки амано.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dproducts&usg=ALkJrhhiILaHK_0BTrDkULD5RCGS1Q-mxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dalgoshock250%26cat%3D2&usg=ALkJrhijh3P45O-08RDRFBC3UlswDRQCsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquascape-promotion.com/vodorosleed&usg=ALkJrhjCk7O3oo4Spc-lNv2X9TD6DzEGug
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Взагалі, існує проблема ідентифікації водоростей. Нитчатка можуть 

називати ряд різних нитчастих водоростей, включаючи і попередній 

Едогоніум. Але методи боротьби з ними відрізняються. Тому важливо розуміти 

з яким видом водорості в акваріумі ви боретеся.  

кладофора  

 

Часто називають нитчатка Кладофора. Це теж ниткоподібна водорість, 

однак вона має розгалужену структуру і не утворює довгих ниток.  

Поява цієї водорості теж може бути викликано нестачею макроелементів, 

але я не виношу внесення МАКРО як метод боротьби з Кладофора, тому що 

кладофора дуже часто з'являється і в акваріумах зі стабільним внесенням 

добрив і нормальним ростом акваріумних рослин. Найбільш частою причиною 

її появи є погана циркуляція води в акваріумі і виникнення зон застою, в яких 

кладофора і живе.  

Кладофора легко забирається мануально, тобто руками. Після чого можна 

скористатися АльгоШоком щоб позбавиться від залишків кладофори.  

спірогіра  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dalgoshock250%26cat%3D2&usg=ALkJrhijh3P45O-08RDRFBC3UlswDRQCsg
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Наступний вид нитчастих водоростей - Спірогіра. Це справжня біда. 

Проблема в те, що з цієї водорістю боротися за допомогою акваріумних рослин 

неможливо. Спірогіра зростає в тих же умовах що і акваріумні рослини і якщо 

вона з'являється в акваріумі з великим рівнем освітлення, вона за лічені дні 

може покрити весь акваріум. Важливо не переплутати її з іншими нитчастих 

водоростями. Спірогіра на дотик дуже слизька і її нитки легко розтираються 

пальцями.  

Боротися з нею не просто. Довгий час вважалося що альгіциди не 

допомагають в боротьбі проти спірогира, проте використання AQUAYER 

АльгоШок дає позитивні результати. Важливо, при обробці цим засобом не 

забувати максимально витягувати цю водорість з акваріума руками. Причому 

чим більше її кількість ви приберете з акваріума, тим швидше від неї 

позбудетеся. І це реально. Спірогіра дуже тендітна і легко стирається з рослин і 

стекол акваріума. Стерта спирогира осідає на дно, після чого її можна 

отсіфоніть. Паралельно можна уповільнити її зростання зниженням рівня 

освітлення, підвищенням температури в акваріумі і закладом риб і креветок 

водорослеедов .  

Різоклоніум  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dalgoshock250%26cat%3D2&usg=ALkJrhijh3P45O-08RDRFBC3UlswDRQCsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dalgoshock250%26cat%3D2&usg=ALkJrhijh3P45O-08RDRFBC3UlswDRQCsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquascape-promotion.com/vodorosleed&usg=ALkJrhjCk7O3oo4Spc-lNv2X9TD6DzEGug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquascape-promotion.com/vodorosleed&usg=ALkJrhjCk7O3oo4Spc-lNv2X9TD6DzEGug
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Наступний вид водорості, який теж можуть назвати нитчатка це 

Різоклоніум. Ця водорість теж має ниткоподібну структуру. Часто з'являється 

на етапі запуску акваріума через несталий азотного циклу і, отже, високого 

рівня амонію. На відміну від спірогира, різоклоніум не складає особливої 

проблеми для акваріума. І після встановлення азотного циклу ці водорості 

йдуть. Також їх дуже люблять креветки неокарідіни. Слід не забувати робити 

підміни 50% в тиждень. Можна, звичайно, використовувати AQUAYER 

Альгицид + СО2 - він з цими водоростями добре справляється, але його 

використання не обов'язково. Ці водорості не така вже й велика проблема.  

Цвітіння води (зелена вода)  

 

Більшою проблемою для акваріума є цвітіння води, за яке відповідальна 

одноклітинна водорість Евглена зелена. Найчастіше цвітіння води в акваріумах 

проявляється влітку, саме тоді, коли цвіте вода в природних водоймах, з яких-

то ми і отримуємо водопровідну воду для наших акваріумів. Цвітіння також 

може з'явиться якщо на акваріум тривалий час падає сонячне освітлення.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dalgizid_co2&usg=ALkJrhgjYXCcOoCre0R2J7wZl5n7cKgXLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=uk&u=http://aquayer.com/index.php%3Fpage%3Dalgizid_co2&usg=ALkJrhgjYXCcOoCre0R2J7wZl5n7cKgXLw
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І ще я помітив, що часто поява цвітіння води відбувається після того, як 

акваріуміст з ще невеликим досвідом починає "хімічити" зі своїм акваріумом. 

Додавати аптечні препарати, щоб вилікувати риб, не контролюючи дозування. 

Або бездумно використовувати самомеси добрив з реактивів незрозумілого 

походження. Чи, наприклад, різко піднявши концентрацію поживних 

елементів.  

Це все причини, але як боротися з цвітінням води? Акваріумні рослини в 

боротьбі з цвітінням води не допомагають. Oни один одного не пригнічують. 

Більш того, акваріумні рослини дуже навіть добре себе почувають в такій 

зеленій воді і назвати евглену паразитом акваріумних рослин ніяк не можна, на 

відміну від інших водоростей. Проблема в тому, що акваріумісти зовсім не 

подобається коли він крім зеленої води в акваріумі нічого не бачить.  

Ефективними методомі боротьби з цвітінням води є використання 

AQUAYER АльгоШок або УФ лампи в фільтрі. Паралельно потрібно робити 

рясні підміни води .  

Є ще один досить простий метод боротьби з цвітінням води. Ці 

водорості можна відфільтрувати. Для цього можна намотати шматочок щільної 

тканини на вхід зовнішнього фільтра. При цьому, звичайно, впаде 

продуктивність роботи фільтра, але за кілька днів вода буде набагато 

прозоріше.  

Зелений наліт на стінках акваріума  

Kсенококус  
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Kсенококус - зелений наліт на стінках і каменях. Ці водорості люблять 

багато світла. Тому проблема зеленого нальоту особливо гостра в акваріумах з 

високим рівнем освітлення. Як правило, це травники з великою кількістю 

длінностебельних видів акваріумних рослин. В аналогічних акваріумах з 

освітленням 0.5 ватт / л проблема зеленого нальоту не така суттєва.  

Основна причина появи цих водоростей це недолік СО2 або великі 

коливання концентрації СО2 протягом світлового дня. Тому акваріуми 

оснащені рН-контролерами рідше вимагають чищення стекол від цих 

водоростей. Але повністю уникнути появи зеленого нальоту на стінках і 

декораціях акваріума з високим рівнем освітлення практичні неможливо. Є 

лише загальні рекомендації як уповільнити процес обростання:  

• Стабілізація подачі СО2;  

• Регулярні підміни води;  

• Тривалість освітлення при 1 ват / л не більше 8 годин.  

Дуже допомагають равлики теодоксуси, та й прості фізи і котушки теж. З 

риб - Отоцинклюс і анціструси. Детально про боротьбу з ксенококусом .  

Червоні водорості (чорні водорості)  

Чорна Борода  
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Поява червоних водоростей говорить про те, що в акваріумний воді 

збільшився вміст органічних залишків життєдіяльності риб і рослин - те, що 

називають органікою. Одним з видів червоних водоростей є чорна борода.  

Так як вона любить високий вміст органіки у воді, то методи боротьби з 

чорною бородою спрямовані в першу чергу на зниження рівня цієї органіки. 

Для цього потрібно, по-перше, прибрати органічні залишки з грунту (злегка 

просифонить поверхню грунту). По-друге, збільшити щотижневі підміни води 

до 50%, або взагалі її зробити, бо багато хто забуває про підмінах.  

Хороший метод зниження рівні органіки - покласти в зовнішній фільтр 

активоване вугілля. Так само в боротьбі з чорною бородою дуже допомагає 

AQUAYER Альгицид + СО2 . Для поліпшення його ефективності можна 

провести ці процедури, але під час використання AQUAYER Альгицид + СО2 

необхідно вийняти активоване вугілля з зовнішнього фільтра. З живих борців з 

чорної бородою знамениті сіамські водорослеед .  

Оленячий ріг або в'єтнамка  
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В'єтнамка з'являється, як правило, в період запуску акваріума. Має такі 

ж причини появи, як і чорна борода. І методи боротьби з цією водорістю 

аналогічні методам боротьби з чорної бородою.  

Бурі водорості (діатомові)  

Бурі водорості - останні в списку і 

навіть не обов'язкові до обговорення в разі рослинних акваріумів. Але пару слів 

про них все ж варто написати. Перша причина появи бурих водоростей це 

низький рівень освітлення. Тому в акваріумах з рослинами, де світла не буває 

мало, бурі водорості дуже рідкісне явище. Можуть з'явиться під час запуску 

навіть рослинного акваріума через підвищеного рівня амонію, але зникають 

самі по собі коли встановлюється азотний цикл. Прибирати їх зі стінок і 

декорацій може і не знадобиться, так як їх раніше з'їдять звичайні равлики - 

фізи і котушки.  

Синьо-зелені водорості  
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Синьо-зелені водорості являють собою колонії бактерій, чим і 

відрізняються від інших видів водоростей зустрічаються в прісноводних 

акваріумах. Проблема синьо-зелених водоростей в акваріумі виникає рідко і, як 

правило, в акваріумах з нестачею догляду. Однак навіть в здорових акваріумах 

можлива поява синьо-зелених водоростей на верхівках длінностебельних 

рослин, через різке підвищення рН і концентрації органічних сполук, якими 

активно харчуються синьо-зелені водорості. Поява синьо-зелених водоростей 

вкрай небажана для акваріума, тому що цей вид водоростей виділяє токсичні 

продукти життєдіяльності, що може привести до захворювань риб і 

уповільнення зростання акваріумних рослин.  

Так як синьо-зелені водорості це бактерії, то методи боротьби з ними такі ж як 

з бактеріями. Тобто за допомогою антибіотиків і антисептиків. Часто радять 

антибіотик бициллин, але від нього сильно страждають мікрофлора акваріума і 

рослини. Я рекомендую використовувати дуже доступний антисептик і більш 

ефективний - перекис водню. Локальна обробка проблемних ділянок в 

акваріумі досить швидко вирішує проблему з синьо-зеленими водоростями. 

Слід при обробці не перевищувати загальну дозу перекису водню (3%) 1 мл на 

3 л акваріумний води. Перекис водню завдає удар по цим водоростям з двох 

сторін. Як антисептик, руйнує клітини бактерій і, як окислювач, розкладає 

органічні сполуки, якими вони харчуються.  
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Покажчик українських назв рослин  

А  

аглаонема 5  

- кучерява  

- проста  

- скромна  

- помірна (див. Аглаонема скром  

ная)  

азолла 18  

- Каролінська  

- папоротніковідних  

- пінната  

аїр 4  

- злаковий  

- злаковий гігантський  

- злаковий прикрашений  

- маленький  

- трав'янистий (див. Аїр злаковий)  

Акростіхум 5  

- золотистий  

альдрованда 5  

- пухирчаста  

альтернантера 6  

- Бетціка  

- кардинальська (див. Альтернантера  

пурпурна)  

- лілова  

- пурпурна  

- пофарбована  

- Рейнека  
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- сидяча  

Амазонка  

- мала (див. Ехінодорус Болівія  

ський)  

Амбулія (див. Лімнофіла)  

Аммані 9  

- витончена  

- сенегальська  

Анубиас 10  

- Афцелі  

- Бартера  

- Бартера карликовий  

- Бартера кофейнолістний  

- гігантський  

- Жилле  

- конгензіс (див. Анубиас разноліс  

тний)  

- списоподібний  

- Піньєра  

- різнолистний  

апоногетон 15  

- Боівіна  

- двоколоса  

- хвилястий  

- твердолисті  

- живородящий (див. Апоногетон  

хвилястий)  

- Капуроні  

- кожістолістний  

- кучерявий  
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- мадагаскарський  

- плаваючий  

- Робінсона  

- сітчастий см. (Апоногетон мадагас  

Карський)  

- подовжений  

- ульвовідний  

- Хенкеля  

Б  

Ьакопа21  

- волосиста (див. Бакопа шерстистий)  

- городчатий  

- каролинская  

-мадагаскарская  

- Моньє  

- перистолисті  

- урутелістная (див. Бакопа перисто  

листная)  

- шерстистий  

Бальделія 22  

- лютіковідная  

банан  

- водяний (див. Болотноцветник  

водний)  

Барклайя 22  

- длиннолистная  

- Мотл  

блестянка 80  

- гнучка  

Блікса 23  
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- Новогвинейська  

- Обера  

- очереднолістний  

- японська  

Болбітіс 24  

- гетерокліга  

-Хедело  

Болотник (див. Гігрофілла багат  

менная)  

Болотокрас (див. Лімнохаріс)  

болотноцветник 81  

- водний  

- індійський  

- Ецано  

Бразенія 24  

- Шребера  

Бутерлак 40  

- двухтичінковий  

В  

валліснерія 96  

- американська  

Везікулярія 96  

-дуб  

вербейник 74  

- монетчатий  

Водний салат (див. Пістія телорезо-  

видна)  

Водяна чума (див. Елодея канадська)  

Водяне перо (див. Хоттонія боліт  

ная)  
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Водяний горіх 95  

Водяний пупок (див. Щитолисник  

звичайний)  

Вольфія 97  

- бескорневая  

Вольфіелла 97  

- Флоріди  

Г  

Геміграфіс 61  

- чергується (див. Геміграфіс  

кольоровий)  

- кольоровий  

гетерантера 62  

- гостролистого  

- ниркоподібна  

- сумнівна (Зостерела Зімніть  

кові)  

Гигрофіла 64  

- диморфна (див. Гигрофіла різно  

листная)  

- дубок (див. Гигрофіла разноліст  

ная)  

- иволистная  

- ланцетная  

- многосеменная  

- мармурова (див. Гігрофілла багато  

насіннєва)  

- разнолистная  

- вузьколиста (див. Гигрофіла Іво  

листная)  
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- фальшива  

- щитовидна  

Гідрілла 62  

- мутовчатая  

Гідрокотіле (див. Щитолисник)  

Гідротріхе 63  

- хоттон і кольорова  

Глоссостигма 59  

- златіноідес  

д  

Дідіпліс (див. Бутерлак)  

драцена 40  

- Сандера  

Ж  

Жерушнік 88  

- водний  

3  

Заурурус 92  

- китайський  

- пониклий  

Зостерела 97  

- сумнівна  

І  

Індійська зірочка (див. Гигрофила  

ла многосеменная)  

До  

кабомба 25  

- вильчатая  

- водна  

-каролінская  
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- кущисті (див. Кабомба водна)  

- обикновеннаясм (див. Кабомба  

водна)  

- палеформіс  

каладіум 26  

- двоколірний  

121  

Капуста водяна (див. Роголистник  

крилоподібний)  

Кардам і н 26  

кладофора 28  

- куляста  

Клімаціум 28  

- японський  

Крініум 29  

- хвилястий  

- плаваючий  

- таїландський  

Криптокорина 29  

- апоногенолістная  

- біла  

- білувата  

- Беккета  

- Бласса (див. Криптокорина серце  

видна)  

- блискуча  

- БОГНЕР  

- бура  

- Валкер  

- Вендта  



 371 

- хвиляста  

- Гудоро  

-дліннохвостая  

- жовта (див. Криптокорина Валкер)  

- кумедна  

- маленька  

- Невілла  

-Нура  

- обратноспіральная  

- Парва  

- понтедеріелістная  

- війчаста  

- родинна  

- серцеподібна  

- спіральна  

- Твайтеза  

- IПульпа  

- язичкова  

Куба (див. Прозерпинака)  

кубишка 80  

- японська  

Латаття 80  

- залозиста  

- плямиста  

- дрібноквіткова  

Л  

Лагаросіфон 66  

- мадагаскарський  

лагенандра 66  

- кераленская  
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- Меебольда  

- Наїра  

- овальна (див. Лагенандра яйцевід  

ная)  

- примітна (див. Лагенандра  

яйцеподібна)  

- пропущена  

- Твайтеза  

- яйцеподібна  

- Якобсена  

Лілаеопсіс 69  

- бразильський  

Лілія  

- болотна (див. Оттеля овальноліс-  

тна)  

- жовта (див. Бразенія Шребера)  

Лімнобіум 70  

- побегоносная  

лімнофіла 70  

- ароматна  

- водяна  

- індійська  

- разнолистная  

- сидячецветковая  

Лімнохаріс 70  

- жовтий  

Ліндернія 71  

- круглолистная  

Лобелія 72  

- пурпурна  
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Лотос  

- африканський тигровий (див. Кув  

шинка плямиста)  

Луговий чай (див. Вербейник монет-  

чатий)  

Людвігия 72  

- болотна  

- залозиста  

- коротконожковая  

- нахиляється  

- повзуча  

Лютик 86  

- довголистої (див. Лютик язико-  

видатний)  

- язиковідние  

м  

Маленька зірка (див. Погостемон  

Хелфер)  

Майяка 75  

- червона (див. Ротала Валліха)  

- річкова  

Марсилия 75  

- городчатий  

- жестковолосий  

- четирехлістная  

Мексиканський дубок (див. Шіннер-  

ця пріручейная)  

Мікрантемум 76  

тінистий  

Мікросорум 76  
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- крилоподібний  

- крилоножковий (див. Мікросорум  

крилоподібний)  

Міріофіллум (див. Перистолистник,  

уруть)  

Многокореннік 94  

- звичайний  

мох 59  

- ключовий  

- печінковий (див. Риччия плаваю  

щая)  

- яванський (див. Везікулярія Дуби)  

н  

Наяда 78  

- гваделупская  

- індійська  

- Кінга (див. Наяда індійська)  

- мелкозубчатая (див. Наяда Гваді  

лупская)  

- скупчена  

- трав'яниста  

незе 79  

- педіцелата  

- толстостебельних  

Німфея (див. Латаття)  

Німфоідіс (див. Болотноцветник)  

Нітелла (див. Блестянка)  

Про  

оттеля 82  

- бразильська  
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- звивиста  

- овальнолістная  

-ульволістная  

-частуховідная  

Очереднопильнік (див. Альтернан-  

тера)  

п  

папороть  

- водяний (див. Азолла каролинская)  

- індійський (див. Цератоптерис  

васільковідний)  

перистолистник 76  

- ялинковий (див. Перистолистник  

повейніковідний)  

- бульбочкові  

- колосистий (див. Уруть колосиста)  

- мутовчатий (див. Уруть мутовчатая)  

- повейніковідний  

- уссурійський  

Строкатий мову (Аглаонема кучерява)  

Пістія 84  

- телорезовідная  

руслиця 58  

- трехтичінковий  

погостемон 84  

- Хелфер  

Полушник 66  

- вуалево  

- японський  

Потамогетон (див. Рдест)  
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Прозерпинака 86  

- болотна  

пухирчатка 95  

- горбата  

- мала  

- звичайна  

- траволистний  

Р  

Ранункулус (див. Лютик)  

рдест 85  

-Гайя  

- густий  

- кучерявий  

- маленький  

- пронзеннолистная  

Рисова трава (див. Лімнофіла  

ароматна)  

Річчіокарпус 88  

- плаваючий  

122  

Риччия 88  

- плаваюча  

роголистник 26  

- крилоподібний  

- занурений  

- напівзанурений  

- світло-зелений (див. Роголистник  

полупогружен н и й)  

- темно-зелений (див. Роголистник  

занурений)  
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Рогульник (див. Водяний горіх)  

Роріппа (див. Жерушнік)  

Ротала 88  

- Валліха  

- індійська  

- круглолистная (див. Ротала індій  

ська)  

- крупнотичінковая  

ряска 69  

- бескорневая (див. Вольф бескор  

невая)  

- гігантська (див. Многокореннік  

звичайний)  

- тридільна  

- підводний (див. Ряска тридольна)  

З  

Сагиттарія (див. Стрілиця)  

салат  

- морський (див. Апоногетон ульво-  

видатний)  

сальвінія 90  

- клобучковая  

- плаваюча  

- продолговатолістная  

- вухата  

- ушковидная (див. Сальвінія  

вухата)  

Самолюс91  

- Валеранда  

- звичайний (див. Самолюс  
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Валеранда)  

Сердечник (див. Кардаміна)  

Синема (див. Гигрофіла)  

Ситняг 58  

- живородящий  

- голчастий  

- маленький  

Спатифіллум 92  

- Уолліса  

Спірантес 94  

- запашний  

Спіродела  

- багатокореневих (див. Многокорен  

нік звичайний)  

Стратіотіс (див. Телорез)  

Стрілиця 90  

- злаковий  

- широколистий  

- шилоподібний  

т  

Таїландський папороть (див. Мик-  

росорум крилоподібний)  

телорез 94  

- алоевідний (див. Телорез обикн  

венний)  

- звичайний  

Тіллея  

- відігнута (див. Толстянка Хелмса)  

толстянка 28  

- Хелмса  
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тонина 94  

- річкова  

Тріхокороніс (див. Шіннерсія  

пріручейная)  

очерет  

- японський (див. Аїр злаковий)  

Турча (див. Хоттонія)  

Деревій (див. Ехінодорус  

Блехер)  

У  

уруть  

- ялинкова (див. Перистолистник по-  

вейніковідний)  

Утрікулярія (див. Пухирчатка)  

Ф  

Фізостегія 84  

- пурпурна  

Філлантус 84  

- плаваючий  

фиттония 59  

-аргіронанта  

Фонтиналис (див. Мох ключовий)  

X  

Хемиантус 61  

- мікрантемодіс  

хлорофітум 27  

- Бікеті  

Хоттонія 62  

- болотна  

ч  
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Чортів горіх (див. Водяний горіх)  

Чилім (див. Водяний горіх)  

ц  

Цератоптерис 27  

- васільковідний  

циперус 40  

- Хелфер  

ш  

Шіннерсія 92  

- пріручейная  

щ  

щитолисник 63  

- мутовчатий  

- звичайний  

е  

Егагропіла (див. Кладофора шаро  

видна)  

Егер 56  

- густолістная  

- наяда  

Еглер 57  

- розгойдане  

ейхорнія 57  

- водна (див. Ейхорнія блакитна)  

- блакитна  

- разнолистная  

елодея  

- i-устолістная (див. Егер густоліс  

тна)  

елатін  
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- тріандра (див. Руслиця трёхти-  

Чинкової)  

елодея 58  

- канадська  

Еустераліс 59  

- зірчастий  

ехінодорус 40  

- аргентинський  

- Ашерсон  

- Барта  

- Блехер  

- болівійський  

- великий  

- східний  

- Горемана  

- колючковий  

- лопатолістний  

- ніжний  

- Осіріс  

- оцелот  

- рожевий  

- серцелиста  

- трав'янистий (див. Ехінодорус  

ніжний)  

- уругвайський (див. Ехінодорус  

Осіріс)  

- чотириреберний  

- шорсткий  

- широколистий  

- Шлютера  
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ю  

Юнкус 66  

- повзучий  

я  

Японка (див. Стрілиця)  
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Покажчик латинських назв рослин  

А 

Achyranthes  

- alternifiol (ДВ. Alternanthera sessilis)  

- reineckii (ДВ. Alternanthera reineckii)  

Acorus  

- gramineus  

- gramineus var. Decoratus  

- gramineus var. Giganteus  

- humilis (ДВ. Acorus gramineus)  

- pusillus  

- tatarinowii (ДВ. Acorus gramineus)  

Acrostit1 

- aureum  

- flagelliferum (ДВ. Bolbitis heteroclite)  

- heteroclitum (ДВ. Bolbitis heteroclite)  

- heudelotii (ДВ. Bolbitis felixii)  

- longifolium (ДВ. Acrostichum aureum)  

Aegagropila  

- sauteri (ДВ. Cladophora aegagropila)  

Aglaonema  

- crispum  

- modestum  

- simplex  

Aldrovanda  

- vesiculosa  

Alisma  

- ellipticum (ДВ. Echinodorus palaefolius)  

- flava (ДВ. Limnocharis flava)  

- grandiflora (ДВ. Echinodorus argentinensis)  
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- palaefolium (ДВ. Echinodorus palaefolius)  

- ranunculoides (ДВ. Baldelia ranunculoides)  

- tenellum (ДВ. Echinodorus latifolius)  

Alternanthera  

- bettzickiana  

- cardinalis  

- colorata  

- denticulate (ДВ. Alternanthera sessilis)  

- lilacina  

- reineckii  

- rosaefolia (ДВ. Alternanthera reineckii)  

- sessilis  

- triandra (ДВ. Alternanthera sessilis)  

Amania (ДВ. Ammania)  

Amauriella  

- auriculata (ДВ. Anubias hastifolia)  

- hastifolia (ДВ. Anubias hastifolia)  

- obanensis (ДВ. Anubias hastifolia)  

- talbotii (ДВ. Anubias hastifolia)  

Ambrosinia  

- ciliate (ДВ. Cryptocoryne ciliate)  

- retrospiralis (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

- roxburghiana (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

- spiralis (ДВ. Cryptocoryne spiralis)  

- uniloculars (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

Ambulia  

- aquatica (ДВ. Limnophila aquatica)  

- aromatica (ДВ. Limnophila aromatica)  

- racemosa (ДВ. Limnophila aquatica)  

- sessiliflora (ДВ. Limnophila sessiliflora)  
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Ameletia  

- rotundifolia (ДВ. Rotala macrandra)  

Ammania  

- gracilis  

- senegalensis  

Ammannia  

- crassicaulis (ДВ. Nesaea crassicaulis)  

- gracilis (ДВ. Ammania gracilis)  

Anacharis  

- canadensis (ДВ. Elodea canadensis)  

Anonymos  

- aquatica (ДВ. Nymphoides aquatica)  

Anubias   

- afzellii  

- barteri  

- barteri var. nana  

- barteri coffefolia  

- barteri var. glabra  

- congensis  

- gigantea  

- gilletii  

- hastifolia  

- auriculata (ДВ. Anubias hastifolia)  

- haullevilleana (ДВ. Anubias hastifolia)  

- laurentii (ДВ. Anubias hastifolia)  

- pynaertii  

Aponogeton   

- ambongensis (ДВ. Aponogeton ulvaceus)  

- aulvaceus  

- boivianianus  
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-capuroni  

- crispus  

- distachyos  

- distachyum (ДВ. Aponogeton distachyos)  

- eberhardtii (ДВ. Aponogeton robinsonii)  

- elongatus  

- henkelianus  

- longiplumulosus  

- madagascarensis  

- monostachyon (ДВ. Aponogeton monostachyon)  

- natans  

- rigidifolius  

- robinsonii  

- stachysporus  

- undulatus  

- violaceus (ДВ. Aponogeton ulvaceus)  

Armoracea  

- aquatica (ДВ. Rorippa aquatica)  

Arum  

- ovatum (ДВ. Lagenandra ovata)  

Azolla  

- africana (ДВ. Azolla pinnata)  

- arbuscula (ДВ. Azolla filiculoides)  

- caroliniana  

- filiculoides  

- imbricate (ДВ. Azolla pinnata)  

- magellanica (ДВ. Azolla filiculoides)  

- pinnata  

- squamosa (ДВ. Azolla filiculoides)  
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В 

Bacopa  

- amplexicaulis (ДВ. Bacopa caroliniana)  

- calycina (ДВ. Bacopa crenata)  

- caroliniana  

- crenata  

- lanigera  

- madagascariensis  

- monnieri  

- monnieria (ДВ. Bacopa monnieri)  

- myriophylloides  

Baldelia  

- ranunculoides  

Barclaya  

- longifolia  

- motleyi  

Bramia  

- lanigera (ДВ. Bacopa lanigera)  

Bulliardia  

- recurva (ДВ. Crassula helmsii)  

Blyxa  

- alternifolia  

- aubertii  

- echinosperma (ДВ. Blyxa aubertii)  

- japonica  

- novoguineensis  

Bolbitis  

- felixii  

- flagelliferum (ДВ. Bolbitis heteroclite)  

- heteroclite  
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- heudelotii  

Boottia  

- mesenterium (ДВ. Ottelia mesenterium)  

Brasenia   

- nymphoides (ДВ. Brasenia shreberi)  

- peltata (ДВ. Brasenia shreberi)  

- purpurea (ДВ. Brasenia shreberi)  

- shreberi  

 

С 

Cabomba  

- aquatica  

- aubletii (ДВ. Cabomba caroliniana)  

- australis (ДВ. Cabomba caroliniana)  

- caroliniana  

- furcata  

- palaeformis  

- peltata (ДВ. Cabomba caroliniana)  

- piauhyensis (ДВ. Cabomba furcata)  

- pinnata (ДВ. Cabomba caroliniana)  

Caladium  

- bicolor  

- ovatum (ДВ. Lagenandra ovata)  

Campium  

- augustifolium (ДВ. Bolbitis felixii)  

Cardamine  

- lyrata  

Caulinia  

- indica (ДВ. Najas indica)  

Ceratophyllum   
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- aspera (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- cornutum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- cristatum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- demersum  

- gibbum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- muricatum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- polyacanthum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- submersum  

- triacanthum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- tricorne (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

- verticillatum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

Ceratopteris  

- cornuta (ДВ. Ceratopteris pteroides)  

- pteroides  

- thalictroides  

Chlorophytum  

- bichetii  

Cladophora  

- aegagrophila (ДВ. Cladophora aegagropila)  

- aegagropila  

- sauteri (ДВ. Cladophora aegagropila)  

Climacium  

- japonicum  

Columnea  

- heterophylla (ДВ. Limnophila heterophylla)  

Colysis  

- pteropus(ДВ. Microsorium pteropus)  

Commelina  

- dubia (ДВ. Zosterella dubia)  

Crassula  
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- helmsii  

- recurva (ДВ. Crassula helmsii)  

Crinium  

- calamistratum  

- natans  

- thaianum  

Cryptocoryne  

- affinis  

-alba  

- albida  

- amicorum (ДВ. Cryptocoryne minima)  

- aponogetifolia  

- axelrodii (ДВ. Cryptocoryne undulate)  

- becketii  

- blassii (ДВ. Cryptocoryne cordata)  

- bogneri  

- bullosa (ДВ. Cryptocoryne scurrilis)  

- caudate (ДВ. Cryptocoryne longicauda)  

- ciliata  

- cordata  

- costata (ДВ. Cryptocoryne albida)  

- dalzellii (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

- drymorrhiza (ДВ. Cryptocoryne ciliate)  

- elata (ДВ. Cryptocoryne ciliate)  

- evae (ДВ. Cryptocoryne cordata)  

- fusca  

- gasseri (ДВ. Cryptocoryne minima)  

- haerteliana (ДВ. Cryptocoryne affinis)  

- hansenii (ДВ. Cryptocoryne albida)  

- hudoroi  
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- huegelii (ДВ. Cryptocoryne spiralis)  

- johorensis (ДВ. Cryptocoryne longicauda)  

- kerrii (ДВ. Cryptocoryne cordata)  

- korthause (ДВ. Cryptocoryne albida)  

- legroi (ДВ. Cryptocoryne walkeri)  

- lingua  

- longicauda  

- lucens  

- lutea (ДВ. Cryptocoryne walkeri)  

- meeboldii (ДВ. Lagenandra meeboldii)  

- minima  

- nevillii  

- nurii  

- ovata (ДВ. Lagenandra ovata)  

- parva  

- petchii (ДВ. Cryptocoryne becketii)  

- pontederifolia  

- retrospiralis  

- retrospiralis (ДВ. Cryptocoryne albida)  

- retrospiralis (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

- roxburghii (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

- schulzei  

- scurrilis  

- serrulata (ДВ. Cryptocoryne nurii)  

-siamensis (ДВ. Cryptocoryne cordata)  

- spathulata (ДВ. Cryptocoryne lingua)  

- spiralis  

- stonei (ДВ. Cryptocoryne cordata)  

- sulphurea (ДВ. Cryptocoryne pontederifolia)  

- thwaitesii  
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- tortilis (ДВ. Cryptocoryne fusca)  

- tortuosa (ДВ. Cryptocoryne spiralis)  

- undulata  

- unilocularis (ДВ. Cryptocoryne retrospiralis)  

- usteriana  

- walkeri  

-wendtii  

- willisii (ДВ. Cryptocoryne undulate)  

- zewaldiae (ДВ. Cryptocoryne minima)  

Cyperus  

- helferi  

D 

Damasonium  

- brasiliensis (ДВ. Ottelia brasiliensis)  

- flavum (ДВ. Limnocharis flava)  

- ulvifolia (ДВ. Ottelia ulvifolia)  

Dichotophyllum  

- demersum (ДВ. Ceratophyllum demersum)  

Didiplis  

- diandra  

- peplis (ДВ. Didiplis diandra)  

Dracaena   

- sanderiana  

E 

Echinodorus  

- argentinensis  

- aschersonianus  

- barthii  

- bleheri  

- bolivianus  
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- bolivianus (ДВ. Echinodorus quadricostatus)  

- cordifolius  

- ellipticus (ДВ. Echinodorus argentinensis)  

- grandiflorus (ДВ. Echinodorus aschersonianus)  

- grandiflorus (ДВ. Echinodorus muricatus)  

- horemanii  

- latifolius  

- longistilis (ДВ. Echinodorus argentinensis)  

- major  

- martii (ДВ. Echinodorus major)  

- muricatus  

- Oriental  

- Osiris  

- Ozelot  

- palaefolius  

- paniculatus (ДВ. Echinodorus bleheri)  

- quadricostatus  

- radicans (ДВ. Echinodorus cordifolius)  

- ranunculoides (ДВ. Baldelia ranunculoides)  

- rose  

- rubra (ДВ. Echinodorus osiris)  

- scaber  

- schlueteri  

- tenellus  

- tenellus (ДВ. Echinodorus latifolius)  

- uruguayensis (ДВ. Echinodorus osiris) Elodea  

Egeria  

- densa  

- najas  

Egleria   
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- fluctuans  

Eichhornia   

- azurea  

- aquatica (ДВ. Eichhornia azurea)  

- diversifolia  

Elatine  

- triandra  

Eleocharis  

- acicularis  

- parvulus  

- vivipara  

- prolifera (ДВ. Eleocharis vivipara)  

Elodea  

- canadensis  

- densa (ДВ. Egeria densa)  

Eusteralis  

- stellata  

F 

Fittonia  

- argyronanta  

Fontinalis  

- antipyretica  

G 

Glossostigma  

- elatinoides  

Gomphrena  

- sessilis (ДВ. Alternanthera sessilis)  

Gratiola  

- monnieri (ДВ. Васора monnieri)  

- monnieria (ДВ. Васора monnieri)  
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Groenlandia  

- densa (ДВ. Potamogeton densus)  

Gymnocoronis   

- spilanthoides  

Gymnopteris  

- flagellifera (ДВ. Bolbitis heteroclite)  

- heudelotii (ДВ. Bolbitis felixii)  

H 

Heleocharis  

- vivipara (ДВ. Eleocharis vivipara)  

Heliadelphis  

- corymbosa (ДВ. Hygrophila corymbosa)  

Hemathius  

- micranthemoides (ДВ. Hemianthus micranthemoides)  

Hemianthus   

- micranthemoides  

Hemidelphis  

- polysperma (ДВ. Hygrophila polysperma)  

Hemigraphis  

- colorata  

- alternate (ДВ. Hemigraphis colorata)  

Herpestis  

- calycina (ДВ. Васора crenata)  

- crenata (ДВ. Васора crenata)  

- lanigera (ДВ. Васора lanigera)  

- madagascariensis (ДВ. Васора madagascariensis)  

- monnieria (ДВ. Васора monnieri)  

- myriophylloides (ДВ. Васора myriophylloides)  

- thonningii (ДВ. Васора crenata)  

Heteranthera  
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- dubia (ДВ. Zosterella dubia)  

- peduncularis  

- reniformis  

- zosteraefolia (ДВ. Heteranthera zosterfolia)  

- zosterfolia  

Hotonia   

- indica (см. Limnophila indica)  

- palustris  

- sessiliflora (см. Limnophila sessiliflora)  

Hydrilla  

- verticillata  

Hydrocotyle  

- sibthorpioides  

- vulgaris  

- vulgaris var. verticillata  

Hydrolythrum  

- wallichii (ДВ. Rotala wallichii)  

Hydromistria  

- stoloniferum (ДВ. Limnobium laevigatum)  

Hydrostemma  

- motleyi (ДВ. Barclaya motleyi)  

Hydrotriche   

- hottoniiflora  

Hygrophila   

- angustifolia  

- corymbosa  

- difformis  

- lancea  

- polysperma  

- salicifolia (ДВ. Hygrophila angustifolia)  
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- stricta (ДВ. Hygrophila corymbosa)  

Hypnum  

- dubyana (ДВ. Vescicularia dubyana)  

Illecebrum  

- sessile (ДВ. Alternanthera sessilis)  

- japonica  

- velata  

J 

- repens  

Justicia  

- corymbosa (ДВ. Hygrophila corymbosa),  

- polysperma (ДВ. Hygrophila polysperma)  

L 

Lagarosiphon  

- madagascariensis  

Lagenandra   

- insignis (ДВ. Lagenandra ovata)  

- jacobsenii  

- keralensis  

- meeboldii  

- nairii  

- ovata  

- praetermissa  

- thwaitesii 1 .en)na  

- arrhiza (ДВ. Wolffia arrhiza)  

- polyrrhiza (ДВ. Spirodela polyrhiza)  

- trisulca  

Lilaeopsis  

- brasiliensis  

- mauritiana (ДВ. Lilaeopsis brasiliensis)  
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- novae-zealandiae (ДВ. Lilaeopsis brasiliensis)  

Limnanthemum  

- aquaticum (ДВ. Nymphoides aquatica)  

Limnobium  

- laevigatum  

- stoloniferum (ДВ. Limnobium laevigatum)  

Limnocharis  

- emarginata (ДВ. Limnocharis flava)  

- flava  

- laforesti (ДВ. Limnocharis flava)  

- mattogrossensis (ДВ. Limnocharis flava)  

- plumieri (ДВ. Limnocharis flava)  

Limnophila  

- aquatica  

- aromatica  

- gratioloides (ДВ. Limnophila indica)  

- heterophylla  

- indica  

- sessiliflora  

Lindailia  

- rotundifolia  

Lobelia  

- cardinalis  

Lysimachia  

- nummularia  

Ludwigia  

- brevipes  

- cylindrica (ДВ. Ludwigia grandulosa)  

- fluitans (ДВ. Ludwigia repens)  

- grandulosa  
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- heterophylla (ДВ. Ludwigia grandulosa)  

- inclinata  

- mullerti (ДВ. Ludwigia repens)  

- natans (ДВ. Ludwigia repens)  

- palustris  

- repens  

Ludwigiantha  

- brevipes (ДВ. Ludwigia brevipes)  

Lysimachia  

- nummularia  

M 

Marsilea  

- crenata  

- hirsuta  

- quadrifolia  

Mayaca   

- aubletii (ДВ. Mayaca fluviatilis)  

- fluviatilis  

- vandellii (ДВ. Mayaca fluviatilis)  

Micranthemen  

- nuttalli (ДВ. Hemianthus micranthemoides)  

Mкrant hamuli  

- micranthemoides (ДВ. Hemianthus micranthemoides)  

- orbiculatum (ДВ. Micranthemum umbrosum)  

- umbrosum  

Microsorium  

- pteropus  

Moniera  

- calycina (ДВ. Васора crenata)  

Mvriophyllnш  
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- elatinoides  

- japonicum (ДВ. Myriophyttum ussuriense)  

- spicatum  

- tuberculatum  

- ussuriense  

- verticillatum  

N 

Najas  

- alagensis (ДВ. Najas graminea)  

- arguta (ДВ. Najas conferta)  

- conferta  

- flexilis (ДВ. Najas guadelupensis)  

- graminea  

- guadelupensis  

- indica  

- kingii (ДВ. Najas indica)  

- microdon (ДВ. Najas guadelupensis)  

- tenuifolia (ДВ. Najas graminea)  

Nasturtium  

- japonicum (ДВ. Cardamine lyrata)  

Neclris  

- aquatica (ДВ. Cabomba aquatica)  

- peltata (ДВ. Cabomba caroliniana)  

Nesaea   

- crassicaulis  

- pedicellata  

Nitella  

- flexilis  

Nomaphila  

- corymbosa (ДВ. Hygrophila corymbosa)  
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Nuphar  

- japonica  

Nymphaea  

- aquatica  

- blanda (ДВ Nymphaea glandulifera)  

- caerulea (ДВ. Nymphaea maculate)  

- glandulifera  

- maculate  

- micrantha  

Nymphoide.s  

- ezannoi  

- indica  

О 

Obolaria  

- caroliniana (ДВ. Васора caroliniana)  

Ottelia  

- alismoides  

- brasiliensis  

- mesenterium  

- ovalifolia  

- ulvifolia  

P 

Peplis  

- diandra (ДВ. Didiplis diandra)  

Philotria  

- canadensis (ДВ. Elodea Canadensis)  

I'liyllantbus  

- fluitans  

Physostegia  

- purpurea  
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Pistia  

- stratiotes  

Pleopeltis  

- pteropus (ДВ. Microsorium pteropus)  

Poecilopteris  

- flagellifera (ДВ. Bolbitis heteroclite)  

Pogostemon   

- helferi  

- stellata (ДВ. Eusteralis stellata)  

Polypodium  

- pteropus (ДВ. Microsorium pteropus)  

- tridactylon (ДВ. Microsorium  

pteropus)  

Potamogeton   

- amplexicaulis (ДВ. Potamogeton  

perfoliatus)  

- berchtoldii (ДВ. Potamogeton pusillus)  

- bupleuroides (ДВ. Potamogeton  

perfoliatus)  

- crispus  

- densus  

-gayi  

- perfoliatus  

- pusillus  

- serratus (ДВ. Potamogeton crispus)  

Proserpinaca  

- palustris  

R  

Ranunculus  

- lingua  
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Riccia  

- fluitans  

Ricciocarpus  

- natans  

Rorippa  

- aquatica  

Rotala  

- indica  

- macrandra  

- roundifolia (ДВ. Rotala indica)  

- wallichii  

Rotella  

- macrandra (ДВ. Rotala macrandra)  

Ruellia  

- corymbosa (ДВ. Hygrophila  

corymbosa)  

S 

Sagittaria  

- graminea  

- lorata (ДВ. Sagittaria subulata)  

- palaefolia (ДВ. Echinodorus  

palaefolius)  

- palaefolius (ДВ. Echinodorus palaefolius)  

- platyphylla  

- subulata  

Salvinia   

- asolla (ДВ. Azolla caroliniana)  

- auriculata  

- cucullata  

- laevigatu (ДВ. Limnobium laevigatum)  
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- natans  

- oblongifolia  

- rotundifolia (ДВ. Salvinia auriculata)  

- valerandi  

Samollis У  

- floribundus  

Sani in us  

- cernuus  

- chinensis  

- lucidus (ДВ. Saururus cernuus)  

- natans (ДВ. Aponogeton  

monostachyon)  

Shinnersia  

- rivularis  

SpathiphyHum  

- wallisii  

Spiranthes  

- odorata  

- cernua (см. Spiranthes odorata)  

Spirodela  

- polyrhiza  

Stratiotes  

- aloides  

Stratiotis  

- alismoides (ДВ. Ottelia alismoides)  

Synnema  

- corymbosa (ДВ. Hygrophila  

corymbosa)  

- triflorum (ДВ. Hygrophila difformis)  

T 
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Tillaea  

- helmsii (ДВ. Crassula helmsii)  

- recurva (ДВ. Crassula helmsii)  

Tonina  

- fluviatilis  

Trapa 

- natans  

Trichocoronis  

- rivularis (ДВ. Shinnersia rivularis)  

U 

Utricularia  

- foliosa (ДВ. Utricularia gibba)  

- gibba  

- graminifolia  

- minor  

- vulgaris  

V 

Vallisneria  

- americana  

- asiatica (ДВ. Vallisneria americana)  

- contortionist (ДВ. Vallisneria  

americana)  

- gigantean (ДВ. Vallisneria americana)  

- neotropicalis (см. Vallisneria  

americana)  

- spiralis (ДВ. Vallisneria americana)  

Vescicularia  

- dubyana  

Villarsia  

- aquatica (ДВ. Cabomba aquatica)  
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- lacunose (ДВ. Nymphoides aquatica)  

W 

Wolffia  

- arrhiza  

Wolffiella  

- floridana  

Z 

Zosterella  

- dubia  


