
Dekorativní kořeny tvoří dominantní 
prvek layoutu a společně s dekora-
tivními kameny zajišťují přirozený 
vzhled akvária. Layout kořenů umís-
těných na dně nádrže (Mopani, Sa-
vanna a Opuwa) může vypadat jako 
kořenový systém starého stromu. 
Kolmo rostoucí rostliny v pozadí 
akvária pak dodají na atraktivitě ce-
lého akvária. 

Populární možnost je umístě-
ní kořenu na výšku (Amazonas 
Root, Rebhölzer a Mangroven), tak 
aby kořen vypadal jako ponořený 
kmen statného stromu porostlý 
mechem, anubiasy a bolbitisy.

Aquascapeři velice často aranžu-
jí rozvětvené kořeny (Finger Wood) 
do takové polohy, ve  které připo-
mínají stromy a pokud se kombi-
nují s vhodnými kameny (Mini land-
scape, Knife Stone, Leopard Stone, 
Glimmer Wood) vytvoří krásné pří-
rodní scenerie a krajinky. Malé větve 
kořenů (Finger Wood) dodají takové-
mu layautu neopakovatelnou atmo-
sféru.

KOŘENY

Rebhölzer
Tmavý a členitý kořen vinné révy, 
je lehký a proto doporučujeme před 
aranžováním ponořit a nechat nasák-
nout vodou. Při zabíhání nádrže kořen 
poroste jemným bílým nánosem, 
který je možno snadno odstranit.

Finger wood
Tento druh kořene je lehký a nepotápí 
se - je potřeba namáčení. Často se na 
něm tvoří slabá vrstva jemného náno-
su, která se při výměně vody snadno 
odstraní. Je ideální pro aquascaping.

Mangroven
Těžký kořen, který se ihned ponoří. 
Může zbarvit vodu, ale povařením ko-
řene dobu barvení zkrátíte. Poskytuje 
akvarijním živočichům balastní látky.

Opuwa
Kořen s nepravidelnými výčlenky při-
pomínající starý strom pro přírodní 
vzhled akvária. Je lehký a plave. Do-
poručujeme předem namočit. Může 
mírně zabarvovat vodu.

Amazonas root
Kořen  připomínající kmen stromu, 
způsobuje mírné zbarvení vody. Je 
těžký a po umístění do nádrže klesne 
ke dnu.

Savanna
Strukturovaný, těžký kořen, který se 
ihned ve vodě ponoří a způsobuje jem-
ný a nepatrný zákal. Tento kořen je 
vhodný jako úkryt pro Vaše akvarijní 
živočichy.

Mopani
Hezký, těžký a strukturovaný kořen, 
který se ihned ponoří a vodu zbarvuje 
intenzivně do hněda. Proto doporu-
čujeme s dostatečným předstihem 
kořen namočit a nechat vyluhovat ve 
vodě. Ideální do nádrže se sumci, kte-
rým poskytuje úkryt.
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Talawa wood
Velice lehký druh dřeva se zajímavou 
strukturou kůry, který by se ovšem 
měl před použitím nechat dostateč-
ně dlouho namáčet ve vodě, aby na-
sákl vodu, jinak vypluje na hladinu. Ne-
zabarvuje vodu.


