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Milé akvaristky, milí akvaristé, 

je neděle ráno, zítra má vyjít sedmé číslo Akvária a tak je 
nejvyšší  čas  napsat  pár  slov  pro  úvodník.  Začínám  takhle 
hloupě právě proto, že mě nic moudrého nenapadá :-) 

Prázdninové dva měsíce utekly jako voda, v akvaristickém 
světě  se zdánlivě nic velkého nepřihodilo.  Obvyklé roztržky 
na  diskusích,  vzplanutí  vášní  a  jejich  rychlé  vyšumění  do 
ztracena...  zkrátka  nic neobvyklého.  Všichni  se  prý  chystají 
na  vypuknutí  sezóny,  tvrdí  obchodníci,  funkcionáři  spolků, 
chovatelé,  studenti,  cestovatelé,  zkrátka  všichni  ti,  co  se 
chystají  zařizovat  nová  akvária,  zkoušet  štěstí  s  novými 
neznámými druhy ryb nebo alespoň okukovat je na výstavách 
na straně jedné, a ti, co jim tohle potěšení pomohou vyplnit, 
na straně druhé.  

Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Rozhodla jsem se nečekat 
na  tu  správnou  sezónu  a  koupila  jsem  si  za  poslední  dva 
měsíce dva nové druhy ryb. Tak zbrusu nové, že jsem neměla 
ani tušení o jejich existenci, dokud jsem je neviděla. Nechala 
jsem si několik týdnů na rozmyšlenou, ale nutkání odnést si 
je  domů mě neopustilo.  Tak jsou  tady,  mají  se  skvěle  a  já 
toho rozhodnutí  nelituji.  Naopak,  příští týden  si chci koupit 

nové akvárium. Blíží se totiž ta dlouho ohlašovaná sezóna, co 
kdyby mi nadělila néco zajímavého... 

Myslím,  že  ten  pocit  znáte  i  vy,  když  máte  před  sebou 
novou rybu nebo nové akvárium. Je to jako bychom se vraceli 
k  začátkům,  kdy  jsme  si  donesli  první  rybičky  a  vydrželi 
je  sledovat celé hodiny. A další hodiny jsme potom nad kníž-
kou přemýšleli, jaké ryby ještě koupit, vždyť nám zbývá ještě 
8  litrů  vody  nevyužitých.  Tenkrát  mě  to  hodně  bavilo, 
nedokázala jsem se od akvária odtrhnout. A nedokázala jsem 
si představit, jak mě to bude bavit dnes.     

Ale dost už psaní, čím dřív skončím, tím větší je šance, že 
se dneska dostanu do jednoho nejmenovaného obchodu, kde 
prý mají čerstvou dodávku rostlin. Akvapodzim je tady...

Sedmé číslo  Akvária se při pohledu na obsah může zdát 
poněkud hubenější. Ano, trochu jsme si odpočinuli. Přesto se 
mi tenhle šnekový speciál moc líbí a myslím, že ostudu nám 
na první narozeniny neudělá. To jen tak mimochodem :-)

Přeji jménem redakce příjemné počtení ...

Markéta Rejlková

(Foto: Eva Naďová)
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DIVOČINA

Karin Fuljerová, pod láskavým dohľadom manžela Imricha

Veľa chovateľov sa dostane pri chove akváriových rýb do 

štádia,  keď sa chcú priblížiť  čo najbližšie k divokej prírode. 

Keď  chcú  chovať  niečo  výnimočné,  niečo,  čo  sa  chová  len 

veľmi  zriedkavo.  Začnú  teda  uvažovať  o  možnosti  chovu 

divokých rýb. Niekedy je dôvodom to, že dané ryby sa dajú 

získať  len  z  divočiny,  bežne  sa  neodchovávajú;  inokedy  je 

dôvodom to, že chovateľ chce mať svojich zverencov vo vý-

nimočnej kondícii a farbe. 

Vtedy  nastane  ten  okamih,  keď  začne  zvažovať  všetky 

ZA  a PROTI.

Divoké ryby, označované tiež ako WILD či  WILDFANG, 

sú  ryby geneticky najčistejšie. Nie sú poznačené genetickými 

deformáciami,  ktoré sa vyskytujú pri  umelo odchovávaných 

rybách. 

Divoké  ryby  sú  intenzívnejšie  sfarbené,  hrajú  všetkými 

farbami, v akváriu musia byť dobre a dostatočne osvetlené, 

aby táto ich prednosť vynikla.

Sú  tiež  menej  agresívne,  čo  vyplýva  z  prírodného 

prostredia,  v  ktorom  vyrástli.  Veľkosť  biotopu,  prirodzená 

„zelená“  potrava,  hladina  NO2  atď.  To  sú  všetko  faktory, 

ktoré  vplývajú  na  agresivitu  rýb.  V  akváriu  sa  nám  nikdy 

nepodarí napodobniť originálne hodnoty týchto faktorov.

Reprodukčná schopnosť divokých rýb je jedným z dôvo-

dov, prečo sú obľúbené u profesionálnych chovateľov. Je totiž 

oveľa  vyššia,  ryby  sa  vytierajú  častejšie  a  počet  potomkov 

je  tiež oveľa vyšší. 

Schopnosť vysporiadať sa s prípadnou chorobou v akváriu 

je  pri  týchto  rybách  tiež  oveľa vyššia,  ich imunitný systém 

je  omnoho silnejší.

Samozrejme existujú aj proti.

Prvým, ktoré je pre mnoho ľudí najpodstatnejším, je cena. 

Tu si  však treba  uvedomiť,  že  z  divočiny  dostávate  hotovú 

dospelú rybu, v požadovanom pomere. Cenovo ju porovnávať 

s  mladou odchovanou rybou x-tej generácie bez pomeru, je 

           4           

Tropheus moorii Kasanga Red Rainbow WILD. (Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)



Akvárium, číslo 7 KLUB.AKVA.SK ryby

chybné. Navyše pri divokých rybách nemusíte čakať dva roky, 

kým  vám  ryba  dorastie  do  pohlavnej  dospelosti.  Tiež  ju 

nemusíte  dva  roky  kŕmiť,  nemusíte  sa  báť,  či  sa  onej 

pohlavnej  dospelosti  dočká.  Toto  je  výhoda  hlavne  pre 

profesionálnych  chovateľov,  pre  mnoho  ľudí  sa  však  táto 

výhoda môže zdať  nevýhodou.  Veď, čo už  môže byť  krajšie 

a  uspokojivejšie,  ako  sledovať  malé  rybky,  ako  vám  pred 

očami rastú... 

Tropheus moorii Musanga.

(Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)

Ceny  divokých  rýb  sa  v  poslednom  období  rapídne 

znížili,  na  porovnanie  divoký  Eretmodus  cyanosticus  blue 

spot z divočiny v XXL veľkosti vás bude stáť cca 12 EUR, čo 

už  nie  je  až  taký  veľký  rozdiel  oproti  3  cm  odchovanému, 

ktorého cena sa pohybuje okolo 5 EUR.

Ďalší ľudia budú oponovať výhradou, že lovom divokých 

rýb  sa  znižuje  ich  počet  v  prírode,  a  tým  sa  prirodzená 

populácia znižuje. Súhlasím, ale ak sa k tejto záležitosti bude 

pristupovať s mierou a ohľaduplne,  nie je dôvod na obavy; 

príroda je stále dostatočne silná a dokáže sa s tým vyrovnať. 

Populácia sa odlovom nikdy nenaruší takým spôsobom, aby 

sa  nedokázala  obnoviť.  Oveľa  väčší  problém  vidím v  dran-

covaní prirodzeného prostredia jazier, teda nie v samotnom 

odlove.  Toto  je  však  problém,  do  riešenia  ktorého  my  asi 

príliš  nezasiahneme.

Ďalším proti  sa  môže  niekomu zdať  možnosť  dovezenia 

si  chorôb z divočiny. Skutočne sa môžu stať veľkým problé-

mom. Na druhej  strane je  v dnešnej  dobe široké spektrum 

špeciálnych  prípravkov,  ktoré  si  dokážu  s  danou  chorobou 

poradiť. 

V neposlednej miere je určite obrovským proti tiež dlhá 

cesta,  ktorú  musia  divoké  ryby  absolvovať,  aby  sa  ocitli 

v  našich  akváriách.  Slabšie  jedince  takúto  náročnú  trasu 

mnohokrát  nevydržia.  Často je  príčinou uhynutia nedbalosť 

„domorodcov“ pri  balení. Potom sa naskytá pohľad, aký by 

som žiadnemu  akvaristovi  nepriala.  Je  však  potešujúce,  že 

takéto prípady sa stávajú len zriedkavo. Samotní „domorodci“ 

si uvedomujú, že takýmto spôsobom sa pripravujú o peniaze, 

ktoré sú ich hnacím motorom v tejto činnosti. Pri priamom 

nákupe  divokých  rýb  totiž  existuje  možnosť  reklamácie  do 

48  hodín.  Potom  sa  aj  ich  výber  rýb  pre  transport  stáva 

poctivejším  a  balia  len  ryby,  ktoré  skutočne  dokážu  prežiť 

náročnú cestu.

Môj výpočet pre a proti určite nebol absolútny, ale snáď 

vám aspoň trochu pomôže pri vašom rozhodovaní.

V budúcej  časti  sa  vám budeme snažiť  poskytnúť  zopár 

rád,  ako sa  správať  pri  samotnom „budení“  po  transporte, 

pri  nasadzovaní  divokých  rýb  do  akvária,  pri  ich  ďalšom 

chove...

Tropheus moorii Musanga.

(Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)

Cyathopharynx foai Sibwesa WILD.

(Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)
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Cyprichromis sp. "jumbo leptosoma" Speckleback Moba WILD, veľmi pekná novinka. (Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)

Cyathopharynx foai Sibwesa WILD. (Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)

Cyphotilapia frontosa Moba WILD. (Foto: Karin a Imrich Fuljerovci)
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BETTA SPLENDENS OD TRENIA PO SEPAROVANIE

Ján Chmelík

Úvod

Pred pokusom o trenie bojovníc  Betta splendens by sme 

sa mali zamyslieť na tým, o  čo nám ide. Skúsiť to? Rozmno-

žovať pre  radosť?  Šľachtiť?  Ak  to  chceme  skúsiť alebo 

rozmnožiť bojovnice len tak pre radosť, pár poznatkov:

Pri  bežnom  trení  bojovnice  vyprodukujú  100-500  ikier 

(ale aj  viac či menej, záleží na viacerých  faktoroch, najväčší 

rekord bol takmer 1000 ikier).

Po  vytrení  je  potrebné  oddeliť  samicu  aj  samca 

samostatne od poteru.  Udržať  teplotu  vo vytieracej  nádobe 

min. 26 °C. Denne kŕmiť minimálne dvakrát a meniť pravi-

delne vodu. Prečítať si niečo o ich chove predtým, ako sú už 

na svete, a potom váhame, čím ich kŕmiť a či sme ochotný 

chovať artémiu...Čo s úspešným odchovom? Máme pre nich 

odber?

(Foto: Ján Chmelík)

Hneď na začiatku bolo vhodné oboznámiť sa s niekoľkými 

poznatkami, ktoré nás môžu od plánu trieť bojovnice odradiť. 

Ak chcete ma len vždy krásnych samcov a bez starosti, radšej 

si ich kúpte. 

Bojovníc sa nevyliahne 10-15,  ktoré budú spolu nažívať. 

Bojovnica  je  agresívna  ryba,  ktorá  je  neznášanlivá  a 

teritoriálna.  Pri  pokuse  o  chovanie  páru  nonstop  spolu  sú 

dotrhané  a  dodriapané  plutvy  samozrejmosťou  a  nielen 

samica,  ale  ani  samec  nebude  mať chvost  nikdy  celý.  Ich 

trenie nie je láskyplný akt, ale neprestajná naháňačka, tvrdá 

bitka  a  hryzance.  Sme  prekvapený?  Je  to  bojovnica  a 

nedostala to meno náhodou.

Možno sa  to  zdá  až  príliš  negatívne,  ale  lepšie  je  začať 

faktami,  ktoré  budúcim  chovateľom  unikajú,  a  keď sa 

podujmú  na  trenie,  sú  žalostne  prekvapení  zo  svojského 

dvorenia  samca  a  snažia  sa  ho  z  agresivity  vyliečiť priku-

povaním  viacerých  samičiek.  Agresivita  neklesne,  len  sa 

rozdelí  na  počet  samičiek,  pričom  kvalitný  samec  dokáže 

neprestajne  obháňať  aj  dve  samice.  Samček  sa  ich  nesnaží 

zabiť, ale donútiť ku treniu. Keďže však vždy pláva okolo iná, 

nevie  svoje  dvorenie  koncentrovať a  časom môže  otupieť a 

nebude sa o trenie snažiť.

Po na zdanie negatívnom úvode začneme prakticky.

Nádoba  na  trenie je  vhodná  od  15  litrov  vyššie. 

Ak použijeme napríklad 50 l akvárium,  stačí naplniť do výšky 

15-20  cm  a  postupne  dolievať.  Pri  menších,  napr.  15  l, 

je  potrebné  po  cca  dvoch  mesiacoch  premiestniť  ryby do 

väčšieho,  aby  mali  miesto  na  plávanie  a  okrem  toho,  aby 

voda  vydržala dlhšie čistá.

Použitie  štrku  je  na  chovateľovi,  nevýhodou  je 

zapadnutie ikier medzi kamienky, odkiaľ ich samec nedokáže 

vybrať a  neskôr  aj  zapadanie  nezjedenej  potravy,  ktorú  je 

ťažšie  odkaliť  ako  z  prázdneho  dna.  Na  prázdnom  dne  aj 

samec bez problémov nájde spadnutú ikru alebo  vyliahnutý 

poter. Ja  teda štrk vôbec neodporúčam.

Rastliny  sú  dôležitou  zložkou.  Okrem  pohlcovania 

odpadových  látok  sú  domovom  nálevníkov  a  iných 

mikroorganizmov,  ktoré  sú vynikajúcou potravou pre poter 

v  prvých dňoch. Plávajúce rastliny ako  Riccia fluitans alebo 

žaburinka  najmenšia  (Lemna minor),  rožkatec  ponorený 

(Ceratophyllum demersum),  Pistia,  Egeria densa sú okrem 

toho aj vhodné na postavenie hniezda (oporný materiál) a sú 

prirodzeným úkrytom pre samicu. Trieť bojovnice sa však dá 

samozrejme aj bez rastlín.

Vzduchovanie je potrebné hlavne v menších nádobách, 

ako  napríklad  v  spomínaných  15  l,  kde  by  nemalo  200 

vyliahnutých rybiek čo dýchať, keďže kyslík je spotrebovávaný 

aj pri rozkladných a hnilobných procesoch pri prebytku jedla. 

Poter dýcha žiabrami až do vývoja labyrintu (dýchací orgán, 

ktorý  umožňuje  dýchať atmosférický  kyslík  vynorením 

papuľou nad hladinu). Vzduchovanie odporúčam, hlavne ak 

sme sa rozhodli mať odchovné akvárium bez rastlín.

(Foto: Ján Chmelík)

Krycie sklo udržuje vzduch nad hladinou teplejším ako 

je  v  miestnosti,  čo  si  vyžaduje  udržanie  hniezda  pokope, 

pretože  voda je  zvyčajne  vyššej  teploty  ako  okolitý  vzduch. 
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Namiesto krycieho skla je možné použiť aj igelit, ktorý musí 

byť o nádrž prichytený. Nevýhodou igelitu je,  že treba vždy 

dávať pozor, aby nespadol, čím by sa hladina úplne prikryla 

a  ryby  by  sa  nemohli  nadychovať  (bojovnica  je  závislá  na 

labyrinte  ako primárnom  zdroji  vzduchu – pozor,  možnosť 

udusenia!). Namiesto pokrytia celého akvária môžeme použiť 

polystyrénový kryt,  pod ktorým bude teplý vzduch a samec 

pod ním môže vytvoriť hniezdo. Musí mať oblúkový tvar.

Ohrievač sa väčšinou  používa  20-wattový.  Nie  je 

podstatná watáž, ale veľkosť, aby nevyčnieval, preto je možné 

použi napr. 75 W.

Filter,  ktorý  môže  byť v  prvom  štádiu  vypnutý  alebo 

nastavený na minimálny výkon.

(Foto: Ján Chmelík)

Výber páru

Je  na  chovateľovi,  aký  pár  vyberie.  Bojovnice  sú 

najaktívnejšie  na  trenie  v  3.-8.  mesiaci,  ale  aktívne  sú  aj 

v  oveľa vyššom veku. Kúpené ryby v obchode sú vždy vo veku 

min. 8 mesiacov, pokiaľ sú dovozové. Chovatelia v Thajsku a 

podobne chovajú samcov väčšinou do 8 mesiacov, až kým sú 

dostatočne veľkí a atraktívni. Títo chovatelia nie sú väčšinou 

priamymi  importérmi  do  všetkých  krajín,  preto  je 

predpoklad, že ryby idú cez viacerých sprostredkovateľov, čo 

znamená, že dovozová ryba v obchode môže ma aj rok alebo 

viac.  Dobrý  obchodníci  sa  zbavujú  aj  starých  neplodných 

samcov, ktorí sú veľkí a nádherní, ale minimálne aktívni. 

Ryby od domácich chovateľov môžu klamať veľkosťou, že 

sú mladé, ale ryby,  o ktoré nie je  správne postarané, môžu 

mať  9  mesiacov  a  výzorom zodpovedajú  trom.  Môžu  za  to 

nepravidelné  výmeny  vody,  príliš  nízka  teplota  a  nedosta-

točné kŕmenie. 

Kvalitnejšie  môžu  byť ryby  od  chovateľa,  ktorý  sa 

bojovniciam  venuje,  aj  keď nikto  nezaručí,  že  poskytne 

kvalitné  ryby.  Na  výber  veľmi  nie  je,  ale  je  dobré  byť 

informovaný,  koľko  faktorov  a  možností  ich  skryť pri 

bojovniciach existuje.

Dôležité  pri  výbere  rodičov  je,  či  chcete  ich  vytrením 

docieliť nejakú farbu alebo typ plutiev. Ryby z obchodu sú vo 

väčšine prípadov nositeľmi rôznych génov, čo spôsobuje, že 

po vytrení dvoch nepríbuzných bojovníc sa nemusí ani jedna 

z  mladých rýb ponášať na rodičov. Ak chcem docieliť žiadanú 

farbu alebo typ plutiev,  je potrebné krížiť príbuzenské ryby 

(je  to  možné  do  8.  generácie  následného  príbuzenského 

kríženia bez defektov), pri ktorých sa postupne farby vracajú 

alebo  opakujú  (čo  znamená,  že  napr.  spárením  červeného 

a  modrého  môžeme  mať zelené,  modré,  červené,  žlté... 

čokoľvek gény obsahujú a po opakovanom krížení príbuzných 

rýb  sa  tie  farby  opakujú,  čiže  štiepenie  na rôzne  farby  po-

maly  prestáva).

Pri  samcovi  je  dôležitá  aktívnosť,  stavanie  hniezda.  Pri 

samici  zasa  adekvátna  veľkosť k  samcovi,  rovnaká  alebo 

trochu  menšia.  Samica  s  vypuklým  bruchom  je  pravde-

podobne plná ikier, čo nie je podmienkou úspešnosti. Samica 

má ikry vždy, ale v určitých obdobiach ich má viac.

Pred trením by mali byť obaja rodičia kŕmení živou alebo 

mrazenou potravou.

Vloženie páru na trenie

Teplota vody vo vytieracej  nádrži by mala byť 26-29 °C. 

Názory  na  poradí  vloženia  rýb  sú  rôzne.  Niekto  začína 

samicou,  aby sa udomácnila a našla si úkryty, ale na druhej 

strane  sa  samec potrebuje  oboznámiť so  svojim teritóriom, 

aby si vybral miesto na hniezdo. Ak je samec prvý krát dávaný 

na trenie, je vhodné ho pár dní so samicou „zoznamovať“, aby 

na  seba  videli,  čo  okrem  iného  aj  podnieti  samca  stavať 

hniezdo. Osvedčený spôsob je aj takzvaný komín – vloženie 

samice do pohára, ktorý je plný do výšky hladiny. Samec sa 

pred samicou predvádza a nemôže jej  ublížiť, samica sa ho 

menej bojí a jeho predvádzanie ju pripraví na trenie.

Samičkina  pripravenosť  je  signalizovaná  vertikálnymi 

pruhmi  (vyblednutými  oproti  základnej  farbe).  Samice 

s  bledým telom majú ťažšie spozorovateľné pruhy alebo ich 

vôbec  nevidno.  Niekedy  je  samička  pripravená  skôr  ako 

samec. Počas stavania hniezda pripláva a samec ju chvostom 

odsúva  preč; dôvod  je  nedostavané  hniezdo.  V  opačnom 

prípade je  hniezdo hotové a  samice je  stále  skrytá  a  nemá 

vertikálne pruhy. 

(Foto: Ján Chmelík)
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Keď sú však obidvaja pripravení,  samec láka samicu pod 

hniezdo roztiahnutými plutvami a žiabrami. Celý tento proces 

je sprevádzaný dosť tvrdou bitkou a riadnymi naháňačkami, 

čo je normálny jav. Keď samica pripláva, začne sa „krútenie“. 

Samec sa omotá okolo samice a stiskom vypudí pár ikier zo 

samice, ktoré sú následne oplodňované. Pokým samica stúpa 

v  extáze ku hladine, vyzerajúc akoby bola mŕtva, samec začne 

zbierať ikry  po  dne.  Po nazbieraní  niekoľkých  ich  v  papuli 

zabalí do slín a vypľuje do hniezda. 

Akt sa opakuje desiatky razov dokola v priebehu 2-6 h. 

Samec rozhoduje o konci trenia. Začne odháňať samičku od 

hniezda, jeho agresivita stúpne a samička musí byť odobraná.

Prvýkrát sa trúcim samcom niekedy trvá aj niekoľko dní, 

kým ku treniu dôjde, stavajú  dokola hniezda a premiestňujú 

ich.  Niekedy  dokonca  sa  nevytrú  vôbec,  alebo  je  výter 

neúspešný  tým,  že  po  „dokrútení“  nechajú  ikry  bez 

povšimnutia,  alebo  nechajú  samicu  ich  zožrať.  Alebo  sa  aj 

okolo samice krútia, ale nevedia ju správne stlačiť a ikry z nej 

nevedia vypudiť. Pri prvopáriacich sa samcoch je neúspešný 

odchov  veľmi  častý.  Stačí  počkať minimálne  2-4  týždne  a 

trenie zopakovať.

(Foto: Ján Chmelík)

Rast poteru

Poter sa rozpláva v závislosti od teploty po 24-40 h. Poter 

je  veľmi  miniatúrny  a  zdá  sa,  akoby  len  ikre  narástol 

drobučký chvostík. Poter začína vypadávať z hniezda a samec 

ho  zbiera a  vracia späť.  Niektoré  malé  bojovnice  sa  sami 

doplavia  krúživým  nemotorným  plávaním  do  hniezda.  Od 

spodku hniezda je vidieť len desiatky trčiacich chvostíkov.

Vypadnutý poter ležiaci na dne sa javí ako mŕtvy, ale to 

len  oddychuje.  Je  vidieť,  že  po  chvíli  sa  snaží  krútením 

vyplávať  do hniezda. Chovateľov-začiatočníkov občas vyľaká, 

že  po  vpľuvnutí  niekoľkých  mladých  do  hniezda  ich  viac 

vypadne ako samec umiestnil, čo je normálne.

Po  2-3  dňoch  začne  poter  vodorovne  plávať. Vtedy  už 

pozornosť samca  a  jeho  chytanie  stratených  mláďat  nie  je 

potrebné a samec môže by odlovený. Pri odobraní od detí sa 

môže  dostať samec  do  depresie,  pár  dní  nemusí  prijímať 

stravu a môže vyblednúť.

Väčšine rozplávaného poteru sa už minul žĺtkový váčok a 

začína loviť nálevníky  a iné mikroorganizmy. Časť poteru už 

môže prijímať vyliahnuté nauplie artémie hneď, ostatné až o 

1-2 dni neskoršie.

Kŕmiť  je  potrebné  min.  dvakrát  za  deň.  Vhodným 

krmivom  sú  aj  živé  či  mrazené  cyklopy  a  ako  doplnok 

prachové krmivo.

(Foto: Ján Chmelík)

Výmena  vody  je  dôležitým  faktorom  ovplyvňujúcim 

rast.  Hromadiace  sa  dusičnany  a  prebytok  amoniaku 

z  výkalov a nezjedenej potravy blokujú rast a môžu aj zabíjať. 

Výmena časti vody sa bežne začína po 1-2 týždňoch, 20-50 % 

denne v závislosti od počtu poteru a veľkosti akvária. Vždy sa 

mení za vodu odstátu cca 24 h (vyparí  sa chlór) a rovnakej 

teploty  (s odchýlkou max 1-2 °C, keďže sa jedná o poter, je 

naozaj najlepšia rovnako teplá voda bez odchýlky).

Voda odstáta vo väčšej nádobe môže ma aj po 24 h o 4 °C 

nižšiu teplotu, ako majú ryby. Vodu môžeme ohriať zohriatím 

časti vody (pri 10 l napr. 1 l) a priliatím späť, zamiešaním a 

odmeraním  teploty.  Alebo  v  rýchlovarnej  konvici  nechať 

zovrieť napr.  2  dcl  a  vliať do  zvyšku,  poriadne  zmiešať a 

odmerať teplomerom. 

Výmena vody bez odsatia odpadu z dna by nebola až taká 

účinná. Odsatie je možné vzduchovacou hadičkou, spádovým 

efektom. Rovnosť a ľahkú manipuláciu s hadičkou docielime 

jej priviazaním k špajdli alebo hrubšiemu drievku. Málokomu 

chutí  akváriová  voda,  preto  pre  nasatie  použite  striekačku, 

ktorou vsatím vytvoríme podtlak, odpojíme a voda potečie do 

nádoby.  Poter  prípadný  tobogan  zvláda  bez  ujmy,  takže 

nádobu  po  odsatí  pod  silným  svetlom  skontrolujeme 

(najlepšie je poter vidieť v svetlých vedrách, kde po nasvietení 

vidno aj 2 mm rybku) a účastníkov toboganovej jazdy vrátime 

späť (lyžičkou alebo sitkom s tvrdou sieťkou). 

Filter môže byť  pustený silnejšie, ale aby nebránil poteru 

v  plávaní.
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Vo veku 3-4 týždňov je už poter dosť veľký na prijatie 

krájaných  patentiek  alebo  koretier.  Je  vhodné  začať aj 

s  doplnkovým  sušeným  krmivom.  Sušené  krmivo  nie  je 

vhodné ako základ stravy, ale je potrebné, pretože obsahuje 

množstvo vitamínov, ktoré ryba potrebujú a ani živé/mrazené 

krmivo ich všetky neobsahuje. Dôležité je striedanie pokrmov. 

Skvelé živé krmivo je  grindal,  jednoduchá údržba,  malinké, 

vhodné pre poter, ale ja ho používam aj pre dospelé.

(Foto: Ján Chmelík)

Separovanie samcov

Okolo 6.-8.  týždňa  sa  začnú samce  a  samice  rozlišovať. 

Samce  majú  dlhšiu  análnu  plutvu  a  dlhšie  brušné  plutvy, 

samičkám sa začína objavovať biely bod, z ktorého neskoršie 

vypúšťajú ikry.

Samce  začínajú  mať  medzi  sebou  malé  šarvátky 

neohrozujúce život. Ohrozené však môžu byť  ich plutvy; pri 

ohlodaní plutiev v nízkom veku sa nemusia už nikdy zrásť, 

alebo môžu byť pomačkané. 

Separovanie  samcov  môže  pre  nezainteresovaných 

vypadať nevhodné. Samci by sa však časom pozabíjali, keby 

neboli  pooddeľovaní.  Ryby  pochádzajú  z  chovní,  kde  sú 

vychovávané  ako  napr.  v  Thajsku  v  0,5  l  whisky  fľašiach, 

s dennou výmenou vody.

Pre  dorastajúcich  samcov  sú  vhodné  0,7-1,0  l  nádoby. 

Bojovnica strávi v takom objeme 3-8 mesiacov a následne je 

predaná. V obchodoch sú aj tak držané v nádobách o objeme 

menej ako 0,2 l.

Dospelé bojovnice by nemali byť celý život v tak malých 

nádobách,  vhodnejšie  sú  okolo  2  l  alebo  väčšie.  Bojovnica 

rastie do cca 11. mesiaca a v 1 litri by sa dospelá ledva otočila.

Vhodné nádoby na separáciu samcov sú sklené zaváracie 

poháre  alebo  PET  fľaše  z  nápojov  odrezané  podľa  poža-

dovanej veľkosti. Výhodou PET-iek je ich väčší objem, ale je 

cez ne horšia viditeľnosť. Sklenené okrem menšieho objemu 

sú ťažké  a  ich  veľký počet  naberá  dosť na váhe.  Štvorcové 

alebo okrúhle,  na tom nezáleží.  Okrúhle  oproti  štvorcovým 

nádobám skresľujú a majú rôzne obruby.

Výmena vody v nádobách postačuje 2 x do týždňa, čo je 

každý 3.-5. deň, 70-85 % objemu, tiež hadičkovým spôsobom. 

Doplnenie  novej  vody  je  možné  doliatím,  čo  spôsobuje 

mixérový efekt.  Na to nám pomôžu vlastné lieviky – hrdlo 

z  PET fľaše uzavreté vrchnákom a s primeranou dierkou na 

konci. Keď máme takýchto lievikov viac, môžeme ich vložiť do 

pohárov a za sebou naliať do viacerých, čím sa ušetrí čas, kým 

voda stečie do pohára. Takéto prúdenie je prijateľnejšie. 

Časom  sa  poháre  zanášajú  riasami  a  kalmi  a  je  ich 

potrebné umyť . Vtedy je vhodná aj 100 % výmena vody.

Rastliny  v  nádobách  sú  veľkým  pomocníkom  pri 

spotrebovávaní  odpadových  látok  v  akváriu.  Nesmú  však 

zaberať veľa  miesta,  aby  bolo  kde plávať.  Samozrejme tam 

koreňové  rastliny  rásť nebudú,  ale  spomínané  plávajúce 

Riccia a žaburinka najmenšia vydržia a budú sa aj množiť, že 

ich bude potrebné zahadzovať.

Mladé  bojovnice  by  mali  na  seba  v  prvých  mesiacoch 

vidieť,  aby  neboli  opustené,  ale  v  5.-6.  mesiaci  začneme 

zabraňovať v nepretržitom videní na inú bojovnicu použitím 

pohľadníc  alebo  nastrihaným  papierom.  Odkrývanie 

odporúčam len párkrát za deň (stačí aj raz alebo obdeň) na 

10-30 minút.  Tým zabránime, aby samci zleniveli,  alebo sa 

naopak celý deň vysiľovali.

bezstavovce

[1] www.splendspower.cz

(Foto: Ján Chmelík)
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BEZSTAVOVCE V AKVÁRIU 5:
ORGANICKÉ PRÍRODNINY NIE LEN PRE BEZSTAVOVCE

Norman Durný

Dnes by som sa pozastavil  pri  krátkom priblížení využi-

teľnosti  prírodnín organického pôvodu v akváriách.  Ako už 

názov napovedal, nie len výlučne pre bezstavovce.

Medzi  najpoužívanejšie  organické  prírodniny  v  akva-

ristike patria „korene“,  najmä stromov a krov, a všeobecne 

drevo (konáre, vetvičky a pod.), väčšinou používané skôr pre 

estetické účely.  Určite väčšina z akvaristov však aspoň tuší, 

že  samotná drevná hmota sa vo vodnom prostredí pomocou 

rôznych  procesov  postupne  rozkladá  a  do  vody  sa  z  nej 

uvoľňujú rôzne chemické látky. Už od čias kedy prišli s dobou 

verejné vodovody a rôzne, či už mechanické alebo chemické 

úpravy vody prírodnej na pitnú (rozumej biologicky takmer 

mŕtvu), sa traduje, že kus koreňa upraví túto vodu na „živú“, 

teda akvaristicky vhodnú.

Samozrejme  „nie  je  koreň  ako  koreň“.  Niektoré  sa 

rozkladajú  rýchlo  a  dokážu  vodu  v  bežnom  akváriu  skôr 

znehodnotiť,  ako  vhodne  upraviť.  No  aj  tak  sú  v  určitých 

prípadoch použiteľné, prípadne aj potrebné. 

Koreň v akváriu ako dekoračný prvok. (Foto: Peter Szalay)

Pre  dlhodobé držanie  v  akváriu  pre dekoračné účely  sú 

skôr vhodné tvrdé drevnaté časti ako napríklad korene, no 

o nich už bolo popísané dosť. 

Keďže  tieto  stránky  sú  skôr  zamerané  na  bezstavovce, 

rád  by som priblížil použitie mäkkých drevnatých častí 

pri ich chove. 

V  akváriu  s  článkonohými  bezstavovcami  je  použitie 

mäkkých  drevnatých  prírodnín  o  niečo  jednoduchšie,  ako 

v  prípade  akvárií  len  s  rybami,  kde  by  mohli  práve  pre 

rýchlejší  rozklad  spôsobiť  problémy.  Krevety,  raky  a  kraby 

totiž  radi  konzumujú,  resp.  „obžierajú“  práve  rozkladajúce 

sa  vrstvy z nich, prípadne ich konzumujú popri zoškrabávaní 

nánosov baktérií a mikroorganizmov z ich povrchov. Takisto 

napríklad  sumcovité  ryby  s  prísavnou  papuľou  obľubujú 

oškrabávanie  týchto  vrstiev  spojených  často  aj  s  výskytom 

rias,  pre  ktoré  tvorí  rozkladajúce  sa  drevo  dobrý  podklad. 

Preto  sa  nemusíme  v  určitých  prípadoch  báť,  že  rýchly 

rozklad  znehodnotí  vodu,  nakoľko  táto  hmota  po  prejdení 

tráviacim cyklom je  v podstate  už  dokonale využitá.  Riziko 

samozrejme ostáva ako vo všetkom, čo sa príliš preženie.

Z našich domácich lokalít môžeme využiť rôzne korene, 

prípadne vetvy nazbierané z potokov s čistou (chemicky nez-

nehodnotenou,  spoznáme  podľa  prítomnosti  citlivých  rýb 

a  planktónu vo vode) vodou, ktoré sú už pripravené priamo 

na  použitie  a  nie  je  treba  s  nimi  robiť  žiadne  chemické 

ani  sterilizačné procedúry (napr. varenie, dezinfekcia Savom 

a podobne). Stačí opláchnutie vodou od nečistôt, bahna atď. 

a  môžeme ich s kľudom vložiť do akvária. 

Z ostatných vhodných materiálov sú použiteľné konáre a 

vetvy napríklad  vŕb, jelše, dubu a buku. Ak ich nájdeme už 

odumreté  a  spadnuté  vo vode,  tým lepšie,  ale  môžeme ich 

použiť aj surové. V tom prípade bez listov ich stačí zaťažiť, aby 

nevyplávali,  v prípade jemnejších ich môžeme nechať voľne 

plávať na hladine a počkať, kým sadnú na dno. 

Vyschnuté, odumreté konáriky môžeme použiť aj s kôrou, 

listami a kvetmi, prípadne plodmi na nich, docielime tým aj 

zaujímavú  dekoráciu.  Uvidíte,  ako  sa  vaši  chovanci  na  ne 

krátko  po  vložení  do  akvária  vrhnú.  V  prípade  suchých 

konárikov  pomôže  krátke  vloženie  do  vriacej  vody  ich 

rýchlejšiemu  klesnutiu  na  dno,  nie  je  to  však  nevyhnutne 

potrebné.  Časom klesnú  aj  samé,  prípadne  ich  na  pár  dní 

ponoríme do čistej vody vo vedre. V prípade varenia je lepšie 

nevariť  príliš  dlho,  pretože  potom  sa  v  akváriu  rýchlejšie 

rozkladajú.

Ďalšou veľmi často používanou prírodninou v akvaristike 

je  rašelina.  Jej  účinky sú taktiež  dobre  známe najmä pri 

chove  rýb  obľubujúcich  kyslú  a  mäkkú vodu.  Avšak pri  jej 

používaní si treba najprv spraviť zopár pokusov a vyskúšať si 

dávkovanie a účinky v konkrétnej vstupnej vode. Jej využitie 

v  chove bezstavovcov nie je až také veľké, pretože pri úprave 

pH pomocou nej sa do vody uvoľní príliš veľa rôznych látok, 

na ktorých prebytok sú bezstavovce citlivé, najmä v prípade 

prudkých výkyvov ich koncentrácie. 

Osobne som skúšal viaceré zdroje vláknitej rašeliny a aj 

rašelinových  granulátov,  no  tie,  čo  bezpečne  fungovali  pri 

chove rýb, jednoznačne neprospievali krevetám. 
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Rašelinu pred použitím môžeme aj nemusíme upravovať. 

Podľa  formy,  v  akej  ju  máme.  ju  môžeme  vložiť  do  filtra, 

voľne  položiť  alebo  nasypať  na  hladinu,  alebo  si  ju  pred 

použitím vopred nechať vo vedre vylúhovať a použiť buď len 

výluh, alebo už namočenú klesajúcu na dno.

Ďalším druhom často používaných dekorácií v akváriách 

sú listy rôznych stromov, škrupiny semien stromov, prípadne 

samotné plody stromov.

Dubová vetvička s listami. (Foto: Norman Durný)

Listy  je  možné  zbierať  zo  stromov  jelší,  dubu,  buku  a 

brezy.  Lístie  je  dobré  zbierať  na  jeseň  čerstvo  opadané, 

prípadne aj s konárikmi v lesoch, ležiacich v oblastiach bez 

veľkého zamorenia splodinami z fabrík a podobne. Vyberáme 

listy na pohľad zdravé, bez parazitov, plesní atď. Po prinesení 

domov ich ešte na niekoľko dní rozložíme a presušíme. Takto 

presušené listy uskladníme vo vzdušných sieťkach od ovocia 

alebo  zemiakov.  Vyvarujeme  sa  skladovaniu  na  priamom 

slnku, vo vlhkých priestoroch, prípadne v blízkosti kúrenia.

Takto  nám vydržia  minimálne do ďalšej  jesene.  Účinky 

listov vo vode sú okrem dekorácie  aj  mierne antimykotické 

a  antibakteriálne. Listy dubu a buku sú trvácnejšie, listy jelše 

sa  rozkladajú  rýchlejšie.  Rýchlejšie  sa  rozkladajúce  lístie  je 

prijímané  viac  ako  potrava,  pomaly  rozkladajúce  sa  lístie 

okrem potravných účelov je aj pekná dekorácia. 

U nás nerastúci strom, ktorého listy sú v akvaristike asi 

najviac cenené, je  mandľovník  Terminalia catappa.  Jeho 

listy  môžeme  zakúpiť  v  akvaristických  obchodoch.  Sú  bo-

hatým  zdrojom  trieslovín  a  humínových  kyselín.  Okyslenie 

vody je mierne za súčasného tiež mierneho zvýšenia vodivosti. 

Pozor!  Listy  mandľovníka  ako  jediné  pred  použitím  nikdy 

nevaríme, pretože by sa z nich uvoľnili a znehodnotili takmer 

všetky dôležité látky !

Lístie,  či  už nazbierané alebo kúpené,  stačí  na niekoľko 

sekúnd až minút ponoriť  do vriacej  vody.  V akváriu  potom 

ihneď klesne na dno a  je  pre bezstavovce okamžite  konzu-

movateľné.  Dávkovanie  je  individuálne,  pri  dekoračných 

účeloch môže byť listami pokryté aj celé dno. Osobne mávam 

približne jeden dubový alebo jelšový list  na 10 l  vody; ale-

bo  jeden mandľovníkový – ktorý býva väčší – na 30 l vody. 

Samozrejme je to orientačné podľa veľkosti listov.

Listy dubu. (Foto: Norman Durný)

Jelšové listy. (Foto: Norman Durný)

Škrupiny  orechov (kokos, mandľa...) a kôstkovíc (bros-

kyňa,  marhuľa...)  vďaka  vysokej  tvrdosti  a  odolnosti  majú 

dlhú trvácnosť pod vodou a látky sa z nich uvoľňujúce tvoria 

zanedbateľné množstvo, preto by som ich skôr zaradil medzi 

dekoratívne prvky, ktoré neovplyvnia vodu ani chovancov.

Kokosové škrupiny na dne akvária slúžiaceho na chov 

krevetiek. (Foto: František Rudík)
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Krevetkám poslúži  lístie najprv ako úkryt.  Keď zmäkne, 

začnú ho priamo okusovať... a ako to dopadne môžete vidieť 

na priložených fotografiách:

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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Jelšové šišky, listy a vetvička s listami a samčími kvetmi. 

(Foto: Norman Durný)

Ako  posledné  som  si  nechal  plody  jelše.  U  nás  sa 

vyskytujú  najviac  jelša  lepkavá  Alnus  glutinosa,  jelša  sivá 

Alnus incana a  jelša zelená  Alnus viridis, z  ktorých sú pre 

akvaristiku významné najmä prvé dve, ktoré sú aj v strednej 

Európe najviac zastúpené. Keďže o účinkoch jelšových šišiek 

(v  skutočnosti  jahňád,  no  označenie  „šišky“  je  mi  sympa-

tickejšie)  na  akváriovú  vodu,  resp.  živočíchy  kolujú  rôzne 

povery,  nepotvrdené ani nevyvrátené serióznym výskumom. 

Zameriam sa len na výčet „údajných“ a mnou pozorovaných 

vplyvov na život v akváriách.

Jelšové šišky sú zdrevnatené pozostatky samičích kvetov 

asi  2-3  cm  dlhé,  s  1-1,5  cm  priemerom.  Koncom  leta  až 

začiatkom  jesene  sa  z  dozrievajúcich  šišiek,  ktoré  zhnednú 

a  otvoria  sa,  uvoľnia semienka – oriešky.  Toto je  najlepšie 

obdobie  na  ich  zber.  Zo  začiatku  zbierame  vyzreté  šišky 

priamo z konárov, neskôr môžeme aj čerstvo opadané šišky 

zo  zeme, vždy však dozreté,  suché a otvorené. Samotné jel-

šové  stromy  zvyknú  rásť  v  blízkosti  vody,  pozdĺž  potokov, 

v  lužných lesoch a podobne. Po zbere ošetríme a uskladníme 

šišky rovnako ako lístie.

Jelšové šišky. (Foto: Norman Durný)

Samotným  šiškám  sa  pripisujú  účinky  znižovania  pH 

vďaka obsahu humínových kyselín, ktoré sú však závislé na 

ich použitom množstve a vstupnej vode. Pri mojich pokusoch 

s  nimi však musím konštatovať, že pri ich použití v rozumnej 

miere  a  pri  mojej  vstupnej  vode  s  parametrami  16  °dGH, 

pH  7,4-7,8 a EC ≈500 µS/cm s pH vôbec nepohnú. 

Pri  pokusoch s  vodou mäkšou som zaznamenal  poklesy 

pH, ale stále pri veľkej koncentrácii šišiek vo vode (výluhy). 

Pri  bežných odporúčaných dávkovaniach od jednej šišky na 

30-10 l vody som nezaznamenal vplyv na pH.

Ďalšie  látky  obsiahnuté  v  šiškách  sú  najmä  triesloviny 

(tanín – kyselina triesková), trihydroxylové flavonoidy, lignan 

(antioxidant) a antrachinon (bioflavonoid). Tieto látky majú 

schopnosť  redukovať  baktérie  a  plesne  vo  vode.  Tieto  ich 

vlastnosti sa dlhodobo využívajú v chove drobných cichlíd a 

kaprozúbiek  a  vedú k  lepšiemu  liahnutiu  ikier  a  vyššiemu 

percentu odchovaných rýb. 

S  týmito  schopnosťami  šišiek  mám  neisté  skúsenosti, 

občas sa totiž stane, že zaplesnie práve samotná šiška (či sa 

jedná  o pleseň alebo skôr  nejaké huby,  neviem ako „nebo-

tanik“ presne identifikovať, no laicky mi to naozaj pripomína 

pleseň). 

Inokedy však pri spontánnych výteroch drobných cichlíd 

v  spoločenských  nádržiach,  v  ktorých  šišky  mám  a  tieto 

výtery  si  nevšimnem,  vyvodia  viac  mladých,  ako pri  vyššej 

sterilite  v  samostatnej  výterovej  nádrži  a  pri  použití  acri-

flavínu. Tieto ich údajné účinky teda nemôžem jednoznačne 

ani vyvrátiť ani potvrdiť.

Jednou z ďalších udávaných vlastností  je stimulácia rýb 

k  treniu, resp. rozmnožovaniu, ktorú získame pomocou od-

varu, resp. výluhu pripraveného zaliatím šišiek vriacou vodou 

v  menšej  nádobe  s  následným  niekoľkohodinovým  vylú-

hovaním.  Túto metódu som neskúšal,  nakoľko mám dobré 

výsledky pomocou rašeliny na mnou chované  ryby.  Údajné 

dávkovanie je 10 ml výluhu na 30 l vody a trvácnosť takéhoto 

výluhu je krátka, preto sa musí robiť vždy čerstvý.

Účinky na bezstavovce

V prípade chovu bezstavovcov sú antibakteriálne a anti-

mykotické  účinky  veľmi  vhodné  pri  predchádzaní  chorôb, 

nakoľko  liečenie  bezstavovcov  spravidla  nie  je  možné  bež-

nými  liečivami  pre  akváriové  ryby.  Pre  tieto  účely  je 

odporúčaniahodné dávkovanie jednej šišky na 10 l vody. 

Šišky  používame  bez  nejakej  zvláštnej  prípravy,  jedno-

duchým hodením na hladinu. Zväčša do 24 h klesnú na dno. 

Drobné krevety radi šišky prezerajú a hľadajú na nich niečo 

„pod zub“. Väčšie krevety (Macrobrachium) a raky (Cherax,  

Cambarus) ich s chuťou konzumujú a vrhnú sa na ne ihneď 

po hodení na hladinu. 

V  podstate  môžem potvrdiť,  že  použitie  jelšových šišiek 

nikdy nespôsobilo  pri  mojich  krevetách  nič  negatívne,  a  aj 

keby  nepôsobili  pozitívne  chemicky,  sú  aspoň  spestrením 

jedálneho lístka.
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Jelšové šišky obhryzené krevetami. (Foto: Norman Durný)

Medzi  látky,  viac  alebo  menej  uvoľňujúce  sa  zo 

spomenutých prírodnín, patria najmä:

● Dusíkaté zlúčeniny ako produkty rozkladu, ktoré 

sú pre vyššie živočíchy škodlivé. Tento proces môže 

byť niekedy príliš rýchly, preto si treba dávať pozor.

● Humínové  kyseliny,  ktoré  spôsobujú  okys-

lovanie  vody  (pokles  pH).  Tento  proces  býva 

spravidla  pomalý  a  vo  väčšine  prípadov  nehrozí 

nejaký  prudký  zvrat,  keďže  humínové  kyseliny  sú 

kyseliny s veľkým počtom vodíkov a sú stabilnejšie 

ako kyseliny používané  bežne  v  akvaristickej  praxi 

(HCl, H3PO4). Vo veľkej miere sú obsiahnuté v ra-

šeline,  v  menšej  napríklad  v  jelšových  šiškách  a 

taktiež v listoch mandľovníka.

● Flavonoidy,  majúce  antioxidačné  účinky,  sú  ob-

siahnuté viac alebo menej vo všetkých spomenutých 

listoch a drevnatých prírodninách.

● Triesloviny  majú  mierne  dezinfekčné  a  anti-

mykotické účinky. Obsiahnuté sú najmä v jelšových 

šiškách, listoch mandľovníka, menej v listoch ostat-

ných stromov.

● Farbivá.  Túto  skupinu  píšem  zvlášť,  aj  keď  jed-

notlivé farbivá sú zaraditeľné do vyššie spomenutých 

skupín látok. Prírodniny spomínané v tomto článku 

zafarbujú vodu od jantárovo žltej až po hnedú, inten-

zita je závislá od ich množstva, avšak voda je vždy 

priehľadná,  nie  matná,  nejedná  sa  teda  o  zákal. 

V  prípade zákalu nie je niečo v poriadku.

Vyššie spomenuté – aj ostatné – užitočné látky, ktoré sa 

uvoľňujú  do  vody,  slúžia  okrem  iného  napríklad  u  rýb  na 

vytváranie  ochrannej  slizovej  vrstvy.  Okrem  spomenutého 

bránenia  bujneniu  rôznych  plesní  a  parazitných  baktérií 

potláčajú  aj  výskyt  niektorých  druhov  rias,  či  už  chemicky 

úpravou  parametrov  vody,  alebo  filtrovaním  svetelného 

spektra  pomocou  zafarbenia  vody.  Pôsobia  taktiež  blaho-

darne  pri  vývine  nového panciera  bezstavovcov,  ako  aj  pri 

samotnom zvliekaní.

V  mojom  chove  som  zaznamenal  len  veľmi  ojedinelé 

problémy  so  zvliekaním  kreviet.  Viacmenej  som  tieto 

problémy pozoroval len v karanténnych akváriách, do ktorých 

umiestňujem  novo  zakúpené  druhy,  a  nedávam  do  nich 

spomínané  prírodniny.  Pokojne  môžem  teda  potvrdiť,  že 

v  akváriách,  kde  ich  používam,  som  nikdy  problémy  so 

zvliekaním  nezaznamenal.  Jednoznačne  však  nemôžem 

označiť použitie spomínaných listov a šišiek za všeliek proti 

problémom so zvliekaním, pretože samotné zvliekanie ako aj 

vývin nového panciera je okrem vody ovplyvnený aj stravou.

Kombinácia koreňov a lístia v akváriu.

(Foto: Markéta Rejlková)

Ešte jedna poznámka na záver tohto článku. Pri použití 

spomínaných  prírodnín  sa  môžeme občas  stretnúť  s  vytvo-

rením jemného povlaku na hladine, ktorý pripomína povlak 

„silného  čajového  výluhu“.  Tohto  povlaku  sa  však  netreba 

obávať  a  nejako  osobitne  proti  nemu  bojovať,  aj  keď  sa 

niekomu  môže  na  prvý  pohľad  javiť  ako  „ropná  škvrna“, 

pretože podobne dúhovo láme svetlo.

Použitá literatúra:
[1]  Tobias  Pentzek  (2006):  Erlenzapfchen  ein  Wundermittel? 

Caridina 1/2006. 
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TÉMA: PLŽI V AKVÁRIU (1)

Téma sedmého čísla časopisu Akvárium se netýká ani ryb, 

ani  rostlin,  takže  by  zdánlivě  mohlo  být  nezajímavé  pro 

akvaristickou duši, která přece přemýšlí jen o ploutvích a o 

správném dávkování PMDD.

Nicméně,  pokud  se  podívám  na  libovolné  akvaristické 

diskusní fórum, s 90 % úspěšností najdu mezi příspěvky za 

poslední  týden  alespoň  jeden,  který  se  týká  plžů  (resp. 

akvaristé běžně mluví o „šnecích“, češtináři snad odpustí).

V drtivé většině jsou to zoufalé výkřiky akvaristy, který se 

„šneků“  potřebuje  hned  a  nadobro  zbavit,  případně  úsměv 

budící dotazy někoho, kdo se s akvaristikou teprve seznamuje. 

Nemůže tak tušit, že tvor, který ho zaujal v novém akváriu a 

na kterého se teď zvědavě ptá zkušenějších,  je pro protřelé 

mazáky  už  starým  známým  a  často  vyvolá  okamžitou  a 

stručnou reakci typu „fuj to je slimák, za chvíli jich budeš mít 

plné akva, zabij ho, dokud je jen jeden“.  

Naštěstí  existují  mezi  námi  i  tací,  co  v  nejrůznějších 

„doprovodných“  obyvatelích  akvária  vidí  zajímavá  stvoření. 

Následující série článků je tedy určená zlehka i začátečníkům, 

kteří se s plži v akváriu začínají setkávat a potýkat, případně 

se  zakoukali  do  některého  „ozdobného“  či  „užitečného“ 

druhu;  ale  potěší  doufám  i  zkušenější  akvaristy,  kteří 

nepotřebují návody, jak se plžů zbavit, ale třeba si rádi o nich 

něco přečtou.

Opět  připojím  jedno  varování  –  články  rozhodně 

nerozebírají  téma  plžů  vyčerpávajícím  způsobem.  Máte-li 

sami  nějaké  zajímavé  poznatky,  případně  by  vás  zajímalo 

něco, co jsme opomenuli, napište nám na mail klub@akva.sk. 

K  plží  tématice  ještě  určitě  vrátíme.  Vzhledem  k  množství 

exotických druhů plžů, které se v poslední době dostávají do 

Evropy, se velmi pravděpodobně s těmito tvory na stránkách 

Akvária co nevidět zase setkáme.

Lymnaea stagnalis v perličkové koupeli – záběr z dočasné biotopní nádrže, zachycující výsek z Dunajské nížiny.

(Foto:Markéta Rejlková)
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DESET MÝTŮ O „ŠNECÍCH“ V AKVÁRIU

Markéta Rejlková

1. Šneci jsou hnusní.
FUJ! Běžný výkřik, když se mezi akvaristy probírají  tzv. 

nevítaní hosté v akváriu. A plži jsou mezi nimi na předním 

místě,  i  když  ne  vždy  a  ne  všechny  druhy.  Většina  lidí 

akceptuje  ty  druhy,  které  se  prodávají,  tedy  nikoliv  běžné 

okružáky, kteří se zjeví v akváriu neznámo odkud a neberou 

ohledy na to, jestli je chceme vlastnit nebo ne.

Zkuste se ale podívat na takového plže pozorněji.  Velice 

často  má  zajímavé  oči,  které  ale  při  zběžném  pohledu 

nezaregistrujete.  Když  plže  pozorujete  déle,  neunikne  vám, 

jak se tenhle tvor pohybuje s úžasnou lehkostí – nebo naopak 

musí  zápolit  s  těžkou  a  velkou  ulitou  a  provádí  při  tom 

legrační prostocviky.

Ulity plžů jsou většinou velmi ozdobné – a to se nemusí 

jednat hned o neritinu. I drobní okružáci, kteří mají červenou 

ulitu s tmavým tygrováním, jsou prostě hezcí.

Někteří lidé ovšem mají podvědomý odpor k všemu, co se 

nedá  vzít  do  ruky  a  pohladit,  co  je  slizké  a  má  všelijaké 

chobotnaté  a  laločnaté  části  těla.  No  dobře,  tak  potom  si 

nekupujte  ampulárie,  protože  ty  opravdu  působí  slizkým  a 

chobotnatým dojmem; a nekoukejte se moc zblízka na ryby, 

třeba se zase jim nelíbí pohled na lidskou tvář :-)

Část  akvaristů  možná  na  plže  reaguje  negativně,  ale  to 

proto, že se často vymykají kontrole. Hnusní zkrátka nejsou! 

2. Šneci se přemnožují.
Neplatí to zdaleka o každém druhu – například neritinu se 

v  zajetí  zatím  nepodařilo  odchovat  (pravda,  akvárium  vám 

stejně  zaneřádí  svými  kapsulemi  s  vajíčky),  další  druhy  se 

v  akváriu množí jen sezónně a jiné, jako třeba ampulárie, se 

dají v případě nechtěného potomstva dobře regulovat.

O  přemnožování  plžů  se  mluví  zejména  ve  spojitosti 

s  malými druhy, které je složité ručně vybírat. Jejich vajíčka 

jednoduše nejsme schopní v akváriu vidět a než se nadějeme, 

máme všechny povrchy v akváriu – včetně předního skla, což 

je  nejbolestnější  zjištění  mnohých  začátečníků  –  poseté 

desítkami nebo stovkami malých vetřelců.

Samozřejmě,  taková  invaze  plžů  není  příjemná  skoro 

nikomu.  Potěší  naopak  akvaristy,  kteří  plže  zkrmují  svým 

rybám, ale k tomu se dostaneme ještě později.

Základní  otázkou,  kterou  si  musíme  položit  při  řešení 

jakéhokoliv  problému  s  naším  malým  vodním  světem,  je 

vždycky PROČ a JAK, nikdy ne CO... „Co mám dělat? Co mě 

šneků zbaví? Co mám na ně koupit?“ 

Zkusme se  raději  zeptat,  PROČ  se  plži  v  našich  akvárií 

přemnožují?  Samozřejmé  proto,  že  jim  je  tam  dobře,  a 

vzhledem k jejich  nárokům to znamená většinou jednoduše 

to,   že   mají   bohatý   přísun   potravy.   JAK   zabránit   jejich 

přemnožování je tedy nasnadě, musíme přestat  překrmovat 

ryby a zaměřit se na vhodnou údržbu, zejména odkalování a 

odstraňování odumřelých listů rostlin apod. 

Jak pochopili snad už všichni zkušení akvaristé – když se 

něco  nedaří,  chyba  bývá  v  nás,  akvárium  samotné  za  nic 

nemůže. Akvaristé, kteří se trápí s masivním přemnožováním 

plžů,  mají  tendenci  překrmovat  svoje  ryby.  Šneci  se  tedy 

nepřemnožují, přemnožují je akvaristé ;-) 

Pokud je  to  váš případ,  zkuste nasadit  rybám několika-

denní hladovku, a posléze začněte krmit jen poloviční dávkou. 

Uvidíte, že se během několika týdnů populace plžů sníží na 

přijatelnou míru. 

Vyhladovění  nechtěných  plžů  pomůže  k  redukci  jejich 

počtu,  a  to  často  úplně  dostačuje.  Pokud je  někdo  na  tyto 

tvorečky skutečně alergický a nesnese ani jediného, sáhne po 

tvrdších zbraních. Tak se na ně podívejme...

3. Na šneky zaberou „šnekožravé“ ryby.
No,  to  je  samozřejmě  pravda.  Problém  nastává,  když 

máme  definovat  ty  správné  a  zaručené  „šnekožravce“.  Už 

tradičně  se  na  tuto  funkci  nabízí  rájovec (Macropodus 

opercularis), který bezesporu dokáže sežrat kdeco, tedy proč 

ne i menší plže. Ano, jestli tušíte zradu za slovíčkem  kdeco,  

tak nebudete zklamáni.

Značná část ryb, které chováme, má skutečně velký apetit 

a pokud je dostatečně nezásobíme krmivem, ať už umělým, 

nebo živým či  mraženým, najdou si bez větších obtíži  něco 

k  snědku přímo v akváriu.  Mnoho takových žravých druhů 

potom můžeme použít k likvidaci plžů nebo jiných nevítaných 

organismů.  Osvědčují se – z těch nejznámějších akvarijních 

chovanců  –  i  skaláry  (Pterophyllum  scalare),  ramirezky 

(Mikrogeophagus ramirezi) a jiné drobné i velké  cichlidy, 

různé parmičky (Puntius/Barbus) a podobně. 

Podmínkou  ovšem  je,  aby  byly  tyto  ryby  hladové. 

Potom  se pustí do louskání ulit a do prohledávání listů rostlin 

s nadějí, že tam najdou třeba plží vajíčka.

Stejnou  službu  nám  prokáží  krevetky,  vynikajícím 

likvidátorem  těch  nejmenších  plžů  a  jejich  vajíček  je  třeba 

Caridina japonica. Opět ale musí být hladová.  

Vraťme se ale ke slovíčku  kdeco – takový hladový skalár 

nepohrdne právě třeba tou krevetkou, a podobně to platí  o 

všech rybách, které nám mají od plžů dopomoci. Nemůžeme 

s  nimi  většinou  chovat  menší  a  klidnější  spolubydlící  a 

spolužití  krevetek  s  takovými  rybami  je  skoro  vyloučené. 

Samozřejmě,  za  určitých  okolností  si  spolu  budou  dobře 

nažívat – ale to potom znamená, že nejsou ryby hladové a od 

plžů nám tedy nijak zvlášť nepomůžou.
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Čtverzubci  jsou  těžkým  kalibrem,  který  se  na  plže 

nasazuje.  Se  značnými úspěchy,  protože čtverzubci  jsou jak 

známo potravní specialisté zaměření právě na plže a nedají si 

pokoje, dokud bude v akváriu nějaká obydlená ulita. Pokud 

snad  máte  v  úmyslu  pořídit  si  čtverzubce  jako  „zbraň  na 

šneky“,  mám  pro  vás  jednu  jedinou  zprávu:  nedělejte  to. 

Nebudu zabíhat  do podrobností,  protože  předpokládám,  že 

než si  jakéhokoliv  živého tvora  koupíte,  pokusíte  se o  něm 

dozvědět co nejvíce. Čtverzubci mají specifické nároky a ještě 

specifičtější vztah k ostatním obyvatelům nádrže... opravdu si 

je jako likvidátory plžů nepořizujte.   

Účinnou zbraní na plže jsou i mřenky (dřívějším jménem 

Botia,  dnes  patří  do  různých  rodů).  Ty  nejsou  nebezpečné 

ostatním rybám a plžů nás zbaví téměř dokonale, ale bohužel 

nenechají  na  pokoji  ani  větší  druhy  jako  ampulárie,  které 

bychom možná chovat chtěli. Mřenky také potřebují opravdu 

velké akvárium a hejno příbuzných, jinak strádají.

4. Šneků se zbavíme nejsnáze pomocí chemie.
Nejpravdivější a také nejhorší rada, kterou nám kdy může 

„zkušenější“ akvarista dát, když se ptáme na rychlý a zaručený 

návod.  V  akvaristice  koupíte  chemické  přípravky  na  ničení 

plžů, obvykle je na nich napsáno, že jsou nebezpečné jiným 

bezobratlým, například krevetkám. Nemáte-li krevetky, zato 

vás  ale  trápí,  že  se  plžům u vás  daří,  možná se  vám bude 

takový prostředek zdát jako ideální řešení.

Účinnou  složkou  přípravků  na  hubení  nejrůznějších 

bezobratlých je měď. To je těžký kov, který se v tkáni všech 

vodních organismů – včetně ryb – velmi dobře akumuluje a 

je  vysoce toxický. Možná vaše ryby nebudou mít po aplikaci 

zázračné vodičky žádné potíže. Dobrá. 

Zkuste si vygooglit nějakou studii o toxicitě mědi a jejím 

ukládání v orgánech ryb. A potom později,  až se za několik 

měsíců  nebo  týdnů  budete  snažit  bezúspěšně  vaše  ryby 

rozmnožit  nebo  vás  bude  trápit,  proč  nejsou  v  optimální 

kondici,  proč  podléhají  tak  snadno  vlivům  prostředí,  proč 

reagují obzvlášť citlivě na léčiva, proč chřadnou a vypadají tak 

sešle...  nepřemýšlejte  nad tím,  že  příště  už  v  tom obchodě 

ryby nekoupíte, protože bůhví jak byly asi staré... Vzpomeňte 

si na vaše vítězné tažení proti plžům.  

Měď je účinnou látkou mnohých léčiv, které v akvaristice 

používáme. Pokaždé je nutné zvážit, jestli jsme chorobu dobře 

diagnostikovali a jestli nebude rybám působení léčiva spíše na 

škodu. V případě, kdy řešíme pouhý estetický problém, jakým 

jsou  přemnožení  plži,  podle  mě  jakékoliv  zvažování  pro  a 

proti není na místě.

Chcete-li chemii přece jen využít, například v akváriu, kde 

ryby  nejsou,  mějte  na paměti  určitá  další  rizika.  Jednak je 

měď ve vyšší koncentraci škodlivá rostlinám; některé druhy 

reagují  obzvlášť  citlivě  už  na  minimální  dávku.  Dalším 

negativem  chemické  cesty  ničení  plžů  je  to,  že  mrtvolky 

zůstanou v akváriu, kde se budou rozkládat. Je proto nutné 

použít  velmi  silné  odkalování,  nebo  ručně  ulity  vysbírat 

(udělejte  to  rychle,  protože  za  pár  dnů  už  tělíčka  plžů  při 

manipulaci  mohou z  ulity  „vytéct“).  Rozhodně je  v  akváriu 

nenechávejte – pokud jste už přistoupili na tuhle drastickou 

metodu  likvidace,  lze  předpokládat,  že  plžů  bylo  skutečně 

hodně, takže masa jejich shnilých těl bude mít na kvalitu vody 

znatelný dopad.

Pokud vás můj úmyslně nechutný (nicméně reálný) popis 

neodradil  a  plži  jsou  pro  vás  skutečně  urgentní  problém, 

jehož  řešení  nesnese odkladu,  možná jste  narazili  i  na  jiný 

zaručený tip –  sůl.  Sůl má oproti mědi méně rizik, ale také 

menší  účinnost.  Mnohé  druhy  plžů  sůl  tolerují,  dokonce 

mohou snášet přechodně i mořskou vodu (což většina našich 

ryb už neustojí) – více o tom si zjistěte u konkrétních druhů 

plžů. Jak praví literatura, plži ale nesnesou přímý kontakt se 

solí. Na mnohé druhy skutečně může zabrat, když rozházíte 

po akváriu zrnka soli. Takové setkání se solí ale nemusí být 

příjemné  některým  rybám,  sůl  také  nevydrží  být  věčně 

nerozpuštěná  a  metoda  má  jen  lokální  účinek.  A  abych 

nezapomněla, páchnoucí mrtvolky zase musíte vysbírat. 

5. Pokud nechci mít plže, musím kontrolovat 

každou rostlinu, než ji dám do akvária.
Hm, i  tak se dá ;-)  Není  přece nic hezčího, než každou 

novou  rostlinku  láskyplně  probírat  v  prstech,  případně  jít 

na  to  vědecky  a  pinzetou  a  špendlíky  procházet  a  čistit 

lísteček  po  lístečku.  Jelikož  součástí  našeho  koníčku  je 

i  neustálá touha po novém – rostliny nevyjímaje – a hlavně 

čilý  společenský  život  na  schůzkách  akvaristů,  burzách, 

výstavách,  nevynechejme  pravidelné  nájezdy  na  naše  oblí-

bené akvaristiky... zakrátko pochopíme, že piplat se s každou 

novou  rostlinou  a  oddalovat  tak  chvíli,  kdy  ji  uvidíme  na 

novém místě v akváriu, prostě nemá význam. 

A  proč  taky,  s  plži  je  to  podobné  jako  s  řasami.  Není 

důležité nepustit je do akvária; rozhodující je, aby tam nenašli 

podmínky pro přemnožování.   

6. Šneků se zkrátka nejde zbavit.
Po  přečtení  předchozích  odstavců,  a  zejména  poté,  co 

zažijete vaše vlastní pokusy o úpravy  soužití rostlin a ryb ve 

vašem akváriu s přivandrovalými plži, možná rezignujete.  

Tedy, on tohle není žádný mýtus – pokud totiž nechcete 

vynakládat  nelidské  úsilí  na  to,  aby  vaše  akvárium  bylo 

(alespoň co se plžů týká) sterilní, nemá smysl s těmito tvory 

bojovat.  Místo  zkoušení  různých  chemických  přípravků  se 

jednoduše smiřte s tím, že plži jsou nedílnou součástí vodního 

prostředí. Bude-li jich moc, zkuste na noc do akvária vhodit 

kousek špeku, kolečko mrkve nebo třeba kus okurky.  Ráno 

tam najdete desítky plžů, které snadno vyberete z akvária ven. 

7. Šneci žerou rostliny.
Nemilá zkušenost, která nás může potkat. Některé druhy 

plžů prý zaručeně rostliny neničí – nevím nevím, ale pokud 

má  takový  roztomilý  šneček  hlad,  tak  z  vody  a  štěrku  živ 

nebude. V naprosto ohromující míře poškozují rostliny druhy 
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jako Marisa cornuarietis – ta je vskutku bezkonkurenční – a 

nebo  naše  domácí  Lymnaea stagnalis.  Oba dva  duhy  jsou 

však pěkné a robustní, takže je v akváriích občas najdeme.

Za  bezpečný  druh  z  hlediska  rostlin  je  považována 

neritina  a  také  nejoblíbenější  plž,  ampulárie.  Neritina 

prokazatelně rostliny žere, ovšem pokud nemá na vybranou a 

nenajde  dostatek  jiné  potravy.  O  ampulárii  už  to  tvrdit 

nemůžu, tam jsem nezažila, že bych tohoto cvalíka přistihla 

při obžírání rostlin. Co ale je každému jasné, je skutečnost, že 

tento  plž  může  mít  nezanedbatelnou hmotnost  a  pokud  se 

prochází po křehkých rostlinách, nedopadne to nejlépe.        

Okružáci,  kteří  představují  úhlavního  nepřítele  těch 

akvaristů,  kteří  chtějí  čisťounké  a  upravené akvárium, také 

nejsou většinou rostlinám nebezpeční.  Živí  se rozkládajícím 

se  materiálem  a  řasami,  případně  zbytkem  krmiva.  Na 

druhou stranu,  pokud je  jich  mnoho,  objevují  se  někdy na 

listech obzvlášť chutných rostlin kulaté dírky... 

Plošné  poškození  listů  dávejte  ale  za  vinu přísavníkům, 

také mnohé tetry si rády uzobnou. 

8. Šneci žerou řasy.
Jako  zbraň  proti  řasám  jsou  plži  málo  účinní.  To  ale 

neznamená, že je nežerou, jen je to samozřejmě závislé jak na 

konkrétním druhu plže, tak na typu řasy. 

 Tzv. žabí vlas nežere snad žádný plž. Respektive, viděla 

jsem mého oblíbence  Viviparus viviparus,  jak do sebe tuhle 

mnohými  akvaristy  proklínanou  řasu  souká  a  jak  ji  také 

skutečně požírá. Už jsem dále nesledovala, jak moc ji potom 

stráví, případně jestli hlavním předmětem zájmu byly různé 

organismy a rozkládající se materiál, které v řase byly ukryté. 

Viviparus  viviparus  je  ale  studenomilný  plž  a  do  běžného 

akvária ho nedoporučuji. 

Jako  řasožravce  nedoporučuji  ani  žádného  jiného  plže, 

s  výjimkou neritiny. Ta dokáže provést s akváriem  skutečně 

impozantní  proměnu.  Trvá  jí  to  dlouho,  ale  dokáže  očistit 

povrchy, tj. skla a kameny nebo kořeny, naprosto dokonale. 

Ale ani neritina není všelék, řasy si pečlivé vybírá a hlavně se 

jí v ne každém akváriu daří, takže si ji pořizujte s rozmyslem. 

Více o tom v článku věnovaném tomuto druhu.

Oblíbená měchýřovka řasy nijak výrazně neredukuje, ale 

to neznamená, že by byla v akváriu jen na okrasu. Je to cel-

kem žravý plž a zlikviduje slušné množství odumřelých listů 

rostlin. A samozřejmě s velkou chutí dojídá zbytky po rybách.

Okružáci,  i  když  je  jich  hodně,  nám  vzhledem  k  svojí 

velikosti  velkou  službu  také  neprokážou.  Ale  dokáží 

soustředěně  čistit  sklo  nebo  listy  rostlin,  takže  si  toho 

všimneme – nemá to tak závratný efekt jako neritina, ale co 

bychom všechno nechtěli.

9.Šneci jsou indikátory kvality vody. 
To  je  částečné  pravda  –  pokud  zpozorujete,  že  se  plži 

během  krátké  doby  někam  záhadně  vytratili,  případně  je 

najdete  uhynulé  nebo  nepohyblivé  na  dně,  zbystřete 

pozornost  a pro jistotu zkontrolujte kvalitu vody.  Pokud se 

plži  hromadně  stahují  k  hladině,  signalizuje  to  většinou 

pokles obsahu rozpuštěného kyslíku. Ale někteří plži zkrátka 

mají svoje denní či noční migrace a také občas tráví celé dny 

nehybně na dně, nebo dokonce zahrabané v substrátu.

Jinak  jsou  mnozí  plži  tak  trochu  prasátka  a  snesou 

poměrně hodně znečištěnou vodu – sami k tomu svými výkaly 

bohatě  přispívají.  Nezapomínejte,  že  i  plži  spotřebovávají 

kyslík a produkují odpadní látky.

10. Přes šneky není vidět do akvária.
Okružáci  a  další  drobní  bezejmenní  plži  stráví  značnou 

dobu na stěnách akvária,  což nás někdy přivádí  k zuřivosti 

(dost  často  tehdy,  když  si  prohlížíme  fotografie  našeho 

akvária  nebo  ryb  a  najednou  registrujeme  spoustu  těchto 

nezvaných komparzistů). Po sklech samozřejmě putují i větší 

druhy  plžů,  ty  ale  při  před  objektivem  nepřehlédneme  a 

hlavně, zaplatili jsme za ně, nebo je zkrátka dali do akvária 

úmyslně, takže jen ať jsou vidět, proto tam přece jsou :-)

Když ale odhlédnu od problému, který postihuje fotografy, 

je masivní přítomnost plžů na předním skle akvária nejčas-

tějším  důvodem,  proč  se  těchto  živočichů  chtějí  akvaristé 

zbavit. Tedy čistě estetický problém. 

Jestli vás někdy také napadlo, že přes ty hnusné slimáky 

není vůbec vidět na život v akváriu, zkuste přeostřit svůj zrak 

právě  na  to  přední  sklo.  On takový  plž  pěkně zblízka  není 

vůbec  nezajímavý.   Vzpomeňte  si  na  hodiny  biologie  na 

střední  škole,  kdy  vám  paní  profesorka  vysvětlovala,  že 

hlemýžď  zpracovává  potravu  radulou,  kterou  si  strouhá 

jednotlivá  sousta.  Tady  to  máte  jako na dlani,  ve  vlastním 

akváriu a u vašeho vlastního (byť možná nechtěného) plže.

Plž zaclánějící na skle. (Foto: Markéta Rejlková)

Plži  se dokáží  po skle pohybovat  neuvěřitelně rychle,  je 

přitom někdy vidět vlnění jejich svalnaté nohy. Kromě toho 

používají  různé triky,  jak  se  dostat  rychle  po  nadechnutí  u 

hladiny opět zpátky na dno, některé druhy zase dokáží chodit 

po vodě – pardon,  vlastně lézt zespodu po hladině – nebo 

šplhat po něčem, co je ve vodě pro naše oči neviditelné.

Aha ale to už jsem se přiznala, že tyhle tvorečky sleduji 

i  tehdy, když mi nezaclánějí na předním skle ;-)
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JAK ROZLIŠIT AKVARIJNÍ PLŽE

Markéta Rejlková

Než se dostanu k jakémusi jednoduchému klíči, ráda bych 

uvedla  pár  základních  údajů  o  biologii  běžně  chovaných 

druhů.  Samotný  pohled  na  ulitu  nebo  těla  plže  nám  totiž 

prozradí mnoho o tom, do jaké skupiny ten konkrétní druh 

patří,  jaké  asi  bude  mít  nároky  a  hlavně  jaké  jsou  vlastně 

pozoruhodnosti, kterými se může pyšnit.  

Koho  plži  jako  takoví  strašně  nezajímají,  jen  potřebuje 

nějak pojmenovat toho hajzlíka, který mu zamořil akvárium, 

nechť laskavě následující nudné pasáže přeskočí :-)

Sladkovodní plicnatí  plži,  což je skupina zahrnující  zda-

leka největší počet druhů, se kterými se v akváriích setkáme 

(okružáci,  bahnatky  i  plovatky),  mají  tenkou  a  křehkou 

ulitu.  Mohou pomocí  množství  vzduchu, které naberou do 

plicního vaku (resp. jeho stlačením), kontrolovat svůj vztlak a 

nechat se třeba vynést k hladině, případně se lehce vznášet 

nebo lézt na spodní straně tenoučkého biofilmu na hladině.

Naproti  tomu  například  neritiny,  které  jsou  vývojově 

úzce  spjaté  s  příbojovou  zónou  pobřeží,  mají  pochopitelně 

ulitu  těžkou  a  masivní,  aby  se  nerozbila  při  nárazu  na 

skálu.  Neritiny  rovněž  nejsou  odkázané  na  atmosférický 

kyslík, vystačí si zcela s tím množstvím, které je rozpuštěné 

ve  vodě. Patří  mezi  předožábré plže.  To ale  neznamená, že 

by  kyslíku potřebovaly méně,  díky silnému vlnobití  je  voda 

v  příbojové zóně kyslíkem dobře prosycená.  Můžete namít-

nout,  že  chováme neritiny sladkovodní  – to  je  samozřejmě 

pravda, ale prostředí, kde se po dlouhou dobu vyvíjeli jejich 

předci, se nám určitě bude hodit znát.  

Dalším  druhem  majícím  těžkou  ulitu  je  Melanoides 

tuberculata (mimochodem rovněž předožábrý plž). Vzhledem 

k životu v substrátu potřebuje tento druh jednak dostatečnou 

mechanickou  ochranu,  a  také  kyslík  si  nemusí  doplňovat 

mimo vodu. 

Vrátím se ale ke skupině plicnatých plžů – aby se mohli 

„nadechovat“ u hladiny, mají vytvořený zvláštní orgán, který 

se nazývá pneumostom. Je to vlastně otvor, jehož lem tvoří 

jakýsi  zavinovací  kornout  (nikoliv  uzavřená  trubice),  který 

plži vysunou a nasají jím vzduch. Pokud zrovna není použí-

vaný,  bylo by zbytečné, aby byl okolní lalok stočený do tvaru 

trychtýře, takže je otvor celkem nenápadný. 

Trochu odlišné zařízení mají ampulárkovití plži. Ti se také 

nadechují to plic, i když tato skupina plžů má žábry. Navíc si 

však vypomáhá plicním vakem. K jeho plnění používají sifon, 

což je trubice, kterou mohou natáhnout do úctyhodné délky. 

Na rozdíl  od pneumostomu je toto skutečný „chobot“  a při 

jeho  používání  můžeme  vidět,  jak  plž  mohutně  „pumpuje“ 

vzduch. Často se potom jednoduše odlepí od skla a klouzavým 

pádem se vrátí na dno akvária.

Dobře patrný pneumostom na pravé straně ulity plovatky 

bahenní,  Lymnaea stagnalis. (Foto: Lukáš Konečný) 

Kteří jsou to vlastně ti  plicnatí plži? Už jsem vyloučila 

ty,  kteří  mají  žábry,  tedy  piskořku,  neritiny  (nebo  správně 

česky  zubovce),  ampulárky  (tj.  měchýřovku  i  marisu)  a 

přidám  ještě  příbuzné  ampulárek,  bahenky  (Viviparus). 

Plicnatí jsou tedy z nám známých druhů okružáci, „kornou-

tovití“ šneci se špičatou ulitou – Lymnaea a Physa – a také 

drobounkaté člunice a spol. U těchto druhů tedy neuvidíte 

zmíněný nápadný „chobot“, ale i tak se chodí často k hladině 

nadechnout. Dýchají také celým povrchem těla.

Vodní plicnatí plži jsou blízcí příbuzní hlemýždě, ale na 

rozdíl  od  suchozemských  plžů  mají  ti  vodní  jen  jeden  pár 

tykadel a jejich oči nejsou na „stopkách“, ale u báze tykadel.

Ampulárkovití  mají  dlouhý  pár  tykadel,  oči  posazené  na 

kratičké stopce a navíc ještě pár fousků. 

Marisa cornuarietis, nadychující se pomocí sifonu. Vidět 

jsou i krátké oranžové fousky. (Foto: Markéta Rejlková)

           20           



Akvárium, číslo 7 KLUB.AKVA.SK téma

Ostatních zvláštností a odlišností si můžete všimnout na 

fotografiích v následujících článcích, věnovaných jednotlivým 

druhům. Pojďme si teď tedy projít  (pozor, úplně základní!) 

klíč k určování akvarijních plžů:

(Zahrnula jsem jen druhy dobře známé akvaristům u nás.)

1. Ulita kulovitá:

 a) ulita jasně žlutá, případně hnědá s tmavými proužky; 

tělo  žluté,  vzácněji  modrošedé;  plž  prodávaný  běžně 

v  akvaristikách – Pomacea bridgesii

 b) ulita špinavě žlutá s hnědými pruhy; tělo šedofialové 

s  nápadným světlým tečkováním, nemá pár krátkých 

vousků; náš domácí druh – Viviparus viviparus

 c) ulita o průměru do cca 2,5 cm, oranžová s nápadným 

černým  vzorem; nemá sifon – Neritina natalensis

 2. Ulita z obou stran zploštělá:

 a) ulita špinavě žlutá s nápadnými tmavými pruhy; tělo 

kropenaté;  velké  operculum;  ničí  nepřehlédnutelně 

rostliny – Marisa cornuarietis 

 b) ulita tmavě hnědá, až 4 cm v průměru; nemá opercu-

lum; tělo tmavě růžové až hnědé; tykadla nitkovitá  – 

Planorbarius corneus

 c) ulita  tmavě hnědá,  červená nebo kropenatá;  velikost 

do 1,5 cm – různí drobnější okružákovití plži, nejčas-

těji rodu Planorbella

 d) ulita téměř průhledná, plochá, průměr spirály do cca 

5  mm – nejčastěji kružníci rodu Gyraulus

 3. Ulita špičatá, “kornoutovitá“:

 a) druh žijící  v substrátu;  ulita hodně protáhlá,  šedavá 

s  fialovými tečkami – Melanoides tuberculata

 b) ulita levotočivá, tykadla nitkovitá – Physa

 c) ulita pravotočivá, tykadla rozšířená do trojúhelníku – 

Lymnaea stagnalis 

 4. Ulita „vaničkovitá“,  přilepená na skle, průhledná,  do 

cca 4 mm – Acroloxus, Ancylus, Ferrissia

Zcela jistě se můžeme setkat v akváriích i s dalšími druhy 

plžů, které v miniklíči nenajdete – nehledě na to, že některé 

naším amatérským okem ani nedokážeme přesně určit.

Z výčtu uvedených druhů,  které považuji  za nejběžnější, 

jsme  ne  každému  v  tomto  čísle  Akvária věnovali  prostor. 

Opomenuli jsme třeba naše domácí velké okružáky  Planor-

barius corneus,  dále  dobře  známé  levatky  rodu  Physa a 

jednoho z nejkrásnějších plžů, Viviparus viviparus. 

V akváriu ale můžete narazit i na druhy, jejichž jména se 

v  akvaristických příručkách nezmiňují.  Stačí se jen pozorně 

dívat a zjistíte, že to, co jste považovali za „obyčejného šneka“, 

je ve skutečnosti zajímavý a málo známý druh.

Všem  těmto  známým  i  neznámým  tvorům  se  chceme 

v  Akváriu určitě věnovat. Zatím přinášíme první sérii článků 

a na následující straně také malou galerii snímků těch druhů, 

o  kterých si budete moci přečíst někdy příště.

K  určení  druhu  nám  často  stačí  podívat  se  na  vajíčka, 

která se v akváriu porůznu objevují. A nebo naopak – podle 

toho, jaký druh máme, je snadné předvídat, jaká vajíčka a kde 

se objeví. Jak s touto informací naložíme záleží na tom, jestli 

nám jde o rozmnožování, nebo naopak o likvidaci...

Vajíčka Pomacea bridgesii. (Foto: Dušan Macko)

Vajíčka – nejspíše okružáka? (Foto: Lukáš Konečný)

Vajíčka Physa sp.? (Foto: Peter Szalay)
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Nalevo všem akvaristům notoricky známý okružák 

(Planorbella), napravo levatka (Physa). (Foto: Peter Szalay)

Nenápadný tvoreček v pralese z blyxy – velmi zajímavý 

a  u  nás zatím málo známý plž, Bithynia tentaculata. 

Příště ho uvidíte i zblízka :-) (Foto: Markéta Rejlková)

Tohoto krasavce asi není třeba zvlášť představovat – 

Viviparus viviparus. (Foto: Markéta Rejlková)

Physa acuta je druh, který je velmi často zaměňován s plo-

vatkou bahenní (Lymnaea stagnalis). Všimněte si nitkovi-

tých tykadel, to je spolehlivý rozlišovací znak levatek. 

V  akváriích se ale vyskytuje několik druhů rodu Physa! 

(Foto: N Youtarou, Wikimedia Commons) 

Radix auricularia, málo známý, ale dekorativní plž. Ačkoli 

jeho areál rozšíření je obrovský, v akváriích na něj 

narazíme jen velmi zřídka. (Foto: Ondřej Zicha,  biolib.cz)

Na první pohled trochu málo „šnekovitý“ tvar a miniaturní 

rozměry zmatou často začínající akvaristy, kteří najdou na 

skle pomalu se pohybující a skoro průhledné tvorečky o 

velikosti nejčastěji okolo 2,5 mm. Málokoho napadne, že je 

to plž. Na snímku je Ancylus fluviatilis, v akváriu jsou ale 

běžnější zástupci rodu Ferrissia. (Foto: Lukáš Konečný)
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OKRUŽÁCI MAJÍ JMÉNO: PLANORBELLA

Markéta Rejlková

Dala jsem si tu práci a prošla jsem několik důvěryhodných 

zdrojů,  abych  odhalila,  jak  to  s  těmi  okružáky  vlastně  je. 

Každý ví, o čem je řeč, když se řekne okružák (nebo kotúľka 

ve  slovenském  vydání).  Mylně  se  ale  spousta  akvaristů 

domnívá,  že  okružák  je  přece  Planorbarius corneus,  tedy 

druh, který zmiňují už i desítky let staré akvaristické knihy.

Pravda  je  ale  taková,  že  okružák  ploský  (Planorbarius 

corneus)  byl  možná  častým  hostem  v  akváriích  našich 

dědečků  a  možná  i  otců,  ale  dnes  jeho  místo  zastupují 

většinou  jiné  druhy.  Okružák  ploský  je  náš  domácí  druh, 

proto  si  ho  naši  předchůdci  často  nosili  z  přírody  domů – 

dnes  si  nemusíme  nosit  nic  a  v  akváriu  dříve  či  později 

najdeme různé – většinou cizokrajné – menší okružáky.

Klasického  našeho  okružáka  necháme  pro  toto  číslo 

stranou, i když nezajímavý určité není. Pojďme se ale věnovat 

těm menším a daleko běžnějším druhům.  Planorbella,  stojí 

v  titulku  článku  a  také  v  určovacím  miniklíči.  Popravdě 

řečeno, určit spolehlivě a přesně, o jaký druh plže se jedná, 

není vůbec snadné. Berte tedy i tento název s rezervou, dost 

možná,  že  právě  ten  váš  okružák  Planorbella není.  Ale  ve 

většině případů se opravdu jedná o zástupce tohoto rodu. 

Tohle jméno jsem do názvu článku dala hlavně proto, že 

se u nás zatím zvyknou akvarijní okružáci zařazovat do rodů 

(kromě už zmíněného Planorbarius)  Planorbis nebo Heliso-

ma – tento rod se ale revizí rozpadl na čtyři jiné, mezi nimi 

je  i  Planorbella.  Takže tady máme další čerstvý žhavý tip na 

vítěze v soutěži o jméno – zatím, pravda, jen rodové.

Jméno  ve  skutečnosti  není  až  tak  důležité,  i  když  za 

pozornost  přece  jen  stojí.  Například  název  Planorbarius je 

odvozený ze dvou slov – planus (plochý) a orbis (disk, terč) – 

a  znamená  tedy  něco  jako  „plochoterčovec“.  České  pojme-

nování  okružák  od  toho  není  daleko.  V  téhle  nové  verzi 

Planorbella se nám objevuje slovíčko bella – každý asi dobře 

ví, že v italštině to znamená „krásná“. 

A oni tihle plži skutečně jsou krásní...  jak to dokázat lépe, 

než  za  pomoci  Salikových  fotek.  Tak  dobře  známých  všem 

návštěvníkům  Akva.sk  a  čtenářům  Akvária...  ale  i  přesto 

vám  je  ukážeme znovu,  protože  krása  okružáků na  nich  je 

nepopiratelná. 

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

Ještě se ale přece jen vrátím k tomu latinskému jménu. 

Věděli jste, že bellum znamená „válka“? No ovšem, okružáky 

zná každý akvarista – jsou to právě tito tvorové, o kterých se 

tak vášnivě diskutuje,  jaký že je nejlepší  způsob je vyhubit, 

zničit,  vyhladit  z  povrchu  zemského  –  tedy  pochopitelně 

v  měřítkách našeho akvária.

Já  bych  tu  nerada  zacházela  do  podrobností,  jak  se 

okružáků  zbavit.  Jak  už  jsem  naznačila  v  úvodním  článku 

k  tomuto tématu, myslím si, že je zhola zbytečné se o něco 

takového  snažit.  Chcete-li  ale  vyhlásit  válku,  začněte  od 

celkové změny péče o akvárium, tj.  Nepřekrmujte a odstra-

ňujte pravidelně detrit a odumírající listy rostlin.

Mnozí akvaristé mají o okružáky nouzi – používají je jako 

vítané  zpestření  jídelníčku  větších  ryb.  U  čtverzubců  jsou 

plži  dokonce  nenahraditelným  zdrojem  potravy,  takže  si 
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příznivci  této  skupiny  ryb  zakládají  speciální  chovy,  pří-

padně  obcházejí  svoje  známé  akvaristy  a  shánějí  okružáky 

od  nich. A nebo, což je nejsnadnější a nejzábavnější, zajdou 

na  pravidelné  setkání  akvaristů  v  Bratislavě  a  tam  určité 

nějaký dobrý člověk svoje přebytečné okružáky donese. Tímto 

jim ještě jednou děkuji za všechny obdarované :-) 

Takže  máte-li  plžů  už  plné  zuby,  neničte  je  a  zuřivě 

nezabíjejte,  ale  zkuste  je  nějak  využít.  Když  už  vám  tedy 

nestačí,  že  žerou  řasy  a  zbytky  krmiva  a  že  jsou  ozdobou 

akvária...  

Jedna z velmi účinných metod, jak přebytečné plže z akvá-

ria vysbírat, je hodit jim návnadu v podobě kousku zeleniny 

nebo masa (vybíraví tedy opravdu nejsou) a za pár hodin ji 

vytáhněte  obalenou  plži.  Nejúčinnější  je  nechat  návnadu 

v  akváriu přes noc. Na snímku níže je mrkev jen krátce po 

vložení do akvária, armáda pažravých okružáků už se ale blíží 

a první šťastlivci už dorazili. 

Mimochodem, úplně nejmenší šneček na kolečku mrkve 

není okružák, ale kružník, patřící do rodu  Gyraulus.  I tohle 

je  takříkajíc  starý  známý  mnohých  akvaristů,  ale  podrob-

něji  se  mu  budeme  věnovat  až  jindy.  Největší  aktér  útoku 

na  mrkev (vpravo) je zase pro změnu skutečný Planorbarius 

corneus. Pochopitelně, na této fotografii to zrovna moc dobře 

patrné není.    

(Foto: Markéta Rejlková)

Ze  žerou  řasy  může  potvrdit  každý  akvarista,  který 

okružáky alespoň chvíli sledoval. Na zelených sklech za nimi 

zůstává nikoliv úhledně vyčištěná plocha,  ale klikatá cestič-

ka  „kousanců“.  Všude,  kde lezou, radulou pečlivě oškrabují 

povrch a žerou jak řasy, tak různé přisedlé mikroorganismy. 

Vzhledem k jejich velikosti od nich ale nemůžeme čekat divy, 

co se jejich efektivity proti řasám týká.

Zázračná  je  naproti  tomu  rychlost,  s  jakou  se  dokáží 

rozmnožovat.  Vajíčka  kladou v  rosolovitých  obalech  (každá 

taková  „bábovečka“  obsahuje  běžně  okolo  10-20  vajíček). 

Po  několika  málo  dnech  se  líhnou  šnečci,  kteří  jsou  úplně 

malinkatí, takže snadnou uniknou naší pozornosti.       

Naopak žravost některých nepůvodních druhů ryb, vysa-

zovaných do amerických vod za účelem lovu, má na svědomí, 

že  někteří  zástupci  rodu  Planorbella jsou místy  na starých 

lokalitách svého výskytu vyhubení. 

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

Což  mě  přivádí  k  otázce  domoviny  těchto  okružáků. 

Pocházejí ze Severní Ameriky, u nás v přírodě je tedy nenaj-

deme.  Některé druhy jsou jak už jsem zmínila na ústupu, jiné 

se šíří, ať už úmyslně či nechtěně. 

Druh Planorbella trivolvis (viz fotografie na další stránce) 

je  obávaným  hostitelem  motolic,  které  decimují  komerční 

chovy  amerických  sumečků.  Jiný  druh  parazita  přenášený 

okružáky  zase  způsobuje  vývojové  deformity  obojživelníků, 

následkem čehož se stávají snadnější kořistí ptáků. I tento vliv 

berou vědci do úvahy při snahách najít důvod, proč obojživel-

níci z planety nezadržitelně mizí. 

Inu, nemají to ti plži s námi lidmi vůbec jednoduché... 
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MELANOIDES TUBERCULATA – NENÁPADNÝ KRTEK

Markéta Rejlková

Melanoides  tuberculata  je  jeden  z  nejčastěji  chovaných 

plžů.  Respektive,  je  jedním  z  druhů  nejčastěji  přítomných 

v  akváriu – často se tam ocitne bez vědomí akvaristy. 

Je to velmi specifický obyvatel akvárií, tráví totiž většinu 

času  zahrabaný  v  substrátu  a  jen  zřídka  se  vydává  na 

prohlídku akvária. Můžeme tak mít stovky těchto plžů, aniž 

bychom  to  vůbec  tušili.  A  jen  málokdo  asi  ví,  že  kromě 

„kypření“ substrátu v akváriích po celém světě je tento druh 

zajímavý i ledasčím jiným.

 

Piskořka věžovitá, jak se Melanoides tuberculata jmenuje 

česky, není blízká příbuzná žádného jiného druhu chovaného 

v akváriích. Patří do čeledi Thiaridae a někdy ji najdete pod 

synonymy  Nerita  tuberculata,  Thiara  tuberculata,  T.  

tuberculatus nebo Melania (Melanoides) tuberculatus. 

Její  domovina je  v tropické a  subtropické Asii  a  Africe, 

v  pásmu od Maroka  přes  Madagaskar,  Saúdskou Arábii  až 

do  jižní  Číny,  na  Jávu  a  Celebes.  Dnes  je  rozšířená  prak-

ticky  kosmopolitně, resp. všude v tropickém a subtropickém 

pásmu; objevila se v Izraeli, na Havaji, v Polynésii, Austrálii 

a  na  Novém  Zélandě,  na  jihu  USA,  v  Mexiku,  Portoriku, 

Panamě,  Venezuele  a  Brazílii.  Do  většiny  nových  oblastí  jí 

vysadili akvaristé :-( 

Obývá stojaté i pomalu tekoucí vody, zejména s bahnitým 

nebo  písčito-bahnitým substrátem,  kde  se  může vyskytovat 

v  neskutečném  množství  (např.  v  pobřežních  porostech  na 

Floridě bylo zjištěno až 37 500 jedinců na metr  čtvereční). 

Snáší i slanou vodu až do 30 mg/l. Vyžaduje teplejší vodu, ale 

např. v Izraeli přečkává zimu zahrabaná hluboko v bahně. 

Melanoides tuberculata. (Foto: Markéta Rejlková)

 Melanoides tuberculata – na nezvyklém místě mimo 

substrát. Občas sice piskořky putují po stěnách akvária, ale 

na listech rostlin se nechají překvapit jen v noci. Všimněte 

si modravých očí! (Foto: Markéta Rejlková)

Piskořka dorůstá velikosti většinou do 2 cm, ale v přírodě 

může být i čtyřnásobná. Její ulita s pěti závity je masívní a 

tvrdá,  zdobená  různými  ornamenty  (mezi  sebou  se  liší 

populace pocházející z různých částí světa). Má i drobounké 

tmavé  víčko  (operculum).  Dýchá  jen  žábrami.  Piskořku  si 

v  akváriu  nespletete  s  žádným  jiným  druhem,  její  vzhled 

i  chování je naprosto jedinečné. Má také nádherný tvar hlavy 

a překrásné oči – jenže ty můžeme vidět jen vzácně. 

Melanoides tuberculata je víceméně noční tvor. Přes den 

se schovává v substrátu, prolézá ho a hledá něco k snědku. 

Přitom  zabraňuje  jeho  slehnutí  a  vzniku  anaerobních  zón. 

Občas  je  dokonce  možné  pozorovat,  že  se  štěrk  v  akváriu 

podivně nadzvedává a přesýpá. 

Piskořka  nepoškozuje  kořeny  rostlin  ani  jejich  zelené 

části.  Živí  se  odumřelým  materiálem,  různými  zbytky, 

případně konzumuje i řasy při svých nočních výletech mimo 

substrát. 

V případě nedostatku kyslíku v akváriu je možné piskořky 

vidět na skle, jak směřují  přímo k hladině v hojném počtu. 

Vždy je takový hromadný úprk signalizací nějakého problému 

s vodou nebo s  filtrací.  Ke zhoršené kvalitě  vody přispívají 

samozřejmě i přemnožení plži, kteří produkují odpad. 

 
Melanoides  tuberculata  je  hermafrodit  a  navíc  se 

rozmnožuje partenogeneticky – to znamená, že k reprodukci 

není  potřebné  páření  s  jiným  jedincem,  každý  si  vystačí 

sám  :-) Jediná zatoulaná piskořka tak může zaplnit akvárium 

svým  potomstvem.  Kromě  toho  dochází  i  k  „normálnímu“ 

rozmnožování s pohlavním spojením dvou jedinců. 

Piskořka je živorodá, nosí váček s vyvíjejícími se mláďaty 

v hlavové části, nebo údajně i venku na ulitě. Čerstvě narození 

šnečci  měří asi 2 mm a jsou věrnou napodobeninou rodičů 
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(resp.  rodiče,  pokud  mají  jen  jednoho).  Rozmnožují  se  už 

jedinci  od  velikosti  1  cm.  Množství  mláďat  kolísá  obvykle 

v  rozmezí 1 až 70. 

Melanoides  tuberculata  se  při  vhodných  podmínkách 

(teplá voda a hlavně dostatek potravy.... překrmování ryb!!!) 

rozmnožuje velmi rychle a nemusíme si toho ani všimnout. 

V  případě masivního přemnožení v noci pokrývají plži skla, 

veškerou  dekoraci  a  rostliny  (odměnou  je  fakt,  že  udržují 

všechny povrchy bez řas); vidíme je často i ve dne a štěrk je 

v  neustálém  pohybu,  což  znesnadňuje  zasazení  nových 

rostlin.  Dostávají  se  ve  velkém počtu  i  do  filtru,  což  může 

způsobit problémy. 

V tak extrémním případě je nutné jejich počet zredukovat. 

Snadno  je  sesbíráme  ze  skla,  případně  můžeme  nasadit  i 

některé  „šnekožravé“  ryby.  Pravda  díky  skrytému  způsobu 

života  mají  šanci  si  na  piskořkách  pochutnat  hlavně  ryby 

aktivní v noci, nebo druhy vyloženě zaměřené na vyhledávání 

plžů – tak jako třeba čtverzubci. Ale pozor na obzvlášť tvrdou 

ulitu  piskořek!  Byly  zaznamenány případy  poškození  čelistí 

čtverzubců,  což  vedlo  nakonec  k  jejich  smrti.  Takže  pokud 

chcete  chovat  čtverzubce (rozhodně je  nedoporučuji  dát  do 

společenského  akvária),  raději  předem  z  akvária  odstraňte 

všechny piskořky. Dobré zkušenosti  jsou naopak s  botiemi, 

které  si  s  těmito  plži  umí  poradit.  Pochutnají  si  na  nich  i 

dravé  krevetky  rodu  Macrobrachium,  které  piskořku 

vytáhnou z ulity (ale zase si tito tvorečkové rádi pochutnají i 

na rybách!).  Tvrdá ulita piskořku jinak ochrání třeba i před 

africkými cichlidami. Moji „šnekáči“ neustále přenáší písek a 

odhazují  z  okolí  svého  domečku  sebemenší  smítko,  takže 

takto  stěhují  co  chvíli  i  piskořky.  Nicméně  plžům  to  nijak 

neublíží a v tanganickém biotopu se jim velmi daří.

Melanoides tuberculata. (Foto: Markéta Rejlková)

Melanoides tuberculata se v místech, kam byla zavlečena, 

stává často škůdcem. Konkuruje místním druhům plžů, může 

tak  negativně  ovlivňovat  jejich  početnost,  nebo  způsobit 

dokonce  jejich  vymizení.  Je  také  hostitelem  některých 

parazitů,  kteří  mohou potenciálně ohrožovat člověka, mimo 

jiné žlučové a  plicní motolice.  K dokončení životního cyklu 

parazita je nutné, aby se plž nejprve stal kořistí nějaké ryby 

(resp.  korýše),  kterou pak musí  nedostatečně tepelně upra-

venou sníst  člověk.  Výsledkem toho všeho je  pak  jaterní  či 

plicní distomatóza.

Na  druhou  stranu  není  Melanoides  tuberculata  hosti-

telem jiných parazitů – například původců schistosomatózy. 

Takže je s úspěchem využívána (podobně jako jiný oblíbený 

druh  Marisa cornuarietis)  k likvidaci domácích druhů plžů, 

kteří  tuto  nemoc pomáhají  šířit.  Třeba v  Brazílii  – kam se 

dostala  neúmyslně,  nejspíš  opět  jako  „odpad“  z  akvária  – 

úspěšně vytlačuje plže Biomphalaria glabrata a pomáhá tak 

v  boji  se  schistosomatózou.  Mechanismus  této  konkurence 

není  zatím  úplně  jasný  a  piskořka  se  v  nových  oblastech 

neuvěřitelně množí, takže je třeba opatrnost. Dokáže přečkat 

delší období sucha nebo nevhodných teplot, takže zbavit se jí 

není lehké...

Melanoides tuberculata. (Foto: Markéta Rejlková)

Melanoides  tuberculata  je  akváriu  vynikajícím  pomoc-

níkem.  Stará  se  o  kvalitu  substrátu,  likviduje  zbytky  a 

odumírající  listy  rostlin  a  také  je  spolehlivým  ukazatelem 

kvality vody. Akvaristé si v jejím případě stěžují jen na jednu 

věc – občas se dokáže strašně přemnožit. Není to ale chyba 

piskořky; jen nám tím dokazuje, že najde v akváriu dostatek 

potravy. Nebo spíš nadbytek – a není to její vina, ale naše :-) 

Melanoides tuberculata. (Foto: Markéta Rejlková)
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POMACEA BRIDGESII

Jiří Horáček

Synonymum:  Ampullaria  australis  (starý,  již  neplatný 

název);  synonyma z anglické literatury: Apple Snail, Mystery 

Snail. 

Česky: měchýřovka východní. 

Čeleď: ampulárkovití (Ampullariidae).

Původ: Jižní Amerika.

Velikost: až 7 (!) cm (průměr ulity).

Voda:  neutrální až zásaditá, středně tvrdá  (bez vápníku se 

plžům rozpadají ulity za živa !!!).

Potravní nároky: všežravec. Že by byla nějaký extra dobrý 

likvidátor  řas,  to  se  říct  nedá,  mnohem víc  si  pochutná  na 

krmivu pro ryby. Abych před nimi uchránil jemnolisté rost-

liny, přikrmuji je salátovou okurkou (nakrájenou na kolečka), 

spařeným  hlávkovým  salátem  nebo  rybím  filé  (maso  mají 

ze  všeho  nejradši).  Zeleninu  je  dobré  zatížit  –  já  to  řeším 

propíchnutím obyčejným zavíracím špendlíkem). 

Agresivita:  mírumilovný,  bezproblémový  živočich.  Ovšem 

pozor  na  jikry  –  do  vytírací  nádrže  (kvůli  likvidaci  zbytků 

potravy a uhynulých rybek) umístit až po rozplavání plůdku!

Nika v akváriu: pohybuje se po celé nádrži (bohužel, velmi 

rády cestují i mimo akvárium, za což často zaplatí životem).

Pohlavní dimorfismus: žádný.

Zajímavosti a poznámky: 

Měchýřovky mají hned několik zvláštností. Patrně nejvíc 

zaujme  už  na  první  pohled  tzv.  sifon  –  chobotovitá  vy-

sunovací  trubice,  sloužící  k  nabírání  vzduchu  nad  vodní 

hladinou. Ampulárie totiž mohou dýchat nejen žábrami, ale 

(pokud voda obsahuje málo rozpuštěného kyslíku) i pomocí 

tzv. plicních vaků. 

V  nebezpečí  nebo v  období  sucha  se  měchýřovka  může 

kompletně zatáhnout do své ulity a vstupní otvor zakrýt tzv. 

víčkem (operculum), které je od ulity úplně oddělené.

Další  zvláštnosti  se  týkají  rozmnožování.  Za  prvé, 

ampulárie jsou (na rozdíl od většiny ostatních plžů) odděle-

ného  pohlaví  (gonochorismus). Jejich  údajný  hermafro-

ditismus (sám vlastním hned několik knížek, kde se o něm 

píše)  je  jen  donekonečna  opisovaný  mýtus.  Za  druhé,  am-

pulárie jsou jediní vodní plži, kteří kladou svá vajíčka mimo 

vodní prostředí. 

Vzhledem k jejich  nedokonalému trávení  mají  poměrně 

velkou  spotřebu  krmiva  a  také  dost  velkou  produkci 

výkalů,  znečisťujících  vodu.  Proto  se doporučuje  počítat  na 

jednu dospělou ampulárii se 30-40 litry (!) vody. 

Dožívají  se  jednoho až  čtyř  let  – v  závislosti  na  teplotě 

vody, která by měla být v rozmezí 18-28 °C. Pozor je nutno 

dávat na měkkou a kyselou vodu (v ní dochází k nevratnému 

odvápnění ulit) a také na zakrytí akvária (občas je postihne 

cosi jako cestovatelská vášeň). 

Poznámka pro úplné začátečníky: 

Z  internetových  diskusí  vím,  že  zejména  začínající 

akvaristé si  dost často pletou měchýřovku (měchýřovka vý-

chodní,  Pomacea  bridgesii)  a  měchýřku  (měchýřka  jávská, 

„jávský mech“, Vesicularia dubyana). Už jsem potkal i hybri-

da typu měchýřovka jávská. Pozor na to.

Pomacea bridgesii. (Foto: Jiří Horáček)
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Kde je ta hladina sakra?!? :-) (Foto: Jiří Horáček)

No comment :-) (Foto: Jiří Horáček)

Hop!!! :-) (Foto: Jiří Horáček)

Máňa. (Foto: Jiří Horáček)

Zespodu je to taky kus :-) (Foto: Jiří Horáček)

Taxi! Taxi! Aneb 1. a 2. generace :-) (Foto: Jiří Horáček)
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JAK JSEM CHOVAL AMPULÁRIE 
– ANEB TAKHLE TO NEDĚLEJTE

Jiří Horáček

Můj  vztah  k  těmto  neobyčejným  měkkýšům  je  veskrze 

kladný.  Fascinuje  mě,  jak  lezou,  jak  dýchají,  jak  žerou. 

Zkrátka – mám je rád – a to i přesto, že mi bez sebemenšího 

zaváhání zlikvidují jakoukoliv jemnolistou rostlinu. (A to už 

je  co říct,  neb sám sebe považuji  za milovníka rostlinových 

akvárií.)

Moje  zkušenost  s  jejich  chovem  a  odchovem  je  celkem 

krátká  a  nijak  zvlášť  úspěšná,  takže  vlastně  nechápu,  proč 

zrovna já vám tu mám o nich něco psát. Možná proto, abyste 

věděli, jak se to nemá dělat? :o) 

To  bylo  tak:  V  květnu  2005  jsem  pořídil  pět  kousků. 

Tři  ampulárie  velmi  rychle  chcíply,  takže  začátek  nic  moc. 

Zbývajícím dvěma se dostalo o to větší péče.  Krmil  jsem je 

především Tetraminem, který jim šel očividně k duhu – rostly 

po něm jako z vody. 

Po založení velkého akvária  se staly jeho úplně prvními 

obyvateli. Dvě ampulárie na 400 litrů mi ovšem přišlo málo, 

tak jsem přikoupil dalších 7 kusů. A pak to začalo. Velmi brzy 

jsem na krytu  nádrže  našel  několik  hroznů vajíček.  Asi  po 

čtrnácti  dnech  se  vylíhli  první  šnečci.  Naštěstí  nenapadali 

rovnou  do  vody  (kde  by  jich  patrně  většinu  sežraly  ryby), 

ale  skončili v drážce krytu, ve které se pohybuje osvětlovací 

rampa. Šance zachránit je před sežráním i před vyschnutím 

ve  mně  probudila  mateřské,  resp. otcovské  :o)  instinkty 

–  rozhodl jsem se, že se je pokusím odchovat. 

Na  papíru  jsem  je  opatrně  přenesl  do  jedné  z  karan-

ténních nádrží s cca deseti centimetry vody. Ostatní hrozny 

jsem (taktéž opatrně) odřízl žiletkou a navlékl je na silonový 

vlasec, který jsem zavěsil nad vodu ve zmíněném akváriu. Tak 

vznikla moje "šnečí farma" :o). Ve velkém akváriu jsem stále 

nacházel nové a nové hrozny. 

Hrozen vajíček na krytu akvária. (Foto: Jiří Horáček)

Dvěma  nejstarším  ampuláriím  jsem  někdy  v  té  době 

nasadil  vápníkovou dietu, protože se jim začaly odvápňovat 

špičky ulit.  Přelovil  jsem je do jedné z karanténních nádrží 

a  začal  jsem  jim  tam  házet  tablety  s  organicky  vázaným 

vápníkem. Kupodivu jim to chutnalo a všechno vždy poctivě 

spapaly – druhý den se po celém akváriu válela spousta bílých 

hovínek. Bohužel, spíš než opravě svých domečků se věnovaly 

dalšímu  množení  –  hrozny  vajíček  se  začaly  objevovat 

dokonce i na krycím skle karanténní nádrže. :o) Celkem jich 

tyto dvě údernice nakladly 17!

Většina  vajíček  se  při  teplotě  vody  26  °C  a  zakrytém 

akváriu (vysoká vzdušná vlhkost) líhne cca po 2-3 týdnech. 

Vylíhlí  šnečci  jsou  asi  1  mm velcí  a  jsou  věrnými  zmenše-

ninami svých rodičů. 

(Foto: Jiří Horáček)

(Foto: Jiří Horáček)
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(Foto: Jiří Horáček)

(Foto: Jiří Horáček)

Při  velikosti 0,5-1cm jsem zpozoroval,  že většina šnečků 

má problémy s odvápněním ulit.  Bohužel,  ať  jsem dělal,  co 

jsem dělal, nepodařilo se mi to změnit. Přidával jsem jim do 

vody jedlou sodu, abych držel pH na 7 a výš, přikrmoval jsem 

je vápníkovými tabletami, zvyšoval jsem tvrdost vody sádrou 

(síran  vápenatý)  a  později  i  uhličitanem  vápenatým.  Nic 

nepomohlo. Ulity byly stále deformované a odvápněné. Občas 

jsem měl pocit,  že se to lepší, ale obávám se, že přání bylo 

otcem myšlenky. 

Abych to zkrátil… Celkem jsem odchoval cca 500 ampu-

lárií.  Většinu  jsem  rozdal.  Dával  jsem  je  zadarmo dokonce 

i  v  akvaristikách  – byl  jsem rád,  že  si  je  vůbec  vzali.  A to 

jsem  nabízel jen ty nejméně poškozené. 

Veškeré mé snažení se o uzdravení chovu ampulárií  má 

ještě pointu: Všichni šnečci, kteří vyrostli ve velkém akváriu 

(pH cca 6,5 a extrémně nízká uhličitanová i celková tvrdost –

2 °dKH a 2 °dGH) měli (a stále mají)  ulity naprosto doko-

nalé.  Bez  jediného kazu.  Rozumíte  tomu? Já  tedy  ne.  Tato 

absurdita byla tím pověstným posledním hřebíčkem do rakve, 

v níž jsem pohřbil veškeré mé snahy o množení čehokoliv.

Zůstává  smutnou pravdou,  že  se mi  ampulárie  podařilo 

rozmnožit  mírou  vrchovatou,  bohužel,  stalo  se  tak  spíše 

navzdory  podmínkám,  ve  kterých  jsem  je  choval.  Alespoň 

vím, jak se to nemá dělat. Škoda jen, že jsem zároveň nezjistil, 

jak se to dělat má… 

Literatura: 
[1]  Krček  K.  (1995):  333  zajímavostí  pro  akvaristy,  nakladatelství 

VIK, Vimperk.

[2] Eliáš J. (1996): Akvarijní ryby,  Aventinum, Praha.

[3] Polák K. (1989): Akvaristika, SZN, Praha.

[4] www.applesnail.net/

[5] www.mollusca.cz/malakologie/cz.htm

Plži s poškozenou ulitou. (Foto: Jiří Horáček)

Plži s poškozenou ulitou. (Foto: Jiří Horáček)

           31           

http://www.mollusca.cz/malakologie/cz.htm
http://www.mollusca.cz/malakologie/cz.htm
http://www.mollusca.cz/malakologie/cz.htm
http://www.applesnail.net/


Akvárium, číslo 7 KLUB.AKVA.SK téma

MARISA CORNUARIETIS 
– NEPŘÍTEL ROSTLINNÝCH AKVÁRIÍ

Markéta Rejlková

Marisa cornuarietis je velmi pěkný, čilý a zajímavý plž. 

Ale rozhodně si ho nepořizujte do akvária s rostlinami –  před 

tím vás důrazně varuji.  Je to totiž obrovský jedlík a sežere 

cokoliv... Žádná rostlina mu neodolá, během pár dní zbudou 

jen ohlodané stonky plovoucí na hladině a za dalších pár dní 

ani to ne. A pak se připravte na tázavý pohled toho jedlíka, 

proč mu nedáte zase nějaké chutné bylinky :-)

Marisa cornuarietis. (Foto: Markéta Rejlková)

Ač to není na první pohled patrné,  Marisa cornuarietis 

(syn.  M. rotula,  M.  chiquitensis,  M.  intermedia,  Ceratodes 

cornuarietis,  Ampullaris  cornuarietis)  patří  mezi  ampulár-

kovité plže (čeleď  Ampullariidae). Do stejného rodu patří už 

jen  jeden  další  druh,  Marisa  planogyra.  Měchýřovkám  se 

podobají jen menší šneci (do 2 cm), ulita starších jedinců je 

zploštělá. Často je tento druh laiky přiřazován k okružákům 

(český název ampulárka okružákovitá, anglicky Giant Rams-

horn Snail). 

Ulita může dosahovat velikosti až 5,5 cm o šířce cca 2 cm; 

u starých jedinců ji tvoří až 4 závity. Samice bývají větší než 

samci. Zbarvení je typické proužkované, 3-6 pruhů je umís-

těno z velké části na "spodní" straně ulity, tj. na levé. Pravá 

strana tak bývá žlutá a levá tmavá. Podobně jako u ampulárie 

existuje  v  akváriích  i  žlutá  mutace  bez  pruhů,  případně 

s  pruhy hodně světlými.

Marisa  cornuarietis pochází  ze  střední  a  jižní  Ameriky 

(Kostarika,  Honduras,  Panama,  Venezuela,  Kolumbie  a 

Brazílie). Obývá nejčastěji mělčí, hustě zarostlá místa: jezera 

a  rybníky,  zavlažovací  kanály,  řeky,  bažiny.  Snáší  dokonce 

i  brakickou  vodu,  ale  pak  se  přestává  rozmnožovat.  Byl 

zaznamenán  případ  šíření  z  jednoho  toku  přes  pobřežní 

brakickou lagunu až do další řeky vzdálené 1 míli [1]. Snáší 

i  velmi znečištěnou vodu s malým obsahem kyslíku; dokáže 

přečkat  dokonce  i  subtropické  podmínky  (teplota  12  °C; 

nicméně optimum je v rozpětí 18-28 °C). 

Postupně  byla  introdukována  do  dalších  tropických 

regionů, ať  už záměrně, či  nechtěně. Nejprve to bylo na na 

Kubu a Portoriko, později se objevila na Floridě a v Texasu 

(velmi pravděpodobně byli předkové těchto populací nechtění 

obyvatelé akvárií, vypuštění do volné přírody). Momentálně ji 

najdeme  i  v  Africe  a  Asii,  kam  byla  vysazena  se  zvláštním 

posláním. Více na konci článku...

Marisa cornuarietis – chovná skupina, která právě dostala 

čerstvou dávku rostlin. (Foto: Markéta Rejlková)
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Marisa cornuarietis je, jak už jsem napsala, velmi žravý 

tvor.  Živí  se  rostlinami,  odumřelým  materiálem,  drobnými 

živočichy  a  jejich  vajíčky...  sežere  prostě  všechno,  dokonce 

i  papír.  Pokud  jde  o  rostliny,  má  zajímavou  likvidační 

metodu  – neokusuje  listy  z  kraje,  ale  nejraději  se  do  nich 

pustí  hned  od stonku.  Nechala  jsem v  akváriu  s  marisami 

kryptokorynu zasazenou v košíčku a doufala jsem, že než ji 

stihnou ožrat, přesadím ji jinam. Během pár minut koukalo 

z  košíčku jen několik milimetrů řapíků, zbytek rostliny plul 

na  hladině.  Marisa  prostě  narazí  na  něco  jedlého  a  začne 

hlodat  a  hlodat...  podobný  přístup  jsem  u  žádného  jiného 

druhu nezaznamenala. 

Ale  abych  napsala  i  něco  pozitivního:  marisa  žere  řasy 

všech druhů, i vláknité a štetinku. Ale prakticky toho využít 

v  akváriu  není  zrovna  lehké...  vyšším  rostlinám  dává  totiž 

přednost!  Hodí  se ale  výborně do akvárií  bez  rostlin,  která 

dokáže  udržovat  naprosto  bez  řas.  Ovšem  pozor,  Marisa 

cornuarietis má  velmi  dlouhá  tykadla,  které  jsou  pro  ryby 

velkým  lákadlem  :-(  Takže  chov  maris  není  ale  vůbec 

bezproblémový.

Různí chovatelé zjistili u svých šneků zajímavé preference, 

co  se  rostlinných  druhů  týká  –  některé  zůstaly  v  akváriu 

dlouho netknuté. Ale na to nelze spoléhat, u jiných vzaly totiž 

za své velmi rychle i údajně "odolné" druhy rostlin...

Marisa cornuarietis. (Foto: Markéta Rejlková)

Všichni  zástupci  ampulárkovitých  jsou  gonochoristé, 

tj.  mají  na  rozdíl  od  většiny  jiných  plžů  oddělené pohlaví. 

Rozeznat  samici  a  samce podle  vnějších znaků je  ale  často 

obtížné. Nen9 tomu tak u tohoto druhu; Marisa cornuarietis 

má  pohlaví  dobře  rozpoznatelné.  Samice  bývá  větší  a  má 

otvor  ulity  spíš  oválný,  zatímco  samec  má  otvor  téměř 

pravidelně kruhový. 

U této čeledi existuje ještě jedna zvláštnost, a to je kladení 

vajíček  mimo vodu. Opět  to  ale  neplatí  pro marisy.  Bělavá 

vajíčka  v  rosolovitém  obalu  klade  na  rostliny  pod  vodní 

hladinou. Měří 2-3 mm a během svého vývoje, který trvá asi 

2-3 týdny, narostou na 4 mm. V období před líhnutím je stěna 

vajíček  průhledná,  video  s  malými  šnečky  pochodujícími 

uvnitř vajíčka můžete shlédnout zde: [2]. Vajíček bývá v jedné 

snůšce 30-50 a samička, která si po páření uschovává spermie 

na delší dobu, může klást vajíčka asi každé 3 týdny.

Marisa cornuarietis – patrné je víčko, operculum, které 

slouží k uzavírání vstupu do ulity. (Foto: Markéta Rejlková)

Marisa  cornuarietis má  plíce  i  žábry  a  také  dýchací 

trubici  (sifon),  i  když  o  něco  kratší,  než  má  ampulárie. 

Umožňuje  nadýchnout  se  tak,  aby  sám  plž  zůstal  pod 

hladinou a nestal se tak snadnou kořistí predátorů, zejména 

ptáků.  I  tento  druh  se  může  občas  vydávat  na  výlety  nad 

hladinu, hlavně při nedostatku potravy, i když to není častý 

jev. V takovém případě může přečkat nějakou dobu na suchu, 

má totiž  víčko  (operculum),  které  se  dá  celé  zatáhnout  do 

ulity.  Tělo je  tak dobře chráněno proti  vyschnutí.  Nicméně 

tento  druh  není  odolný  proti  delšímu  suchu;  vysoušení 

zavlažovacích kanálů je tak jednou z cest, jak se ho zbavit tam, 

kde není žádoucí.

Marisa cornuarietis je jeden z nejvíce využívaných druhů 

plžů v různých oblastech lidské činnosti. Kromě akvaristiky, 

která s sebou nese i negativní jev (šíření do nových oblastí, 

kde  se  tento  druh  může  projevovat  invazivně  a  decimovat 

lokální faunu a flóru), je to i medicína a biologický boj proti 

různým škůdcům. 

V karibské oblasti  bývá  Marisa cornuarietis vysazována 

kvůli  svému apetitu  jako účinný likvidátor  vodních plevelů, 

hlavně plovoucí  Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes nebo 

Hydrilla  verticillata a  podobných  druhů.  To  má  význam  i 

v  boji proti komárům. Bohužel podobný zásah byl prováděn 

bez  předchozího  zjištění,  jak  se  bude  introdukovaný  druh 

v  novém  prostředí  chovat,  jestli  bude  opravdu  likvidovat 

plevel,  nebo  dá  přednost  jiným  zdrojům  potravy  –  nebylo 

vlastně  ověřeno,  jestli  se  sám  plž  nestane  nevítaným 

problémem.  Marisa  po  sobě  zanechává  oblasti  naprosto 

zbavené  vegetace.  V  dnešní  době  je  snaha  tyto  introdukce 

prověřovat a zkoumat, jaký je jejich dopad.
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Marisa cornuarietis – nahoře samec, dole samice. Pohlaví 

však s jistotou nelze rozeznat takto pouhým pohledem na 

plže, ti mí se ale rozmnožovali a naučila jsem se je poznávat 

podle šířky otvoru ulity – ten teď úplně zakrývá noha plžů.

(Foto: Markéta Rejlková)

Do tropických oblastí Asie a Afriky byla marisa vysazena 

jako konkurence plžů Bulinus sp. a Biomphalaria sp. Tito plži 

jsou často hostiteli  parazitů,  způsobujících  schistosomatózu 

–  nemoc,  která  postihuje  více  než  200  miliónů  obyvatel 

tropů  a subtropů a dalších asi 600 miliónů ohrožuje. Marisa 

tuto  chorobu  nepřenáší  a  díky  své  žravosti  konkuruje 

domácím  plžům,  jednak  tím,  že  je  obírá  o  potravu,  a  také 

přímo likviduje jejich vajíčka a mladé jedince. Tam, kde byla 

vysazena,  došlo  prokazatelně  k  rapidnímu  snížení  populací 

přenašečů nebo k jejich vymizení během 2-3 let.

V  Portoriku  je  kromě  likvidace  Eichhornia  crassipes a 

plžů  Biomphalaria užitečná ještě jinak – místní obyvatelé ji 

přímo konzumují.

Marisa cornuarietis. (Foto: Markéta Rejlková)

Marisa cornuarietis je také využívána k bioindikaci jako 

organismus  citlivý  na  přítomnost  tzv.  endokrinních  dis-

ruptorů,  látek  působících  v  minimálních  koncentracích  a 

ovlivňujících  hormonální  cestou  živé  organismy  včetně 

člověka. V těle organismů se látky ukládají  a předávají  se i 

z  matky  na  potomka,  způsobují  některé  závažné  poruchy 

včetně neplodnosti.

Marisa cornuarietis je po mnoha stránkách zajímavý plž, 

ale  jeho  chov  v  akváriu  lze  doporučit  jen  nadšencům. 

Koneckonců  existují  mezi  námi  akvaristé,  kteří  chovají 

například  nádherné  velké  rostlinožravé  tetry  nebo  africké 

cichlidy; v jejich akváriích by marisa působila jako zajímavý 

doplněk. Kdo dává přednost rostlinám, ať se má před tímto 

pažravcem na pozoru :-)

Zdroje informací: 
[1]  Hunt,  B.P.  (1961):  Tolerance  Of  A  Freshwater  Snail  Marisa 

Cornuarietis  (L.)  To Sea  Water.  Quarterly  Journal  Of  The Florida 

Academy Of Science 23:278-284.

[2] www.applesnail.net/content/species/marisa_cornuarietis.htm

Marisa cornuarietis. (Foto: Markéta Rejlková)
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LYMNAEA STAGNALIS – SYMPATICKÝ JEDLÍK

Markéta Rejlková

Lymnaea stagnalis alias  plovatka  bahenní  (anebo  slo-

vensky vodniak vysoký)  je  náš domácí  druh.  Často se mezi 

akvaristy zmiňuje, ale ve skutečnosti ho v akváriích najdeme 

jen zřídka. Pravda, tenhle druh se do běžného akvária zrovna 

dvakrát nehodí, vzhledem ke svým nárokům a povaze, ale pro 

„šnekofily“ je jeho pozorování úžasný zážitek. Mám plovatky 

velmi ráda a pokud je zkusíte chovat, zalíbí se myslím i vám.

Lymnaea stagnalis je rozšířená v mírném pásmu severní 

polokoule, tedy od západní Evropy po Čínu a dále v Severní 

Americe. U nás je to běžný druh, který najdeme ve stojatých 

a  také  v  mírně  tekoucích  vodách.  V  oblibě  má  plovatka 

zejména nádrže s hustým porostem vodních rostlin... a také 

ji  často najdeme na bahnitých místech,  což vzhledem k je-

jímu jménu nepřekvapí.  

Lymnaea stagnalis na přírodní lokalitě.

(Foto: Ondřej Zicha, biolib.cz)

Pokud na tohoto plže  narazíte v přírodě,  většinou si ho 

s  ničím nespletete.  Plovatka  je  veliký  druh,  její  ulita  může 

údajně  dosahovat  velikosti  až  7  cm.  Jedinci,  které  jsem  si 

nasbírala  v  dunajských  ramenech  a  potom  je  fotila  doma 

v  akváriu, měřili okolo 5 cm.

Ulita  je  poměrné  křehká,  se  závity  protáhnutými  do 

špičky. Závitů bývá cca 5,5 až 7,5 a největší z nich je oproti 

zbývajícím značně robustní a široký. Ulita je opravdu hodně 

špičatá  a  protáhlá,  čímž se liší  od podobných druhů (které 

navíc nedorůstají takových rozměrů). 

Velmi  nápadným znakem  plovatek  jsou  jejich  tykadla. 

Jsou zploštělá do trojúhelníku a chtě nechtě tak připomínají 

uši. Jejich veliká plocha slouží – stejně jako celý povrch těla 

–  k dýchání. Plovatky mají „vodní plíce“, takže se sice často 

chodí  nadechovat  k  hladině,  ale  v  zimě  tráví  většinu  času 

v  nejspodnějších vrstvách u dna a dýchají povrchem těla. 

Lymnaea stagnalis v akváriu. (Foto: Markéta Rejlková)

Plovatka, tak jako všichni plicnatí plži, je  hermafrodit. 

Za normálních okolností dochází k páření mezi dvěma jedin-

ci, není ale úplně vzácným jevem, že dochází k samooplození. 

To  zejména tehdy,  pokud se plovatka ocitne v dosud neza-

bydlené oblasti.  Při  páření  však – na rozdíl  od příbuzného 

hlemýždě – vždy jen jeden z plžů vystupuje  v roli  samce a 

oplodňuje  druhého,  výměna  spermatu  tedy  není  vzájemná, 

i  když se role mohou později vyměnit. Rozmnožovací schop-

nost plovatek je ohromná, vzrostlý plž naklade až 300 vajíček 

v jedné snůšce. 

Lymnaea stagnalis. (Foto: Markéta Rejlková)
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Vajíčka najdeme téměř vždy na rostlinách. Vyvíjejí se asi 

týden až  dva.  Potom se  z  nich vylíhnou miniaturní  šnečci, 

kteří  velmi  rychle  rostou.  Ročně  mohou  vzniknout  i  dvě 

generace.  Plovatka  se  přitom  dožívá  až  pěti  let,  ve  většině 

případů  samozřejmě  mnohem  méně  a  v  akváriu  bohužel 

vydrží málokdy déle než rok. 

Krátkověkost plovatky v akváriu má na svědomí teplota 

vody.  Tento plž sice snáší i podmínky běžného akvária, ale 

nedožije se při teplotě 28 °C více než osmi měsíců věku [1]. 

V  přírodě je přitom aktivní celý rok, mimo nejsilnější mrazy. 

Vajíčka Lymnaea stagnalis, nakladené v rosolovitých 

obalech na list rdestu Potamogeton natans. Jednotlivé 

slizové válečku mohou měřit až 5 cm, čímž je snadno 

odlišíme od vajíček jiných druhů. Například okružáci 

kladou vajíčka také do slizového obalu, ale ten má krátký, 

bochníkovitý tvar. (Foto: Frank Vincentz [6])

Pokud  uvažujete  nad  chovem  plovatek,  musíte  vzít  do 

úvahy kromě teploty ještě jejich apetit.  Napíšu to stručně – 

žerou hodně a žerou i rostliny. Ne jako marisa, ale pocítíte to. 

Přednost ovšem dávají řasám všeho druhu, které zpracovávají 

silnou radulou. Likvidují také odumírající listy rostlin. Kromě 

toho si v nouzi smlsnou i na živočišné potravě,  mohou žrát 

menší plže (levatky, okružáky) a samozřejmě jejich vajíčka. 

Naopak v případě mladých plovatek hrozí sežrání od hla-

dových ryb a velkých plžů (Pomacea  nebo  Marisa), protože 

plovatky nemají operculum. 

Lymnaea stagnalis je,  jak už jsem napsala,  běžný druh 

naší  přírody,  ale sehnat  ho mezi  akvaristy  může být  někdy 

problém. Důrazně ale doporučuji myslet na karanténu, pokud 

si opatříme „divoké“ plže.

V přírodě může být velká část populace hostiteli motolic. 

Pravděpodobnost, že si spolu se šnečkem přinesete domů také 

nějakého nezvaného hosta,  se blíží  jistotě  – ovšem ne vždy 

musí  jít  o  parazita,  na  ulitě  plžů  žije  takříkajíc  kdekdo. 

Většinou  ani  stádia  motolic  plžům  neškodí,  i  když  snižují 

jejich plodnost a v případě těžkého napadení určitě i celkovou 

vitalitu  –  každopádně  pouhým  pozorováním  nově  přinese-

ného plže nic nepoznáte.

Lymnaea stagnalis má broskvově zbarvené malé oko. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Konečným hostitelem cerkárií, vývojového stádia motolic, 

mohou být ryby, obojživelníci, ptáci, savci... Ano, docela jistě 

i  ryby,  takže  do  akvária  ke  svým  oploutveným  miláčkům 

plže  z přírody nedávejte; a také savci včetně lidí. Před časem 

jsem  se  pohybovala  často  mezi  botaniky  specializovanými 

na  vodní makrofyta – a věřte tomu, že někteří už svoje hodně 

nepříjemné  zkušenosti  s  cerkáriemi  měli.  Podívejte  se  na 

tento odkaz, jak taková cerkárie vypadá [1].

Pokud  by  vám  nestačila  fotografie,  docela  určitě  je  pro 

akvaristy  zajímavá  informace,  kterou před  pěti  lety  přinesl 

slovenský elektronický magazín zaměřený na dermatologii [2] 

– celý  případ  se  ovšem odehrál  v  Německu a  byl  původně 

zveřejněn zde: [3]. Pojďme k věci, jedná se o údajně teprve 

druhý publikovaný případ této diagnózy po kontaktu s akva-

rijní vodou: 

 60-ročný učiteľ biológie udával,  že 5  hodín po čistení  

akvária  so  studenou  vodou  došlo  k  výsevu  svrbivých 

vyrážok  na  predlaktí.  V  akváriu  chovali  ryby  a  vodné 

slimáky, druh Lymnaea stagnalis,  ktoré 1 týždeň predtým 

chytili v jazere niekoľko kilometrov od školy. Klinický obraz  

–  na  predlaktí  sa  nachádzali  početné  červené  papuly  a 

papulopustuly 1-3 mm v priemere. Histologické vyšetrenie 

odhalilo  rozšírenú  epidermu,  subepidermálny  edém  a 

perivaskulárny  infiltrát  pozostávajúci  z  lymfocytov  a 

histiocytov.  V stratum corneum odhalili  cerkárie.  Slimáka 

(L. stagnalis) premiestnili do Petriho misky naplnenej vodou 

a  stimulovali  ho  teplom  a  svetlom.  Slimák  uvoľnil  tisícky 

cerkárií,  ktoré identifikovali  mikroskopickou analýzou ako 

druh Trichobilharzia ocellata. Dva mesiace po objavení sa 

kožných  príznakov  podrobili  sérum  pacienta  sérologickej  

analýze  a  zistili  pozitívny  titer  1:10  (antigén  Schistosoma 

mansoni), cerkáriová „krycia reakcia“ bola slabo pozitívna.  

Pacient  bol  liečený  antihistaminikami  a  lokálnymi 

kortikosteroidmi.
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Zkrátka a jednoduše – dejte si pozor, jak moc se se svými 

plovatkami budete sbližovat ;-) 

Kromě toho, že jsou hostitelé parazitů, zajímají plovatky 

vědu  také  z  jiných  důvodů.  Využívají  se  k  toxikologickým 

studiím.  Izolují  a  zkoumají  se  jejich  hormony.  Probíhají 

nesčetné  studie,  věnované  jejich  enzymům,  neuronům, 

genetice – různé části jejich těla se preparují,  izolují, barví, 

ozařují. Vědci se zabývají jejich vcelku jednoduchou nervovou 

soustavou  a  podrobují  analýze  schopnost  plovatek  využívat 

paměť.  Ano,  tito plži  mají  dlouhodobou paměť  a  dokáží  se 

prokazatelně  učit.  Třeba  tahle  studie  –  [4]  –  přináší 

informace o tom, že mezi jednotlivými plovatkami jsou velké 

rozdíly ve schopnosti zapamatovat si po jediném ochutnání, 

že  něco  zkrátka  není  dobré.  Podobných  článků  existují 

desítky, plovatky se třeba dají naučit, aby neutíkaly z akvária 

ven, že je tam čeká něco nepříjemného atd. 

Jen tak mimochodem, když jsem to zmínila – popravdě 

řečeno nemám zkušenosti  s  tím,  že  by  Lymnaea stagnalis 

patřila  mezi  tuláky – ale snad všechny druhy vodních plžů 

jdou zkusit štěstí jinam, pokud v té současné „tůňce“ najdou 

krajně nevyhovující podmínky. 

Lymnaea stagnalis má skutečně velmi křehkou a tenkou 

ulitu. Díky tomu hravě zvládá pomocí regulace stlačeného 

vzduchu v plicích podobné kousky, jako je lezení po 

hladině. Ovšem zespodu :-) (Foto: Markéta Rejlková)

Pokud jim poskytnete podmínky pro život dobré, nebudou 

utíkat nikam a vy se můžete bavit pozorováním jejich baletu 

na spodní straně hladiny. Vzhledem k velikosti je na tomhle 

plži vidět všechno, jeho „mimika“,  jeho oči, jeho ústa... a je se 

na co dívat. Pokud se vám líbí plži a nedbáte příliš na vzhled 

svých jemnolistých rostlin, tak plovatku můžu jen doporučit.

Lymnaea stagnalis. (Foto: Markéta Rejlková)

Zdroje informací:
[1] aquarienschnecken.de/html/spitzschlammschnecke.html

[2] www.uni-bielefeld.de/biologie/Didaktik/Zoologie/html_eng/

galerie_Ls_eng.html

[3] www.aepress.sk/derma/derma102.htm

[4]  Fölster-Holst R., Disko R., Röwert, Böckeler W., Kreiselmaier I., 

Christophers  E  (2001):  Cercarial  dermatitis  contracted via  contact 

with an aquarium:  case report and review.  Brit J Dermatol 145, 638-

640.

[5] jeb.biologists.org/cgi/content/abstract/210/7/1225

[6] en.wikipedia.org/wiki/Image:Potamogeton_natans4_ies.jpg

Díky zploštělým tykadlům a úctyhodným rozměrům si 

tenhle druh jen tak lehko nespletete, když na něj v přírodě 

narazíte. (Foto: Ondřej Zicha, biolib.cz)

V akváriu vypadá „spořádaněji“. (Foto: Markéta Rejlková)
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NERITINA NATALENSIS – MALÝ AKVARIJNÍ POKLAD

Markéta Rejlková

Neritina se dá považovat za poklad hned v několika ohle-

dech: je krásná, to jí  nikdo nemůže upřít.  Velmi rychle vás 

taky přesvědčí o tom, že je nadmíru užitečná (pokud zrovna 

nejste milovníkem řas). No a v neposlední řadě je to zajímavý 

živočich, o kterém se vyplatí dozvědět něco bližšího...

Neritina natalensis. (Foto: Markéta Rejlková)

Neritiny jsou v poslední době hitem; do Evropy se však 

dováží  už  několik  let.  Dosud  panuje  velký  zmatek  v  jejich 

rozlišování a pojmenování, takže vlastně nevíme, který druh 

v  akváriu máme. První popisy neritin ve Francii a Německu 

mluví  o  Neritina natalensis,  v  poslední  době ale se čím 

dál  tím  častěji  setkáme  u  obchodníků  s  označením  těchto 

plžů  názvem  některého  z  asijských  druhů.  Já  se  přidržím 

toho  původního názvu, berte ho ovšem s rezervou. Praktic-

ky  stejně  či  dokonce  ještě  lépe  vypadají  i  některé  druhy 

neritin z jihovýchodní Asie nebo z brazilského pobřeží.  Set-

káme se tedy i s názvy Neritina turrita, Neritina zebra,  

Neritina zic-zac, Clithon sp., Vittina sp.  atd.

K tomu všemu jen dodám na zmenšení zmatku – ono se 

s  největší   pravděpodobností  nechová  vůbec  tolik  různých 

druhů  neritin,  jen  prostě  stačí  zabrousit  na  jakoukoliv 

webovou  stránku  se  sbírkami  ulit  a  z  těch  pruhovaných  a 

jinak vzorovaných neritin vám budou přecházet oči. Existuje 

jich  ohromné  množství  a  jsou  si  velmi  podobné,  zkuste 

nahlédnout třeba sem: [1]. To potom každý akvarista, který se 

snaží  určit  svoje  proužkované  přírůstky,  přijde  s  vlastním 

názvem. Nehledě na to, že při změně podmínek může nastat 

i  radikální  změna  ve  vzorku  na  nově  přirůstající  ulitě,  jak 

je  to vidět na mnoha fotografiích.

Pro  orientaci  v  problematice  akvarijních  bezobratlých 

musím už tradičně doporučit  německou stránku Wirbellose 

[2],  kde  se  mimo  jiné  píše,  že  „U  plžů  prodávaných  jako 

Neritina zebra se jedná o Neritina natalensis. Neritina zebra  

je mořský druh...“.   

Můžeme  však  být  bez  obav,  neritiny  běžně  dostupné 

v  našich  akvaristikách  jsou  buď  Neritina  natalensis,  nebo 

jiný,  velmi podobný druh.  Nároky na chov mají  v podstatě 

stejné.  Opatrní  buďte  jen  při  nákupu  neobvyklých  druhů, 

které mají „rohatou“ ulitu nebo zkrátka nejsou zebrované, ale 

jinak zbarvené. Může se totiž jednat o vyloženě mořské druhy, 

které v běžném akváriu dlouho nevydrží. 

Ale dost k zmatku mezi neritinami, pojďme k naší známé 

Neritina natalensis.

Začněme trochou systematiky: Neritina natalensis patří 

mezi  plže  (třída  Gastropoda),  podle  staršího  systému  byla 

řazena  do  podtřídy  předožábrých  (Prosobranchia),  řádu 

kruhožábrých  (Archaeogastropoda).  Nově  je  řazena  do 

podtřídy Orthogastropoda, řádu Neritopsida. 

Čeleď Neritidae s těžištěm výskytu v tropech a subtropech 

má většinu zástupců mořských, část druhů žije v brakických 

vodách  v  ústí  řek  a  několik  je  sladkovodních.  Vazba  na 

mořské prostředí může být však vyvinuta i  u sladkovod-

ních  druhů,  u některých  je  totiž  zachován  vývojový  stupeň 

planktonní larvy (veliger), která se vyvíjí v moři. 

Je tomu tak i  u  Neritina natalensis:  druh žije v řekách 

jižní  Afriky,  kde  také  dochází  k  páření  a  kladení  vajíček. 

Larva,  jejíž  velikost  nepřesahuje  1  mm,  se  po  vylíhnutí 

dostává  s  proudem  vody  do  moře.  Až  po  ukončení  jejího 

vývoje a přeměnu na "šneka" se vrací zpět do vodního toku, 

během života putuje neustále proti proudu (čím blíže k pra-

meni, tím větší jedince můžeme nalézt). 

Neritina natalensis. (Foto: Markéta Rejlková)

Blízkým  příbuzným  této  neritiny  (správný  český  název 

je  vlastně  zubovec!)  je  Theodoxus  danubialis,  plž  žijící 

v  povodí Dunaje. Na jižní Moravě je kriticky ohrožený a také 

na území  Slovenska je  druhem vzácným. V severní  Evropě 

je  hojným druhem Theodoxus fluviatilis (v ČR býval v Labi, 

dnes  vyhynulý).  Oba  druhy  jsou  příkladem  sladkovodního 
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plže  s  úplnou  nezávislostí  na  mořském  prostředí  –  larva 

totiž  prodělá  svůj  vývoj  uvnitř  vaječných  obalů,  takže  se 

zdánlivě jedná o vývoj  přímý – z vajíčka se vylíhne rovnou 

malý šneček. 

 Theodoxus danubialis. (Foto: Ondřej Zicha, biolib.cz)

Neritina  natalensis  dorůstá  velikosti  cca  2  cm a  je  po-

měrně  dlouhověká;  při  optimálních  podmínkách  se  dožívá 

4  let  i  více.  Dýchá žábrami,  na rozdíl  od ampulárií  se tedy 

nepotřebuje nadechovat nad hladinou vody. Přesto se do její 

blízkosti  vydává  poměrně  často  a  nutností  při  jejím  chovu 

v  zajetí  je  utěsnit  dobře  prostor  nad  hladinou;  jinak  ji 

můžeme najít i mimo akvárium. Takový výlet má většinou 

tragické  důsledky  –  neritiny  mají  velmi  masivní  ulitu, 

odolnou proti tlaku, ale zato těžkou a křehkou. Pozor na to při 

manipulaci se šneky; padají ke dnu velkou rychlostí, a i kdyby 

se  při  nárazu  na  kamení  jejich  ulita  nerozbila,  mohou  se 

odštípnout kousky povrchové „glazury“ a váš krasavec rázem 

vypadá, jako by se vrátil z bitevního pole... 

Přistižená při útěku, nebo lépe řečeno při stěhování 

z  jednoho akvária do druhého. Ne vždy se ale neritiny 

vyberou správným směrem... a potom bývají následky 

fatální. (Foto: Markéta Rejlková)

Neritina natalensis. (Foto: Markéta Rejlková)

Ulita  se  uzavírá  malým  víčkem.  Dokáže  tělo  plže 

dokonale uchránit například před vyschnutím – stalo se mi, 

že jsem zachránila neritinu po výletě za nábytek až po velmi 

dlouhé době, mimo vodu byla alespoň týden...  a  po vložení 

do  akvária se za dvě hodiny špacírovala po skle, jako by se 

vůbec nic nestalo.  

Černý vzor na červeno-hnědém podkladě je specifický pro 

každého  jedince;  jen  těžko  najdete  dvě  neritiny  se  stejnou 

kresbou. Ulita je při pohybu chráněna jakousi lištou, která je 

ovinutá  okolo  spodní  části  kolem  dokola.  Tento  „límec“  je 

téměř průhledný, s  patrným tygrovaným vzorkem typickým 

pro  tělo  neritiny.  Pokud  si  dobře  prohlédnete  fotografie, 

uvidíte ho skoro na každé z nich.   

Neritina natalensis. (Foto: Markéta Rejlková)

Neritiny  se  živí  řasami –  a VÝHRADNĚ  řasami.  Mají 

k  jejich  seškrabávání  uzpůsobenou  radulu.  Byla  provedena 

celá  řada  pokusů,  zjišťujících  jejich  apetit,  a  jediným  zá-

věrem je, že konzumují řasy všech druhů, včetně vláknitých. 

Rostlinné zbytky nebo jakoukoliv jinou potravu prý ignorují. 

Jsou posedlé konzumací řas tvořících povlaky na kamenech 

a  sklech. S menší oblibou se vydají na procházku po štěrku 

nebo šplhají po rostlinách. Nikdy by je však neměly okusovat, 

jen  seškrabují  řasu  z  povrchu.  Hravě  si  poradí  například 
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s  přisedlou  řasou  na  listech  anubiasu.  Moje  neritiny  ale 

šplhají  i  po jemnějších rostlinách (Micranthemum micran-

themoides,  Echinodorus  tenellus  aj.)  –  vzhledem  k  jejich 

těžké ulitě s tím trochu zápolí...

Musím popravdě  přiznat  moji  zkušenost  s  neritinami  a 

jejich  údajnou  netečností  k  rostlinám:  listy  Echinodorus 

tenellus  oškrábala jedna z  nich víc  než důkladně,  zbylo  jen 

torzo listu, ani ne celá žilnatina. Takže tvrzení, že by Neritina 

natalensis  radši pošla hlady, než aby se pustila do rostlin, je 

třeba brát s rezervou! Nicméně tou dobou už v akváriu nebyla 

po řasách opravdu ani stopa... 

Neritina natalensis dokončující devastaci listů 

Echinodorus tenellus. (Foto: Markéta Rejlková)

Pozorovat neritiny při práci  je fascinující. Pokud najdou 

bohatou  pastvu,  nehnou se z  místa.  Minutu po minutě se 

posouvají a za nimi se objevuje naprosto čistý povrch – až mě 

překvapilo, jaká byla původní barva kamenů v mém akváriu. 

Jedna z  mých neritin  se  okamžitě  po  přinesení  do akvária 

vydala ke kameni o ploše cca 10 x 10 cm a zůstala na něm 

30  hodin, během kterých z něj odstranila i ty nejposlednější 

zbytky řas. Potom ho několikrát obešla kolem dokola, a teprve 

když  se  ujistila,  že  tam  už  nic  k  jídlu  není,  vydala  se 

prozkoumat akvárium.

Neritina natalensis pracující radulou na skle.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Neritina natalensis – dva jedinci lišící se vzorem na 

svých ulitách. (Foto: Markéta Rejlková)

Trvá několik dnů, než neritiny očistí všechny nánosy řas 

ve  svém  novém  domově.  Potom  musí  po  potravě  pátrat  a 

prozkoumávají  i  štěrk  a  rostliny.  V  protikladu  k  důkladné 

soustavné  práci  na  „pastvách“  jsou  při  hledání  nových 

nalezišť  poměrně  rychlé.  Přitom  udržují  dlouhodobě  čistá 

skla  i kameny – takže pokud chcete mít dekoraci v akváriu 

z  bílých  kamenů  a  bílého  štěrku,  je  neritina  ideálním 

řešením. Údajně pro běžné 40-litrové akvárium stačí  jeden 

jedinec – a nemusíte už nikdy čistit skla.

Zajímavostí  celé  čeledi  Neritidae  je,  že  si  udržují  jakési 

domovské  okrsky.  Ať  už  jsou  aktivní  ve  dne  nebo  v  noci, 

k  odpočinku se vrací pokaždé na stejné místo... S oblibou se 

zdržují na kamenech a kořenech, kam také nejčastěji kladou 

vajíčka.  Aha  –  důležitá  otázka  každého  akvaristy:  budou 

se  moje  neritiny  rozmnožovat  tak  rychle,  jako  většina 

ostatních  šneků,  až  se  jich  nebudu  umět  zbavit?  Bohužel, 

neritiny se v zajetí nerozmnožují vůbec.

Jak už jsem psala,  jejich  larvy  se vyvíjejí  v  moři.  Je  to 

určitá analogie k vývoji krevetek Caridina japonica,  které se 

již v zajetí daří množit poměrně úspěšně. Kde je tedy u neritin 

problém?

Neritina  natalensis  má  pohlaví  oddělené,  oplození  je 

vnitřní. Samička může klást vajíčka i několik týdnů poté, co 

se  setkala  se  samečkem.  Většina  akvaristů  dříve  či  později 
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v  akváriu s neritinami najde nakladená  vajíčka,  ve větším 

množství  roztroušená  jednotlivě  na  kamenech,  kořenech, 

rostlinách  nebo  na  skle.  Jsou  to  drobné  bělavé  útvary, 

připomínající trochu sezamová semínka. (Ve skutečnosti jsou 

to kapsule, plné drobounkých vajíček – u druhu  Theodoxus 

fluviatilis  první  vylíhnutá  larva  sežere  všech  svých  50-150 

sourozenců a  na svět  se tak  podívá  z  každé  kapsule  jediný 

vypasený  šneček.  U  neritin  je  teoretická  šance  získat 

potomstvo ze všech vajíček.) Až potud vypadá tedy rozmno-

žování neritin nadějně, ALE: zatím nikdo nepozoroval, že by 

se  z  vajíček  vylíhly  larvy.  Co  je  příčinou  nezdaru  se  neví. 

(Nutno  podotknout,  že  většina  šťastných  majitelů  neritin 

nemá ani tušení o tom, že místo šnečků je třeba hledat larvy, 

a  to  larvy  opravdu miniaturních  rozměrů...)  Nicméně je  to 

výzva všem experimentátorům!

Neritina natalensis má vzhledem ke svojí těžké ulitě 

potíže se situacemi, kdy se ocitne na „zádech“. To se jí 

občas přihodí třeba proto, že rostlina, po které se šplhá, 

neunese její váhu. (Foto: Markéta Rejlková)

Všechny  neritiny  v  našich  akváriích  se  tedy  narodily 

v  Africe  (případně  jinde,  pokud  se  nejedná  konkrétně  o 

Neritina natalensis). I vzhledem k tomu se jejich cena pohy-

buje v rozmezí 2-4 euro, v našich končinách od 20 korun (ve 

velkoobchodě)  výše  (pokud  je  ale  v  maloobchodě  vůbec 

seženete).  Část  jich  tu  dalekou  cestu  zaplatí  životem; 

najdou  se  i  údaje,  že  celá  polovina  neritin  vložených  nově 

do  akvária zemře. V mém případě zemřela po několika dnech 

jedna ze čtyř a pokaždé, když jsem jich později kupovala více 

než 3, nějaká během pár dnů či týdnů zemřela :-(  

   Na neritinách můžete většinou obdivovat jen nápadnou 

ulitu.  „Tváří  v  tvář“  jim  můžete  pohlédnout  jen  zřídka  a 

potom  si  všimněte,  jak  podmanivé  má  tenhle  šnek  oči... 

nejenže  jejich  tvar  je  skoro  lidský,  ale  jsou  dokonce 

pomněnkově modré !!! 

 Neritina natalensis – portrét. (Foto: Markéta Rejlková)

Na samotný závěr  článku o  Neritina natalensis jsem si 

nechala  jednu  „takyneritinu“.  Prohlédnout  si  tohle  podivu-

hodné stvoření můžete na fotografii dole. Jistě, v době inter-

netu,  kdy jsme si  na snímky všelijakých zubatých šneků už 

pomalu  zvykli  je  tohle  jen  šedá  myška  –  ale  i  tak  doufám 

potěší oko akvaristy, který se o plže zajímá. 

Zcela  nepochybně  se  jedná  o  druh blízce  příbuzný naší 

známé neritině.  S  jistotou můžu i  tvrdit,  že  se  mu daří  ve 

sladké vodě (mám ho asi půl roku a daří se mu velmi dobře, 

dokonce mu olámané „parůžky“ trochu povyrostly).

Teď už zbývá odhalit jen jeho jméno. No, to já ale právě 

neznám (nezaručených tipů by bylo samozřejmě více). Možná 

se k němu vrátíme v pokračování šnečí tématiky v některém 

z  příštích čísel ;-) 

Tajemný neznámý.  (Foto: Markéta Rejlková)

aquadesign
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IWAGUMI MADE IN ITALY

Alessandro Colletta

Kompozice založená na třech kamenech. Jeden z nich (ten 

největší)  má  centrální  pozici  a  po  jeho  stranách  jsou  dva 

kameny s menšími rozměry. Kameny představují budhistické 

triády. Centrální se jmenuje chuusonseki, boční kyoujiseki.

San  Zon  Iwagumi...  všechno  se  to  odvíjelo  od  tohto 

zvláštního jména.

Rozměry: 40 x 30 x 30 cm (36 l)

Osvětlení: 2 x 18 W PL, 6200 K, 8 hodin denně 

Filtrace: Eden 501 

Substrát: ADA Aqua Soil Amazonia 

Rostliny: Vesicularia  dubyana,  Echinodorus  tenellus, 

Hemianthus  callitrichoides,  Eleocharis  parvula  (jen  velmi 

málo a není vidět)

Živočichové:  10  x  Paracheirodon innesi,  3  x  Caridina 

japonica, 2 x Otocinclus affinis

Hnojivo: v pondělí NT-LABS Phyto Fe 5 ml + 2 ml K2SO4; 

ve čtvrtek a v pátek 2 ml K2SO4 

Výměny vody: 20% týdně 

Jednoho dne – necelé dva roky poté, co jsem zahájil svoje 

vlastní  dobrodružství  s  rostlinnými  akvárii  –  jsem  byl 

zahlcený stovkami snímků překrásně zařízených nádrží, které 

vypadaly neuvěřitelně přirozeně. Odjakživa jsem měl slabost 

pro přírodu a přirozenou nenarušenou krajinu.  Moje  zatím 

krátká  akvaristická  dráha  byla  hned  od  prvních  momentů 

spojená s tímhle aspektem. 

Založil  jsem  zatím  dvě  nebo  tři  akvária,  ale  ani  jedno 

z  nich  nemohlo  být  považované  ze  to  pravé  „přírodní“. 

Samozřejmě,  byl  jsem teprve začátečník,  takže jsem se měl 

spíše  soustředit  na  úspěšné  zvládnutí  pěstování  rostlin, 

což  jsem taky udělal. Ale přesto ve mně zůstala touha zalo-

žit  akvárium, které by vypadalo tak přírodně a neuvěřitelně 

živě, jako ty nádrže na snímcích z internetu; a ta touha byla 

příliš silná. 

Zhruba ve stejnou dobu se zrodil Aquagarden [1] a spolu 

sním samozřejmě i Plant Art. Touha se stupňovala. Zároveň 

Dario ve svých vstupech na diskusní fórum Aquagarden mířil 

čím dál tím víc k tomu, aby ostatní akvaristy „přiměl“ založit 

nějaké osobité akvárium, něco vlastního, co by se neomezilo 

jen na kopírování už dobře známých autorů. 

Takže moje touha pustit se do něčeho zvláštního už byla 

nezkrotitelná. Chtěl jsem něco podle Zenu, přírodní, osobní, 

živé. To nejsou zrovna charakteristiky, které by bylo snadné 

zrealizovat,  zvlášť  pokud  jsem  si  byl  vědom toho,  že  jsem 

teprve začátečník.

Prostředí, které mě asi nejvíc oslovovalo na těch stovkách 

fotografií, které jsem si prohlížel pořád dokola, bylo zejména 

takové,  kde  se  využívaly  kameny.  Vyvolávalo  to  ve  mně 

nádherný pocit skutečné přírody.

Moje představy se mi tedy začínaly pomalu zhmotňovat 

v  mysli  a  už  jsem  věděl,  že  zakrátko  bude  moje  San  Zon 

Iwagumi na italský způsob na světě.  

Měl jsem k dispozici  jedno akvárium 50 x 25 x 30 cm, 

ale  uvědomoval jsem si, že chci něco jiného. Tyhle rozměry 

mi  prostě  neseděly.   Rozhodl  jsem se  tedy,  že  nádrž,  kam 

jsem  chtěl umístit svůj vlastní koutek přírody, sám vyrobím. 

Rozměry  a  proporce  akvária  představovaly  první  pevný 

bod  mojí  představy,  která  se  sice  lehce  vzdalovala  od  ka-

nonických  pravidel,  ale  chtěl  jsem  něco  osobitého  a  svého 

a  tohle byla moje cesta. 

Většinou se pro tenhle typ layoutu používají větší nádrže, 

ale  hlavně delší,  zatímco já  jsem si  slepil  akvárium dlouhé 

40  cm, hluboké 30 cm a vysoké 30 cm. No prostě něco na 

způsob krychle. Mým záměrem bylo dodat nádrži větší dojem 

prostorové hloubky.

Když jsem měl akvárium hotové, rozhlížel jsem se okolo a 

hledal jsem nějaké předměty, které bych mohl použít. Filtr už 

jsem měl, EDEN 501. Koupil  jsem tedy kryt (2 x PL 18 W, 

6200 K). Jako substrát jsem mohl ze svých zásob použít ADA 

Aqua  Soil  Amazonia;  dal  jsem  ho  do  akvária  s  velikým 

sklonem (3 cm u předního skla, 10 cm u zadního)... a koupil 

jsem kameny.

To je další bod, kde se moje akvárium rozchází s čistým 

Iwagumi.  Kameny  byly  červené,  zatímco  správně  měly  být 

černé, nebo prostě tmavé. A taky měly být tři (v případě San 

Zon Iwagumi), případně jiný počet (Iwagumi), ale vždy lichý. 

Moje kameny byly čtyři. 

(Foto: Alessandro Colletta)
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Když jsem do akvária  rozprostřel  substrát  a  na  něj  dal 

kameny, hned jsem si uvědomil, že splývání dvou centrálních 

kamenů do jednoho bloku se mi moc líbí. Nechal jsem je tedy 

tak. Koneckonců tohle Iwagumi je moje, tak nemusí důsledně 

dodržovat všechna pravidla.  

Čtyři kameny. Jeden navíc...  nepředvídal jsem ale jednu 

zvláštnost. Nepočítal jsem s tím, že dva z použitých kamenů 

co  nevidět  zmizí,  takže  časem  jsem  měl  přesně  opačný 

problém. 

Mohl jsem je sice odhalit, nebo nějak vyvýšit, zkrátka zase 

je  zviditelnit,  ale  jak  už  to  mám  ve  zvyku,  než  jsem  něco 

změnil, akvárium jsem dlouho pozoroval. Dojem, který ty dva 

ztracené  kameny  budily,  to,  jak  se  z  nich  mezi  rostlinami 

ukazovala  jen  čepička,  se  mi  hodně  líbilo.  Takže  jsem  se 

rozhodl nechat to být.  

(Foto: Alessandro Colletta)

Výběr rostlin

Docela určitě jsem chtěl mech; chtěl jsem nějaké „zrcátko“ 

s jasně zelenou barvou u předního skla;  chtěl  jsem „vlasy“, 

které by trčely z mechu v jedné zóně akvária.

Jako mech jsem použil  Vesicularia dubyana, který by se 

svými  dlouhými  a  tenkými  „větvičkami“  vyvolal  dojem 

kompaktního  trávníku.  Na  vytvoření  světlé  kontrastní  zóny 

jsem si  vybral  Hemianthus callitrichoides. Jeho miniaturní 

lístečky by daly vznik hustě porostlé a jednolité nížině.

A ještě „vlasy“... tady byl výběr nejtěžší, protože možností 

bylo nejvíc. Chtěl jsem něco vyššího, s listy ne moc tenkými 

a  také něco, co by dobře kontrastovalo s okolím.     

Nakonec jsem se rozhodl  pro  Echinodorus tenellus. Ale 

nemyslel  jsem  přitom  na  jeho  barvu,  vybral  jsem  si  tuhle 

rostlinku  kvůli  tvaru,  délce  a  celkovému  uspořádání  listů. 

Když jsem si, vlastně téměř okamžitě po zasazení, uvědomil, 

že barva jeho listů se blíží k intenzivní červené, chtěl jsem ho 

hned vyměnit. Barva listů byla totiž až příliš podobná barvě 

kamenů.

 Naštěstí jsem to ale neudělal. Tak jako obvykle jsem tomu 

dal nějaký čas. Echinodorus tenellus začal růst a vyháněl listy, 

které měly nádhernou barvu. Jak vykukovaly mezi intenzívně 

zeleným mechem, vypadaly jako zlaté nitky. Celé to podle mě 

působilo moc hezky a přirozeně. V mojí  fantazii  jsem viděl 

listy osvětlené sluncem. Byl jsem spokojený, protože se zdálo, 

že vývoj tohoto layoutu respektuje moje původní očekávání.  

(Foto: Alessandro Colletta)

Zabíhání  akvária  ale  přesto  nebylo  z  těch  nejlepších  a 

nejsnadnějších. Silná přítomnost živin v použitém substrátu 

(Aqua Soil) způsobila téměř okamžité problémy s vláknitými 

zelenými řasami. Výměna 40 % vody každý druhý den a při-

dávání peroxidu v množství 0,5 ml/l zabraly, takže jsem tento 

počáteční problém úspěšně zvládl. Ani jediný kousek jávského 

mechu neutrpěl újmu.

Substrát  tedy  na  počátku  uvolňoval  do  vody  část 

obsažených živin, ale potom už se choval jak se sluší a díky 

němu se rostlinám opravdu výborně dařilo. 

Asi  po  jednom  měsíci  jsem  začal  s  hnojením.  Nejdříve 

jsem  přidával  jen  draslík,  potom  jsem  přešel  na  týdenní 

hnojivo  (NT-LABS Phyto  Fe),  které  se  časem ukázalo  jako 

skutečně  vynikající,  s  přihlédnutím  na  vlastnosti  a  nároky 

tohoto akvária. 

Fauna

Nechtěl  jsem  v  této  nádrži  příliš  mnoho  rybiček,  a 

samozřejmě   musely  být  opravdu  miniaturních  rozměrů. 

Obyčejné neonky by mi docela dobře vyhovovaly, nerušily by 

pohled  a  pozornost  toho,  kdo  se  ne  akvárium  dívá.  Takže 

zbývalo jen je vpustit do mého koutku přírody a postarat se, 

aby se jim tu dařilo. 

z AQUATABu

První  zastřihování rostlin (zhruba po měsíci)  bylo dras-

tické  a  velmi,  velmi  náročné.  Ohromné  množství  jávského 

mechu  a  můj  záměr,  dát  mu  přesně  požadovaný  tvar,  mě 

přiměla  zastřihovat  ho  pěkně  větvičku  po  větvičce,  nebo 

prosté  po  maličkých  skupinách.  Použil  jsem  malé  nůžky  a 

pinzetu. Utahaný, s bolavýma očima... jsem pozoroval nádrž... 

a myslel jsem si...stálo to za to.  

Bylo to,  jako by se mi před očima zhmotnila představa, 

kterou  jsem  v  mysli  nosil  už  dlouhou  dobu.  Následující 

zastřihování  a  úpravy  akvária  jsem  prováděl  úplně  stejně 

(ano, pravděpodobně jsem blázen).
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Teď má akvárium 18 týdnů.  Jeho podoba je definitivní. 

Kameny už ztratily roli primadon (což je rozlišovacím znakem 

Iwagumi) a prostor dostaly také ostatní prvky.

Moje Iwagumi na italský způsob... já jsem s ním spoko-

jený. Musím přiznat, že – díky jeho jednoduchosti a přiroze-

nosti  –  mezi  několika  mými  layouty  je  právě  tenhle  můj 

nejoblíbenější a jsem na něj nejvíc hrdý. Nepřestane mě bavit 

se  na  akvárium  dívat  a  když  to  dělám,  vidím  před  sebou 

zelené údolí, osvětlené mírným zapadajícím sluncem.

Dost nepovedené Iwagumi, když vezmeme jako referenci 

vlastnosti tohoto layoutu předepisované pravidly. Odlišné od 

toho, co chce filozofie zenu reprezentovat. Ale když ho mám 

před sebou, tak mi dokáže předat takové emoce, kterými mě 

nikdy žádné jiné akvárium nenaplnilo. Myslím, že je to jediná 

véc,  která  mé napevno drží  u  mého koníčku.  Vytvořit  cosi, 

co  dokáže  ke  svému autorovi  vysílat  něco  tak  hlubokého... 

to  dělá  z  koníčka  vášeň.  Je  to  něco,  co  jenom  akvarista 

dokáže pochopit.

(Foto: Alessandro Colletta)

Přeloženo se svolením autora z:
[1] www.aquagarden.it

(Překlad: Markéta Rejlková)

CITLIVÉ ELEKTRORECEPTORY POMÁHAJÍ 
ŽRALOKŮM ZAMĚŘIT KOŘIST

Jiří Plíštil

V časopise  Scientific  American  [1] byl  publikován velmi 

zajímavý článek o žralocích a jejich schopnosti vnímat slabá 

elektrická pole. Autor R. Douglas Fields v článku popisuje, jak 

byly  poprvé  objeveny  elektroreceptory  u  žraloků  a  jak  se 

podařilo demonstrovat jejich význam při lovu potravy. 

Vše  začalo  již  v  roce  1678,  kdy  italský  anatom Stefano 

Lorenzini popsal póry na přední části hlavy. Lorenzini se nej-

prve domníval,  že póry slouží k vylučování slizu. Tuto svou 

teorii, ale později zavrhl. Později spekuloval s myšlenkou další 

skryté  funkce,  ale  jejich  pravý  účel  zůstal  po  stovky  let 

nevysvětlen. 

V  průběhu  19.  století  pak  probíhalo  mnoho  různých 

pokusů,  při  nichž  bylo  zjištěno,  že  žraloci  jsou  schopni 

rozeznat velmi slabé elektrické pole.  Účel pórů se začal  vy-

jasňovat  v  polovině  19.  století,  kdy  vědci  pochopili  funkci 

postranní  čáry  ryb.  Později,  díky  zlepšenému  mikroskopu, 

se  zjistilo,  že  póry  na  žraločím  čenichu  mají  neobvyklou 

strukturu a musí se tedy jednat o nějaký typ orgánu. 

R.  Douglas  Fields  a  jeho  tým  prováděli  výzkum  v  při-

rozeném  prostředí  žraloků  za  pomocí  elektrod.  Za  dobu 

výzkumu  zaznamenali  mnoho  útoků  na  zařízení  s  elektro-

dami, kdy žraloci  ignorovali  pach kořisti  z nástrahy.  Jak se 

zdá,  tak  v  konečné  fázi  útoku  převyšují  podněty  z  elektro-

receptorů ostatní smysly. Podle Fieldse by upřednostňování 

smyslových  podnětů  mohlo  vysvětlovat  záhadné  útoky 

žraloků na lidi. 

zaujímavosti

Zdroj:
[1]  Fields  R.  D.  (2007):  The  shark’s  electric  sense.  Scientific 

American. August 2007. Str. 75-81. 
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DIVOKÉ MOLLY NA NOVÉM ZÉLANDĚ

David Cooper

Nový Zéland, jakožto země mírného pásma (alespoň z po-

hledu klimatu), není náchylný k tomu, aby se zde udomác-

ňovaly  populace  tropických  ryb.  (I  když  to  samé  se  vůbec 

nedá říct o studenovodních druzích!)

Přesto je tu minimálně jedna výjimka, a tou je živorodka 

širokoploutvá,  Poecilia latipinna. Tento  druh  byl  introdu-

kován do termálních mokřadů Centrální Plošiny na Severním 

Ostrově  neznámými  lidmi  přinejmenším  před  třiceti  lety. 

O  té  populaci nikdo moc neví, kromě ichtyologů a některých 

akvaristů.  Výskyt  ryb  je  omezený na relativně malé  území, 

kde je teplá voda; dravci jsou touto teplou vodou zase drženi 

mimo  lokalitu.  Populace  nepředstavuje  riziko  pro  přírodní 

prostředí,  takže  –  s  výjimkou  občasných  výletů  akvaristic-

kých spolků – ji nikdo neruší. 

Z molynézií  se na Novém Zélandě stala vlastně legenda. 

Ačkoliv  jsem  o  nich  věděl  aspoň  20  let,  a  byl  jsem  silně 

zainteresovaný  v  akvaristickém  dění  na  NZ,  nikdy  jsem 

žádnou z  těch ryb neviděl  na vlastní  oči.  Jako nový ředitel 

novozélandského  National  Aquaculture  Centre  jsem se  stal 

zodpovědným za vybudování kolekce živých ryb, které vypo-

vídají o naší přírodě; a jelikož jsem z té oblasti potřeboval i 

jiné ryby, výlet byl na spadnutí. 

Ve společnosti mých kamarádů Paula Woodarda a Mika 

Harveyho, oba jsou bývalí předsedové společnosti zabývající 

se původními novozélandskými druhy sladkovodních ryb [2], 

jsme po zuby ozbrojení každou myslitelnou sítí a pastí vyrazili 

v polovině ledna 2004 na lov. 

Termální mokřad, kde je velká populace divokých 

molynézií. (Foto: David Cooper)

Mike  už  na  tomhle  místě  předtím  byl,  což  bylo  štěstí, 

protože bychom to sami nikdy nenašli. Říci, že je tam spousta 

molynézií, by bylo hrubé podcenění. Nikdy jsem ještě neviděl 

tolik ryb na jednom místě, dokonce ani gambusie, o kterých 

jsme si  nejdřív  mysleli,  že to musí  být ony. Za použití  pěti 

pastí jsme chytili asi tisíc ryb, z nichž jsme většinu zase vrátili.

Nádherná živorodka širokoploutvá, Poecilia latipinna. 

(Foto: David Cooper)

Velikost ryb se pohybovala od velmi malých až po zhruba 

4 cm, nechytili  jsme žádnou nemocnou nebo deformovanou 

rybu. Hodnoty vody byly pH 7,6, 17 °dKH, 11 °dGH, 1 mg/l 

PO4- a teplota okolo 26 °C, i když to byl jen odhad, protože 

někdo (já) zapomněl vzít teploměr. 

Voda  měla  hloubku  jen  20-30  cm,  na  dně  bylo  jemné 

bahno, které  se zdálo být  hodně hluboké.  Špatný přístup a 

zdravý  rozum nám zabránily  to  otestovat.  Jediná  přítomná 

rostlina byl orobinec Typha orientalis; bylo tam také mnoho 

vláknitých řas, nejspíše  Spirogyra sp. Zkuste uhodnout, čím 

se tady molly živí! 

Jediný  břeh,  který  nebyl  zarostlý  orobincem,  byl  pro 

změnu porostlý hustým trním. Což z přístupu k vodě udělalo 

menší drama. Mluvím o krvácení pro vědu!

Mokřad pokrývá asi jeden akr a molly nebyly v horní části, 

zřejmé tam bylo moc teplo. Na spodním konci, kde dochází ke 

kontaktu  s  přilehlým  jezerem  s  normální  vodou,  dochází 

k  prudkému ochlazení. Molynézie tam vymizejí na několika 

metrech. (Bilióny v jedné pasti, dva kusy v pasti o pár metrů 

dále v chladnější vodě.)

Na té samé lokalitě bývaly i mečovky, ale vyhynuly. Je tu 

také termální potok, asi o 50 km dále, kde mečovky bývaly. 

Nechali  jsme  tam  přes  noc  pasti,  ale  žádná  mečovka  se 

nechytila.

Těch asi 200 ryb, co jsme dovezli, se má dobře a dělají to, 

co molly mají ve zvyku – žerou a rozmnožují se. Je mezi nimi 

jen 10 % samců, kteří jsou robustnější a živější než ti, co se 

nabízejí  v  obchodech.  Právě  jsem  vyzkoušel  nějaké  odlovit 

z  akvária a můžu prohlásit, že rychlejší molynézie jsem ještě 

nikdy neviděl!

živorodky
Přeloženo se souhlasem autora z:
[1] www.aquarticles.com  

[2] www.nzfreshwater.org – NZ Native Freshwater Fish Society 

kontakt na autora: david@mti.net.nz
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ŽIVORODKA SKLOVITÁ – QUINTANA ATRIZONA HUBBS, 1934

Norbert Dokoupil

Ideálnym druhom živorodých rybiek do malého  akvária 

je  živorodka sklovitá. Po skúsenostiach s ňou by možno bolo 

presnejšie  formulovať  úvodnú  vetu  naopak  –  živorodka 

sklovitá nie je vhodná do väčšieho akvária. 

Jej domovinou je Kuba. Prvým lovcom pre vedecké účely 

spočiatku  pre  svoje  malé  rozmery  prekĺzla  okami  lovných 

sietí.  Keď ju neskôr  náhodnou chytili  do siete  s  hustejšími 

okami,  bola  považovaná  za  mláďatá  iného  druhu.  Autor 

prvého vedeckého opisu, americký ichtyológ C. L. Hubbs [6] 

spomína,  že  sa  to  podarilo  až  lovcom  okrasných  rýb  pre 

akváriové účely roku 1934 (?). Tak sa stalo, že vedecký opis 

vznikol pomerne neskoro.

V časovej chronológii je pozoruhodné, ako poznamenáva 

Hubbs [6], že americkí akvaristi druh poznali už pred rokom 

1934. (Zmieňuje sa, že La Torre druh pomenoval v r. 1933. 

Opísaný  a  zobrazený  bol  v  akvaristickej  publikácii  Petersa 

z  r.  1934) Autorom pomenovaní Eptomaculata lara a Limia 

eptomaculata lara, ktoré JACOBS vo svojej monografii živo-

rodiek 1969 [9] priraďuje k synonymám Q. atrizona, má byť 

Troemner (1933). Keďže Hubbs by podľa práva priority musel 

jestvujúce  pomenovania  niektorého  autora  akceptovať,  jed-

nalo  sa  zrejme  o  pomenovania  neplatné  (nomen  nudum).  

Je  tiež možné, že údaj Jacobsa je mylný.

Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa" 

–  normálne  sfarbenie. (Foto: Norbert Dokoupil)

Rozšírenie

Okolo  pôvodného  rozšírenia  sú  taktiež  isté  nejasnosti. 

Hubbs, ktorému poslali na určenie rybky z chovu Everglades 

Aquatic Nursery, dlho váhal stanoviť územné rozšírenie v prí-

rode bez ďalšieho prieskumu. Napokon iba podľa informácie 

rozhodol, že terra typica je okolie Havany na západe ostrova 

a  na východe v blízkosti prístavného mesta Baracoa. 

Napriek  tomu,  že  výskyt  na  východ  od  Havany  nebol 

dodnes potvrdený (!), bola táto nesprávna informácia až do-

nedávna  nekriticky  opisovaná  z  publikácie  do  publikácie. 

Medzi uvedenými lokalitami je vzdušnou čiarou vzdialenosť 

okolo 650 km (nie ako uvádza Jacobs v citovanej monografii: 

„Type locality je Baracoa v tesnej blízkosti Havany“). 

Hykeš [7] uvádza dve lokality: podľa mexického zberateľa 

rýb Lara v susedstve Havany a podľa Innesa [8] na Isla de 

Piños (dnešný Isla de la Juventud – Ostrov mládeže). 

Oveľa neskôr (1958) dokázal RIVAS [13] prítomnosť nie-

koľkých jedincov, sporadicky nájdených v malých jazierkach 

v  južnej drenáži Sierra de los Organos a Isla de la Juventud, 

teda  opäť  na západe  ostrova.  Na  historických lokalitách sa 

však druh niekoľko desaťročí nepodarilo opätovne nájsť. Dlhý 

čas bol preto považovaný za pravdepodobne vyhynutý. 

Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa". Počet a tvar 

pasikov je pri samiciach individuálne rozdielny.

(Foto: Norbert Dokoupil)

Výskyt

Našťastie  sa  roku  1977  podarilo  kubánskym  biológom 

objaviť na Isla de la Juventud (tj. území uvedenom Innesom 

a  Rivasom) novú populáciu  v  Laguna  la  Jicotoa  (Punta  de 

Oeste). Súčasné známe rozšírenie sa teda nachádza v západ-

nej oblasti Kuby, ale pravdepodobne iba na jedinej uvedenej 

lokalite.  Dodajme,  že  i  túto  lokalitu  musíme  interpretovať 

s  istou rezervou. V posledných rokoch sa cez Kubu prehnalo 

niekoľko silných tornád. Je možné, že ovplyvnili aj rozšírenie 

druhu a v súčasnosti je situácia úplne iná.

Výnimočnosť druhu potvrdzuje aj skutočnosť, že od prvé-

ho  vedeckého  opisu  je  dodnes  monotypickým  druhom  (je-

diným príslušníkom rodu).  Je tiež  vzácne, že žiadny expert 

druh  (našťastie)  nepremenoval  a  Hubbsovo  pomenovanie 

vydržalo 70 rokov. Drobné „kozmetické” úpravy nastali iba vo 

vyšších taxonomických jednotkách. 

Z  pôvodného  Hubbsovho  začlenenia  do  podčeľade 

Gambusiinae,  tribu  Heterandriini,  bol  druh  neskôr  vyňatý 

z  podčeľade  Gambusiinae  a preradený do tribu Girardinini. 

Novšie  navrhujú  Lucinda  a  Reis  [10]  v  novej  klasifikácii 

Poeciliinae jeho zaradenie (spolu so ďalšími siedmimi druh-

mi) do tribu Poeciliini Bonaparte, 1831.
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Etymológia

Nezvyčajné  rodové  pomenovanie  quintana (lat.)  značí 

patriaci  piatemu.  Vzťahuje  sa  na  originálnu  štruktúru  pia-

teho lúča gonopódia. Druhový názov atrizona (lat.) – dymovo 

čierne opásaný – sa vzťahuje na kresbu tela. 

Prvé skúsenosti

Podľa OLIVY [12] sa živorodka sklovitá dostala do akvárií 

českoslovenkých  akvaristov  prvý  raz  pred  rokom  1939. 

V  priebehu II. svetovej vojny (1939-1945) však vyhynula. 

Akvaristi poznajú to nástojčivé nutkanie získať vzácnu no-

vinku. Nuž i vo mne vzplanula túžba stoj čo stoj po polstoročí 

znova objavenú raritnú živorodku čo najskôr získať. Pomocou 

kontaktov a priateľskej pomoci som vo februári 1978 rybky 

z  Kuby dostal. 

Moja radosť bola spočiatku obrovská, ale o to väčšie bolo 

rozčarovanie  neskôr.  Pokým  napr.  rakúski  priatelia  ani 

nechceli veriť, že dáky akvarista v socialistickom tábore tento 

„vyhynutý“  druh  skutočne  má,  boli  nesmierne  prekvapení 

a  nadšení,  keď  som  im  rybky  zaslal.  Ľadová  sprcha  však 

prišla  od  slovenských  chovateľov,  ktorí  (ako  pri  raritách 

už  viac  razy  predtým)  prejavili  absolútnu  ignoranciu.  Iba 

vďaka  odlišnému  postoju  k  novinkám  za  dnešnými  hrani-

cami som roku 1980 získal ďalšie jedince pre oživenie chovu 

od známeho chovateľa p. Vajdáka z Otrokovíc. O chove a od-

chove som informoval v zahraničnej literatúre [2,3]. Akvaristi 

z  vtedajšej  NDR  získali  pravdepodobne  prvé  rybky  (mylne 

označené ako Cnesterodon decemmaculatus), z výstavy akva-

ristickej organizácie v Karlových Varoch roku 1981. 

Baruš  [1]  uvádza  bez  bližšej  špecifikácie,  že  spolu 

s  ďalšími  živorodkami  priviezol  do  Ústavu  pre  výskum 

stavovcov ČSAV v Brne (ktorého bol vtedy riaditeľom) z Kuby 

aj  5  ks  živorodky  sklovitej.  Je  bežnou  praxou  svetových 

vedeckých  pracovísk,  že  nadbytočné  rybky  z  laboratórneho 

chovu ochotne poskytujú záujemcom. Súdruh akademik však 

sebecky  zakázal  brnenskému  akvaristovi  p.  Váňovi,  ktorý 

všetky druhy pre jeho inštitút choval, akékoľvek ďalšie šíre-

nie  nepotrebných  rybiek.  Radšej  nechal  vzácny  kompletný 

sortiment endemitných kubánskych živorodiek vyhynúť. 

Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa". Počet a tvar 

pasikov je individuálne rozdielny. (Foto: Norbert Dokoupil)

Tvar a sfarbenie

Veľkosť samčekov je okolo 20 mm, samičiek 40 mm. Telo 

je zo strán stlačené a najmä pri samčekoch, okrem striebristej 

brušnej oblasti, sklovito priesvitné. Jednotlivé stavce chrbtice 

a plynový mechúrik sú dobre viditeľné. Táto priehľadnosť sa 

ukázala ako problém pri fotografovaní sfarbenia tela.

Sfarbenie oboch pohlaví je žltkasté až olivové, pri bočnom 

osvetlení s belasým leskom. Na bokoch je 2-7 (pri samičkách 

až 10) nerovnako veľkých kolmých pásikov a bodka pri koreni 

chvostovej plutvy. Počet pásikov je, okrem iného, závislý na 

veku  rybky.  Ich  intenzita  je  premenlivá  tiež  podľa  nálady. 

Vyskytujú  sa  aj  jedinci  s  chybnou kresbou.  Plutvy  sú  číre. 

Chrbtová je obrúbená čierne a má pri  koreni mesiačikovitú 

škvrnu. Vonkajšie hrany brušnej a ritnej plutvy samičiek sú 

žiarivo belasé.

Gonopódium samčekov je  veľmi dlhé a ukončené nadol 

ohnutým háčikom. Pre chytanie je preto miesto sieťky lepšia 

sklenená  odchytka  („fajka“).  Predídeme  tak  zachytávaniu 

gonopódia do jej ôk a prípadnému poškodeniu rybiek tkani-

vom  sieťky.  Štruktúra  gonopódia  je  pomerne  jednoduchá, 

avšak  oproti  iným  živorodkám  má  niekoľko  segmentov 

otočených doľava. Preto je 90 % erekcií ľavých [15]. Ku kopu-

lácii dochádza, ak je samička v pohybe.

Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa" – gonopódium.

(Foto: Norbert Dokoupil)

Chov

Chov sa darí iba v monokultúre. Používame malé akváriá 

s  objemom  10  až  30  litrov.  Prax  ukázala,  že  vo  väčších 

akváriách sú, aj  pri  kŕmení 3x denne, po čase podvyživené. 

Je  to tým, že vo väčšej nádrži sa pri väčšom pohybe zvyšuje 

potreba  prísunu  energie,  a  keďže  žerú  pomerne  málo,  sú 

permanentne čiastočne hladné. Odborníci hovoria, že vo vý-

žive sa zúžil pomer dávky záchovnej a produkčnej.

 S kŕmením sú vôbec mierne problémy. Živorodka sklovitá 

je jeden z mála druhov, ktorý obligátne artémie žerie nerád. 

Osvedčila sa „červíkovitá“ strava – mikry, grindal, rozstrihané 

tubifexy v kombinácii s Tetraphyllom či spirulinou. S obľubou 

hryzkali jemnú zelenú riasu. V sporadických článkoch prvých 

chovateľov sa spomína, že rybky ochotne žerú aj suchú stravu. 

Možno preto, že vtedy mali k dispozícii krmivá zložením bliž-

šie prírodným. S dnešnými som nepochodil.
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Povahovo sú mierumilovné, ale krehké, plaché a zvedavé 

súčasne. Rybky sú aj v monokultúre ľakavé a pri každom vy-

rušení bleskovo miznú medzi rastlinami, aby sa však rovnako 

rýchlo  objavili  na  obvyklom  mieste  kŕmenia.  Vhodné  je 

osadenie nádrže jemnolistými rastlinami. V ideálnom prípade 

s  porastom jemnej zelenej riasy na stenách. 

Voda bežná vodovodná, celkovej tvrdosti 10 až 15 °dHG 

s  pH okolo 7,0. Optimálna teplota 22 až 26 °C. Vyššie teploty, 

resp. trvalý chov pri hornej teplotnej hranici rybky poškod-

zuje. Kondícia, najmä samičiek je vtedy chatrná a nezaplňujú 

sa. Pri pravidelnej výmene 1/4 až 1/3 obsahu raz za 10-14 dní 

nie je potrebné prevzdušňovanie či filtrovanie. 

Rosen a Bailey [14] pre potvrdenie svojej  teórie  osídľo-

vania, podľa ktorej sa niektoré paleo-Poeciliidae mohli dostať 

z  jedného  priestoru  do  druhého  cez  more,  urobili  so 

živorodkou sklovitou pokus. V laboratórnom chove ju chovali 

v  syntetickej morskej vode niekoľko týždňov bez akejkoľvek 

ujmy. V prípade liečenia môžeme teda použiť relatívne vysokú 

koncentráciu soli.

Odchov

S  odchovom  (po  II.  svet.  vojne)  zatiaľ  nie  je  veľa 

skúseností.  V  mojom  chove,  pri  teplote  26-28  °C,  trvali 

intervaly medzi  vrhmi v rozpätí  41 až 45 dní.  Zdá sa, že aj 

intervaly 24-41 dní (priemerne 28 dní) uvádzané Barušom [1] 

svedčia  o  chove  rybiek  pri  vyššej  teplote.  Je  pozoruhodné, 

že  pri  druhu  zvyknutom  v  domovine  na  relatívne  vysoké 

teploty sa intervaly medzi pôrodmi pri nižšej teplote prekva-

pivo skrátili. Pri 22-25 °C najčastejšie na 28 až 30 dní. Bežne 

je to naopak – vyššia teplota, kratšie intervaly.

Dospelí  jedinci  si  mláďatá  vôbec  nevšímajú,  preto  stačí 

umiestniť do akvária húštinku jávskeho machu (Vesicularia 

dubyana) a  na hladinu mrvku (Riccia).  Keďže jávsky mach 

rýchlo  okysľuje  vodu,  sledujeme  pravidelne  pH.  Narodené 

mláďatá potom kvôli kontrolovanému kŕmeniu odlovujeme. 

Mláďatá  merajú  5-6  mm,  sú  nápadne  štíhle  a  veľmi 

plaché. Ich veľkosť sa zväčšuje s rozmermi samičky. V jednom 

vrhu býva  3 až  20 mláďat,  pričom  ich  počet  nie  je  závislý 

na  veľkosti samičky. Pôrod je ukončený maximálne za štyri 

hodiny. Tvrdenie Jacobsa [9]: „Mláďatá uzrú svetlo sveta jed-

notlivo  v  odstupoch  viacerých  hodín,  rozdelených  do  rady 

viacerých dní“ je úplne scestné.

Americkí  vedci  uvádzajú,  že  druh  nepatrí  medzi  super-

fetátorov.  To  potvrdzujú  od  samého  začiatku  aj  akváriové 

chovy.  Nie  je  preto  možné  súhlasiť  ani  s  tvrdením  [16] 

existencie  nepravej,  pre  Q.  atrizona dokonca  typickej, 

superfetácie. 

Staršie  pramene  sa  v  počte  narodených  mláďat  roz-

chádzajú.  Hykeš  uvádza  8-30,  nemeckí  autori  (Frey  [4,] 

Jacobs [9], Sterba [17] – 35-40, a napokon Baruš 3-27.

Mláďatá  potrebujú  dobré  kŕmenie  živou  prachovou 

potravou  (núdzovo  artémiami)  a  mikrami.  Pri  kŕmení 

suchými  preparátmi  neprežijú  ani  prvý  týždeň.  Ich  rast  je, 

s  istými výkyvmi, rýchly. 

V  3.  mesiaci  je  väčšina  samčekov  pohlavne  dospelá. 

V  4.mesiaci  (pri  nižšej  teplote  v  5.-6.  mesiaci)  sú  samičky 

gravidné. 

Viedenský  špecialista  na  živorodky  p.  H.  Stefan,  ktorý 

dostal rybky z môjho chovu, napodiv tvrdí, že prvé mláďatá 

môžeme  očakávať  od  samičiek  až  vo  veku 10-12  mesiacov. 

Pôrody  v  priemerných  intervaloch  28  dní  prezrádzajú,  že 

rybky choval pri 22-25°C [11]. Jeho poznatky dokumentujú, 

aké odlišné skúsenosti sa môžu vyskytnúť v rozdielnom chove 

rovnakého materiálu.

Uvedené  chovateľské  poznatky  sa  vzťahujú  na  rybky 

z  prírody a 11 akváriových generácií. Je možné, že dlhší čas 

adaptované  akváriové  populácie  sa  budú  správať  mierne 

odlišne.

Ako kuriozitu uveďme, že anglický akvarista Jack Hems 

[5]  skrížil  živorodku  sklovitú  s  červenou  platou  (Xipho-

phorus  maculatus).  Potomstvo  tohto  kuriózneho  kríženia 

bolo  lososovo  ružové  s  typickou  kresbou  bokov  Quintana 

atrizona.  Napriek  medzirodovému  kríženiu  boli  kríženci 

plodní.  Škoda,  že  ďalší  chov  krížencov  prerušil  začiatok 

II.  svetovej  vojny.  Nedalo  mi  neskúsiť  zopakovať  takéto 

kríženie. Žiaľ, ani samce plat,  ani samce živorodky sklovitej 

neoplodnili  partnerky,  a  tak  pokusy  o  kríženie  ostali  bez 

výsledku. 

Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa" – čierna škvrna 

je  farebnou anomáliou. (Foto: Norbert Dokoupil)

Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa" 

–  sfarbenie  v  strese. (Foto: Norbert Dokoupil)
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Quintana atrizona "Laguna la Jicotoa".

(Foto: Norbert Dokoupil)
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IKANPEMBURU (5): TERENGGANU, MALAJSIE

Zhou Hang

22.-25. červenec 2004

Stát Terengganu je dobře známý kvůli jezeru Kenyir, což 

je ve skutečnosti malajský největší rybník. Měl jsem se tam 

možnost  už  podívat  na  čtyřdenní  „loveckou“  výpravu  za 

rybami, ale nakonec naše skupinka změnila původní plány a 

vydala se do Johoru. Ono je vlastně Terengganu od Singapuru 

dost daleko.

Asi  týden  nebo  dva  před  plánovaným  odjezdem  jsem 

zavolal  svému příteli  Zaharovi do Kuala Terengganu, abych 

s  ním probral moje představy.  Velmi rychle  jsme si udělali 

časový  plán.  Mým  hlavním  cílem  pro  tenhle  výlet  byl 

zatím  nepopsaný  druh  bojovnic  z  Terengganu...  Jedním 

z  charakteristických znaků tohoto druhu je, že proužkovaný 

vzor  na  ocasní  ploutvi  je  možné  vidět  i  u  samic!  To  je 

v  druhové skupině  pugnax unikátní.  Ryba je  v současnosti 

známá z horských toků. Když jsem se o ní zmínil Zaharovi, 

navrhnul,  že  bychom  mohli  zkusit  jedno  místo  nedaleko 

Kuala Terengganu.   

Takže  jsem  nápad  s  touhle  cestou  předložil  svému 

kamarádovi  –  Azmi  vlastní  akvaristiku,  která  je  speciali-

zovaná na malé druhy ryb. Možná proto, že jsem mu o tom 

vykládal  velmi nadšeně,  za chvilku už v tom jel  se mnou a 

chystali jsme se na cestu společně. 

22.  července  jsme  s  Azmim  vyrazili  brzo  ráno.  Nejdřív 

jsme jeli do hlavního města Malajsie, Kuala Lumpur. Na půl 

cesty jsme minuli Ayer Hitam, lokalitu  Betta bellica a  Betta 

persephone, v rychlosti 130 km/hod!

(Foto: Zhou Hang)

Autobus zastavil na jednom z odpočívadel u Yong Peng. 

Před  restaurací  je  tu  mělká  nádrž,  ve  které  plave  několik 

obrovských Arapaima gigas.

   (Foto: Zhou Hang)

Vzali  jsme  to  pořádnou  oklikou,  protože  jsem  se  chtěl 

podívat do antikvariátu kousek od autobusového nádraží, kde 

jsem při poslední návštěvě viděl moc zajímavé knihy. Potom, 

co jsem tam ukořistil knihu, jsme se přesunuli do Kuantanu 

na východním pobřeží Malajsie. V Kuantanu jsme přestoupili 

na autobus do Kemamanu. Když jsme tam dojeli, bylo už půl 

dvanácté v noci!  

Další  den – 23.  července – byl  pátek,  což je  v muslim-

ských  státech  obdoba  neděle;  přítel  Zahar  nás  ráno  čekal 

dole  v hotelové hale. Během snídaně jsme rozebíraly detaily 

ohledně lokality, kam jsme se ten den chystali. Vydali jsme se 

na cestu ve čtvrt na devět. Cestou autem západním směrem 

jsme se poprvé zastavili na stanovišti, typickém pro bojovnice. 

  (Foto: Zhou Hang)
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Bylo to v pralesnaté části. Protékal tam o kousek dál malý 

potok s černou vodou.

Tohle  je  bližší  záběr.  V  takových  biotopech  se  často 

nacházejí  červené  trpasličí  bojovnice,  schovávající  se  pod 

napadanými listy.

 (Foto: Zhou Hang)

 

Přesto  na  téhle  lokalitě  moc  ryb  nebylo.  Praj  jsem  se 

s  vodou  a  bahnem  asi  10  minut,  ale  ulovil  jsem  jen  dvě 

mřenky  Lepidocephalichthys sp.  Už  jsem  vážně  přemýšlel, 

že  ta  bažina je  asi  nějak  znečištěná,  a  chtěl  jsem to vzdát. 

Ale  Azmi najednou vykřikl:  „Hej,  copak je tohle?“ Upaloval 

jsem  k  němu  a  podíval  se.  Bingo!  Byla  to  Betta tussyae! 

Podíval  jsem  se  na  hodinky,  8:45.  Šlo  to  zkrátka  až  příliš 

hladce, vždyť jsme se ještě ani pořádně nerozjeli!      

Krásný samec Betta tussyae z jižního Terengganu:

 (Foto: Zhou Hang)

Pokračovali  jsme  v  lovu,  ale  nakonec  jsme  chytili  jen 

13  ryb. Tahle bažina mohla být nedávno zaplavená, mohlo to 

ryby  někam odnést.  Osobně jsem doufal,  že  bychom mohli 

najít nějaké  Betta waseri a  Parosphromenus nagyi. Nalovil 

jsem  je  už  v  jižním  Pahangu,  ale  chtěl  jsem  vědět,  kde  je 

hranice výskytu mezi Betta pi & Parosphromenus paludicola 

versus Betta waseri & Parosphromenus nagyi.     

No  ale  aspoň  jsme  potvrdili  tuhle  lokalitu,  myslím,  že 

Zahar ji v budoucnu ještě podrobně prozkoumá.

Tohle je ta zmiňovaná mřenka Lepidocephalichthys sp.:  

 (Foto: Zhou Hang)

Posunuli  jsme  se  dále  a  dojeli  jsme  k  velmi  podobné 

lokalitě.  Zkusili  jsme  se  tam  vrhnout,  ale  jak  vidíte,  Azmi 

neměl zrovna ten správný úbor :-) Tenhle pandanový porost, 

který je typický pro bažinatá místa (a je to samozřejmě taky 

důležitý indikátor mokřadů), je hotový zabiják!

 (Foto: Zhou Hang)

Zahar  měl  taky  krátké  rukávy,  takže  oba  dva  utrpěli 

komáří  kousance.  Ale  jeden jako druhý  se dokázali  s  divo-

činou pořádně poprat!!! Boleh! 

 (Foto: Zhou Hang)
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Náš původní  plán byl  hledat  celý  den ryby  v  jižní  části 

regionu. Ale teď to vypadalo tak, že máme celý den na něco 

jiného! Takže jsme se po pobřežní dálnici přesunuli na sever. 

A někde u města Dungun nás Zahar vzal na velmi zajímavý 

potok  s  černou  vodou,kde  byla  krásně  vitální  populace 

Cryptocoryne affinis! 

 (Foto: Zhou Hang)

Bližší  pohled na kryptokoryny. Bohužel  jsem nedokázali 

najít žádné květy.

 (Foto: Zhou Hang)

Notopterus notopterus. Tohle je poprvé, co se mi poštěs-

tilo vidět tuhle rybu v přírodě. 

 (Foto: Zhou Hang)

Channa lucius. O  tomhle  druhu  jsem  slyšel,  že  mezi 

hadohlavci chutná nejlépe! 

 (Foto: Zhou Hang)

Luciocephalus pulcher. Jeden z divokých predátorů, kteří 

se tu vyskytují. Nicméně je to dost plachý druh.

 (Foto: Zhou Hang) 

Nemacheilus selangoricus:

 (Foto: Zhou Hang)

Cyclocheilichthys apogon:  

 (Foto: Zhou Hang)
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 Rasbora myersi: 

 (Foto: Zhou Hang)

Další  ryby,  které  jsme  v  tomhle  potoce  nasbírali,  jsou: 

Nandus  nebulosus,  Systomus  banksi,  Pristolepis  fasciata,  

Rasbora einthovenii, Trichopsis vittata etc.  

Azmi  také  nachytal  několik  pijavic.  Rychle  jsem z  vody 

vycouval, protože z útoku pijavic mám opravdové trauma.

 (Foto: Zhou Hang)

Zahar nás potom vzal na jeden mokřad, který nebyl daleko 

od  pobřeží.  Během  období  dešťů  tam  nacházel  spoustu 

Parosphromenus paludicola. Ale když jsme se tam teď dostali 

my, bylo to místo kompletně vyschlé.

(Foto: Zhou Hang)

Chodili  jsme  okolo  a  doufali  jsme,  že  najdeme  nějaké 

louže  se  zbylou  vodou,  ale  marně.  Podle  vegetace  na  tom 

místě  jsem usoudil,  že je asi zaplavované jen velmi krátko-

době. Při záplavách se sem potom dostanou ryby z okolí.

(Foto: Zhou Hang)

Později během dne jsme navštívili další bažinu. Evidentně 

byla  zatopená  den  nebo  dva  předtím.  Na  tomto  stanovišti 

jsme  nalovili  nějaké  Betta imbellis. A  už  zase  byla  rybí 

populace nízká. Voda byla teplá, v takových podmínkách se 

dají najít jen ryby skupiny  Betta splendens nebo typu  Betta 

edithae, které jsou extrémně odolné!  

(Foto: Zhou Hang)

Azmi v akci... no, vypadá jako atrapa, co víc můžu říct?

(Foto: Zhou Hang)   
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Cestou do Terengganu jsme si udělali zastávku a vychut-

nali jsme si velmi slavné místní jídlo, Keropok Lekor, což je 

něco  jako  rybí  koláč.  Zrovna  tenhle  kousek  nevypadá  moc 

vábně! Ale chutná skvěle. Mám raději ty pořádně vysmažené. 

(Foto: Zhou Hang)

Když  jsme  dorazili  do  Terengganu,  ukázalo  se,  že  dům 

našeho  kamaráda  Zahara  není  ani  15  metrů  od  nádherné 

terengganské pláže!!! 

(Foto: Zhou Hang) 

Tenhle chlápek prostě nemohl odolat!!! 

(Foto: Zhou Hang)

Ten večer jsme si pochutnali na vynikajícím místním jídle 

kousek od přístaviště lodí plujících na ostrov Redang. 

24. července. Zahar a jeho kolega si vzali den volna, takže 

jsme brzo ráno mohli zase vyrazit. Nejdřív jsme se podívali 

na  lokalitu Betta pi, která leží západně od Kuala Terengganu. 

Byl to nádherný rašelinný mokřad s černou vodou.

(Foto: Zhou Hang)

Voda byla čistá a teplá. Normálně jsou znečištěné bažiny 

hrozně smradlavé,  ale tady bylo celkem příjemné potloukat 

se  okolo.

(Foto: Zhou Hang)

Tohle  je  největší  exemplář  Betta pi,  který  jsme  chytili. 

Ze  Zaharova  akvária  jsem  potom  do  Singapuru  dovezl  tři 

velké jedince. Nalovil je na téhle lokalitě o něco dříve v tomto 

roce. Až později je potom identifikoval jako Betta pi.

(Foto: Zhou Hang)
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Channa marulioides.  Tuhle  rybu  jsme s  sebou vzali  do 

Singapuru. Když vyrostla, ukázalo se, že je to Channa maru-

lioides.

(Foto: Zhou Hang)

Channa micropeltes. Další druh hadohlavce.

(Foto: Zhou Hang)

Clarias batrachus. Zase dravec, který je ale velmi plachý. 

(Foto: Zhou Hang)

U té samé silnice, hned další potok po lokalitě Betta pi, se 

nachází  biotop  Parosphromenus paludicola. Na břehu řeky 

bylo patrné, že je to oblíbené místo divokých prasat. Místní 

lidé je neloví. Víc zvířat znamená víc pijavic! Měl jsem s pija-

vicemi už velmi zlou zkušenost...

(Foto: Zhou Hang)

…  takže  když  jsem  chytil  jednoho  pěkného  samce 

rájovečka,  odjeli  jsme a konečně začal náš lov na hlavní cíl 

této výpravy! Mimochodem, tohle je jediný Parosphromenus 

paludicola, kterého se nám podařilo chytit.

(Foto: Zhou Hang)

Cestou na další lokalitu jsme se zastavili v malé restauraci, 

specializované na kari z ryb.

(Foto: Zhou Hang)
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Tohle je  Hampala macrolepidota,  má obrovskou tlamu. 

Čím je ryba větší, tím víc je ostražitá – existuje hodně rybářů, 

kteří se na její lov specializují. 

(Foto: Zhou Hang)

Na  snímku  je  Tor tambroides,  místní  ho  nazývají  Red 

Kelah. Je to chráněný druh. Za kilo masa se platí asi 60 RM a 

většinou  jsou  úlovky  rezervované  pro  VIP  zákazníky.  Ale 

poštěstilo se nám objednat si ho a byl zkrátka vynikající!  

(Foto: Zhou Hang)

Tohle je Probarbus jullieni, který je v CITES, příloha 1!!! 

Dorůstá až metr a půl. Je ohrožený v povodí Mekongu, ale na 

Malajském poloostrově to s ním není tak vážné.

Na  fotografii  je  vidět  mezi  úlovky  také  několik  kusů 

Barbonymus schwanenfeldii.  

(Foto: Zhou Hang)

Rozhodně to byl náš nejlepší kulinářský zážitek z celého 

výletu! Mňam!

(Foto: Zhou Hang)

 

Dost  dlouho  nám  trvalo,  než  jsme  se  dostali  k  lokalitě 

toho nového druhu bojovnic. 

Měl  jsem ale  představu,  jaký typ stanoviště asi  musíme 

hledat, takže jsme ani nijak neplýtvali časem, abychom našli 

ten správný potok.

(Foto: Zhou Hang)
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Než jsme vstoupili do vody a začali s lovem, narazili jsme 

na škorpióna. Velmi mě zaujal, takže jsem se zdržel, abych ho 

vyfotil.

(Foto: Zhou Hang)

Mezitím zbytek výpravy už zkoušel štěstí. Během několika 

minut jsem uslyšel „Mám bojovnici!!!“...  byl to Zahar. Běžel 

jsem k němu, prohlédnout si  malou rybku v sáčku.  Nebyla 

zbarvená, ale na ocase jsem viděl mřížkovaný vzorek! Nikdy 

jsme si nemysleli, že to bude tak snadné...

Stav  vody  byl  hodně  nízký,  takže  se  nám  dobře  lovilo. 

Během 15 minut jsme chytili víc než 20 jedinců. To bylo víc 

než dost!   

(Foto: Zhou Hang) 

Azmimu se předtím nepovedlo chytit žádného rájovečka, 

tak si to tady vynahradil.  Ulovil  nádherného dominantního 

samce. 

(Foto: Zhou Hang)

Parametry vody: 26,4 °C (měřeno asi v 15 hodin), pH 6,5.

(Foto: Zhou Hang)

Tohle je největší ulovený jedinec, měřil okolo pěti cm. Ve 

srovnání s ostatními byl tohle rozhodně dominantní samec. 

Získali jsme také dva samce, kteří měli v tlamce jikry; ti měřili 

asi 4 cm.

(Foto: Zhou Hang)

Samice:

(Foto: Zhou Hang)

Hemirhamphodon pogonognathus. Taky  jsme v  tomhle 

potoce ulovili Systomus banksi.

(Foto: Zhou Hang)
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Azmi nám předvedl umění zacházet se škorpiónem. 

(Foto: Zhou Hang)

Zakončili jsme to tu a přesunuli jsme se na jiné místo, kde 

jsme si zaplavali v horském potoce. Bylo to docela příjemné, 

smýt ze sebe všechno bahno. 

(Foto: Zhou Hang)

 Ale nic naplat, jsem přece jen rybář... a chytil jsem tady 

Mastacembelus unicolor.

(Foto: Zhou Hang)

Na oslavu úspěchů jsme si dali duriany. Mňam!

(Foto: Zhou Hang)

Poslední  den  v  Terengganu  jsme si  s  Azmim  užili  jako 

relaxaci na ostrovech Kapas a Gemia. 

(Foto: Zhou Hang)

Jeli  jsme tam  šnorchlovat,  ale  řekli  nám,  že  to  není  ta 

správná doba... 

(Foto: Zhou Hang)
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Pláž na ostrově Kapas. Prošli jsme se a viděli jsme ve vodě 

jen málo turistů.

(Foto: Zhou Hang)

Voda je tu pořád považovaná  za neznečištěnou. Je mno-

hem čistší, než na ostrově Tioman v Johoru.

(Foto: Zhou Hang)

Šnorchlovací  výlet  jsme  si  přese  všechno  užili,  náš 

průvodce  nás  vzal  na ostrov  Gemia,  kde má být  prý  méně 

medúz. Tenhle ostrov je soukromý, patří jedné z terenggan-

ských královských rodin. 

(Foto: Zhou Hang)

Medúz bylo sice méně, ale i tak...

(Foto: Zhou Hang)

Rezort se také stal dočasným domovem maličkých moř-

ských želviček.

(Foto: Zhou Hang)

Skvělý parťák na cesty! Azmi, víš, co tím chci říct.. haha :-) 

(Foto: Zhou Hang)
recenzie

Azmi potom pokračoval na sever do Kota Bharu, překročil 

hranici do Sungai Golok a nasedl na autobus do Bangkoku, 

kde  se  setkal  s  naším  kamarádem  labyrintkářem,  Nonnem 

Panitvongem. Já jsem musel jet nočním autobusem zpátky do 

Singapuru, kde jsem teprve nasedl na letadlo a vydal  se za 

kamarády, protože s mým pasem nemůžu do Thajska vstoupit 

po zemi. Takže v Bangkoku jsem se zase sešli a vydali se na 

naší cestu po jižním a středním Thajsku...
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GARNELENFIBEL – SÜSSWASSERGARNELEN FÜR 
ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE
Carsten und Frank Logemann – 2007 – Dähne Verlag

Norman Durný

Kniha Garnelenfibel ma zaujala už dávno pred jej samot-

ným vydaním vydavateľstvom Dähne, nakoľko v odborných 

akvaristických časopisoch na ňu bola celkom slušná reklama 

a  samotná kniha má oku lahodiacu obálku. 

Knihu som si po jej  vydaní ihneď objednal  a s napätím 

som  na  ňu  čakal  necelé  dva  týždne.  Prílišné  prekvapenie 

som  v  obchode,  kde  som si  bol  knihu  vyzdvihnúť,  nezažil. 

Čakala ma knižka približne formátu A5 v tvrdej väzbe, tlačená 

celofarebne na kvalitnom kriedovom papieri. Darmo, nemec-

ká kvalita tlače sa nezaprie (aj keď samotná tlač prebiehala 

v  Českej republike).

Po prvom rýchlom prelistovaní na mňa však začal pôsobiť 

skôr obsah ako prevedenie. Knižka má približne 90 strán, no 

po odrátaní úvodných obrázkov, predslovu, obsahu a počet-

ných celostranových reklám  ostáva na to najdôležitejšie sotva 

80 strán, čo by nebolo stále najhoršie. Za obrovské plytvanie 

považujem najmä to,  že  tieto  stránky  sú využité  pre text  a 

obrázky ledva na 60%, zbytok tvoria prehnané nevyužité biele 

okraje a plochy.

Zo samotného obsahu knihy sa dozviete v krátkom úvode, 

„čo sú to  krevety“.  Ďalšia,  najobsiahlejšia  časť  knihy je  ve-

novaná predstaveniu niekoľkých najznámejších druhov s uve-

dením ich komerčných názvov v nemčine, ako aj latinských 

názvov platných v čase vydania knihy.

Jednotlivé  predstavenia  vám  dajú  prehľad  o  vzhľade, 

prípadných  farebných  varietách  a  základných  nárokoch  na 

chov. 

Druhá, všeobecná časť knihy je venovaná chovu a opatere 

kreviet.  Stručne  sú  spomenuté  základné  nároky  na  chov, 

potrebné technické a netechnické vybavenie akvárií,   kŕme-

nie,  správanie sa kreviet  a ešte stručnejšie riziká a choroby 

spojené s chovom kreviet.

Z  podnadpisu  knihy  –  Sladkovodné  krevety  pre 

začiatočníkov a pokročilých – by som jednoznačne odstránil 

slovo pokročilých. Kniha je písaná veľmi povrchne, v podstate 

„komerčne“, takže okrem úplných začiatočníkov v nej nenájde 

nikto nič odbornejšie.
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Na  záver  by  som  však  vyzdvihol  ilustráciu,  grafické 

spracovanie  a  samotné  fotografie,  ktoré  sú  veľmi  dobré  až 

vynikajúce.  Fotografie  sú  detailné  a  vystihujú  veľmi  dobre 

jednotlivé druhy kreviet.  S fotografiami okrem bratov Loge-

manovcov  pomohli  aj  C.  Lukhaup  a  F.  Bittner.  Samotné 

ilustrácie  „lorda  Shrimbee“  sú  od  autorov  knihy  a  oslovia 

najmä mladších začiatočníkov.

Knihu  by  som  odporúčil  tým,  čo  naozaj  len  začínajú 

s  chovom  kreviet,  pre  ktorých  poskytne  rýchly  prehľad 

v  najznámejších a najčastejšie chovaných druhoch kreviet a 

dozvedia  sa  z  nej  základy  pre  úspešný  chov  v  okrasných 

akváriách. 

Keďže  je  kniha  písaná  v  nemčine  a  nie  príliš  odborne, 

určite poskytne dobrý štart pre deti  a mládež pre osvojenie 

niektorých slovíčok, ktoré im pomôžu neskôr,  keď sa začnú 

venovať aj  odchovu, prípadne vzácnejším druhom kreviet  a 

bezstavovcov, o ktorých je väčšina európskej literatúry práve 

v nemčine.

Kde nakupovať: 

V Nemecku a Rakúsku bežne v kníhkupectvách 

a ZOO obchodoch:             15,- EUR

Na Slovensku v lepších kníhkupectvách na objednávku: 

       cca 620,- SK

Internetové kníhkupectvá:                       15,- EUR + poštovné

Jazyk:            nemecký

Hodnotenie:                  2,5/5
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Tešíme sa na stretnutie s vami, akvaristkami a akvaristami, 
na niektorej z blížiacich sa akcií. Tá najlepšia bude samozrejme 

Akvaristická jeseň v Bratislave 6.-7. októbra :-)

Členovia KLUBu.AKVA.SK sa ale chystajú navštíviť aj viaceré iné podujatia. 
Ak sa vám nepodarí aktívne sa zúčastniť, 

o dva mesiace si môžete prečítať reportáže v 8. čísle Akvária! 

Peknú akvaristickú jeseň vám želá KLUB.AKVA.SK.


