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Akvárium, číslo 27 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
jako by to bylo teprve včera, co jsem Vás z tohoto místa

naposledy oslovovala. Čtyři roky pauzy, odpočinku, zkušenos-
tí a života uběhly – a Akvárium je zpátky. Žádný zbrusu nový
projekt; nechceme začínat s čistým štítem, znovu a lépe, dělat
tlustou čáru za minulostí... Nikoli, hlásíme se ke starému
dobrému Akváriu se vším všudy. To také znamená, že všichni
lidé, kteří jakkoliv přispěli ke vzniku předchozích čísel, mají
svůj podíl i na tomto pokračování a my navazujeme na jejich
práci.

A přesto najdete v obnoveném Akváriu spoustu změn.
Nový je téměř celý tým, který ho pro Vás připravuje. Časopis
už nevydává klub.akva.sk a nezaštiťuje ho ani žádná jiná
organizace, spolek či firma. Prostě se několik lidí zcela nefor-
málně dohodlo, že dělat časopis pro akvaristy má smysl.
Akvárium už také není možné označovat za „ten slovenský
časopis“, ale vazby se slovenskými přáteli v žádném případě
přetrhat nechceme a pevně věřím a doufám, že časopis bude
nadále vnímaný jako československý. Ostatně takový je i náš
tvůrčí kolektiv.

Co se týká obsahu, přidali jsme několik nových rubrik –
zatím  Opravník Akvaristických Omylů a doufejme poutavý
pohled do  Historie; další novinky budou postupně následo-
vat. Chceme psát opět o všem, co by Vás mohlo zajímat – teď

mě napadá, že by  Akvárium mohlo mít podtitul almanach

zvídavého akvaristy :-). Ale zůstaňme raději u časopisu, který

bude vycházet tentokrát už „jen“ čtvrtletně.

I nadále platí, že uvítáme jakékoliv ohlasy z Vaší strany,
jakoukoliv spolupráci, návrhy, podněty, připomínky. Náš tým

není v žádném případě uzavřený a plně soběstačný, věnujte
prosím pozornost našemu webu e-akvarium.cz, abyste zjistili,

kdo jsme a jak se s námi spojit.

Ačkoliv je mi pokaždé velkou ctí, že na tomto místě můžu
za celou redakci promlouvat ke čtenářům, tentokrát se obrá-

tím také opačným směrem a považuju to za privilegium nej-
větší. Být součástí toho, že se pár nadšenců rozhodne věnovat

svůj čas a úsilí, aby něco vytvořili, je nesmírně obohacující
a zároveň zavazující. Aby Akvárium vycházelo, potřebujeme

jeden druhého. A tak věřím, že se navzájem budeme podporo-
vat, tolerovat, učit a společně růst. A že nás to bude bavit

a další se přidají. Děkuju mým parťákům za jejich osobní pří-
stup a přínos a také všem těm, jejichž jméno tu nenajdete, ale

svou dlouhodobou podporou nám dodávají motivaci.

Příjemné počtení a krásné a pokojné svátky!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Rájovčíci roduRájovčíci rodu

ParosphromenusParosphromenus
v přírodě a v péči člověkav přírodě a v péči člověka
Pavel Chalopka

V současné době je do rodu Parosphromenus zařazeno
20 druhů a ještě mnohem větší množství blíže neurčených

populací. Jedná se o jedny z nejmenších labyrintek, které se
ovšem od ostatních labyrintek v některých aspektech zásadně

odlišují. Když slyšíme o labyrintkách, většina akvaristů si
představí mělkou, stojatou, často silně znečištěnou vodu s vy-

sokou chemickou spotřebou kyslíku, ve které většina přísluš-
níků tohoto podřádu dokáže žít jen díky notoricky známému

orgánu. Přestože rájovčíci disponují plně vyvinutým a zcela
funkčním labyrintem, vlastně ho vůbec nepotřebují, protože

žijí v tekoucí a dobře prokysličené vodě. 
V akváriu jsou rájovčíci rodem pro opravdové hobby cho-

vatele, svými nároky předurčeným ke komerčnímu neúspě-
chu. Jejich adaptace na extrémní životní podmínky s sebou

nese mnoho zajímavých projevů, jsou mimořádně atraktivně
zbarvení a vzhledem k vysokému stupni ohrožení všech dru-

hů a populací je nezbytné snažit se přispět k jejich zachování
alespoň v péči člověka. 

Jak to vypadá v přírodě 

Zástupci rodu Parosphromenus se v přírodě vyskytují
na Malajském poloostrově, Sumatře, Borneu a na některých

ostrovech Riau. Typické lokality výskytu představují potoky
a říčky, které vytékají z močálů nebo jen z pralesní půdy

v primárním deštném pralese poté, co voda poměrně dlou-
hou dobu prochází silnými vrstvami tlejícího organického

materiálu. Je důležité si uvědomit, že vrstvy tohoto materiálu
jsou obrovským rezervoárem vody, a tak ani v období sucha

se parametry vody na lokalitách významně nemění, jen je jí
poněkud méně než v období dešťů. Díky své dlouhé cestě ve

stínu pralesa je voda chladnější, než bychom čekali, dobře
prokysličená a naprosto čirá. 

Společným znakem těchto toků jsou břehy silně zarostlé
různými druhy trav, kapradin a další vegetace, jejíž listy a vět-

ve přerůstají až do vody. Dno pak bývá pokryto silnou vrstvou
spadaného listí a větví, takže bez ohledu na to, zda se na

konkrétním stanovišti vyskytují submerzně rostoucí vodní
rostliny, je v blízkosti břehů dostatek úkrytů. Právě v těchto

příbřežních zónách najdeme rájovčíky. Tam, kde mají mož-
nost, preferují parosphromeni místa s hlubší vodou a často

je najdeme i v hloubce větší než jeden metr. 

Parosphromenus parvulus, samec se v pozici typické pro

tento druh (hlavou nahoru) snaží zaujmout samičku.

 (Foto: Helene Schoubye)

Barva vody je vzhledem k velkému množství huminových

látek, tříslovin a rostlinných barviv tmavě hnědočervená.
pH se většinou pohybuje okolo 4, ale výjimkou nejsou ani

hodnoty ještě nižší a k hodnotám blížícím se pH 5 stoupá vět-
šinou jen při silných deštích. Současně je pro takové lokali-

ty charakteristická i velmi nízká mineralizace podloží a s ní
spojená nízká vodivost pouhých několik μS. Takové prostředí

je samozřejmě velmi nehostinné a od svých obyvatel vyžaduje
vysoký stupeň adaptace. Vzhledem k minimu živin, malému

množství světla pronikajícího do vody a velmi nízkému pH,
které společně s vysokou koncentrací různých výluhů působí

silně bakteriostaticky, existuje jen minimální prostor pro roz-
voj řas a bakterií, primárních článků potravního řetězce.

Většinu krevetkářů asi překvapí, že se i na takových lokalitách
vyskytují některé druhy sladkovodních krevetek. Ty se živí

dostupným organickým materiálem a posouvají tak živiny
do vyšších článků potravního řetězce. Jejich vývojová stadia

a podle některých pozorování pravděpodobně i vajíčka před-
stavují základní zdroj vysoce výživné potravy pro populace

rájovčíků. 
Charakter prostředí vedl u parosphromenů postupně také

k další adaptaci. Tou je úchvatné třecí zbarvení samců a jejich
specifický způsob imponování samičkám. Kontrastní zbarvení

s intenzivní zelenou, modrou nebo červenou barvou či jejich
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kombinacemi a výrazná iridiscence jsou nezbytným přizpů-

sobením malému množství světla, které proniká do vody.

Samečci, snažící se přilákat samičku do svého teritoria, navíc

zaujímají některou ze tří typických pozic, aby co nejlépe

využili shora dopadající světlo. 

U většiny druhů samec roztáhne všechny nepárové plout-

ve v pozici hlavou téměř kolmo dolů. Zdá se, že tato pozice

umožňuje ukázat pod vodou co nejvíc barev, ale zároveň při

pohledu do vody shora je samec méně nápadný pro případné

predátory, a to navíc jen při pohledu přesně ve směru dopa-

dajícího světla. To by mohlo být důvodem, proč je tato pozice

při imponování v rámci rodu nejrozšířenější. Samci některých

větších druhů se ovšem na hlavu nestaví a imponují samič-

kám jen roztažením ploutví, přičemž se většinou podobně

jako v předchozím případě mírně naklání pod úhlem dopa-

dajícího světla. 

V obou případech samci po ukončení svého představení

zaujmou běžnou pozici a stáhnou ploutve, takže jsou pro pre-

dátory opět prakticky neviditelní. Plavání se staženými plout-

vemi včetně ocasní je typickým projevem samců, kteří se

z nějakého důvodu musí pohybovat ve volné vodě. 

Pro druhy P. ornaticauda a P. parvulus, které díky mírně

odlišné tělesné stavbě, zbarvení a projevům během reproduk-

čního chování stojí v rámci rodu poněkud stranou, je typická

naopak pozice hlavou nahoru navíc doplněná trhavým, hek-

tickým „tancem“ s neustálou změnou pozic okolo samičky.  

Ohrožení

V úvodu článku jsem se již zmínil o tom, že všechny popu-

lace rájovčíků jsou vysoce ohrožené. Primárním důvodem

je neustále pokračující odlesňování spolu s odvodňováním

takto získané půdy. Tato aktivita bývá nejčastěji spojena se

zakládáním plantáží olejových palem, jelikož Indonésie a Ma-

lajsie zaujímají první dvě místa ve světové produkci palmo-

vého oleje. 

Další ohrožení s sebou nese těžba nerostných surovin.

Například P. deissneri je endemitem ostrovů Bangka a Beli-

tung, přičemž ostrov Bangka je jedním z největších světových

středisek těžby cínu a s výjimkou turisticky atraktivních pláží

a již méně atraktivních plantáží olejových palem je vlastně

celý obrovským cínovým dolem. 

Některé druhy rájovčíků se sice vyskytují na rozsáhlejším

území, ale populace z jednotlivých lokalit se vzájemně liší,

a tak zničení každé jednotlivé lokality představuje nenahradi-

telnou ztrátu. I v případech, kdy nedojde k okamžitému zni-

čení lokality, je většinou změna podmínek nad síly populace

a ta postupně pod tlakem větších environmentálních změn

zanikne. 

Jak jedna z lokalit – konkrétně místo zvané Cherating,

které je, nebo dost možná spíše bylo domovem jedné z po-

pulací P. nagyi – vypadala v roce 2007 a jak vypadá dnes po

zásahu dřevorubců, je vidět na fotografiích Zahara Zaharíi,

kterému za rychlé vyfocení lokality pro potřeby článku patří

mé velké poděkování. 

Lokalita Cherating asi v roce 2007. Z této lokality pochází

jedna z akvarijních populací P. nagyi. (Foto: Zahar Zaharia)

Dnešní podoba... (Foto: Zahar Zaharia)

(Foto: Zahar Zaharia)
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Parosphromenus phoenicurus, mladý importovaný samec. (Foto: Helene Schoubye)

Parosphromenus-Projekt

Primárním cílem Parosphromenus-projektu (P-P), založe-

ného a dodnes i řízeného profesorem Peterem Finkem, bylo
vytvořit globální konzervační síť pro záchovný chov všech

druhů i doposud nepopsaných forem rodu Parosphromenus
v akváriu. Základem sítě jsou hlavně soukromí chovatelé,

mnohdy nadšenci, kteří se chovu rájovčíků stejně jako Peter
věnují po mnoho let. Z jejich nádrží pak pochází mnoho sku-

tečných akvarijních klenotů, přesněji řečeno populací ze sou-
kromých odchytů jednotlivých členů. Ty jsou tak cenné proto,

že se jedná o rybky odchycené často jen jednou nebo dvakrát
na konkrétních mnohdy již neexistujících lokalitách a nikdy

nebyly dostupné z komerčních importů. Některé z těchto po-
pulací už vlastně existují jen v nádržích členů projektu.

Aby bylo zabezpečeno jejich udržení alespoň v akvarijním
chovu, mají tyto populace své kmotry. To jsou členové projek-

tu, jejichž úkolem je věnovat se především produktivnímu
rozmnožování jednotlivých druhů a populací, což umožňuje

jejich další distribuci mezi podobné nadšence, ochotné podí-
let se na jejich udržování. 

P-P kromě záchovných chovů a distribuce rájovčíků vyvíjí
i další činnosti směřující k ochraně těchto druhů a spolupra-

cuje v tom s dalšími jednotlivci a institucemi. Velice důležitý
je census, tedy jakési sčítání parosphromenů, které probíhá

dvakrát ročně. To umožňuje sledovat aktuální stavy v chovech
a učinit vše pro záchranu populací, u kterých se počet jedinců

snižuje a nebo jim hrozí vyhynutí i v akváriích. 

Všechny zájemce o chov rájovčíků nebo o další informace
o souvisejících tématech bych proto rád pozval na webovou

stránku P-P [1]. Součástí webu je kromě obrovského množství
informací a fotografií i specializované a velice živé fórum,

zaměřené na vše, co s rájovčíky souvisí, kde je možné získat
rady a seznámit se s názory těch nejzkušenějších chovatelů.

Členství v projektu je zdarma a každého, koho rájovčíci zají-
mají, mezi sebou rádi přivítáme.

Rájovčíci v akváriu

Z výše uvedených informací je zřejmé, že zástupci rodu
Parosphromenus nejsou vhodnými chovanci pro naprosté za-

čátečníky. Na druhou stranu chov a odchov rájovčíků v péči
člověka není většinou zdaleka tak obtížný, jak tvrdí některé

internetové zdroje, a pro pokročilejší akvaristy je spíše otáz-
kou základní vybavenosti. Vždycky to ale budou rybky, které

bychom neměli jen tak konzumovat. Měli bychom se vždy
snažit o jejich rozmnožování, aby existence rájovčíků byla

alespoň v našich nádržích co nejdelší. 
Bohužel pořízení parosphromenů, hlavně pokud se sna-

žíme získat nějaký konkrétní druh, se v našich podmínkách
neobejde bez potíží. Občas se sice v nabídce některých čes-

kých importérů nějaká populace rájovčíků objeví, ale je tu
jeden zásadní zádrhel. Vlastně nikdy totiž z nabídky obchod-

níků nelze zjistit, co kupujeme. Úsměvné je, že v drtivé
většině případů si můžeme být jisti, že nejedná o nejčastěji
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nabízený druh, tedy P. deissneri. Tento druh pravděpodobně
nikdy nebyl komerčně importován, a pokud ano, pak zcela

výjimečně. V posledním zveřejněném censu P-P je P. deiss-

neri zastoupen pouhými třemi jedinci a obnovení jeho popu-

lace v našich nádržích pravděpodobně nebude možné bez
dalšího individuálního importu. 

V obchodní sféře se s určením rájovčíků nikdo neobtěžu-
je, protože u mnohých vzájemně velice podobných populací

je přesná determinace úkolem pro skutečného znalce a i ten
k ní potřebuje nezbytně vidět zbarvení samců během třecího

chování a znát přesnou lokalitu odchytu ryb. Třecí zbarvení
ovšem v nádržích prodejců vzhledem k naprosto nevyhovu-

jícím podmínkám nikdy nespatříme a až na světlou výjimku
nedávného dovozu P. phoenicurus do Německa si většinou

lovci lokality použitelné pro komerční odchyt parosphromenů
chrání a místo odchytu rybek a jeho název prostě neprozradí.

Nejlepší metodou získání rybek je tedy nákup od chovatele,
nebo pro členy P-P přes distribuční síť projektu. 

Chování a možní spoluobyvatelé

Rájovčíci jsou v akváriu většinou poměrně klidné a pla-
ché rybky. Na druhou stranu, mají-li odpovídající podmínky

a nejde-li o populace, kterým bychom ze záchovných důvodů
měli poskytnout ty nejlepší podmínky pro produktivní roz-

množování, je možné rájovčíky chovat i ve společnosti dalších
rybek a krevetek z podobných lokalit. Jako vhodné spolu-

obyvatele větších biotopně zařízených nádrží lze doporučit
například tlamovcové čichavce rodu Sphaerichthys a malé

rasbory rodu Boraras. Tyto druhy se bez problémů vyrovnají
s podmínkami prostředí a navíc z jejich strany nehrozí rájov-

číkům žádný útlak. Naprosto nevhodný je ovšem společný
chov různých populací rájovčíků! Nejen, že hrozí vzájemné

křížení, ale samičky různých populací je od sebe téměř ne-
možné rozeznat a hrozí nebezpečí, že obě skupiny už nikdy

nebudeme schopni spolehlivě oddělit. 
Samostatnou kapitolu představuje společný chov rájov-

číků s krevetkami. Pro tyto účely se ze všech druhů dostup-
ných sladkovodních krevetek hodí vlastně jen Caridina simo-

ni simoni. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tyto krevety
skutečně podmínky v nádržích parosphromenů bez problémů

snáší a přes velice nízkou mineralizaci nemají ani problémy
se svlékáním. Nebezpečný může být pokles pH vody pod hod-

notu 5, a hlavně příliš rychlá introdukce krevetek do nádrží
s tak extrémními parametry vody. Postupné přizpůsobování

je lepší prodloužit spíše na několik dní. 
Vlastní soužití po vypuštění krevet do nádrže bývá bez

problémů, jen u importovaných rájovčíků je skutečně potřeba
do nádrží dávat jen dospělé velké krevetky. Menší kusy i přes

svou překvapivou hbitost a schopnost unikat často podleh-
nou. Akvarijní populace parosphromenů už většinou tak dra-

vé nejsou a za potravu považují jen vývojová stadia a malé
jedince. Větší krevetky se v nádržích bez problémů množí

a rájovčíci je nechávají na pokoji. V některých nádržích do-
konce populace krevetek roste, i když velice pomalu.  

Samička blíže neurčitelné populace pravděpodobně

obchodně označené jako P. deissneri. (Foto: Roman Rak)

Nádrže – vybavení, setup a podmínky

Rájovčíky lze v akváriu úspěšně chovat dvěma způsoby.
První a nejpřirozenější možností je chov rybek v menších

skupinkách, zejména nemáme-li ambice odchovávat větší
množství potěru. Rybky sice až na období rozmnožování nijak

nevyhledávají vzájemnou blízkost, ale v přírodě se paros-
phromeni ve svém přirozeném prostředí vzájemné interakci

nevyhnou, a pokud je nádrž dostatečně velká a opticky roz-
členěná, případné konfrontace se omezí na vzájemné impo-

nování a zahnání slabšího jedince z bezprostřední blízkosti. 
Přes veškeré, někdy velmi hrozivé agresivní projevy nedo-

chází ani v suboptimálních podmínkách k ostřejším potyč-
kám, natož pak ke vzájemnému zabíjení. Ve špatně zaříze-

ných nádržích však nejslabší jedinci mohou trpět stresem.
Pro skupinu 5–6 ryb postačí v závislosti na velikosti druhu

nádrž o obsahu asi 60 litrů, větší je ale samozřejmě lepší.
Osobně chovám například bez problémů skupinu 2 samců

a 3 samic v nádrži o rozměrech 45 x 40 x 35 cm (d, š, v). 
Pokud se snažíme odchovat větší množství potomstva,

je ideální chovat rybky v párech. V takových případech posta-
čí nádrže mnohem menší a hlavním kritériem při volbě veli-

kosti budou naše možnosti a ochota pečovat o kvalitu vody.
Rájovčíci nejsou příliš aktivní plavci a vzhledem ke svému

skrytému způsobu života nevyžadují mnoho prostoru.
Použitelné jsou nádrže od 10 litrů obsahu, jen pro větší dru-

hy jako P. quindecim nebo P. deissneri volíme nádrže kolem
20–25 litrů. 

Na tvaru nádrží téměř nezáleží, osobně se mi však zdá,
že rájovčíci na rozdíl např. od bojovnic ze skupiny coccina,

které obývají vody podobných parametrů, preferují poněkud
vyšší vodní sloupec, alespoň 20, lépe 25 cm. V moc mělké vo-

dě jsou extrémně plaší a téměř neopouštějí úkryty. Vzhledem
k tomu, že i v přírodě preferují větší hloubku, to rozhodně

dává smysl.
Při zařizování nádrže máme opět možnost volit z několika

možností. Rájovčíci se samozřejmě nejlépe cítí v prostředí
plném úkrytů. Ideální jsou nádrže hustě zarostlé. Musíme

ovšem brát ohled na to, že v podmínkách, kde se snažíme

           7           



Akvárium, číslo 27 e-akvarium.cz ryby

napodobit přírodní prostředí, většina druhů akvarijních rost-
lin neporoste, a z tohoto důvodu budeme odkázáni většinou

na ty klasické „halančíkářské“, tedy mechy a různé variety
Microsorum pteropus. Němečtí kolegové nedají dopustit na

plovoucí rohatce (Ceratopteris), při jejichž převodu do velmi
měkké a kyselé vody je ovšem třeba postupovat poněkud

opatrně, jelikož náhlá radikální změna prostředí vede často
ke ztrátě většiny listů a myslím, že není třeba rozsáhle popi-

sovat, jak asi vypadá 10litrová nádrž, ve které se nám rozloží
několik takových trsů. To bude jeden z případů, kdy nám

rájovčíci předvedou, že labyrint skutečně mají a jsou schopni
ho používat. 

Co se týče volby substrátu, je možné použít jemnější pís-
kové dno, ale parosphromeni se nejlépe cítí v nádržích s měk-

kým dnem, ve kterém se lze schovávat. Mnohem lepší je tedy
použít granulovanou rašelinu a vůbec nejlepší pro pocit

a přirozené chování ryb je několik centimetrů silná vrstva
listí. To i z toho důvodu, že akvarista by měl být člověkem

zodpovědným k životnímu prostředí a tomu těžba rašeliny
rozhodně neprospívá. 

Naprosto ideální je listí bukové, které vydrží v nádrži vel-
mi dlouhou dobu, aniž by se nějak signifikantně rozkládalo

(to samozřejmě souvisí i s parametry vody). Použitelné je také
dubové listí, jen je třeba nevybírat silné kožnaté listy, které

pravděpodobně vzhledem k obsaženým zbytkům mízy někdy
plesniví. Listí samozřejmě sbíráme na čistých lokalitách. Spo-

třeba není velká, jeden kýbl listí vydrží velmi dlouhou dobu,
a to pro několik malých nádrží. Před založením nebo znovu-

založením nádrže je potřeba listí na několik dní namočit. 
Interiér nádrže lze samozřejmě doplnit i o další dekorace,

jako jsou kořeny a větvičky. Podobně jako u jiných plachých
druhů se s rybkami budeme setkávat tím častěji, čím bez-

pečněji se v nádrži budou cítit. V tomto bodu lze doplnit ještě

jeden „fígl“ zkušených chovatelů. Malé nádržky je vhodné
orientovat tou užší stranou směrem dopředu a u čelního

skla navíc ponechat menší volný prostor, který budou využí-
vat zejména samci pro prezentaci svých nádherných barev

a také efektního chování v období rozmnožování. Ukazuje
se totiž, že rájovčíci zdaleka nebývají tak plaší, pokud mají

při pocitu ohrožení možnost uniknout na větší vzdálenost
do zadní části nádrže, kde se mohou ukrýt mezi kořeny

a rostlinami.
Dalším vhodným, i když ne nezbytným vybavením nádrže

bude už jen jedna nebo více jeskyněk, abychom rybkám po-
skytli nějaký úkryt pro stavbu pěnového hnízda. 

Pokud není nádrž přerybněná, lze rájovčíky chovat v ná-
držích bez filtrace a vzduchování. Přesto bych se přimlouval

za použití malého vzduchem hnaného akvacitového filtru.
O průběhu nitrifikace, tak jak ji známe z běžných nádrží, lze

sice v tak kyselé vodě s úspěchem pochybovat, filtr ale zachytí
rozptýlené částečky kalu. Mírné proudění a vyšší prokysličení

vody, kterým napodobíme podmínky na přírodních loka-
litách, rybkám velice prospívá a jsou pak mnohem spoko-

jenější a aktivnější. S prouděním to ovšem nesmíme přehnat.
Je třeba mít na paměti, že i když jsou parosphromeni v pří-

padě potřeby velmi šikovní a obratní plavci, většímu proudu
jsou schopni vzdorovat jen krátkodobě a rozhodně si to nijak

neužívají.   
V ojedinělých případech, kdy potřebujeme mít jistotu,

že voda v nádrži bude mít alespoň po dobu vývoje jiker odpo-
vídající kvalitu, lze nádrže zařídit i spartánsky jen filtrem

a několika úkryty na holém dně. Někdy se ale pak musíme
smířit s tím, že v takové nádrži si užijeme nádherné zbarve-

ní a přirozené chování rybek jen výjimečně, a jedná se spíše
o nouzové opatření vhodné při akutní potřebě produktivního

odchovu nejvzácnějších populací.

Příklad „biotopně“ zařízené nádrže. Dutá buková kůra z vyhnilých větví supluje velmi dobře

 různé keramické nebo plastové trubky pro tření.
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Samice konkrétněji neurčené populace z importu. Rybky

je sice možné zařadit do skupiny populací nejblíže

příbuzných P. bintan, často označovaných obchodním

názvem "Blue line", ale i zde by bylo pro přesnější určení

třeba znát lokalitu odchytu.

Co se týče osvětlení, rájovčíkům mírnější světlo sice větši-

nou nijak nevadí, ale osobně se snažím dělat všechno proto,

abych podmínky držel v rámci možností co nejblíže přírodě.

Naprosto stačí běžné osvětlení místnosti, kde ryby chováme,

nutné pro běžnou manipulaci. Nádrže jako takové není nutné

přisvětlovat. Jak bylo uvedeno výše, rybky žijí v přírodě ve

velmi tmavých vodách a navíc poměrně hluboko. Logicky lze

tedy odvodit, že s větším světelným tokem se v přírodě prostě

nesetkají. Každý organismus je produktem svého prostředí

a vzhledem ke snaze o záchovný akvarijní chov někdy již

vyhynulých populací nebo populací ohrožených vyhynutím

v blízkém časovém horizontu bychom se měli snažit nedávat

rybkám zbytečné impulzy k vývoji jiným směrem. 

Závěrem k teplotě. Obecně lze pro zástupce rodu Paros-

phromenus doporučit teploty v rozmezí 22–26 °C. Některé

zdroje uvádí jako teplotní maximum až 28 °C, ale tuto teplotu

lze doporučit spíše jen krátkodobě při pokusech o rozetření

dlouhodobě stagnujících párů nebo při léčení, jinak je chov

při teplotách vyšších než 26 °C zbytečný. Optimální teplo-

ta pro chov a odchov se může u jednotlivých populací lišit,

ale zároveň je teplota asi jediným z parametrů prostředí,

u něhož rájovčíkům přizpůsobení nečiní vetší problémy. Ryb-

ky je jen třeba pozorovat a všímat si případných změn vybar-

vení a chování. 

Např. u jedné z populací P. aff. bintan původem pravdě-

podobně ze Sumatry jsem zpočátku chovu při poklesu teploty

pod 24 °C pozoroval zvýšenou plachost, rybky byly vybledlé

a jevily jen malý zájem o potravu. Při zvýšení teploty nad zmí-

něnou hranici došlo rychle k obnovení aktivity, rybky pro-

plouvaly nádrží, sháněly se po potravě a jejich zbarvení bylo

opět kontrastní. Přijal sem tedy nutnou teplotu jako fakt

a do nádrží instaloval topná tělesa s termostatem, abych se

napříště vyvaroval výkyvů pod tuto hranici. Jaké bylo mé pře-

kvapení, když jsem po několika měsících zjistil, že jsem při

výměně vody topné těleso odpojil a zapomněl ho vrátit do

zásuvky. Po podzimním ochlazení klesly denní teploty až na

22 °C a v noci byly pravděpodobně ještě o něco nižší. Tak

pomalá změna tentokrát evidentně žádné problémy nezpů-

sobila, jelikož výše popsané změny vybarvení ani chování

jsem nepozoroval a rybky se v 10–12 denních intervalech pra-

videlně třely. 

Tím samozřejmě nemíním nabádat k otužování rájovčíků

a uvádím to jen pro zajímavost. Podobně jako u osvětlení

je vhodné snažit se rámcově držet podmínek na přírodních

lokalitách. 

Voda – příprava a výměny

Jak bylo popsáno v kapitole o přírodních lokalitách, paro-

sphromeni obývají až na jedinou výjimku, kterou je P. palu-

dicola, žijící často na méně extrémních lokalitách, velmi „čer-

né“ a silně kyselé vody s téměř nulovou mineralizací. Obecně

je rájovčíky vhodné chovat ve velmi měkké vodě s pH okolo

hodnoty 5. Občasné zmínky o uspokojivém chovu a hlavně

odchovu parosphromenů ve vodách s vyšším pH jsou spíše

výjimečné a klíčovou úlohu zde pravděpodobně hraje nízká

bakteriální nálož vody v konkrétních nádržích. 

Pojďme se tedy zabývat tím, jakou vodu lze, většinou po

dalších úpravách, použít, případně jak si můžeme vyhovující

vodu připravit v domácích podmínkách. Prvním předpokla-

dem pro přípravu ideální vody pro chov a odchov rájovčíků

je tedy to, abychom měli k dispozici čistou a velmi měkkou

vodu s co nejnižší mineralizací. Na překážku jsou hlavně tvr-

dost tvořící kationty a alkalita, zejména při odchovu. Po další

úpravě jsou tedy použitelné různé přírodní vody „neonkového

typu“, někteří němečtí kolegové dosahují velmi dobrých vý-

sledků s vodou dešťovou a samozřejmě nejjednodušším zdro-

jem bude reverzní osmóza (dále RO) nebo ionexové kolony. 

Při použití RO většinou v závislosti na parametrech vstup-

ní vody a kvalitě membrány obsahuje permeát nějaké zbytko-

vé ionty, a z tohoto pohledu nebývá už nutno žádné další

přidávat. Použijeme-li ionexy, zejména dnes velice oblíbené

a pohodlné mixbedy, které dokážou vodu vyčistit opravdu

dokonale, je vhodné přidat stopové množství tvrdší vody,

stačí do vodivosti 10–15 μS. Tuto vodu je už možné dále

upravovat, většinou bude nutné ještě snížit pH a obohatit

vodu o huminové látky, případně další rostlinné výluhy. 

Pro snížení pH lze použít některou z vhodných běžně

užívaných anorganických kyselin nebo přírodní materiály,

jejichž výhodou je většinou i současné obohacení vody o hu-

minové látky a případně třísloviny. Pokud tedy použijeme

ke snížení pH kyselinu, bude vždy nutné tyto látky ještě

do vody doplnit. pH není potřeba snižovat až k hodnotám

uváděným z přírodních lokalit, obvykle stačí hodnota cca 5,

jen pro některé náročnější a citlivější druhy, jako P. parvulus

a P. ornaticauda, může být potřeba vodu pro iniciaci tření

a bezproblémový vývoj jiker okyselit ještě více. 

Vodu se správnou mineralizací je samozřejmě možné

nějakou dobu filtrovat ve zvláštní nádrži přes rašelinu. Tato

metoda je naprosto vyhovující. Většina akvaristů ale na

podobné úpravy nemívá po ruce volnou nádrž. V takovém

případě lze s úspěchem použít dvě libovolné nádoby a při-

bližně metrový válec (hodí se např. silnější plastová odpadní

trubka, kterou zespoda uzavřeme provrtanou zátkou vylo-

ženou akvacitem o porozitě 20 PPI nebo i sesazené 2litrové

PET lahve, kterým odřízneme dno a výtokové hrdlo opět na-
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pěchujeme akvacitem), naplněný rašelinou. Přes toto zařízení
vodu pomalu překapeme, množství potřebné na běžné výmě-

ny tak lze upravit v zásadě přes noc. 
Když rašelina ve válci přestává barvit, není vůbec potřeba

ji vyhazovat, jen odstavíme válec s mokrou rašelinou asi
na 10–14 dní někam stranou. Zdá se (je to ovšem jen moje

teorie), že v silné vrstvě rašeliny uzavřené v neprostupném
plastovém obalu stačí střídavé sycení vodou a opětovné vysy-

chání ke střídání anoxické, možná i anaerobní a aerobní fáze,
což umožňuje při pokojové teplotě poměrně slušný průběh

dalšího procesu humifikace. Na rozdíl od neustálého promý-
vání rašeliny okysličenou vodou ve filtrech pak nedochází

k tak rychlému vyčerpání a při příštím použití vše funguje
jako na začátku, takže rašelinu lze tímto způsobem použít

mnohokrát. 
Někdy narážíme na problém, že rašelina není sama o sobě

dost kyselá a pH se nedaří snížit na požadovanou mez. Pak
můžeme využít schopnosti rašeliny, respektive huminových

kyselin vyměňovat kationty a do vody, kterou potřebujeme
okyselit, přidat menší množství vody tvrdší. Tímto způsobem

získáme vodu téměř stejně měkkou, ale o něco kyselejší než
při prostém louhování demineralizovanou vodou. 

Jako poslední poznámku k rašelině uvádím, že opravdu
není nutné v panice používat výhradně rašelinu dodávanou

pro akvaristické účely a lze bez obav použít čistou zahradní
rašelinu bez dalších aditiv. 

Jak už jsem ale zmínil, z ekologických důvodů se už něja-
kou dobu používání rašeliny vyhýbám, jak to jen jde, a z toho

důvodu si připravuji vodu pro rájovčíky alternativní metodou.
Základem je permeát z RO, jehož pH snižuji větším množ-

stvím macerátu z olšových šištic. Stačí louhovat přibližně
jednu velkou hrst v litru RO vody. Dále přidávám 1 l výluhu

z listu mandlovníku mořského. Stačí polovina velkého listu
opět na 1 litr demineralizované vody. Obojí je potřeba louho-

vat přibližně týden. Aby bylo složení co nejkomplexnější,
přidávám ještě dvojnásobnou dávku preparátu Aquahum,

tedy 1 ml, a doplním RO vodou na celkový objem 10 l vody.
Takto připravená voda má většinou pH mírně pod 5, je hodně

tmavá a vzhledem k obsaženým látkám je ideální pro vývoj
jiker, které jsou velmi citlivé vůči bakteriím a plísním. 

Mladý sameček populace popsané u samičky

na obrázku výše.

K mandlovníku je potřeba podotknout, že kvalita listů
běžně dostupných v prodejní síti bývá většinou nevalná.

Často se jedná o ještě zelené listy sebrané přímo ze stromů
a ihned usušené, které se skutečným ketapangem, jaký pou-

žívají asijští chovatelé, mají jen pramálo společného. Skuteč-
ně kvalitní listy se sbírají, až když přirozeně opadají ze stro-

mů. Jsou hnědé až hnědočervené a typicky sladce, jakoby me-
dově voní. Takové listy lze vřele doporučit všem chovatelům.

Co se týče výměn vody, platí zde jednoduché pravidlo.
Čím více a častěji, tím lépe. Rájovčíci žijí v tekoucích vodách

s relativně konstantní kvalitou a pro udržení kvality vody
v malých, navíc špatně čistitelných nádržkách, jsou časté

výměny vody nezbytností. Vzhledem k tomu, že ve vodě
takových parametrů nemá velký smysl zdržovat se záběhem

nádrže, lze postupovat jednoduše tak, že cca jednou za tři
měsíce nádrž vždy kompletně vyčistíme a založíme znovu.

Tím bráníme nahromadění většího množství kalu v listí na
dně i akumulaci produktů rozkladu listí a látkové výměny ryb.

Pokud si listí předem dobře namočíme, lze po přemístění
ostatních dekorací, filtru a případném vyrovnání teploty

ihned vpustit rybky. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že ryby
takové zacházení nestresuje, naopak většinou během jednoho

až dvou dnů odmění chovatele za generální úklid výtěrem.  

Potrava

Přestože v přírodě jsou potravou rájovčíků hlavně sladko-
vodní krevetky, v akváriu přijímají rájovčíci vděčně jakou-

koliv živou potravu. Přikrmování krevetkami je sice určitě
vhodné, ale rozhodně ne nutné. Výhodou je, že rybky vystačí

opravdu s málem, a proto ani akvaristé, kteří nemají možnost
si v potřebném množství nalovit nebo chovat živou potra-

vu, si v dnešní době neomezených možností nemusí zoufat,
protože vyhovující živou potravu lze koupit nasáčkovanou

v mnoha akvaristických prodejnách a pohodlně skladovat
v chladničce. Malá spotřeba při menším množství chovanců

nepředstavuje žádný problém. Většinu krmiv lze ještě něja-
kou dobu skladovat v uzavíratelné plastové krabičce v původ-

ním roztoku a postupně odebírat. 

V případě nouze vždy nějakou dobu vystačíme s artemií

občasně doplněnou prakticky libovolným sladkovodním

zooplanktonem, i když to samozřejmě není optimální. Paros-

phromeni přijímají i drobné plže, ploštěnky a téměř cokoliv,

co se v nádrži pohne. Často je možné pozorovat, jak i velké

dospělé ryby oždibují dekorace a zjevně nepohrdnou ani

velmi drobnou potravou. 

Při chovu většího počtu rájovčíků je velmi výhodná kulti-

vace moiny, kterou rájovčíci opravdu milují. Tímto způsobem

je možné zajistit hlavní krmivovou základnu. Důležité je ale

vědět, že naupliová stadia moiny mají, na rozdíl od dospělců,

pro odchov menších potěrů nedostatečný obsah tuku, a proto

je vhodné zvýšit obsah lipidů bioenkapsulací. Velmi dobře

se hodí např. Selco. Jakmile drobotina dosáhne dostatečné

velikosti a je schopná zdolat dospělou moinu, růst se většinou

výrazně urychlí. 
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Asi nejoblíbenější jsou jakékoliv komáří nebo pakomáří
larvy. Černé komáří larvy musí být skutečně nevšední po-
choutkou, jelikož se pro ně rybky vydávají bez zaváhání až na
hladinu, jejíž blízkosti se jinak úzkostlivě vyhýbají. Někteří
zkušení chovatelé tvrdí, že bez jejich občasného podávání
se rájovčíci někdy třeba celou zimu netřou.

Krmit je vhodné střídmě a potravu v nádrži alespoň čás-
tečně rozptýlit, aby si rájovčíci během krmení trochu zacvičili.
Při sledování příjmu potravy zjistíme, jak jsou parosphro-
meni neuvěřitelně obratní a nekompromisní lovci a že doká-
žou zvládnout až překvapivě velkou kořist. Zdraví rájovčíci
spokojení ve svém prostředí jsou až neskutečně žraví. Z po-
pisů některých kolegů se ovšem zdá, že namísto tendence
výrazně tloustnout, což u mnoha druhů vede ke snížení
ochoty do tření, si štědře krmené rybky vybíjí nadbytečnou
energii neustálým rozmnožováním.

Rozmnožování a odchov

Rozmnožování rájovčíků je na jejich chovu snad to nejza-
jímavější a zároveň jde o nejvíce zavazující činnost. 

V přírodě se sice rozmnožují v období dešťů, ale v akváriu
můžeme po dosažení pohlavní dospělosti očekávat s různě

dlouhými přestávkami výtěry po celý rok. K rozmnožování
jsou nejvhodnější jedinci asi ve věku od jednoho roku do tří

let (rájovčíci se v akváriu při dobré péči dožijí často 6, někdy
i více let). U velmi mladých, nebo naopak starších rybek se

mohou objevit problémy s plodností. Limitující faktory před-
stavují vlastně jen živá potrava, jejíž kvalita má vliv na kvalitu

i četnost pohlavních produktů, a čistota vody. U již rozetře-
ných rybek v potřebné kondici stačí k vyvolání tření většinou

částečná výměna vody. Pokud se výtěr opakovaně nedostaví,
dalším stimulem může být mírné zvýšení teploty či snížení pH.

Výběr třecího místa je zcela v režii samců, kteří obhajují
malá teritoria. Samečci ve třecí kondici se snaží okouzlit

veškeré samičky v nádrži, a to téměř neustále. Z jejich cho-
vání tedy nelze vyvozovat, zda a jak brzy k výtěru dojde.

Velmi přesné informace v tomto ohledu nám však poskytnou
samičky. Svoji ochotu ke tření dávají najevo výraznou změ-

nou zbarvení. Podélné pruhování téměř úplně vybledne a na-
hradí jej uniformní světle béžový odstín. Tato výrazná změna

je navíc provázena i změnou zbarvení oka, kde se objeví
tmavá výrazná vertikální čára, která vede přes rohovku.

V anglické literatuře bývá tento jev chovateli nazýván „sexy
eyes“ a oko pak poněkud připomíná oči zmijovitých hadů.

Tento znak bývá během tření někdy vyjádřen i u samců. 
Toto zbarvení má pro receptivní samičky pravděpodobně

zásadní význam, jelikož takto zbarveným samicím je na rozdíl
od všech ostatních umožněn přístup do jeskyňky, kde někte-

rý ze vzorných otců již hlídá snůšku jiker, takže samička má
možnost si vybrat samce schopného ubránit teritorium a ús-

pěšně se starat o jikry. Pokud se v blízkosti úkrytu objeví sa-
mička normálně zbarvená, je okamžitě napadena, a to i tehdy,

jestliže se jedná o matku jiker nebo již vykuleného potěru,
který samec právě střeží. Pokud pár nechováme v samostatné

nádrži, samička brání vnější hranice teritoria. 

Rybky preferují pro výtěr chráněná místa, ideálně různé
úzké dutiny s velmi úzkým vstupním otvorem, kde sameček

většinou staví pěnové hnízdo. V akváriu lze nabídnout různé
keramické jeskyně určené původně pro krunýřovce, přepůle-

né malé keramické květináče, široký výběr plastových trubek,
velmi oblíbené jsou mezi rájovčíky i krabičky od kinofilmu. 

Výraz „většinou“ používám u pěnového hnízda záměrně.
Pro některé druhy rájovčíků jsou typická poměrně velká

hnízda, u jiných však často najdeme jen několik bublinek
umístěných více méně náhodně mezi jikrami. Přístup se liší

i u jednotlivých samců stejné populace a poměrně často se
stává, že sameček postaví hnízdo až po výtěru. Stavba větši-

nou probíhá velmi nenápadně a samečci, asi ve snaze ne-
prozradit svůj úkryt, se pro jednotlivé porce vzduchu často

vyloženě plíží. Mnohokrát jsem pozoroval, jak se sameček
proplétá u dna celou nádrží, jen aby na opačném konci

bleskurychle vystřelil k hladině a se vzduchem se opět co
možná skrytě vrátil do své jeskyně. 

V ojedinělých případech nás rájovčíci překvapí tím, že po-
staví hnízdo poněkud atypicky, například ve větším trsu

jávského mechu nebo někde pod listem. Tyto případy jsou
ale opravdu velmi řídké, protože pokud rájovčíci pohrdnou

nabízenými jeskyňkami, většinou dochází k výtěru v jiném
dobře maskovaném a uzavřeném prostoru, například mezi

dvěma ohnutými listy, které náhodně vytvoří malý uzavřený
prostor. 

Zajímavé je, že někdy dojde první den k odložení jen části
jiker a tření pokračuje i následující den. Vlastní tření probíhá

v objetí charakteristickém pro všechny labyrintky a následně
sameček nebo oba rodiče společně umístí jikry do pěnového

hnízda nebo jen na holý strop jeskyňky. Jiker bývá u menších
druhů 20–40, u větších druhů 60–100, ale můžeme se setkat

i s větším počtem, který závisí na velikosti samice, její kondici
a kvalitě a množství podávané potravy. 

Pokud jikry v hnízdě nebo na stropě nedrží, bývá to téměř
vždy způsobeno přílišnou tvrdostí vody. V takovém případě

se sameček většinou opakovaně pokouší jikry umístit zpět
na strop, a pokud se mu to nedaří, reaguje přirozeně tím,

že místo aby zbytečně investoval do jiker, které se nevyvíjejí
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podle jeho představ, další energii, raději nějakou získá zpět
– a celou snůšku zkonzumuje. Podobně postupují i starší

jedinci v případech, kdy nejsou spokojeni s oplozením celého
výtěru. Vzhledem k velikosti snůšky u starších ryb ovšem

oplozená část může stále představovat poměrně značné
množství potenciálního potomstva. 

V obou případech, zejména u vzácných a méně rozšíře-
ných populací, je vhodné snůšku odebrat a pokusit se o umělý

odchov. Ten je ale u rájovčíků extrémně obtížný, jelikož jikry
jsou velmi citlivé vůči bakteriím a také velice snadno zaplísní.

Na rozdíl od samců, kteří dokáží jednotlivé defektní jikry jed-
noduše rozpoznat, nepozná chovatel na bělavých jikrách, kde

není patrný ani perivitelinní prostor1, bohužel vůbec nic, a tak
i odstraňování těch mrtvých představuje zásadní problém. 

Během umělé inkubace jiker rájovčíků doporučuje většina
zkušených chovatelů přídavek akridinových barviv, nejčastěji

trypaflavinu. Zásobní roztok připravíme rozpuštěním jedno-
ho gramu barviva v jednom litru destilované vody a následně

dávkujeme 1,5 ml toho roztoku na 1 l vývojové vody. 
Günter Kopic, který má s odchovy rájovčíků více než dva-

cet let zkušeností, doporučuje po vykulení larev dvoutře-
tinovou výměnu vody. Zdá se, že jikrám obecně výměny vo-

dy nijak neublíží, samozřejmě pokud výrazně neměníme její
parametry. Často se mi stalo, že jsem si snůšky nevšiml a ani

velká výměna vody za čerstvě připravenou jim žádným způso-
bem neublížila. Zde se lze obávat snad jen výrazného tep-

lotního rozdílu. Podobně je tomu během vývoje i s larvami.
Ani jim výměnou vody nijak neublížíme. 

Pokud vše probíhá normálně a snůšku není nutné izo-
lovat, sameček se o ni po celou dobu jejího vývoje – což  trvá

většinou 7–10 dní podle teploty – vzorně stará. Tedy něk-
teří samečci. Velice mě pobavilo, když jsem zjistil, že u pa-

rosphromenů existují v tomto ohledu dva typy samců. První
z nich jsou skutečně vzorní otcové, kteří během péče snůšku

prakticky neopouštějí, téměř z tohoto důvodu nepřijímají
potravu a ve chvílích, kdy zrovna nepečují o jikry, alespoň

střeží vstupní otvor třecí jeskyně. Potravu přijímají jen v pří-
padě, že ji podáme do bezprostřední blízkosti tohoto otvoru,

a poté, co se velmi střídmě nasytí, se okamžitě vracejí ke
svým povinnostem. 

Druhý typ samců má na celou věc zjevně poněkud pro-
zaičtější pohled. Když jsem jednoho z těchto samečků během
svých prvních odchovů viděl, jak se druhý den po výtěru
spokojeně poflakuje po akváriu a prohání samičku, musím
se přiznat, že jsem propadl zklamání a myslel jsem, že výtěr
bude ztracený. Až po kontrole jeskyně jsem zjistil, že jikry
jsou všechny na svém místě. Během dalších dnů se ukázalo,
že sameček se občas „zastaví doma“, jikrám věnuje nezbytnou
péči a znovu se vrací ke svým oblíbeným činnostem, tedy
ke shánění potravy a imponování samičce. Tuto lajdáckou
strategii péče praktikuje zmíněný samec pokaždé a podo-
týkám, že odchov všech snůšek od zmíněného páru proběhl
naprosto bez problémů. Sameček dokonce dorostl největších
rozměrů, což přičítám tomu, že na rozdíl od ostatních samců
nedrží po dlouhé časové úseky nucenou dietu. Bude velmi

zajímavé sledovat, zda samci z jeho potomstva budou mít
strategii podobnou, nebo zda se jedná o jev náhodný. 

Tento sameček také nikdy nepřestěhoval jikry ani larvy

během vývoje na jiné místo v nádrži, což je u úzkostlivých
otců poměrně běžný jev, hlavně když je kolem nádrže rušno

a k výtěru dojde v její přední části. Pokud se tedy jikry ztrácejí
nebo během naší nepřítomnosti úplně zmizí, není hned nutné

výtěr považovat za ztracený. Většinou v takovém případě po-
strádáme i samečka, který o snůšku skrytě pečuje dál. 

Při pokusech o odchov máme několik možností, jak po
výtěru postupovat. Chovatelé bez větších zkušeností se můžou

pokusit o extensivní chov. Většina párů sice své potomstvo
po rozplavání požírá, ale ve správně zařízené nádrži obvykle

nějaké množství mláďat v úkrytech postupně doroste do veli-
kosti, kdy je už rodiče za potravu nepovažují. První možností

je tedy nechat všemu volný průběh. Pokud máme k dispozici
větší množství nádrží, můžeme bezprostředně před rozpla-

váním oba rodiče odlovit. 
Doba vývoje je podle teploty vody prostředí různě dlouhá.

Celý proces trvá obvykle 7–10 dní. K líhnutí embryí dochází
za 24–36 hodin po nakladení jiker. Po vykulení jsou eleuter-

embrya, podobně jako jikry, žlutobílá. Za několik dní však
ztmavnou a v tomto stadiu se již většinou obejdou bez další

péče samečka, takže je možné ho odlovit. K rozplavání pro-
topterygiolarev dochází většinou 2–3 dny po ztmavnutí. 

Poslední možností je pak vylákat samečka z úkrytu a ode-
brat z nádrže jeskyni s výtěrem. Obvykle postupuji tak, že ji

prostě ihned vyměním za jinou. Při opakované krádeži se mů-
že stát, že se rybky přestanou do jeskyňky vytírat a musíme

alespoň změnit její pozici, aby ji sameček začal znovu pova-
žovat za bezpečnou.

Nyní se ale pojďme věnovat odchovu a odkrmení potěru.
Izolované zárodky umísťuji i s úkrytem do plastových trans-

parentních vaniček od zmrzliny, které kvůli tepelné stabilitě
a zastínění nechávám plavat na hladině nádrže rodičů. Do va-

ničky je vhodné přidat jako úkryty i několik listů z původní
nádrže. Tato metoda je velmi užitečná při odchovu menšího

množství plůdku. Tak malý prostor je výhodný, protože plů-
dek rájovčíků prakticky neopouští úkryty a v žádném případě

nemůžeme očekávat, že se vydá na lov do otevřeného pro-
storu, a ve vaničkách lze dobře udržovat vysokou hustotu kva-

litní potravy s její minimální spotřebou. 

Plůdek se během výměny vody většinou rozprchne,

 ale velmi rychle se vrací do úkrytu. Takhle čerstvě

rozplavané rájovčíky běžně neuvidíme.
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Další snímek potěru ve vaničce od zmrzliny.

Protopterygiolarvy po rozplavání bohužel nejsou schopny
přijmout nauplie artemií, a to ani SFB2, takže asi první 3 dny

je nutné krmit potravou mnohem jemnější. Nejlepších výs-
ledků dosáhneme při krmení vířníky. Ti ovšem rychle ztrá-

cejí výživnou hodnotu, a tím se dostáváme k další výhodě
odchovu ve vaničkách. Jak už jsem zmiňoval, vývojová stádia

rájovčíků velmi dobře snášejí i velké výměny vody, pokud se
jedná o vodu shodných parametrů a teploty. Dvakrát za den

tedy provádím výměnu 50 % objemu. Tím se zbavíme i velké
části vyhladovělých vířníků a můžeme přidat čerstvé. Třetí

den už největší plůdek přijímá nejmenší nauplie artemií (San-
ders premium). 

Po celou dobu odchovu bychom měli podávat co možná
největší a nejvýživnější potravu, jakou je plůdek schopen ulo-

vit a pozřít. Energie, kterou plůdek vynakládá na lov jednotky
kořisti, je prakticky stejná, takže je samozřejmě výhodné,

když na příjem stejného množství energie vynaloží při lovu
menšího počtu kořisti méně úsilí. Na větší krmivo přechá-

zíme postupně a vířníky je možné přestat krmit asi po pěti
dnech, kdy už všechen potěr většinou bez problémů přijímá

nauplie artemií. Jakmile je to možné, je vhodné začít přidávat
bioenkapsulované nauplie druhého instaru a postupně podá-

vat stále větší potravu. 
Asi po 14 dnech je i při pečlivé péči vhodné přemístit

plůdek do větších plastových vaniček nebo malé elementky,
jelikož rostoucí rájovčíci začínají být vzájemně poměrně silně

agresivní. I zde nám velice pomůže listí, které rozčlení prostor
a poskytne pro všechny dostatek úkrytů. Takto odchovávaný

potěr roste většinou stejnoměrně a rychleji, kdežto při od-
chovu ve větších nádržích jedinci neschopní ubránit pozice

na místech s nejvyšší hustotou potravy v růstu často zaostá-
vají a růst je celkově pomalejší, jelikož se rybky tak dobře

nezakrmí. Obecně je ale růst rájovčíků velmi pomalý až do
chvíle, kde je možné podávat komáří larvy. Pohlavní dospě-

losti dosahují první rybky asi po devíti měsících.

Závěr

Cílem tohoto článku bylo seznámit čtenáře podrobněji se
životem a rozmnožováním rájovčíků v přírodě a v akváriu.

Pevně doufám, že uvedené informace zaujmou alespoň něko-
ho a snad i do té míry, že se o chov a hlavně odchov některé

z populací rájovčíků pokusí. Rájovčíci nejsou jen nároční
a nepřizpůsobiví, jsou hlavně opravdu velice krásní a zají-

maví. Jejich udržení a další rozšíření v akvarijních chovech
nám dává možnost se alespoň pokusit zmírnit následky exis-

tence našeho druhu na planetě Zemi a to je, věřte mi, velice
dobrý pocit. 

Velké poděkování za fotografie poskytnuté pro účely toho-
to článku patří Helene Schoubye, Zaharu Zahariovi a Romanu

Rakovi.

[1] parosphromenus-project.org

Parosphromenus nagyi Cherating. (Foto: Helene Schoubye)

1 Perivitelinní prostor: Prostor mezi žloutkem a obalem
jikry vyplněný perivitelinní tekutinou. Z pohledu akvaristy

je důležité, že k uvolnění této tekutiny dochází až po oplození
jikry. Tento prostor bývá u transparentně zbarvených jiker,

např. u characid, halančíků a mnoha dalších druhů, viditel-
ný buď pouhým okem, anebo lupou. Pozorujeme-li, že došlo

k uvolnění perivitelinní tekutiny, můžeme si být jisti, že jikry
jsou nebo byly oplozené. Z pouhého zbělení jiker nelze vyvo-

zovat, zda byly oplozené nebo ne, zbělejí totiž i jikry, které
oplozené byly, ale vyvíjely se defektně.

2 SFB: Vžité označení některých kmenů artemií ze San

Francisco Bay, které se vyznačují znatelně menší velikostí
nauplií než běžně užívané žábronožky a většinou i vyšším

průměrným obsahem některých nenasycených mastných
kyselin. Produkce těchto cyst pro komerční účely je velmi

omezená a jejich cena je téměř dvojnásobná ve srovnání
s cystami kategorie premium grade. 
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Scapania undulata je velmi častá játrovka malých chladných potůčků. Bohužel se hodí jen do akvárií s nízkou teplotou.

Mechy v akváriuMechy v akváriu
Jan Ševčík

Mechy, krásná skupina akvarijních rostlin. Nejspíše každý
akvarista s delší praxí už nějaký druh pěstoval. A jistě by mi

všichni dali za pravdu, když napíši, že stélky mechů, nenuce-
ně porůstající pařezy či kameny, vytvářejí v nádržích nenapo-

dobitelný přirozený vzhled. Jejich porosty jsou velmi este-
tické a mají v sobě určité kouzlo a přírodní harmonii. To asi

proto, že se s nimi v přírodě často setkáváme, a tak je s ní
máme neodmyslitelně spojené. Však to všichni znáte. Jdete

lesem a na vhodných místech, většinou vlhkých, mechy porů-
stají kmeny stromů, zem či kameny v bystřinách. Při pohledu

zblízka si pak nemůžete nevšimnout jemné elegance těchto
porostů. 

I když se jedná o malé organismy, jejich existence má
velké důsledky. V chladných a vlhkých oblastech mohou být

dokonce hlavním tvůrcem krajiny. Jednou z takových je např.
tundra, kde mechy vytvořily nekonečné porosty houpavých

bochánků nasáklých vodou. V malém měřítku můžete takové
scenérie najít i v ČR, nejčastěji ve vysokých partiích hor. 

Pro akvaristy je však spíše zajímavější pohled na mechy
rostoucí přímo ve vodě. Nejčastěji se s nimi můžeme setkat

v drobných na živiny chudých tůních, dále pak v rákosinách
a jiných pobřežních porostech rostlin a v neposlední řadě

v místech s rychleji tekoucí vodou, zvláště pak v peřejích
a vodopádech. V rychle proudících vodách bývají často jedi-

nými zde rostoucími rostlinami, poskytují cenný úkryt celé
řadě živočichů od hmyzu až po ryby. 

Tak, a teď musím prozradit, že se neustále dopouštím
jedné chyby, která s akvaristikou velice blízce souvisí. A tou

je samotný název – mechy. Celé blahořečení výše nepatřilo
jen mechům, ale i játrovkám. Tyto dvě skupiny patří do tzv.

mechorostů (Bryophytae), podříše zelených rostlin (Chloro-
bionta), která zahrnuje tři oddělení: játrovky (Marchantio-

phyta), mechy (Bryophyta) a hlevíky (Anthocerotophyta).
Společně zaujímají vývojový stupeň mezi zelenými řasami,

resp. parožnatkami (Charophyta), a kapraďorosty (Pterido-
phyta). Tyto  skupiny  na  pomyslném  stromu  patří  se všemi
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Kameny a skály vodopádů malých lesních potůčků jsou

velmi často mechy celé porostlé.

V chladných rychle proudících vodách se téměř žádné

cévnaté rostliny nevyskytují. Velmi časté však jsou mechy

a játrovky.

cévnatými rostlinami (Tracheophyta) na větev zelených rost-
lin (říše Plantae). Na této větvi mechorosty spolu s parožnat-

kami vytvářejí paralelní větev k zeleným řasám a spolu s další
paralelní větví cévnatých rostlin odpovídají tzv. vyšším rostli-

nám. Poněkud stranou pak stojí ruduchy (Rhodophyta). 
Proč zde tuto složitost píši? To proto, abych ukázal, jak

je pojem „mechy“ v akvaristice široký. Je to pochopitelné.
Přeci jen nám jde většinou více o to, jak rostliny vypadají, než

do jaké skupiny patří. Často si proto ani neuvědomujeme,
co všechno tímto pojmem myslíme. Ne vždy jen mechorosty.

Zatímco hlevíky nemají žádné akvaristické využití, tak většina
rostlin v akvaristice označovaných jako „mechy“ patří do ját-

rovek a mechů. 
A to je právě to. Většina. Teď určitě každého napadl název

„mechová koule“ – Aegagropila linnaei. To je první příklad,
kdy je řasa považována za mech. Nutno uznat, že s pojmeno-

váním řasová koule by se asi moc neprodávala, i když pojem
řasokoule je čím dál častější. Do zelených řas patří i další

pěstovaný druh, skleněnka křehká (Nitella flexilis). V součas-
né době se začíná objevovat další pěstovaná řasa, Caloglossa

beccarii, patřící mezi ruduchy. 

Mechy na kamenech a kmenech v lesním potůčku jsou sice

velmi dekorativní, ale většina z nich se pro pěstování

v akváriích nehodí.

V potocích s tvrdou vodou často rostou specifické

druhy mechorostů. Jeden z nejběžnějších

je Cratoneuron filicinum.

V malých tůních a na vlhkých loukách můžete najít velmi

hojnou srpatku Drepanocladus aduncus.

Letmým pohledem se dají za mechorosty zaměnit i někte-

ré kapradiny, a to hlavně ve fázi pohlavní generace rostliny,
v tzv. proklu, který je plochý a stélkatý. V akváriích se pěstu-

jí dva druhy – Lomariopsis lineata a Microsorum pteropus

'Windelov', ale je to skupina s vysokým potenciálem a počet

zástupců bude jistě stoupat. 
Jak vidíte, tak „mechy“ v akváriu jsou velmi nesourodá

skupina, která má ale podobný charakter růstu. 
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Na fotografii není žádný mech, jak by se na první pohled

mohlo zdát, ale prokel běžně pěstované kapradiny

Microsorum pteropus 'Windelov' se zelenou řasou

Aegagropila linnaei a ruduchou Caloglossa beccarii.

Trocha historie

Zatímco většina řas je pro jejich nekontrolovatelný růst

v akváriích vesměs potírána, tak mechorosty byly vždy oblí-
benou a vyhledávanou skupinou vodních rostlin. Nejspíše za

to může jejich nenáročnost jak na kvalitu vody, tak na osvět-
lení, spolu s jejich značnou dekorativní funkcí. Jsou také uži-

tečné při vytírání celé řady druhů ryb, jako úkryt pro potěr
a krevetky. I vzhledem k těmto vlastnostem je až s podivem,

jak málo druhů se v minulosti pěstovalo. 
Zatímco v 50. letech minulého století byla v české akva-

ristické literatuře popisována zkušenost s pěstováním více
než 250 druhů cévnatých rostlin, tak u mechorostů a řas to

bylo pouze méně než deset druhů. Je zmiňováno pěstování
jávského mechu a pak našich druhů mechorostů, hlavně rodu

Fontinalis a Drepanocladus, dále pak druhy jako Riccia flui-
tans či Fissidens fontanus. V následujících desetiletích se ten

nepoměr stále více zvyšoval, ba co více, ubývaly druhy, které
si mohl akvarista najít v naší přírodě. Netýkalo se to jen české

literatury, ale i zahraniční. 
Můžete namítnout, že do atlasů se dostanou jen častěji

se vyskytující druhy a těch ve skutečnosti pěstovaných bylo
jistě více. Bohužel v tomto případě nebylo opominutí těchto

skupin jen otázkou literatury, ale odráželo aktuální stav.
V naprosté většině nádrží bylo možné najít jen tři záměrně

pěstované druhy – Taxiphyllum barbieri (mech), Riccia flu-
itans (játrovka) a Aegagropila linnaei (řasa). 

Tento stav panoval až do doby před zhruba deseti lety,
kdy se poměrně rychle začal rozšiřovat počet v ČR i v zahra-

ničí sehnatelných druhů. V současnosti si může běžný akva-
rista pořídit přibližně 50 (možná ale až 100) typů těchto rost-

lin a počet neustále stoupá. Záměrně nepíši druhů, protože
u velké části z nich je znám pouze obchodní název. Dále tento

počet znepřesňuje fakt, že množství druhů je prodáváno pod
stejným názvem a naopak pod jedním názvem koupíte více

druhů. 

Nejčastěji pěstovaná játrovka - Riccia fluitans.

Čím to, že se situace na trhu tak obrátila? To je další věc,
za jejíž rozvoj v akvaristice se dluží „aquascaperům“. Mecho-

rosty byly v akváriu sice vždy oblíbené, ale až aquascapeři
ukázali jejich různorodost. Spolu s rozšiřováním jejich řad

se zvyšovala i poptávka po těchto rostlinách a s rozmachem
internetu, a tím zlepšující se dostupností nabídek zahranič-

ních obchodů, pěstitelů a akvaristů hobbistů, se zvýšila růz-
norodost pěstovaných druhů i v našich akváriích. I moje prv-

ní druhy (když nepočítám trhutku a jávský mech) pocházely
z dovozu, který uskutečnil jeden aquascaper.

Tipy na nákup

Bohužel se zvětšujícím se zájmem o velké množství druhů
ze strany akvaristů i prodejců a vzhledem ke značné podob-

nosti těchto rostlin začínají být problémy s jejich určováním.
Tato situace došla až do stavu, že až na pár snadno určitel-

ných druhů jsou téměř všechny prodávané pod jiným náz-
vem, než čím ve skutečnosti jsou. To by nemusel být až takový

problém. V minulosti jsme dlouhá léta pěstovali Vesicularia
dubyana a všichni jsme věděli, jak takový mech vypadá.

Co na tom, že se jednalo o Taxiphyllum barbieri. Problém
nastal tehdy, když se začaly pěstovat oba druhy, a s nákupy

na internetu. To už si pak nemůžeme být jisti, co vlastně ku-
pujeme. Stejně jako jávský mech, který byl nejprve špatně

určen, je pravděpodobné, že se postupně budou přeurčovávat
i jiné druhy. To je ovšem na odbornících a my si je můžeme

jen škatulkovat pod názvy, které se již používají.
Stejná situace jako u jávského mechu je i u ostatních dru-

hů mechů a játrovek, kdy se téměř každý druh prodává pod
velkým množstvím názvů jiných druhů a postupně k tomu

přibývají ještě názvy obchodní. Bohužel situace asi lepší
nebude a asi vždy budeme kupovat zajíce v pytli, protože ani

při osobním nákupu většinou nemáte možnost poznat, o kte-
rý přesně druh se jedná. Pro určování je nutná nejen znalost

utváření stélek, ale často také mikroskopické znaky. 
Při zevrubném prozkoumání chomáčů „mechů“ si také

můžete všimnout, že prakticky nikdy nezískáte jen jeden
druh. Často se totiž jedná o směsku, která vznikla prorůstá-
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ním lodyžek různých druhů. Tahle mince má dvě strany.

Můžete získat několik různých druhů naráz. Jednou se mi

tak podařilo v poměrně malém chomáči najít devět různých

„mechů“. V horším případě se vám ale může stát, že jeden

druh může zlikvidovat druh druhý. To je jeden z důvodu, proč

zaručeně stejný „mech“ z jednoho zdroje může pokaždé vypa-

dat jinak. 

Takže při nákupu nezbývá nic jiného, než doufat, že jste

získali druh, který se alespoň částečně podobá tomu, který

jste zamýšleli koupit. 

Další variantou je čile si „mechy“ vyměňovat, třeba po-

mocí pošty. Mechy i játrovky jsou poměrně odolné rostliny,

a hlavně skladné. A tak v jedné obálce můžete poslat třeba

malé množství třiceti druhů. Potřebujete k tomu jen obálku

a uzavíratelné igelitové sáčky. Ideální obálka je bublinková,

ale může být i normální, kam případně jako tepelnou izolaci

vložíme dvě vrstvy slabého mirelonu. Do sáčků dejte menší

množství „mechu“ bez vody. Zamezí se tak jeho zahnívání.

Aby lodyžky nevyschly, je vhodné k nim vložit kousek mo-

krého papíru.

„Mechy“ je vhodné posílat v uzavíratelných popsaných

sáčcích. Aby případné zbytky vody nevytekly a nerozmočily

obálku, je dobré vložit je pak ještě všechny do dalšího

uzavíratelného sáčku.

Záchrana zařasených mechů

Většina běžněji dostupných „mechů“ je na pěstování

nenáročná. Zvládají jak nízkou hladinu osvětlení, tak i tvrdou

vodu. Není potřeba ani dodatečného hnojení. Avšak takové

podmínky nejsou ideální. Nejlépe se jim však daří v měkké

vodě s dostatkem CO2 (oxidu uhličitého) a přihnojování také

ocení. Jejich nároky se tedy kryjí s nároky běžných akvarij-

ních rostlin. Avšak jemnost „mechů“ si vybírá určitou daň.

Jsou háklivé na zařasení ruduchami a vláknitými řasami.

Toto riziko je ještě větší při pěstování v tvrdší vodě se sou-

časným nedostatkem volného CO2. Může se i stát, že porost

těchto rostlin je v akváriu jediným místem, kde se vyskytují

makroskopické řasy. 

Zatímco u ostatních rostlin se může mimo jiného řasa

odstraňovat mechanicky, u mechorostů to tak snadné není.

Velmi často se při tomto zásahu křehké stélky rozpadnou,

a jelikož se stejně nikdy nepodaří vysbírat všechnu řasu, brzy

opět zbytek „mechu“ přeroste. A druhy řas přirůstající k pod-

kladu (např. jelení paroh či Oedogonium) z trsů „mechů“ me-

chanicky odstranit vůbec nejdou. Tyto nepříjemnosti zapříči-

nily vyhození „mechů“ už z mnohých nádrží a přitom je ře-

šení velmi jednoduché. Nepochází z mé hlavy, ale jedná se

o upravený postup, na který jsem narazil na internetu. Použí-

vá se sice na jiné skupiny rostlin náchylné na zařasení (např.

anubiasy), ale je dobře použitelný i na jemné rostliny typu

„mech“ – tj. odřasení za pomocí SAVA. 

Někomu se tato metoda může zdát drastická a snad i ne-

bezpečná, ale není třeba se ničeho obávat. Riziko možné ztrá-

ty rostliny tu sice je, ale je to riziko velmi nízké a s trochou

opatrnosti nic nehrozí. Jak tedy na to:

V originálním postupu pro odřasování tuholistých rostlin

typu Anubias byl použit roztok SAVA Original (dále jen jako

SAVO) v poměru 1:20 (1 díl sava ku 20 dílům vody), v tomto

roztoku byla rostlina máčena po dobu tří minut. Tento postup

sice spolehlivě zničí veškeré druhy řas, ale pro „mechy“ by byl

moc drastický a pro některé druhy až fatální. Je tedy nutné

postup upravit. Koncentrace roztoku se mi osvědčila, ale bylo

nutné zkrátit délku namáčení. Pro mechorosty bohužel nelze

použít jednu obecnou délku koupele, ale musí být upravována

podle jednotlivých druhů mechorostů. Dá se použít i jiná

dezinfekční látka, ale pak je také nutné si konkrétní časy

vyzkoušet. Ať jste se rozhodli použít jakoukoliv látku, mějte

na paměti, že mnoho dezinfekčních látek je z principu člo-

věku a zvířatům potenciálně škodlivých (nebo i toxických).

Je nutno s nimi zacházet s náležitou opatrností a důkladně

si přečíst a dodržovat na obalech přiložené bezpečnostní

instrukce! 

Pro odstranění řas pomocí SAVA budeme potřebovat:

plastový cedník, tři menší misky, injekční stříkačku nebo od-

měrný válec, SAVO, Jar (nebo jiný detergent), vodu a stopky. 

Odřasení „mechů“ pomocí SAVA je velice snadné.
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Dezinfekční roztok (míchám si objem cca 210 ml) naleje-

me do první misky a přidáme kapku jaru. Jar naruší povr-

chové napětí vody a dezinfekční roztok se tak snáze dostane

na celý povrch stélek. Do plastového cedníku vložíme zařa-

sené rostlinky a cedník s nimi ponoříme do roztoku, kde ho

necháme 20–40 s. Dobu namáčení je nutné si vyzkoušet

(viz výše) a doporučuji použít stopky, protože je velký rozdíl

ponechání „mechu“ v dezinfekčním roztoku po dobu 25, 30

či 40 s a pro případné opakování u stejného druhu je dobré

vědět přesnou dobu působení. 

Optimální čas je vždy problém. Jde o to, zabít nežádoucí

organismy, ale nezahubit samotné rostliny. V našem případě

situaci ještě komplikuje nutnost, aby stélky „mechů“ byly

nepoškozené a v akváriu ihned poté prospívaly. Tím se také

zajistí dlouhodobější účinek tohoto zásahu. Obecně lze říci,

že mechy snesou delší dobu dezinfikování než játrovky. Stejně

tak je rozdíl v odolnosti jednotlivých druhů řas, kdy nejodol-

nější jsou dlouhé vláknité druhy zelených řas. 

Po uplynutí doby dezinfekce sítko vyndáme a vložíme

do druhé nádoby, kde je čistá voda, propláchneme a nakonec

vložíme na delší dobu do nádoby třetí, kde je opět čistá voda.

Důkladné promytí je vhodné provést hlavně v případě, kdy

„mech“ nedáme rovnou do akvária. Pokud by na něm zůsta-

ly zbytky SAVA a my s ním nadále manipulovali na suchu,

mohlo by dojít k jeho značnému poškození. 

Účinnost aplikace se pozná poměrně rychle. Zahubené řa-

sy (při špatné aplikace i stélky mechorostů) do několika hodin

až dnů zbělají (ruduchy nejprve zčervenají). Pokud na mechu

ani řasách není patrná žádná změna, je možné tento postup

zopakovat s delší dobou působení roztoku.

Tímto způsobem se dají zachránit i hodně zařasené trsy,

a to bez úhon na meších a játrovkách. Proto zařasené „mechy“

nevyhazujte, ale zkuste je zachránit. Stojí to za to. 

Taxiphyllum sp. 'Flame' s Monosolenium tenerum

napadené řasou.

Taxiphyllum sp. 'Flame' tři týdny po odřasení pomocí Sava.

Závěrem bych chtěl zájemcům o „mechy“ popřát hodně

štěstí při jejich shánění či případné výměně – a nenechte se

odradit špatně určovanými druhy, jejich směskami a zele-

nými řasami. 

Praktické využití mechů ve vytírací nádrži. Vlevo Fontinalis cf. hypnoides, vpravo Taxiphyllum sp. 'Spiky'.
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Krystalka na substrátu Environment Aquarium Soil. (Foto: Pavel Knežik)

Krystalky zblízkaKrystalky zblízka
Jiří Libus a Pavel Knežik

Jak se můžeme dočíst v kdejaké příručce, základem krys-
talky není krystal, ale v principu jakákoliv součástka, která

umí provádět usměrňování vysokofrekvenčního proudu…
A teď vážně, krystalka, mezi akvaristy známý taxon Cari-

dina cf. cantonensis, je sladkovodní kreveta, o jejíž chov a ús-
pěšný odchov usiluje mnoho akvaristů. Pro většinu je to nej-

krásnější krevetka, ale bohužel patří k těm druhům, které se
nechovají snadno. Pojďme se na její nároky podívat zblízka.

Původní domovinou této krevetky jsou výše položené hor-
ské potůčky v Číně a Vietnamu. Na základě popisů těchto

lokalit se dá usuzovat, že živočichové zde žijící vyžadují pro-
kysličenou, čistou vodu s nízkým obsahem dusičnanů. Horské

říčky vyvěrají převážně z podzemních rezervoárů zásobených

deštěm. Některé z potůčku jsou zásobeny jen dešťovou vo-
dou, která se obohacuje minerály a živinami jen z omývání

podkladu.
Kamenité koryto tvoří místy jakési kaluže, ve kterých je

zvětralá půda a zetlelé listí. Půda je také bohatá na mikro-
prvky. Krevetky zde povětšinou nemají přirozené predátory,

a tak bez jakéhokoliv strachu žijí v těchto kalužích. Jak zjistili
chovatelé, kteří mají přístup do lokalit, kde se krystalky přiro-

zeně vyskytují, blíží se voda v tocích svými parametry vodě
dešťové: vodivost 7–12 µS a pH 5,4–5,8. (V ČR jsou vlastnosti

dešťové vody různé. Jirka např. chytá vodu s podobnou vodi-
vostí, ale pH je cca 6,5.) Kyselejší voda s obsahem humino-

vých kyselin bude tedy krevetám prospěšná.
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Jak tedy zařídit nádrž, ve které by tento druh prosperoval,
a jakou vodu používat?

Začneme objemem – platí obecná poučka, že ve větší ná-

drži se lépe drží stabilita ekosystému. Krystalkám rozhodně
nevadí menší prostor (stačí určitě i dvacetilitrová nádrž), ale

udržet v takovém objemu stabilní podmínky bývá pro většinu
běžných akvaristů problém, tudíž vhodnější jsou nádrže nad

50 litrů.

Teplota by u tohoto druhu měla být stabilní o hodnotě
23–24 °C. Tato teplota se nám osvědčila jako ideální pro chov

i odchov těchto krevetek. Pokud budou nastávat výkyvy te-
ploty více jak o dva stupně směrem k nižším teplotám, bude

docházet k náhodným úhynům, a to většinou v ranních hodi-
nách, kdy bude nejspíše teplota okolí, potažmo v nádrži, nižší.

Chladnutí vody krevetky stresuje. Vyvolává předčasné svléká-
ní, které většinou končí úhynem. Použití kvalitního topítka

je tedy nutností. Teplejší voda je menší hrozbou, v návaznosti
na obsah kyslíku ve vodě. Nicméně neznáme jediného chova-

tele, který by měl trvale krevety tohoto taxonu ve vodě nad
25 °C a zároveň mu krevetky prosperují. V teplotách pod

22 °C, případně nad 25 °C se krystalky přestávají množit.

Pokud jsme byli zvyklí u některých druhů rodu Neoca-
ridina chovat krevety v soběstačných nádržích bez jakékoli

filtrace, bývá toto u krystalek problém. V hustě zarostlých
nádržích s měkkou vodou sice přežívají, ale nikdy jsme se

nesetkali s někým, kdo by množil krystalky v akváriu bez
filtru. Jako filtrační materiál postačí klasický biomolitan,

osvědčil se hamburský filtr, klasický bublifuk i externí fil-
trace s nasazeným biomolitanem, aby plastový koš nenasával

krevetky. Je třeba se vyhýbat filtrům, které mají plastové
mříže, do kterých mohou vniknout malé krevetky, a zůstat tak

uvězněny ve filtru. 
Osobně mám nejlepší zkušenosti s tzv. „bublifukem“, kdy

vzduch rozváděný do hadiček a filtrů vytláčí vodu přes tru-
bice, na jejichž konci je biomolitan. Dle různých příspěvků

na zahraničních fórech se dá usuzovat, že nejlepší filtrací je
něco jako „usazovací filtr”. Jde o filtr s několika přepážkami,

ve kterých je vložen filtrační materiál s podobnými vlastnost-
mi, jaké mívá náplň v externích filtrech – viz schéma, nebo

zkuste na internetu vyhledat heslo „sump filter”. Externí filtr
je také dobrou volbou.

Samozřejmostí by měla být několikastupňová úroveň fil-
tračního materiálu. Co se tím myslí? Do filtru se vloží několik

typů médií. První úroveň je hrubá filtrace nečistot – použi-
jeme tedy hrubý molitan. Další je jemná filtrace, filtrační

vata zachycuje jemné částice, aby se nedostávaly do třetího
stupně. První dva stupně jsou tedy mechanická filtrace. Tře-

tím stupněm je filtrace biologická. Použijeme hrubý molitan
nastříhaný na kostky tak, aby se nezanášel a stále plnil svoji

funkci – tj. poskytoval místo pro osídlení bakteriemi. Lze po-
užít i různé plastové ježky, případně filtrační plastová media

určená pro bazénové a jezírkové filtry. První dva stupně je po-

Několikaúrovňová usazovací filtrace, tzv. sump filter.

Coarse = hrubý, medium = střední, fine = jemný.

 (Zdroj: fishlore.com)

Tři stupně filtrace: hrubý molitan, jemná vata,

biologická filtrace. (Foto: Pavel Knežik)

třeba čistit v krátkých periodách na základě konstrukce filtru.

Tím se zachová dostatečný průtok filtrem a zároveň se z akvá-
ria odstraní spousta organické hmoty.

Výtok filtru by měl být umístěn tak, aby v akváriu netvořil
velké víření – krevetky nemají „pračku” moc rády. Zároveň

je třeba podpořit okysličení vody; pokud ho nelze dosáhnout
vhodným pohybem hladiny, je třeba sáhnout po externím

vzduchovém kompresoru. Prokysličená voda je důležitá a za-
braňuje úmrtím hlavně v noci.
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Ve fitru je potřeba používat neutrální materiály – molitan,
plast. Určitě se vyhněte keramickým kroužkům a dalším mé-

diím na podobné bázi. Pavlova zkušenost s těmito médii je
spíše negativní. Při jejich použití ve filtru docházelo ke zvyšo-

vání pH a také alkality. Krevetky na neustálou změnu para-
metrů reagovaly pozastavením tvorby vajíček a přestávaly se

množit. Této „negativní“ vlastnosti se dá využít, pokud máte
akvárium, kde vám klesá pH ke kritickým hodnotám – pomo-

cí keramického média lze pokles přibrzdit. Většinou k poklesu
dochází na základě hromadění odpadních látek v akváriu,

a pokud bude voda ve filtru proudit přes toto médium, bude
docházet k neutralizaci kyselinotvorných látek. Po stabilizaci

pH je pak nutno keramické médium z filtru vyjmout.

Pokračujeme vodou – s vodou z vodovodu toho moc ne-
uděláme. U kohoutkové vody jsme vždy odkázáni na milost

a nemilost distribučního systému. Takže stejně jako většina
chovatelů jsme několik let řešili klasické „chvíli mi to jde

a chvíli ne”. Důvod, proč to teď nejde a před měsícem šlo,
je velmi obtížné hledat, a proto jsme se jak já, tak Pavel pusti-

li do chovu krystalek ve vodě, u které můžeme kontrolovat její
parametry. 

Pokud tedy z kohoutku neteče voda, která by se blížila po-
žadovaným hodnotám, je potřeba si pořídit reversní osmózu,

která nám připraví čistou, demineralizovanou vodu – mem-
brána propustí téměř jen molekuly H2O, a nemusíme mít tedy

obavy o množství dusičnanů a dalších nežádoucích látek ve
zdrojové vodě. Abychom dosáhli požadované celkové tvrdosti

vody a přitom nedodali do akvária „nečistou“ zdrojovou vodu,
zvýšíme tvrdost přípravky, které jsou nejčastěji označovány

jako Shrimp mineral. Dají se zakoupit přípravky vyráběné
v Německu a Polsku – účinek obou je shodný, polské jsou

ovšem levnější. 
Pavel mi tvrdí, že se mu osvědčily tyto parametry remine-

ralizované nové RO vody: tvrdost vody 6 °dGH, pH 6,66,
vodivost 222 µS. Alkalita by měla být téměř nulová. Takto

připravená voda je obohacena o základní prvky vápník, hoř-
čík, draslík. Krystalky mají velké nároky také na mikroprvky

(Fe, Mo, Mn,… ), které musí být ve vodě přítomny. Pavel
tvrdí, že od té doby, co začal krevetky „hnojit“ hnojivem pro

akvarijní rostliny Plantex CMS+B, mají jeho krevetky hez-
čí vybarvení a minimalizovaly se jejich úhyny při svlékání.

Je nutno podotknout, že přidávání těchto prvků je na denní
bázi. Denní dávka by se měla řídit podle koncentrace železa,

přidáváme ho 0,07 mg/l.

Výměnu vody v akváriu provádíme podle jeho celkové
litráže; u menších jednou týdně, u větších pak jednou za dva

týdny. Měněný objem by měl být něco kolem 10 % celkového
objemu vody, tj. u nádrže o rozměrech 60 x 30 x 30 cm by

to mělo být něco okolo 5 l vody jednou za týden, případně
jednou za dva týdny, pokud je voda čistá. Měněná voda se

musí blížit teplotě vody v nádrži. Rozdíl teplot bude krevetky
po výměně opět stresovat. Výměnu provádíme rychle, to zna-

mená, že odsajeme požadované množství a opět nádrž doplní-

me nově připravenou vodou v co nejkratším časovém okam-
žiku. Dalo by se říci, že čím rychlejší je výměna, tím je to pro

krevetky lepší. „Přikapávání” přes vzduchovací hadičku má
za následek dlouhodobý průběh změny parametrů v nádrži,

a tedy přispění ke stresu krevetek.
Postupnými výměnami dokážeme změnit parametry vody.

Pokud například máme problém s klesajícím pH, měněnou
vodu připravíme o vyšší alkalitě, a tak při výměně dodáme

do akvária prvky, které se stabilizací pH pomohou. Nikdy,
opakuji nikdy se nesnažte v krevetárku měnit parametry tak,

že budete aplikovat chemikálie přímo do nádrže. Docílíte jen
skokové změny a vystresování krevetek na takovou úroveň,

že bude docházet k jejich úhynům.

Použité substráty jsou daleko složitější kapitola. Viděl
jsem dobře fungující nádrže pro odchov krystalek i bez sub-

strátu, ale začínat s krystalkami s nádrží bez substrátu je
vyloženě riskantní. Nádrže bez substrátu bychom pro chov

krevetek nedoporučovali začátečníkům a mírně pokročilým.
Zkušenější chovatelé to mohou zvládnout s tím, že jsou si

vědomi několika rizik. Substrát slouží jako nosná plocha pro
bakterie a mikroorganismy, které přispívají k biologické fil-

traci a zároveň mohou posloužit jako potrava pro krevetky.
Je tedy nutné uzpůsobit i potravu. 

Substrát také v určitém směru pracuje s vodou, a tak ne-
dochází k výkyvům jejích parametrů. Když například chovatel

vymění větší množství vody a nebo předávkuje hnojivo či mi-
kroprvky, případně další aditiva, pokud používá RO vodu,

funguje substrát jako „zbržďovač” a chovatel má čas zakročit. 
Další z problémů je, že jsou krevetky neustále stresovány,

pokud nemají záchytnou plochu, plus na tmavém dně se lépe
vybarvují. Určitě vám zde doporučíme slabou vrstvičku sub-

strátu, pokud možno tmavé barvy. 
Substráty jsou většinou jílového základu s příměsí orga-

nického materiálu. To znamená, že na základě své sorpční
schopnosti se ve vodě chovají jako „zachytávač” minerálů

a zároveň tlačí většinou vodu směrem k nižším pH. Navíc
slouží jako osidlující plocha a výživa pro bakterie a mikroor-

ganismy. Pokud chovatel používá RO vodu, měl by si být vě-
dom těchto vlastností a počítat s nimi.

Vlivem odpadních látek bude v akváriu po delší době nej-
spíše docházet k poklesu pH směrem k extrémním hodnotám,

tj. pH 5. Krevetky dokáží přežít i tyto spartánské podmín-
ky. Přesto je pak nutné zasáhnout a připravovat si RO vodu

tak, aby k těmto poklesům nedocházelo, a to mírným zvýše-
ním alkality na 0,5–1 °dKH. Mělo by tak při výměně dojít

k neutralizaci kyselejších látek a ke stabilizaci pH.
Na trhu je nepřeberné množství substrátů a chovatel kre-

vetek má opravdu z čeho vybírat. Shirakura Red Bee Sand,
Fluval Shrimp Stratum, Environment Aquarium Soil, případ-

ně ADA Amazonia a spousta dalších. Před použitím někte-
rého z těchto substrátů si zjistěte jejich vlastnosti. Například

ADA Amazonia je primárně určena pro rostlinná akvária,
takže musíte počítat s uvolněním přidaných hnojiv do vod-

ního sloupce.
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Zeolit aktivně váže dusík a nežádoucí těžké kovy. (Foto: Jiří Libus)

Jirka nejčastěji používá v akváriích s krystalkami níže

rozebíraný zeolit, ale má i několik akvárií s Shirakurou a sub-
strátem od firmy Fluval. Shirakura Red Bee Sand je známá

tím, že neobsahuje vůbec žádná aditiva. Možná na začátku
do vody uvolní něco málo minerálů, a tak upraví vodu na po-

čáteční záběh akvária, ale v pozdější fázi je nutné RO vodu
obohacovat o minerály. Používat jen RO vodu a počítat s tím,

že nám substrát vodu „vyladí”, je sice poněkud optimistické,
ale někdy se opravdu zadaří, aby substrát vodu z RO upra-

vil a udržel v požadovaných podmínkách i půl roku. Zkoušel
jsem Shirakuru i Fluval, nezaznamenal jsem větší rozdíly

v reakci substrátů a cca po 48 hodinách se pH i další hodnoty
blížily požadovaným. Každopádně je z hlediska stability akva-

rijního ekosystému vždy lepší vodu trochu „zahustit” přida-
nými minerály.

Pavel s úspěchem používá Environment Aquarium Soil

s tím, že tento substrát splnil jeho požadavky a tlačí vodu
směrem ke kyselejším hodnotám. Je stabilní, nerozpadá se,

po nasátí vodou se drží u dna, a tak je relativně těžké jej snad-
no rozvířit například výměnou vody.

Inertní substráty slouží „pouze“ jako nosná plocha pro

bakterie a mikroorganismy, které přispívají k biologické

filtraci. (Foto: Jiří Libus)

Jeho zkušenosti s ADA Amazonia nejsou zas tak pozitivní,

substrát se relativně snadno rozpadá a snadněji se rozviřuje.
Obsah hnojiv se dlouhodobě projevuje v akváriu. Po „vybití“

substrátu docházelo u Pavla paradoxně k navyšování pH, ale
to mohlo být (podle informaci od distributora) způsobeno

špatnou šarží substrátu.
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Při debatách s chovateli, kteří krystalky na aktivních sub-
strátech chovají, jsem zjistil, že většina z nich používá Shira-

kuru, nicméně dost často z toho důvodu, že ji mají vyzkou-
šenou a je déle na trhu. Fluval se jeví cenově mírně výhod-

nější, i když z počátku kalí více vodu.
Pokud chceme jít levnější cestou, nabízí se použití zeolitu.

Tento minerál díky pórovité struktuře poskytuje ideální po-
vrch pro kolonizaci nitrifikačními a denitrifikačními bakte-

riemi, umí i aktivně navazovat dusík a nežádoucí těžké kovy.
Při použití zeolitu musíme čistou RO vodu opět mineralizovat

a zvýšit její celkovou tvrdost. Zeolit nám tedy v případě,
že použijeme zdrojovou vodu s vyšším pH nebo vyšší tvrdostí,

příliš nepomůže s úpravou zdrojové vody tak, aby se blížily
pH a další parametry tomu, co vyhovuje krystalkám. Je ale

velmi dobře použitelný, pokud máme měkčí vodu nebo použí-
váme vodu z RO.

Dalším substrátem, který se ve vodě chová neutrálně,
je lávová drť. Jejích neutrálních vlastností využijete tam, kde

si nepřejete, aby vám substrát ovlivňoval vodu. Přesto svou
pórovitou strukturou poskytuje prostor k osídlení bakteriemi.

A jeho barva je příjemnější než bílá barva zeolitu. 

Poslední kapitolou, kterou bychom v článku měli zmínit,
jsou rostliny. Zde postačí poměrně jednoduchá rada. Rost-

liny, jak všichni víme, pomáhají udržovat stabilitu nádrže
a žijí na nich organismy, kterými se krevety živí. Jsou známy

případy, kdy jsou krystalky úspěšně chovány v neosvětlených
nádržích bez rostlin, ale pokud chceme jít jistější cestou, ak-

várium by mělo být osvětleno a osázeno. Z hlediska přítom-
nosti mikroorganismů jsou nejvhodnější a nejčastěji použí-

vané různé druhy mechů. Samozřejmě je možné mít v nádrži
i větší rostliny (Microsorum, echinodory apod.). Nevhodnost

anubiasů a kryptokoryn je často skloňovaný mýtus, který ne-
byl věrohodně potvrzen dokonce ani pokusy, kdy akvaristé

rozmixovali Anubias a injekční stříkačkou aplikovali vzniklou
drť do nádrže.

Záleží tedy na konkrétních podmínkách v akváriu a na
možnostech chovatele, jaký způsob zařízení nádrže zvolí.

Jak je vidět, variant je hodně a každé akvárium i každý
chovatel reagují na podněty jinak.

(Foto: Pavel Knežik)

Lomariopsis lineata – zajímavá kapradina, v níž

naleznou krystalky jak potravu, tak úkryt. (Foto: Jiří Libus)

Řasa Aegagropila – jedna z nejčastěji používaných rostlin

v nádržích s krevetami. (Foto: Jiří Libus)

Krevety se slezly na potravu spadlou do jávského mechu

(Taxiphyllum barbieri). (Foto: Jiří Libus)

Krevet je mnoho druhů a jejich chov i odchov je stále
velmi často diskutován na fórech i při setkáních akvaristů.

Krystalka patří mezi nejvíce skloňované druhy. Je to tím,
že jde o jednu z nejkrásnějších sladkovodních variet a zároveň

nechybí (např. ve srovnání s obtížnými sulaweskými druhy)
chovatelé, kteří by ji dokázali dlouhodobě chovat a množit.

Jak vyplývá z článku, bezproblémový chov to není a tím je
tato kreveta stále v hledáčku těch, kteří mají rádi výzvy. 
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Brotia binodosa.

Plži roduPlži rodu BrotiaBrotia
Markéta Rejlková

Vlajkovou lodí těchto více nebo méně “obrněných” plžů

je bezesporu Brotia pagodula – asi jen menší část akvaristů

by si dokázala okamžitě vybavit název některého dalšího

zástupce. A přitom jsou i jiné druhy až překvapivě dostupné

a jen o maličko méně zajímavé… ano, “pagodám” určitě nelze

upřít, že jsou krásné a jedinečné. Ne ovšem nezaměnitelné,

jak ukážu na následujících stránkách. Původně jsem chtěla

napsat článek o Brotia armata – jenže čím podrobněji jsem

se tomuto druhu věnovala, tím více mi docházelo, že ačkoliv

nemají všechny brotie stejné nároky a zdaleka všechny se ne-

chovají, nebude na škodu seznámit se s nimi šířeji.

Následující text nevnímejte jako návod na chov. I když se

brotie chovají už několik (tj. u nás asi 5) let, přesto jsou infor-

mace o jejich nárocích, rozmnožování, potravě apod. nejasné.

Můj článek má za cíl seznámit případné zájemce s tím, co pro

nás o brotiích zjistila věda – zejména co se týká jejich přiro-

zeného prostředí. Považuju to za klíčové. I když je jistě možné

různé živočichy donutit žít v jiných podmínkách, tak kdykoliv

se nám nedaří, tápeme a nebo prostě konečně dojdeme k zá-

věru, že svým chovancům dáme to nejlepší – obracíme se

k přírodě. K tomu přidám své vlastní zkušenosti s chovem

pěti různých druhů, ne vždy zrovna úspěšným. 

Brotie nejsou vhodné pro úplné začátečníky a nejsou

vhodné do všech akvárií. Ale rozhodně se jejich prostřednic-

tvím můžeme o fungování vodních ekosystémů ledasco na-

učit, a pokud se jejich nároky protnou s naší představou akvá-

ria (spíše biotopního ražení, než klasické okrasné), získáme

do něj nepřehlédnutelné a vděčné obyvatele.

A ještě poslední poznámka, než se naplno ponoříme do té-

matu: Jak jste si už všimli, budu těmto plžům říkat jednoduše

brotie. Platný český název jsem nenašla a je zbytečné nějaký

vymýšlet, tenhle se mi zdá dobrý a srozumitelný.

Systematika

V systematice brotií došlo v posledních asi 15 letech k ně-

kolika menším zemětřesením. Naštěstí to první opravdu velké

nastalo ještě předtím, než se z tylomelanií stala akvaristická

bomba, takže si nemusíme zvykat na nové názvy. Co prosím,

nespletla jsem se? Nikoliv, zástupci rodu Tylomelania patřili

původně až na tři výjimky do rodu Brotia. Ale vezměme to

pěkně popořadě a shora.

Brotie patří do nadčeledi Cerithoidea, která zahrnuje

převážně mořské plže. Ale také spoustu nám známých oby-

vatel sladkovodních akvárií, kupříkladu rody Thiara, Mela-

noides, Faunus… Brotia a Tylomelania. Poslední dva jmeno-

vané rody byly (také poměrně nedávno) zařazeny do čeledi

Pachychilidae, kde však šlo o úpravu víceméně názvoslovnou,

protože existence čeledi byla již delší dobu jasná, měnil se

toliko název. 
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Světové rozšíření zástupců čeledi Pachychilidae. Asijské skupiny („Asian groups“) představují rody Brotia, Tylomelania,

Sulcospira, Paracrostoma, Jagora. Napravo potom výskyt zástupců rodu Brotia od Indie až po Borneo a Vietnam.

(Autor: Frank Köhler, Wikipedia)

Čeleď Pachychilidae zahrnuje několik rodů tropických
sladkovodních plžů, z nichž Brotia a Tylomelania jsou mezi

akvaristy určitě nejznámější, ale nejsou jediné, které se cho-
vají. Se stále sílícím trendem akvaristicky laděných cest (a tím

i „suvenýrů”), s nárůstem importů nových druhů bezobrat-
lých a v neposlední řadě díky zálibě akvaristů v neobvyklých

tvorech se můžeme setkat se zástupci několika jiných rodů –
a na ty ostatní pravděpodobně také jednou dojde. Zcela jistě

se chovají Pachychilus (Střední Amerika), Potadoma (Afrika)
a asijské rody Sulcospira (syn. Adamietta) a Paracrostoma.

No, a aby byl obrázek zmatení úplný, podle některých nových
genetických poznatků patří do stejné čeledi i nám dobře

známý Faunus, který měl zatím postavení poněkud nejasné.
S výjimkou asijských druhů (a několika zástupců rodu

Madagasikara popsaných teprve v roce 2010) jde o plže vej-
corodé. Vejcoživorodost, případně pravá živorodost a její růz-

né „technické provedení” u asijských taxonů je jedním z klíčů
k jejich určování. Právě díky morfologickým odlišnostem

(pouhým okem bohužel pro nás nepozorovatelným) byla vy-
tyčena nejprve v roce 2002 hranice mezi rody Brotia a Tylo-

melania (a do druhého jmenovaného se odporoučelo asi dva-
cet „bývalých” brotií, takže na Sulawesi už tento rod zastou-

pen není vůbec; počet druhů rodu Tylomelania se mezitím
vyšplhal na odhadovaných přinejmenším padesát!). Následně

v roce 2004 vznikl pro filipínské taxony nový rod Jagora
a konečně v roce 2006 byla přeřazena celá tzv. skupina testu-

dinaria do rodu Sulcospira. Očištěný rod Brotia čítal po revi-
zi v roce 2006 celkem 27 platných druhů a osm dalších s ne-

určitým zařazeným. To jsou takové druhy, které jsou většinou
popsány je na základě ulit bez měkkého těla, a proto nelze

s jistotou tvrdit, že opravdu přísluší do rodu Brotia. V násle-
dujícíh letech došlo k popisu dalších pěti nových druhů. Tak-

že jsme na čtyřicítce – a další budou přibývat.
Pro rod Brotia jsou charakteristické znaky, kterých si po-

všimnout nemůžeme, ale vědět o nich neuškodí. Je to typická
otevřená embryonální ulita, která má místo špičky otvor,

z nějž vykukuje jakýsi žloutkový váček – až po jeho vstřebání

se špička zacelí a je potom charakteristicky vrásčitá; sub-
hemocoelní vak (více o tom později) a specifické uspořádání

vejcovodů. Kulaté operkulum (= víčko ulity), které bylo dříve
jako diagnostický znak rovněž uváděno, ve skutečnosti najde-

me jen u několika málo druhů. Na druhou stranu, v pevnin-
ské části JV Asie ho v rámci Pachychilidae najdeme právě jen

u brotií.
Typovým druhem je Brotia pagodula.

Rozšíření

Brotie se vyskytují od SV Indie přes Bangladéš, Myanmar

až po Sumatru a Borneo; na severu ohraničují jejich rozšíření
Himaláje a jejich předhůří, na severovýchodě zasahují až do

Vietnamu a JV Číny, kde ale jejich výskyt není zatím vůbec
prozkoumaný. Poslední popsané druhy jsou z Laosu (dva

druhy popsané v roce 2008 přibyly ke dvěma předchozím, ale
jistě jich tam bude více, značná část Laosu je neprozkoumaná

a špatně přístupná), z Vietnamu (vůbec první dva druhy zná-
mé v této zemi, 2008) a z oblasti Yunnan v Číně (také úplně

první čínská vlaštovka, rok 2010). 
Vzhledem k tomu, že brotie mají většinou velice malé

areály rozšíření a že zdejší toky jsou zatím neprobádané, lze
očekávat popisy nových druhů právě ze severovýchodního

okraje rozšíření rodu. Nehledě na to, že podle nejnovějších
poznatků badatelé ve 20. století přeceňovali variabilitu ulit

jednotlivých druhů na úkor počtu taxonů – tzn. popisovali
méně druhů, než jich ve skutečnosti je. Dnes jsou brotie díky

některým svým vlastnostem poměrně detailně zkoumané
i genetickými metodami, takže se ukazuje, že máme co do či-

nění s více druhy – a k tomu vyplouvají na světlo mnohé další
zajímavosti, přesahující možnosti tohoto článku.

Pro naprostou většinu druhů je typické rozšíření v povodí
jedné řeky, často dokonce jen v jediné řece a případně i v je-

jím krátkém úseku. Jde tedy typicky o endemity konkrétního
povodí. Tento vzorec narušuje jen několik málo druhů, nejví-

ce pak Brotia costula (chovaná také v akváriích). Její rozšíře-
ní se uvádělo prakticky shodné s areálem celého rodu, tedy
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od Indie až po Vietnam a Sumatru. Jenže ouha, poslední revi-
ze ukazuje, že tento taxon se vyskytuje pravděpodobně jen

v Indii, jinde došlo k záměně s jinými druhy. Brotia costula

se kdysi nazývala Antimelania variabilis, je tedy vzhledově

variabilní a vědci to bez molekulárních metod zkrátka neměli
jednoduché...

Většinou na jedné lokalitě najdeme jeden druh, jen
málokdy žijí dva společně. Opět ale existuje výjimka,

tentokrát jediná a velice pozoruhodná. Je to povodí řeky Kaek
(Maenam Kaek, na dolním toku nese také název Klong Talo)

v centrálním Thajsku. Tady byly na 100km úseku na osmi
zkoumaných lokalitách nalezeny pokaždé 2–3 druhy, celkem

jich zde žije sedm. S výjimkou Brotia binodosa jde vesměs
o endemity tohoto říčního systému. 

Při prvním podrobném výzkumu v roce 2004 považovali
vědci tento fenomén za další příklad druhové radiace, kdy

předpokládali, že jednotlivé druhy obývají různé typy sub-
strátů a živí se jinou potravou. (Přesně tak, jak to bylo zdoku-

mentováno u tylomelanií, ale o tom někdy jindy.) Proto se
jich tu vyvinulo tolik. Jenže pozdější výzkumy ukázaly, že se

vztahem mezi radulou, ulitou a využívaným substrátem to ne-
bude tak „žhavé“. S nějvetší pravděpodobností zde podnětem

k radiaci není potravní specializace jako v jezerech, ale geo-
logické údálosti. Díky nim mohlo docházet k přesunům

a spojování/rozpojování povodí, a tedy k opakovaným dru-
hovým invazím. Navíc je radiace podpořena množstvím peřejí

a vodopádů, které do značné míry zabraňují migraci plžů
a všesměrnému toku genů. Díky tomu vedle sebe mohly

v relativně krátkém časovém období vzniknout nové druhy.

Z Kaek ještě zmíním jednu skutečnost – v roce 1974 zde

z jednoho přítoku byla popsána Brotia subgloriosa. O třicet

let později se tato říčka po odlesnění a degradaci celé oblasti

proměnila v pomalu tekoucí bahnitý potok, který není pro

brotie vhodným místem pro život. A také už tam žádné nežijí,

naštěstí B. subgloriosa byla posléze objevená ještě jinde (opět

ale známe jen jedinou lokalitu). Tento příklad demonstruje

fakt, že díky svému velice omezenému areálu (mnohé druhy

jsou známy jen z typových lokalit!) jsou brotie ohrožené vy-

hubením. Naštěstí žijí ve vyšších polohách, kde se civilizace

zatím tolik nerozpíná. To je ovšem jejich jedinou záchranou.

Stanoviště

Jak už jsem naznačila výše, brotie najdeme především

v horských tocích. Výjimky bychom spočítaly na prstech jed-

né ruky, jde především o již zmiňovanou B. costula a jí po-

dobné druhy, např. B sumatrensis. Tu najdeme i v bahnitých

vodách rýžovišť a v dolních tocích řek. Považujme to ale za

naprostou výjimku potvrzující pravidlo.

Tak tedy brotie obývají vody čisté, rychle proudící a boha-
tě prokysličené. Běžně je najdeme v peřejích a vodopádech,

kde dokáží při šplhání proti proudu opouštět vodu a vydávat
se vzhůru po vlhkých kamenech. Některé druhy obývají vody

s vysokou tvrdostí, takže jsou jejich ulity obaleny typickou
silnou usazeninou z vysráženého uhličitanu vápenatého. Týká

se to z chovaných druhů B. henriettae, dále B. preatermissa

z Bornea a zřejmě i některých dalších. To by naznačovalo,

že tyto druhy budou upřednostňovat vody bohatší na CaCO3

a v měkké vodě se jim nebude tolik dařit.

 Substrát na lokalitách výskytu brotií bývá různý, co je
však důležité, je fakt, že většina druhů upřednostňuje sub-

stráty tzv. tvrdé. Najdeme je tedy v drtivé většině na balva-
nech, skalách, kamenech a mnohem méně často na štěrku.

Jen některé druhy upřednostňují naopak substráty měkké,
tzn. písek nebo bahno. A ještě méně druhů využívá oba typy

substrátů. Tam, kde jsou k tomu vhodné podmínky, tj. hlubší
tůňky bez prudkého toku, najdeme mnoho brotií také na listí,

pod listím nebo rovnou uvnitř vrstev napadaného listí. Jeden
z posledních popsaných druhů, B. laodelectata z Laosu, se vy-

skytuje na kořenech a potopeném dřevě (na lokalitě je písčitý
až štěrkový substrát, tj. žádné nebo minimum kamenů, jež

by jinak byly zřejmě volbou číslo jedna?).
Ohledně teploty vody se mi žádné informace dohledat ne-

podařilo, takže lze jen vycházet z toho, co víme: jde o tropické
pásmo, nicméně horské polohy a rychle proudící toky zastí-

něné lesem.
Rostliny zde nerostou vzhledem k tomu, že jde o rychle

proudící vody, navíc s minimem živin, přistíněné a s proměn-
livým vodním režimem (tj. bouřlivý průtok v období dešťů,

období sucha naopak znamená pokles hladiny, zúžení koryta
a lokální vysychání). Výjimkou jsou řasy, ale jejich porosty

jsou uváděny jen z několika málo lokalit, zejména z mělkých
peřejí či vodopádů.

Vodopády Sri Dit, lokalita brotií. (Zdroj: Köhler et al.[1])

Peřeje Thung Salaeng na řece Kaek.  (Zdroj: Köhler et al.[1])
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Potrava

Potravu brotií bohužel nikdo primárně nezkoumal, jen ok-
rajově v rámci zjišťování jejich případné specializace za úče-

lem odlišení jednotlivých druhů. Obecně se má za to, že jsou
brotie typickými spásači perifytonu, tj. nejrůznějších nárůstů

na pevných substrátech. Což se dá snadno odvodit od faktu,
že na (nezařasených) kamenech tráví většinou veškerý svůj

čas, navíc tomu nasvědčuje i uspořádání raduly.
Radula je dlouhá až 30 milimetrů a její délka odpovídá

zhruba polovině výšky ulity (výška ulity je to, čemu my akva-

risté obvykle říkáme délka). Na této „rašpličce“ mají brotie

okolo 150–200 řad zubů, počty značně kolísají i v rámci jed-
noho druhu. Ačkoliv jsou známy u brotií různé typy radul,

nebylo zjištěno, že by využívaly jiné potravní zdroje. Je ale
docela dobře možné, že i když se různé druhy vyskytují bok

po boku na stejných kamenech a oškrabávají je, využívají při-
tom odlišnou složku perifytonu. U jiných skupin plžů už toto

zjištěno bylo.
Ještě jednou zde zmíním výzkum z povodí thajské řeky

Kaek. Je s ním spojený zajímavý pokus, kdy se vědci snažili
zjistit, jestli by morfologie raduly mohla poskytnout vodítko

směřující k objasnení specializace, co se týká volby potravy
a substrátu. Na rok založili dvě akvária, kam dali po deseti až

dvanácti jedincích B. armata, B. binodosa a B. microsculpta

nasbíraných z kamenů a B. binodosa a B. subgloriosa pochá-

zející z písku. Jedna skupina byla celý rok na tvrdém substrá-
tu (kameny), druhá na měkkém (písek). Plži dostávali krmivo

pro ryby a různou zeleninu. Záměrem bylo ověřit si po roce,
jestli se nějak radula pozmění vzhledem k substrátu, a to ne-

jen u původních jedinců, ale i u odchovů.
Jaké bylo zjištění? Pro vědce mrzuté, protože velká část

plžů bohužel uhynula, takže na závěr hodnotili jen 14 radul
původních jedinců. Nezjistili vůbec žádnou změnu, navzdory

tomu, že namísto obvyklého biofilmu požírali plži krmivo pro
rybičky! Ani substrát nehrál žádnou roli. Radula odchovů se

také nijak nelišila od radul v přírodních populacích.
Pro akvaristy bylo zjištění dvojí. Jednak se ukázala vysoká

úmrtnost – a vezmeme-li do úvahy fakt, že tito vědci určitě
o své svěřence přijít nechtěli, nemůžeme to přičítat nedo-

statku zájmu nebo lajdáctví. Varovný je také fakt, že část
mláďat musela být z analýz vyloučena, protože se zjevně jed-

nalo o křížence.

Rozmnožování

Brotie mají oddělené pohlaví a jsou vejcoživorodé. Zjed-

nodušeně řečeno na svět přivádějí plně vyvinutá mláďata,
která svůj vývoj ve vajíčku dokončují uvnitř k tomu sloužící

anatomické struktury. Její funkcí je pouze ochránit vyvíjející
se zárodky před vnějším prostředím, neposkytuje jim žádnou

výživu. Veškerá výživa pochází ze samotného vajíčka.
Touto strukturou je už dříve zmiňovaný subhemocoelní

vak. To nehezké slovo subhemocoelní nám říká, že jde o vak,
nacházející se pod hemocoelem. Hemocoel je hlavní těles-

ná dutina plžů. Vak, kde se vyvíjejí mláďata, se tedy nachá-

zí v noze v prostoru „pod ulitou“ a zabírá její velkou část.
Pohlavní žlázy (gonády) jsou poměrně velké a nacházejí se

téměř ve špičce ulity, resp. jsou poslední tkání, která do ulity
zasahuje nejdále. U samic je tato hmota oranžová až světle

hnědá a tvoří ji široké laloky, u samců je světle žlutá, složená
z tenkých trubiček. Vzhledem k tomu, že pohlaví je zvnějšku

nerozeznatelné, může nám toto pomoci alespoň v případě
úhynu, kdy máne možnost podívat se „dovnitř“.

Vejcovody samic jsou pochopitelně také uloženy v ulitě,
po páření se zde ukládají spermie a docház k oplození vajíček.

Ta následně sestupují do vaku vnějškem. Subhemocoelní vak
totiž na povrch těla ústí jediným malým otvorem v blízkosti

pravého tykadla, ke kterému vede od ústí vejcovodu (pod
ulitou) jasně viditelná rýha. Kdepak, nejásejte, samci tuto

rýhu mají také.
Subhemocoelní vak u samic zabírá většinu hřbetní části

nohy. Může obsahovat různé množství vajíček či malých šneč-
ků, vždy jde přitom o sourozence jednoho „vrhu“, reprezen-

tující jednu věkovou kohortu. Neznamená to, že se všechna
tato mláďata „narodí“ ve stejný okamžik, opouštět vak mohou

průběžně v řádu pravděpodobně několika dní. Počet mláďat
a také to, zda vůbec nějaká ve vaku jsou, se řídí klimatickými

(sezónními) vlivy, momentálníi podmínkami na lokalitě a ta-
ké stářím a výživovým stavem samice.

Vajíčko, resp. kapsle bývá ve srovnání s jinými sladkovod-
ními plži poměrně velká, okolo 1 mm. Šnečci pak opouštějí

tělo matky ve velikosti 2–6 mm podle druhu. Tomu odpovídá
i počet mláďat od jednotek či několika málo desítek (např.

B. pagodula) až po cca 300 (B. henriettae aj.).
Diskutovaným tématem u brotií byla také partenogeneze

(rozmnožování nepohlavní cestou, kdy se zárodky vyvíjejí

z neoplozených vajíček – tj. rozmnožují se jen samice bez

jakékoliv účasti samců), jejíž uplatnění se předpokládalo
přinejmenším u několika málo druhů, kde byl zjištěn velmi

nevyrovaný poměr pohlaví s drtivou převahou samic (např.
B. costula, B. pagodula). Jenže novější výzkumy při zohled-

nění faktů, že zkoumané vzorky jsou zoufale malé a že naopak
u všech následných důkladnějších průzkumů byl odhalen po-

měr pohlaví víceméně vyrovaný, partenogenezi nepotvrzují.

Zajímavosti 

Takovou perličkou je zjištění, že brotie snad kdysi žily na
našem území. No, není to přesné, šlo pochopitelně o předky

dnešních brotií, konkrétně B. escheri a B. vasarhelyii, jejichž
fosilní nálezy jsou známé z Maďarska, Rakouska a Německa.

Revize z roku 2006 ale tyto taxony z rodu Brotia vylučuje.
Jiná paleontologická zajímavost zato sahá až do dnešních

dnů. Už asi před deseti tisíci lety věděli obyvatelé JV Asie,
že jsou brotie jedlé a chutné – svědčí o tom nálezy v jesky-

ních, kde bylo ohromné množství ulit, navíc charakteristicky
rozbitých. I dnes si můžete dát v Indonésii delikatesu puyung

ve „šnečí“ příchuti, hojně se konzumuje zejména B. costula.

Ale pojďme se už podívat blíže na konkrétní druhy...
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Brotia armata – plně vzrostlý jedinec na oblíbeném kořenu.

Brotia armataBrotia armata
Tento druh uvádím jako první hned ze tří důvodů: objek-

tivně podle abecedy, chovám ho nejdéle a také nejúspěšněji

a je to z okruhu těch „zubatých“ brotií druh nejvhodnější pro

sbírání prvních zkušeností. To bohužel neznamená, že pokud

vám uhynuly „pagody“ do půl roku, pořídíte si místo nich po-

dobné armata a ty vám vše odpustí. Pořád jsou to plži s typic-

kými nároky brotií, nicméně jejich chov a odchov je z dlou-

hodobého hlediska snadnější než u podobných druhů.

Je dost pravděpodobné, že jste o Brotia armata ještě ne-

slyšeli a nebo se domníváte, že jste tento druh nikdy neviděli.

Já jsem si ale poměrně jistá, že po přečtení těchto řádků si

nejeden šťastný majitel „pagody“ uvědomí, že ve skutečnosti

chová B. armata. Ale to není všechno. Hned další v abecedě

totiž máme B. binodosa, což je ještě zdařilejší „napodobeni-

na“ B. pagodula. Ale nepředbíhejme.

Jak tedy vypadá B. armata? Na první letmý pohled je to

klasická „zubatá“ brotie. Tento druh je ale i v přírodě poměr-

ně variabilní, takže velikost a tvar zubů nelze nějak popisovat

a na jejich základě druh bezpečně určit. Základním pravidlem

je, že B. armata má ulitu menší a kratší. Má blíže ke kouli než

k protáhlému kuželu – ale u starších, a tím i větších jedinců

se tento rys stává nespolehlivým. Problém je, že mláďata bro-

tií obecně mají ulitu téměř kulovitou, teprve s věkem se prod-

lužuje. Pokud tedy kupujete mladé „pagody“, tvar jejich ulity

je velice podobný třeba i odrostlejším B. armata. 

Ale záměny se neobávejte – vzrostlá B. pagodula je sice

svým vzhledem nápadnější a dekorativnější, ale také je nároč-

nější a dochovat ji do plné dospělosti nemusí být tak snadné.

B. armata je o poznání vděčnější a parádu také nadělá.

Ulita je v přírodě velice proměnlivá, v hlavním toku řeky

jsou výstupky menší a ulita celkově méně tvarovaná, v men-

ších přítocích jsou závity nápadnější a žebra, hřebeny a zuby

na nich vyvinutější. Podélně na každém závitu probíhají 1–3

hřebeny (na tělním závitu jich může být i více), na nich (zej-

ména na těch blíže ke špičce) potom mohou být zašpičatělé

hrbolky, případně až malé ostny. Tělní závit je nafouklý a ná-

padně větší než ty předcházející. Závity jsou obvykle 2–3, jen

na dolním okraji rozšíření má plž až přílipkovitý tvar a závit

prakticky jediný. Špička ulity je běžně erodovaná. Operkulum

je oválné a téměř se shoduje s otvorem.

B. armata žije v centrálním Thajsku, je to endemit zde již

několikrát zmiňovaného povodí Kaek. V těch úsecích toku,

kde se vyskytuje (mimochodem všude společně s B. binodo-

sa), představuje nejpočetnějšího zástupce brotií. Také tohle

zjištění napovídá, že jde o druh adaptovaný na širší spektrum

podmínek, což by pro chov v akváriu měla být jen výhoda.

V přírodě jde o typického oškrabávače kamenů – tedy po-

vlaků na nich, není to kamenožrout. Nalezena byla výlučně

na tvrdých substrátech, tj. kamenech a balvanech, v prudce

tekoucí vodě v rozsahu 5 cm nad hladinou až 20 cm pod ní.
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V Kaek proudí voda přes vápence a pískovce a je prý rela-
tivně chladná. Časté jsou peřeje a vodopády s výškou 1–4 m,

na velkých částech toku je hloubka jen do půl metru a vůbec
žádné měkké substráty. Jen ojediněle jsou mezi kamennými

plotnami klidnější místa s hloubkou až 2,5 m, kde se usazuje
písek a bahno. Tady ovšem B. armata nenajdeme, jak už totiž

víme, má ráda proud a kameny. A čistou prokysličenou vodu.
Jak se s tím vypořádáme v akváriu?

Nejlépe tak, že napodobíme její přirozené prostředí. Silný
proud je základem, topítko si raději odložíme pro použití v ji-

ném akváriu. Nebudeme se snažit o to, aby nádrž zářila čisto-
tou – naopak skla necháme bez čištění (přední pochopitelně

čistit můžeme :-)), dáme do akvária velké množství kamenů
a kořenů, které budou plži využívat k „pastvě“.

Já mám tento druh v akváriu o ploše 70 x 50 cm, výška je
pouhých 24 cm. Na dně je substrát, tvořený směsí jílu, bahna

a kamenů. Na něm leží spousta kořenů a také kameny – ty
částečně obměňuji, protože sem často dávám zarostlé kameny

z jiných akvárií nebo donesené z potoka. Po očištění putují
jinam a sem donesu zase čerstvé „krmení“. Stabilně jsou zde

kusy vápence, protože v Ostravě máme vodu hodně měkkou,
což pro brotie není úplně ideální – ale nepovažuju to ani za

klíčové, proto jiným brotiím tak nepodstrojuji, ale v tomto
akváriu žijí ještě další druhy plžů.

Kromě už zmíněné starosti o to, aby bylo v akváriu dost
povrchů pro seškrabávání biofilmu, také zásadně neodkalu-

ju a často sem dávám listí (dub, v menší míře mandlovník).
Ačkoliv tyto brotie listé vyloženě nežerou, jak to znám třeba

od tylomelanií, tak ho mají rády a svou pozornost mu věnují.
Nutno dodat, že listí podávám několik týdnů nebo měsíců

máčené a bez oplachování, takže je pořádně slizké. Přikrmuji
granulkami (oblíbené jsou např. kopřivové), vločkami a také

záměrně překrmuji ryby, aby něco zůstalo i pro plže. V tomto
akváriu, ač původně mělo být čistě „šnekáriem“, chovám pla-

ty Xiphophorus milleri a osvědčuje se mi to. Krmím je větši-
nou artémií a i to považuju za dílek do mozaiky úspěšného

chovu plžů. Je to o pestrosti a přísunu bílkovin, ale to nechám
na nějaké obecnější pojednání někdy příště.

Boční pohled do akvária, kde chovám B. armata a několik

dalších druhů říčních plžů. Tento druh je zde ale

bezkonkurenčně nejúspěšnější a nejspokojenější.

Jelikož jsou brotie z čistých horských řek, tak se jim nebu-
de dařit ve vodě zatížené odpadními látkami. Mně naštěstí

teče z kohoutku voda s obsahem dusičnanů okolo 5 mg/l, ale
i tak jsem zastáncem pravidelné výměny vody každý týden.

Teplotu se snažím držet rozhodně pod 25 °C, po část roku
nevadí ani 20 °C či méně. To ostatně platí pro všechny brotie.

To, co dělá z B. armata vděčného chovance, není jen fakt,
že dokáže v akváriu dlouhodobě přežít. Ona se také množí –

hojně a úspěšně. Mláďata se objevují ve velikosti cca 2 mm,
od starších samic mohou být i větší. Jsou to nejprve malé

hladké kuličky, ale záhy se jim objevují typické ostny. Zprvu
rostou rychle, během několika týdnů dosáhnou 4–5 mm

a jsou již nezaměnitelnými napodobeninami svých rodičů.
Pak se ale jejich růst zpomalí, takže do velikosti centimetru

rostou asi půl roku, podle podmínek ale i rok.
Mláďat jsou desítky a úspěšnost odchovu do dospělosti

je slušná (srovnejte s B. henriettae o pár stránek dále). Moji
nejstarší jedinci stále rostou, takže už mají délku ulity téměř

4 cm. Běžná velikost je do 3 cm.

Mláďátko vedle dospělé samice je čerstvě narozené. Jeho

ulita je úplně kulatá, hladká, světlá, s typicky „nehotovou“

špičkou. Menší samice rodí mláďata mnohem drobnější.

Všimněte si také, kolik toho brotie musí prohnat svým

trávicím traktem, aby se nasytily.

Brotie, kam se podíváš! Tento kořen milují a často se na

něm pohromadě pasou zástupci několika generací. Foceno

po zhasnutí při tlumeném osvětlení.
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Brotia binodosaBrotia binodosa
 Tato brotie stojí svým vzhledem někde uprostřed mezi

druhy armata a pagodula. Když znáte rozdíly, je jejich odli-

šení snadné. Když máte před očima „pagodu“ a jdete někam

na burzu či do lépe zásobené akvaristiky, můžete si ale odnést

jiný druh a ani při tom nezaváhat, pokud nevíte, že nějaké

podobné druhy vůbec existují a na co se zaměřit.

Brotia binodosa opět není plžem, který by nás vzhledově

zklamal. Prostě „zubatý“ šnek, ale oproti pagodula má ostny

užší a menší. Jak také název napovídá, ostny bývají ve dvou

řadách na každém závitu. Výška ulity je do 3,5 cm, bývá

uniformně zbarvená, nejčastěji tmavě hnědá. Charakter ostnů

je podobný spíše druhu B. armata než B. pagodula, v případě

pochybností nám napoví poměr výšky a šířky ulity. Ten je

u dospělých jedinců u B. armata nejčastěji 1,4 (je zavalitější),

u B. binodosa potom 1,8.

 Nutno ovšem říct, že informace, které v literatuře o B. bi-

nodosa najdeme, musíme brát s rezervou – je dost pravděpo-

dobné, že zde brzo můžeme očekávat taxonomické změny

a binodosa už nebude tím, čím bývala. Jako jediná brotie

z Kaek to není endemit tohoto povodí, vyskytuje se i v soused-

ním systému Kwae Noi. Vědci ale při podrobném výzkumu

našli tři formy ulit – dvě z Kaek a třetí z Kwae Noi. Pravděpo-

dobně jde v Kaek o juvenilní a dospělou formu téhož druhu,

ale formu z Kwae Noi považují za samostatný druh. Bohužel

se právě tato forma nejvíce podobá typovému druhu, takže

populace z Kaek zřejmě časem dostanou jméno jiné. Informa-

ce, které o B. binodosa máme, se ale vztahují z velké většiny

právě k formě z Kaek, tedy k zatím nepojmenovanému druhu.

Tohle považuju za vhodné zde zmínit. Která forma se vlastně

chová je také otazné – ale zatím můžeme považovat za B. bi-

nodosa formy obě, ostatně v souladu s platným názvoslovím.

B. binodosa najdeme na kamenech, ale v menší míře i na

měkkém substrátu. Vyloženě se však nezahrabává, což neplatí

o některých jiných brotiích (B. microsculpta).

To, co bylo výše uvedeno o vzhledu, platí stejně tak i o ná-

rocích. Jsou někde „uprostřed“. Já osobně tento druh chovám

jen asi půl roku, zatím se mi jeví jako naprosto bezproblémo-

vý. Ale nedočkala jsem se jediného mláděte, což může být

způsobeno třeba tím, že nemám zástupce obou pohlaví, nebo

zatím nenastala vhodná doba. Uvidíme, odchov B. binodosa

by měl být podle německých kolegů akvaristů srovnatelný

s B. pagodula. Ale mláďata jsou tak jako u B. armata menší

a je jich více.

Mí čtyři jedinci jsou velice aktivní a neustále se přesou-

vají po celém akváriu – což kontrastuje s B. armata, která

sedí jako pecka a pečlivě spásá vybrané místečko. Chovám

je v 40litrovém akváriu, kde je jemný písek, na něm pár ka-

menů a anubiasy. Brotie tráví hodně času na anubiasech,

oškrabují i zelenou patinu z kamenů a polystyrénového poza-

dí. Velice rády ale slídí v písku. Přikrmuju je jen párkrát do

týdne, spíše to nechávám na nich, zelené povlaky tam jsou.

Na každém závitu ulity jsou dvě řady ostnů.

Tady je vidět operkulum, které je u tohoto druhu oválné

a mírně asymetrické.

Zubatá radula v akci.
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Zleva: B. pagodula, B. binodosa, B. armata mladší a B. armata starší. Výška ulity B. pagodula je rovné 4 cm. Nenechte se

mýlit odlišnou barvou ulity, ta se může měnit podle prostředí. B. pagodula mý typicky jen jednu řadu ostnů a jednotlivé

závity jsou oddělené hlubším zářezem.

Brotia pagodulaBrotia pagodula
Kdo četl pozorně předcházející stránky, už toho o tomto

populárním druhu ví dost. Musím bohužel konstatovat, že já
se za úspěšného chovatele B. pagodula považovat nemůžu,

a to ani trochu. Zkusila jsem to dvakrát a došla ke zjištění,
že se nehodí do akvárií přehnaně „čistých“ a že opravdu

nesnáší dlouhá letní horka. Myslím, že teď mám podmínky,
kde by se mu dařilo (např. tam, kde chovám B. armata).

Nicméně opatřit si „pagodu“ není tak triviálním úkolem, zato
při jejím shánění můžete objevit jiný druh – a pak už tedy

opravdu není kam umístit ještě další druh brotie :-).
Podle chovatelů, kteří mohou na základě osobních zkuše-

ností různé druhy srovnávat, z toho tento vychází jako nejmé-
ně adaptabilní na akvarijní podmínky (myšleno ze „zubatých“

brotií). Což neznamená, že neexistují akvaristé, kteří by ho
úspěšně nechovali. Ztráty v dlouhodobém horizontu jsou ale

velmi vysoké, kdopak z vás udržel „pagodu“ rok nebo dva?
Komu se podařilo odchovat mláďata, podotýkám do dospě-

losti? Vím, že takoví akvaristé jsou i u nás, a pokud jste jed-
ním z nich, máte mou úctu. Není to rozhodně lehký úkol.

Nároky B. pagodula přitom nejsou nijak odlišné od toho,
co zde zmiňuji stále dokola. Nízká teplota, prokysličená voda.

Dostatek vhodné potravy, což je nejméně měřitelná a srovna-
telná veličina. Zdá se, že tato brotie je prostě méně tolerantní

na případné nedostatky prostředí.
Ač se tak podobá oběma předchozím druhům, pochází

odjinud. Je endemitem řeky Maenam Moei (nebo barmsky
Thoungyin), což je přítok Salween, tekoucí po hranici mezi

Thajskem a Myanmarem na horském hřebeni. Zde žije přímo
v proudu na kamenech i na písku.

Pro ulitu je typická jedna řada ostnů na každém závitu.

Ostny jsou protažené a mají tlustou bázi. Ulita může měřit až
5 cm, operkulum je kulaté. Proměnlivost ulit v přirodě je veli-

ká, nejnovější výzkumy opět ukazují, že jde s nějvětší prav-
děpodobností nikoliv o jeden druh, ale o druhový komplex.

Nepodařilo se totiž prokázat, že by za variabilitu ulity mohly
faktory prostředí (proudění vody, substrát, predace – ověřeno

u jiných plžů), ani rozdíly v pohlaví. Morfologické srovnání
odhalilo dva jasně odlišné typy (jeden v Maenam Moei, druhý

v Salween pod soutokem) – a navrch typ přechodný, vyskytu-
jící se pouze na soutoku. Tohle podporuje teorii, že se jednak

jedná o dva druhy, a také – což je pro akvaristy velice výz-
namná informace – že dochází k vzájemnému křížení. Není

tedy dobré spolu v akváriu míchat brotie různých druhů nebo
různého původu. 

To ale není všechno, genetické analýzy ukazují, že máme
co do činění s až pěti velice dobře diferencovanými liniemi.

Paradoxní je, že tyto linie se nijak nekryjí s uvedenými dvěma
morfotypy. Proto je „pagoda“ předmětem dalších výzkumů

a my můžeme jen vzít na vědomí, že je v tom pořádný guláš...
a očekávat další taxonomické změny.

B. pagodula je považována za tzv. k-stratéga, tzn. rodí
méně mláďat, zato však lépe vyvinutých. Jejich počet se po-

hybuje v jednotkách, zcela výjimečně do padesáti (ne však
v akváriu, kde bývá mláďat mnohem méně). Délka ulity po

„narození“ dosahuje až 6 mm! Častěji 3 mm. Ulita bývá hlad-
ká, často pruhovaná. Ostny se objevují až mnohem později.

Mláďata v akvarijních podmínkách většinou rostou pomalu,
1 cm měří třeba až po půl roce. Úmrtnost je velmi vysoká.
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Brotia henriettae – mladí jedinci mají nápadné pruhování.

Brotia henriettaeBrotia henriettae
Před třemi a půl lety jsem v jedné mnichovské akvaristice

objevila čtyři tyto krasavce. Po kratičkém a spíše symbolic-

kém váhání jsem si o ně řekla, načež jsem byla upozorněna,

že nejde o obyčejné věžovky, jak hlásala cedulka, takže budou

o něco dražší. Což mě nezarmoutilo, až tak naivní nejsem :-),

nicméně pravé jméno tohoto plže už jsem se nedozvěděla.

Obchod byl uzavřen a můj nový úlovek putoval o chvíli

později ze sáčku do prázdné pet lahve bez vody, ta do batohu

a ten do letadla. Tedy – do našeho letadla nikoliv, což jsme

asi měli tušit z úšklebků ochotou „překypujících“ pracovníků

odbavení, přesto nás to na cílovém letišti nemile zaskočilo.

Vzhledem k panujícím vedrům a skutečnosti, že ztracený

batoh mi dovezli až o dva dny později, jsem byla příjemně

překvapená, že ze všech čtyř ulit se po kratičké aklimatizaci

vylouplo zvědavé slizké tělíčko a jalo se zkoumat okolí. U tak

velkého plže (až 6 cm), navíc u brotie, bych si byla na takovou

odolnost nevsadila.

Že se jedná o brotii, to bylo vcelku jasné – tedy pokud

odhlédnu od sesterských rodů Jagora, Sulcospira... i tam na-

jdeme zástupce s podobně hrbolatou ulitou ve tvaru protá-

hlého kužele. Morfologické odlišnosti jsou nám skryté, jak

tedy tyto rody odlišit?! Špatně, je potřeba si případně pozorně

pročíst popisy jednotlivých druhů, ale především si nechat

napovědět jejich původem. Ten sice často neznáme, ale ně-

které kandidáty můžeme vyloučit např. proto, že jsou ende-

mity jedné řeky v Kambodži... Je daleko pravděpodobnější,

že se k nám dostane druh, který pochází z běžných oblastí

lovu/sběru akvarijních ryb a jiné havěti.

Dlouho jsem váhala, jaký druh vlastně chovám. V úvahu

připadaly  buď B. henriettae, nebo B. costula. Vycházela jsem

z dostupných fotografií, oba druhy jsou si podobné a jejich

ulity jsou variabilní, zejména to platí u B. costula. Oba druhy

byly údajně do Evropy dovezeny a chovají se (a to především

v Německu). Jenže jak už po poslední revizi rodu víme, tak

B. costula se ve skutečnosti vyskytuje jen v Indii a všechny

ostatní exempláře patří do některého z čtyř či pěti jiných

druhů. Ty jsou většinou také podobně „nenáročné“ v tom

smyslu, že se vyskytují i v pomalu tekoucích vodách s bahni-

tým či písčitým dnem. 

Já tyto plže nechovám v typicky „brotiím“ akváriu, zdají

se mi poměrně odolní a navíc tráví dost času na písku. Ale

B. costula to navzdory těmto ukazatelům není! Je to (musí

to být) s konečnou platností B. henriettae, protože má „oper-

kulum kulaté, o hodně menší než otvor“. Bingo! Takovéhle

operkulum má jen velmi málo druhů brotií, když to navíc

skombinuji s tvarem, velikostí a zdobením ulity, jsem doma.

Pomyslnou třešničkou na dort je informace, že se tento druh

vyskytuje na stejných lokalitách jako B. pagodula a B. her-

culea. Je logické, že sběrači plžů nedělají žádnou selekci –

a proč by taky měli, B. henriettae má potenciál stát se velmi

atraktivním obyvatelem akvárií. 

Jestli se tedy vůbec v evropských akváriích chová B. cos-

tula je otazné (a otazníků bych připsala mnohem více, pokud

bychom měli na mysli opravdovou B. costula podle aktuál-

ního systematického pojetí), ale B. henriettae se chová zcela

jistě a já vás s ní teď seznámím.
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Areál jejího rozšíření zahrnuje čínskou provincii Yunnan,
Thajsko a především Myanmar. Konkrétně ji najdeme v po-

vodí řek Irawaddy a Salween, což jsou ale veliké řeky (ob-
zvlášť Irawaddy je jedním z nejvýznamnějších toků JV Asie).

B. henriettae žije na přítocích v horách, v rychle proudící čisté
vodě a najdeme ji tam na kamenech. V Maenam Moei (přítok

Salween) se vyskytuje společně s druhy pagodula a herculea.

Už jsem zmínila, že u mě tráví dost času na jemném písku.

Umí v něm rýt pořádně hluboko a hledat něco na zub. V jem-
ném štěrku (okolo 3 mm) už neryje, ale nemá nejmenší pro-

blém se na něm pohybovat. Na sklech ve srovnání s jinými
brotiemi příliš nevisí, kamenů jí už také mnoho nedopřávám,

protože na ně skoro neleze. Já vím, je to divné, něco tady
nesedí... ale je to prostě tak. Nicméně bych B. henriettae

neoznačila za druh, který upřednostňuje měkké substráty.
Naprostou většinu času totiž tráví na dřevě. Oškrabuje z něj

biofilm a žere ho. Je to opravdový dřevožrout! 
Kupodivu ji neodolatelně nevábí dubové listí, na které

se jiní plži neomylně „seběhnou“ v řádu minut. Téměř si ho
nevšímá, raději likviduje rozvětvené kořínky tzv. finger wood

(kupované s patřičnou aquascapingovou cenovkou...), které
přepracovává na ještě tenší a dekorativnější, dokud je neožu-

žlá na „špejličky“ :-). Vyloženě měkké a pochopitelně ani vylo-
ženě tvrdé dřevo nežere, ale věnuje hodně pozornosti jeho

povrchu. Dřevo, které je tak akorát podle jejího gusta, pak
soustředěně ohlodává a zanechává za sebou úhledné a ne-

přehlédnutelné hromádky trusu. Nemusíte se obávat, že celý
kořínek sežere za týden, ale po roční práci dvou jedinců už

je úbytek znatelný a hmota méně než poloviční (u kořene
původně rozvětveného do plochy asi 25 x 25 cm).

Dřevo v akváriu tedy považuju za základní požadavek
(a doporučuju ho dávat i jiným plžům, protože nikdy nevíte,

jakou libůstkou vás překvapí a jaký doplněk či rovnou základ
stravy tak objevíte). Občas přikrmuji celým arzenálem mých

„šnečích tabletek“, granulek a vloček; jmenuji alespoň dřevní
tablety pro sumce, vločky se spirulinou či chlorellou, případ-

ně nejrůznější krmiva pro krevetky a kraby. Čistou spirulinu
ve formě tablet B. henriettae ignoruje, umírněným použitím

prášku ale nic nezkazíte, při slídění po akváriu a kutání v pís-
ku určitě přijde k duhu. Tento druh se také nijak nevyžívá

v prohledávání detritu, bahýnka či jílu. Takže navzdory tomu,
že v mých akváriích pozornost písku věnuje, vše nasvědčuje

tomu, že je to opravdu oškrabávač trvdých povrchů.
Proudění vody stačí mírné nebo dokonce žádné, ale toto

nefunguje v letních vedrech, kdy obsah kyslíku letí dolu –
a brotie z horských potoků... to ne, to fungovat nebude. Nic-

méně jde o poměrně odolný druh, určitě mnohem odolnější,
než populární B. pagodula.

Takřka povinná poznámka pro ty podezřívavější z nás
– ani tento druh nepoškozuje rostliny.

Dospělec s uniformně hnědou ulitou.

I toto je dospělý jedinec – při své oblíbené „práci“ na kořeni.
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Přesto se nemůžu chválit, že bych v chovu B. henriettae

uspěla. Původní čtyři jedinci mě opakovaně potěšili přívalem

mláďat. Nejprve to byli skromně jen štyři šnečci, kteří se

jednoho dne ve velikosti cca 2–2,5 mm začali „procházet“ po

skle. Počtem jsem si vcelku jistá, i když v 70litrovém akváriu

není lehké obhlédnout všechny kouty. Pokaždé jsem napo-

čítala 4. Poprostli během měsíce tak na 4 mm, v této velikosti

mají nápadně pruhovanou ulitu, a zmizeli. 

V druhé várce už to bylo minimálně dvacet mláďat, ale jak

náhle se objevila, tak rychle i zmizela. Tenkrát jsem podezří-

vala jejich rybí spolubydlící, kteří byli poněkud žraví. Násle-

doval přesun do jiné nádrže, další příval maličkých a konečně

se to povedlo, čtyři plži dorostli do dospělosti. Původní je-

dinci časem uhynuli a od té další generace jsem se dočkala

nejprve také čtyř mláďat (už zase ta čtyřka!), později ještě

dvakrát byl opět příděl o poznání větší, asi tak 10–20. Žádné

mláďě ale nepřežilo první dva týdny, ačkoliv byla aktivní a nic

nenasvědčovalo možným problémům. Poslední dva odchovy

už se uskutečnily v jiném akváriu, kde je predace ze strany

ryb vyloučena. Tam tedy zakopaný pes není.

Zdá se, že jsem opět narazila na „syndrom předčasné

radosti“. Desítky mláďat, jenže hynou – zjevně bez příčiny,

ve skutečnosti to ale bude pravděpodobněji hladem, resp.

nějakou chybějící složkou potravy. To už je taková klasika,

v odchovu plžů – a těch říčních obzvlášť – nejde o žádnou

novinku. Ale vida, teď mě napadá, že v potravě by to vůbec

nemuselo být, i když se to traduje. To stojí za odbočku!

Proč třeba u tylomelanií je úmrtnost mláďat velice nízká,

ale neplatí to pro říční zástupce rodu, jako je např. často im-

portovaná Tylomelania perfecta? Ta rodí mláďata běžně, ale

kolik jste jich viděli dorůst aspoň na 2–3 cm? Já žádné. Ztráty

u jezerních druhů bývají ale nízké, což platí i pro méně

obvyklé druhy, které rodí jen velice zřídka – přesto jejich

mláďata dospělosti dosahují. Sulaweská jezera mají celoročně

stabilní (vysokou) teplotu. Řeky jsou bez ohledu na teplotu

daleko bohatší na kyslík, protože mluvíme vesměs o rychle

proudící vodě s peřejemi a vodopády – jinde plže čeledi

Pachychilidae nenajdeme, pomineme-li těch několik málo

výjimek. Navíc vědci předpokládají, že se např. Jagora

asperata z filipínského ostrova Luzon rozmnožuje sezónně

jen v období dešťů (od června do prosince), zatímco Jagora

dactylus z ostrova Cebu, kde je daleko menší vliv monzunů

a srážky celoroční, se rozmnožuje po celý rok. V Mexiku jsme

opakovaně viděli spoustu zástupců rodu Pachychilus v oh-

romném množství, ale nikde žádná mláďata (bylo období su-

cha). A zpátky k Brotia henriettae, která mi v akváriu přivá-

děla na svět potomky také rozhodně v sezónním rytmu, vždy

víckrát za sebou od zimy do začátku léta, pak několik měsíců

pauza. To je cyklus převrácený oproti přírodním podmínkám,

ale plži se v akváriu mohli přeorientovat podle poklesu te-

ploty, který signalizuje vhodné období. Přecejen je na ně těch

obvyklých 26–28°C v létě hodně, to už si mohou „myslet“,

že jejich potok vysychá – a rozhodně nebudou investovat

energii do plození potomků odsouzených k zániku.

Co z toho vyplývá? Možná, že problém není vůbec v po-

travě, ale v teplotě, v množství kyslíku? Pokud brotie a jim

podobní plži, obývající už tak rychle proudící vody, čekají

s rozmnožováním na období dešťů, když se jejich říčky pro-

mění na běsnící živel... co nám to napoví? Zřejmě nic, můžou

se takhle sezónně opravdu rozmnožovat jen proto, že při sni-

žujícím se průtoku a ubývajícím prostoru nemá cenu pro-

dukovat další generace. Ale to, že PRÁVĚ říční druhy jsou

problematické z hlediska přežívání mláďat, je prostě fakt.

S teplotou nic moc neudělám, chovám je samozřejmě v ne-

vyhřívaných akváriích. Ale třeba taková B. armata mi rodí

celoročně (akvárium těsně nad zemí, silná cirkulace vody...).

Možná, že vsadit na opravdu silné proudění a provzdušňování

vody by mohlo přinést úspěch. 

Ale pak ty články nemají být tak dlouhé, když si tu tak

nahlas přemýšlím...

Tenhle kořen byl postupně doslova sežrán!

Barva ulity se mění s věkem, prostředím i potravou.

Vidíte ty světlé stopy po radule?
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Brotia herculeaBrotia herculea
Moje úplně první zkušenost s brotiemi a také úplně špat-

ná. Tedy, ony mi ty brotie vydržely poměrně dlouho, určitě
přes rok. Porodily také několik mláďat, která ale jen trochu

povyrostla a uhynula. Chovala jsem je spolu s tylomelaniemi,
stejně krmila a dopřávala jim stejnou teplotu. Špatné, moc

špatné! Jenže já jsem se tenkrát na německých stránkách
dočetla, že tento druh brotií je výjimečný tím, že má rád

teplou vodu. To je samozřejmě hloupost, pochází ze stejných
lokalit, jako např. B. pagodula, jenže před lety tyhle informa-

ce dostupné nebyly. Takže i tady bude daleko lepší držet se
osvědčených parametrů pro všechny ostatní brotie – studená

okysličená voda by měla být základem. Fakt, že u mě v úplně
odlišných podmínkách dokázaly fungovat, nijak nepopírám,

ale rozhodně se tím nechlubím. A musím zde podotknout,
že jsem jim dopřávala poměrně silný proud, protože jsem

věděla, že vyžadují prokysličenou vodu.
Jde o největší druh brotií, ulita může měřit až 10 cm! Má

až 12 závitů, bývá jednolitě hnědá, často světlejší. Na závitech
mohou vystupovat příčná žebra, podélně vystouplé hřebeny

jsou patrné jen na největších závitech, případně úplně chybí
a ulita je hladká. Tělo bývá uniformně šedé (většina brotií má

jinak na těle různé fleky nebo tečky).
Vysvětlení, proč B. herculea relativně snesla moje zachá-

zení (a zjevně i zacházení mnoha německých akvaristů), může
tkvít v tom, že má poměrně velký areál rozšíření a stejně

nevybíravá je ohledně substrátu. Žije v Myanmaru a SV Thaj-
sku, v povodí Irawaddy, Chindwin, Salween a Chao Praya.

Obývá čisté řeky a potoky, kde ji najdeme na kamenech,
písku, bahně, kořenech a listí (a také pod ním, mezi ním).

Na snímku je smíšená společnost – všichni plži se světlou

ulitou (3 dospělí + 1 mládě vpředu) jsou B. herculea.

Srovnání velikosti s Chlamydogobius eremius.

Rozhodně to je druh, který je díky své velikosti zajímavou

ozdobou akvária, a mohl by být náhradníkem za tylomelanie,
pokud máme nevyhřívané akvárium. Anubiasy mi nikdy neo-

žíral, konzumoval s chutí veškerá předkládaná krmiva i řasy.

Závěrem

Budu se zájmem sledovat, jaké další druhy brotií se do
akvárií dostanou a jak se jim bude dařit. Za zmínku stojí

Brotia cf. manningi, velice pěkný plž s hladkou špičatou uli-
tou a nápadným pruhováním. Mám na něj políčeno, ale zatím

neúspěšně. Také mě zajímá, co ještě překvapivého zjistí věda.
Například jeden z dosud nepopsaných druhů z povodí Kaek

žije v podzemí v dutinách vápencového podloží, protože po
většinu roku je „jeho“ přítok vyschlý. Má tělo úplně světlé, což

je u brotií unikát. Plž je navíc známý jen z jediné lokality...
kolik dalších překvapivých objevů nás ještě čeká?

Chov brotií není jednoduchý, ale je každopádně zajímavý.
Oproti jiným skupinám plžů tady máme výhodu, že se lze

snadno dostat k velkému množství vědeckých publikací, které
nám pomohou jednak se systematikou a určením druhů, ale

především s poznáním jejich přirozeného prostředí. A tohle
je pro mě osobně velkým posláním akvaristiky – poznat cho-

vané živočichy co nejvíce a snažit se přírodu napodobit. Často
to nejde, ale právě tehdy se hodně naučíme.
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AkváriáAkváriá @ @ ChnuroChnuro
TEXT: Ľubomír Poštek     FOTO: Peter Chnúrk

Akvaristika je nepochybne krásny a svojím spôsobom ušľachtilý koníček. Každý si v ňom nájde to svoje. Od chovateľov,

nadšencov afrických cichlíd, rastlinkárov, akvascaperov, krevetkárov, priaznivcov morskej akvaristiky... až po nás, obyčaj-

ných smrteľníkov s akváriom „len tak“. Úplný začiatočník alebo ostrieľaný matador, asi každý chce mať doma prosperujúce

akvárium – ako po biologickej stránke, tak, v rámci možností, po stránke estetickej.

Keďže sa venujem výtvarnému umeniu, tak ma pochopiteľne zaujíma o trochu viac ten druhý aspekt. Osobne sa o akva-

ristiku zaujímam len krátku dobu, preto ma milo prekvapila (ba priam šokovala) ponuka prispieť do tohto časopisu.

Takejto ponuke sa ťažko odoláva, ostávalo už len zvoliť adekvátnu formu.

Ako najvhodnejšia mi prišla forma prezentácie akvária/akvárií, kde sa s estetikou zaobchádza skutočne citlivo. Voľba

bola jasná: Peter Chnúrik alias Chnuro a jeho akváriá spĺňajú všetky kritériá. 

(Zároveň je to moja premiéra na tomto, pre mňa neznámom poli, takže by som Vás rád poprosil o istú zhovievavosť.)

Mini oáza pokoja
Rozmer: 40 x 20 x 20 cm

Objem: 16 l
Založené: 11.1.2011

Filtrácia: externý filter domácej výroby nahradený
Eheimom 2211

Osvetlenie: provizórna 11 W lampička nahradená 
2x 8 W T5 osvetlením vlastnej výroby

Substrát: JBL Manado

Prvé, čo ma napadlo, keď som zbadal Chnurove prezen-

tácie akvárií, bolo: čistota a poriadok. Keď som ich uvidel
„naživo“, tento dojem sa len potvrdil. Čisté akvárium, čistá

voda, čisté rastliny (bez rias), všetko pedantne navrhnuté,
usporiadané a v skrinkách schované. Poriadok a čistota :-).

Kým sa Chnuro dopracoval do tohto štádia, tak samozrej-

me prešiel kus cesty. Tú lemovali rôzne pokusy s rastlinami,
omyly, začiatočnícke chyby, úspechy aj neúspechy. Hlavne ale

značné nasadenie a chuť pochopiť zákonitosti biologickej rov-
nováhy a procesov v akváriu. Keď chce človek dosiahnuť zdra-

vé, prosperujúce akvárium, tak to zo začiatku (okrem iného)
bez hodín a hodín strávených na internete ani nejde. To nie

je samozrejme zárukou úspechu, ale aj s pomocou ostriela-
nejších akvaristov a vlastnými skúsenosťami sa časom Chnu-

ro dopracoval k zaujímavým výsledkom. Chnurove vedomosti
o rôznych metódach hnojenia rastlín, znalosť ich nárokov,

problematiky CO2 a osvetlenia alebo filtrácie by si zaslúžili
samostatnú kapitolu. Na to ale nie je jednak dosť priestoru

a nie je to ani ambíciou tohto článku.

Pri tomto prvom, 16-litrovom miniakváriu, poeticky naz-
vanom Mini oáza pokoja, ma zaujala jedna vec: vlastná výro-

ba externého filtra. I keď Chnuro jeho založením nevstupoval
do až tak úplne neznámeho prostredia (10 rokov venovaných

korytnačkám písmenkovým), predsa len nepoznám veľa ľudí,
čo začínajú s akvaristikou a k prvému miníčku si filter radšej

zhotovia sami. Pravdou je, že keď mladý človek rieši otáz-
ky spojené s novým bývaním, novou prácou atď., kalkuluje

s každým eurom. A ak ešte disponuje technickým talentom
a manuálnou zručnosťou, mnoho vecí si dokáže vyrobiť sám.

Nakoniec bol filter nahradený vonkajším Eheimom, ale na-
príklad osvetlenie je výlučne záležitosť vlastnej výroby. A tak

vznikli (a dúfam, že aj budú) závesné LED svetielka nielen
maximálne funkčné, ale aj estetické.

Prvé akvárium v živote je asi kľúčové pre mnohých z nás.
Tam si človek na „vlastnej koži“ vyskúša všetky záludnosti

a nástrahy akvaristiky a v závislosti na vlastnej chuti a odhod-
lanosti aj krásy a radosti z malého kúska prírody. Väčšinou

ale na toto obdobie spomíname s úsmevom. Podobne to bolo
aj v tomto prípade.
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Tu jasne vidieť, aká veľká môže byť netrpezlivosť. Ako mi

Chnuro prezradil, skrinku pod akva mal už dávno objedna-

nú, stačilo chvíľku, asi tak týždeň, vydržať... Ale Chnuro

nie. Akvárium už musí byť! Aj keď na provizórnom mieste.

Na tejto fotke je pekne vidieť, ako sa v budúcnosti menilo

a vyvíjalo nielen akvárium, ale aj kvalita fotografií.

Skrinka aj s vrchným krytom na osvetlenie už dorazila.

Skrinka na mieru plná techniky ladí svojím farebným povr-

chom k okolitému nábytku. Eheim classic, komplet CO2 set

(ešte bez aktívneho reaktora)… pre 16-litrové(!) miníčko :-).

Časom sa začali objavovať najrôznejšie problémy. Ako to
už býva, človek sa najlepšie učí na vlastných... nechcem pove-

dať chybách, povedzme z vlastných skúseností. Všeobecne sa
odporúča začiatočníkom niekoľko rád a zásad. Napríklad, čím

väčší objem, tým lepšie.
Chnurovi zaimponovali skôr menšie nádržky, takže mu-

sel zákonitosti fungovania akvária riešiť v malom objeme
a takpovediac „za pochodu“. (Chnuro: „Miníčko je dobrá ško-

la, ale asi nie pre každého.“)
A práve štúdiom, pozorovaním a skúšaním sa snažil po-

chopiť to základné: ako a prečo to tak funguje? Aké sú príčiny
problémov?

Cieľ bol zdanlivo jednoduchý: rovnováha v „natural style“
akváriu spolu s pekným, estetickým vzhľadom. No a výsledky

štúdia problematiky chemizmu vody, znalosti techniky v ak-
varistike, pomeru svetla a živín, CO2, nárokov konkrétnych

rastlín a podobne nielenže začali prinášať svoje ovocie, ale
boli aj príčinou vzniku niektorých postulátov:

- Neúspech, nezdar? ...aj tak raz budem akvaristom :-)!

- Kvalitná technika ešte z človeka akvaristu neurobí.

- Ak sa dá niečo kúpiť, kúp to a nevymýšľaj nič vlastné.

Nie každý sa s tým všetkým meraním, vážením, miešaním,

kalibrovaním, prepočítavaním a porovnávaním stotožňuje.
Nie každému vyhovuje až technokratický prístup a nie každý

sa aj rozumie ampérom, luxom, lumenom, rôznym tabuľkám
a kalkulačkám či chemickým zlúčeninám... – veď každý si

nájde v akvaristike to svoje – ale rozhodne Churove poňatie
akvaristiky má svoje výsledky.

Tu už je situácia viac-menej stabilizovaná:

Rastliny sa síce obmieňajú, mení sa aj poloha koreňov,

ale už to „začína rásť“. Upozornil by som na vtipné

umiestnenie Riccia fluitans na zadnú stenu. K tomu

potrebujeme: rastlinu, potravinovú sieťku, sťahovaciu

pásku a hlavne prísavky :-).
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Pekný detail, z ktorého cítiť hĺbku priestoru a zdravú kondíciu rastlín. Blyxa japonica sa začína sfarbovať do červena,

Riccia fluitans bublinkuje, rastliny rastú, stierače stierajú... :-)

Akvárium sa zúčastnilo súťažnej výstavy miniakvárií

Akvazima 2012 v Bratislave, kde Chnuro skončil na
2. mieste!

Akvárium bolo zrušené 9.4.2012 po cca 15 mesiacoch,

a keďže s jedlom rastie chuť, tak už sa pripravovalo založenie

ďalších dvoch nádrží. 

Chnuro: „Mini oáza pokoja bol môj vstup do akvaristiky.

Spoznal som veľa kamarátov, začal som chodiť na stretká
a burzy. Akýkoľvek nezdar ma motivoval čítať a učiť sa

niečo nové – to bolo asi kľúčové. Začiatok bol dosť nákladný
a prišiel som na to, že dobrá technika mi nezaručí úspech.

To, čo robí akvárium pekným bez ohľadu na layout, sú zdra-
vé rastliny.“

Po dôkladnej príprave boli založené viac-menej súčas-

ne dve akvária. Finger Garden je ukážkou čistého, zdravého

a podľa mňa krásneho akvária, ktoré tvorí dominantu obý-

vačky. Keďže som ho videl naživo, môžem potvrdiť, že atmo-

sféra akvária je presne taká svieža, ako na fotke. Skrátka...

čistota a poriadok.

Podobne ako rastliny sú starostlivo vyberané aj rybky.

Aktuálne akvárium zdobia: Paracheirodon simulans (neonka

modrá), Corydoras pygmaeus (pancierníček malý) a Tanich-
thys micagemmae (kardiálka vietnamska).

Finger Garden
Rozmer: 60 x 30 x 36 cm

Objem: 64,8 l

Založené: 18.3.2012

Filtrácia: Eheim 2217

Osvetlenie: 2x LED Cree CXA, max. 80 W,vlastnej výroby

Substrát: ADA Amazonia + ADA Amazonia Powder +

ADA Power Sand
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 „Chrumkavý kútik“. Skrinka na mieru ladí (ako inak) s in-
teriérom, má bezúchytové ovládanie dvierok, je dimenzovaná

pre prípadne aj väčšiu nádrž. Vo vnútri fixne dorobená elek-
troinštalácia, vľavo miesto pre zásobník vody z reverznej os-

mózy. Na fotke to nie je vidieť, ale skrinka má z vrchnej časti

vyvŕtané otvory na hadice a nerezový držiak osvetlenie. Akvá-

rium „klasických“ rozmerov, čelná strana z Clear vision skla,
bez výstuh, lily pipes sú samozrejmosťou.

Na mieru zhotovený stojan na osvetlenie (nerezová rúrka)
skrýva kabeláž LEDkového svetla s chladičom.

Veľmi príjemný je shimmering effect, teda efekt „mihota-
vého“ svetla. Zaujímavý kontrast medzi krehkosťou akvária

a jemne industriálnym charakterom osvetlenia robia spolu
s teplou olivovou farbou stien a celkovým charakterom inte-

riéru z posedenia v obývačke skutočne estetický zážitok.

„Všetko nie je tak, ako by si chcel...“ hovorí klasik. A ako
hovorí Chnuro a vôbec to nezakrýva: „Aj toto patrí k akvaris-

tike...“ S tým sa dá len súhlasiť. Riasy jednoducho sú súčasťou
akvária. Zatiaľ čo prítomnosť niektorých až tak nevadí (môžu

poslúžiť ako potrava alebo dokonca môžu dodať akváriu istú
„patinu“ a teda prirodzenosť), čierna štetinková riasa môže

napadnuté rastliny úplne zničiť. Zvlášť pomaly rastúce, ako
napr. anubiasy.
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Tých návodov, ako sa jej zbaviť, je samozrejme niekoľko.

Najdôležitejšie je častokrát to zdanlivo najjednoduchšie: zistiť

príčinu výskytu a tú odstrániť. Ale ako vieme, to je práve nie-

kedy kameň úrazu. Chce to značnú dávku trpezlivosti a „len“

dokladať do rovnice svetlo-živiny-CO2 tie správne hodnoty.

No a prirodzene je potrebná kvalitná filtrácia a prúdenie,

hygiena a pravidelná údržba.

Pravidelná údržba a výmena 50 % vody. Hygiena. Čistota

a poriadok :-). Všimnite si, okrem čistých listov a lily pipes,

elegantný spôsob dopúšťania vody s Eheim trubicou s trans-

parentnou hadicou.

Zaujímavý je aj nasledovný detail: napriek tomu, že je ko-

reň na pravej strane väčší a dominatný, väčšia váha hmoty

je v ľavej časti, aj vďaka bohato rozrastenej Microsorum pte-

ropus 'Narrow'. Pekne je to vidieť na predchádzajúcej strane

hore.

Chnuro: „Finger Garden bol krok do tmy so substrátom

ADA Amazonia a nakoniec krok celkom jednoduchý. Ale aj
tak som sa nevyhol dlhodobým problémom s čiernou štetin-

kovou riasou. Tu som sa hlavne naučil ako udržať akvári-
um z dlhodobého hľadiska. Vyskúšal som množstvo rastlín,

čo sú cenné skúsenosti do budúcna. Je to moje najväčšie
akvárium. Zatiaľ... :-)“

Skoro súčasne s Finger Garden, s odstupom 26 dní, bolo

založené aj ďalšie 20-litrové miníčko: Under the Stump.

Under the Stump
Rozmer: 40 x 20 x 25 cm

Objem: 20 l

Založené: 13.4.2012

Filtrácia: Eheim 2222

Osvetlenie: 1x LED Cree CXA

Substrát: Tetra Complete Substrate + Amazonia 3,5 l +

Amazonia Powder 600 g

Chnuro: „Toto akvárium pôvodne nemalo vôbec existo-
vať. Zrušené miníčko (Mini oáza pokoja) som chcel nahradiť

Finger Garden. Ale prvé mini sme mali v spálni a zvykli
sme si naň. Moja polovička na mňa pozrela prekvapene:

»To teraz nebudeme mať v spálni akvárium?�… a viac
mi nebolo treba :-). Tým, že mám doma dve akváriá, mám

možnosť verifikovať prípadné zmeny údržby a riešenie pro-
blémov. Veľmi prínosné...“

Dôvody vzniku akvária sú teda rôzne a je nepochybne

dobre, že táto malá nádržka existuje – veľmi vkusné a jemné

akvárium s pekne sfarbenými krevetkami Neocaridina 'Saku-

ra Red'.

Akvaristika je krásny koníček aj tým, že človek sa stretne

s rôznymi ľuďmi podobného „postihnutia“, a je veľkou výho-

dou, ak sú medzi nimi skúsenejší akvaristi, ochotní poradiť

a pomôcť. V Chnurovom prípade tomu tak bolo a jeden z nich

(Robert Wagner, trinitysk) je aj autorom „ideového zámeru“.

Vybraný koreň je zaujímavý okrem iného aj tým, že je to je-

den kus.

Keďže Churo je známy pedant a „výmyselník“, pre väčšiu

stabilitu je koreň zo spodnej strany spevnený plastovou dos-

kou fixovanou nerezovými skrutkami.

Tým, že je akvárium otvorené, pôsobí velmi vzdušne.

Vytŕčajúce korene dodávajú zas akváriu istú prirodzenosť.

Pomocou kvalitných LEDiek „vibruje“ svieža zeleň rastlinstva

po stene a upokojuje. Radosť si schrupnúť... :-)
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Chnuro je síce „len“ spoluautor tejto snímky, ale myslím,

že pekne ilustruje jeho ponímanie akvaristiky: Keď detail,

tak poriadny! Mimochodom, vtipná otázka z portálu

Akva.sk od autora fotografie: „Všimli ste si ten jemný mach

pod krevetkou?“ (Foto:Radovan Mihok)
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Záverečnou nádržou je akvárium pre radosť u rodičov: 

Akvárium u rodičov @ Chnuro
Rozmer: 80 x 40 x 50 cm
Objem: 160 l

Založené: 24.8.2013
Filtrácia: Eheim 2071

Osvetlenie: 2 x 35 W trubice
Substrát: Tropica plant growth substrate + štrk Hagen

Chnuro: „Keďže som videl, že akvaristika otca baví, po-
vedal som si – prečo nie? Rodičia bývajú cca 170 km od

môjho súčasného bydliska, a tak som mal možnosť jedine
tam akvárium založiť a nechať tak, čo sa bude diať.“

Na záver by som dodal, že takto to dopadne, keď šikovný

akvarista je vývojár elektroniky a medzi jeho hobby patrí (aj)
fotografovanie... Neostáva iné, len sa tešiť na ďalšie výtvory.

Už teraz si myslím (a určite nie sám), že budú stáť za to. 
Peter, veľa zdaru!

2 mesiace od založenia (12.10.2013).

12 mesiacov od založenia (31.8.2014).
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Ako prezentovať svojeAko prezentovať svoje
akvárium?akvárium?
Ľubomír Poštek

Základná axióma by asi mohla znieť: Aj nie úplne dokonalé akvárium vyzerá lepšie, keď je dobre nafotené.

A naopak: Aj dobre zariadené akvárium vyzerá horšie, keď je špatne nafotené.

Na úvod upozornenie: Pre akvaristov, v ktorých zozna-

me priorít absentuje fotografovanie, alebo pre akvaristov,

ktorí sú sami fotografmi, je čítanie nasledujúcich riadkov

strata času.

Dobrá, kvalitná fotodokumentácia (alebo skrátka len

„dobré fotky“) k akvaristike, podľa mňa, jednoducho patrí.

Zvlášť v dnešnej internetovej dobe. Veď ako inak prezentovať

a sprostredkovať svoje snaženie, keď nie cez médium foto-

grafie/videa? (Nehovoriac o špecifických problémoch v akvá-

riu, keď potrebujeme poradiť s identifikáciou rastliny, choro-

bou rýb a pod.) Odpoveď na otázku, ako prezentovať svoje

akvárium, je teda jednoduchá. Kvalitnou fotografiou alebo

videom. V opačnom prípade je to podobné situácii, ako keby

sa viedla diskusia o obraze v rádiu. To, ako vieme, spravidla

veľký význam nemá. Ten obraz treba hlavne vidieť. Najlep-

šie „naživo“. Keďže, pochopiteľne, nemáme vždy takúto mož-

nosť, musí nám postačiť aspoň fotka, reprodukcia alebo vi-

deo. Čím kvalitnejšie, tým lepšie.

Nechajme teraz bokom samostatnú kapitolu AKO fotiť

a rôzne technické aspekty.

Akvaristika je (okrem všeobecne platných pravidiel) vý-

sostne individuálna disciplína. Každý si zariadi akvárium

inak, podľa svojich predstáv, podľa svojej chuti, zámerov

a možností. Podobne je to aj pri fotení. Niekto fotí rád, niekto

menej, pre niektorých je to nepodstatné. Tiež plne chápem

ľudí, čo majú akvárium iba chvíľu a sú radi, že vôbec nejakú

snímku, aj keď menej kvalitnú, dokážu vytvoriť. To ich snahu

a radosť z akvária vôbec neznižuje.

V neposlednom rade je „limitným faktorom“ aj technika,

akou disponujeme. Ale aj s jednoduchým fotoaparátom mô-

žeme zachytiť atmosféru a náladu nádrže, a tým pádom vizu-

álne sprostredkovať a prezentovať svoje akvárium.

Fotka akvária by mala byť hlavne ostrá. Bez rušivých vply-

vov a (d)efektov. Táto zdanlivá triviálnosť a banalita – ako

neraz vidíme – však nie je vždy realitou.
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Pre ilustráciu jedna modelová situácia:

Detail môže vyzerať takto... … a môže vyzerať aj takto.

 Rozdiel je v prístupe a v maličkostiach. Na prvý pohľad
je jasné, že v druhom prípade je použitý statív (lepšie zaost-

renie), poriadok okolo akvária, zatemnená miestnosť (žiadne
nežiaduce odlesky), rozumne umiestnená technika (asi málo-

kto si dá difúzor CO2 a drop-checker vedľa seba), alebo – ako
v tomto prípade – úplne vybratá technika.

Nie je samozrejme nutné akvárium zakaždým úplne „vy-
kuchať“ a všetko z neho povyberať (napríklad sklenené lily

pipes pôsobia už svojou podstatou veľmi esteticky). V mojom
prípade, keď si naplánujem čistenie hadíc, tak využijem situá-

ciu, keď je akva bez filtru, a pofotím. Opakujem, je to len taký
malý bonus.

Touto zámerne štylizovanou situáciou som len chcel po-

ukázať na to, aká rozdielna môže byť prezentácia toho istého
detailu.
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Ešte jedna ukážka rovnakého detailu, ale s rôznym prístu-
pom k foteniu. Pokiaľ je to možné, snažím sa vyhnúť záberu

s torzom techniky. Jednak každý asi vie, ako vyzerajú trubky
k filtru (difúzor, ohrievač a podobne), jednak to pôsobí dosť

rušivo.

Takže použitý je statív. V miestnosti je tma a sklá sú vyčis-
tené. Už si len vybrať scenériu (v tomto prípade to bola sku-

pinka Trigonostigma espei s koreňom), zaostriť a cvak. Chce
to ešte trochu trpezlivosti, pretože na jeden dobrý záber pri-

padne častokrát 5-6 tých „nepodarených“.

Na eliminovanie toho nevkusného svetelného efektu používam jednoduchú pomôcku:

Stačí na vrch akvária položiť nejakú zábranu, „clonu“, aby

svetlo dopadalo tam, kam má. Čiže do akvária a nie do objek-
tívu. Dá sa použiť ľubovoľný materiál (lepenka, korok, plast

atď.) v závislosti od dĺžky akvária, prípadne od typu svietidla
nad akváriom. V tomto prípade som použil drevotrieskovú

dosku a po krajoch pevnejší kartón natretý čiernym akrylom.
Je to maličkosť, ale účinne zabráni rozptýleniu svetla všade

možne okolo a výsledok pôsobí jednoducho lepšie.

Poznámka: Všetky fotky sú robené jedným z najlacnej-

ších digitálnych kompaktov (Nikon Coolpix L25), ktoré sú

určené pre deti a úplných začiatočníkov. Fotky nie sú upra-

vované ani orezané, sú fotené v rovnakom automatickom

režime, len s korekciou expozície. Takže k takej normálnej

prezentácii akvária nepotrebujeme žiadnu extra špičkovú

výbavu... Hmmm, ale potešila by... :-).

Dobre zaostrená fotka bez technických „kazov“ je teda
kľúčová. Vo väčšine prípadov je na rôznych akva-portáloch

najčastejším záberom fotka celej nádrže. Je to pochopiteľné,
pretože má spravidla najväčšiu výpovednú hodnotu a povie

nám o akváriu najviac. Keďže sú si tieto akváriá navzájom
často podobné, je na mieste venovať pozornosť aspoň tej

ostrosti. A práve preto, že sú si akvária často podobné, malo
by byť našou snahou sa pokúsiť v prezentácii trochu odlíšiť,

zaujať, pritiahnuť pozornosť, skrátka zatraktívniť našu tému

originálnymi zábermi a nájsť v sebe trochu toho kreatívneho
ducha. Nie vždy je to samozrejme možné. Záleží aj od umiest-

nenia a celkovej dispozície akvária a od množstva subjek-
tívnych a objektívnych faktorov. Iné je mať 12-litrové a iné je

mať 1200-litrové akvárium.
Možností, ako prezentovať svoje akvárium, je veľa, a ne-

trúfam si tvrdiť, že existuje univerzálny návod. V každom prí-
pade by nám prezentácia hlavne mala poskytnúť dostatok

informácií o akváriu. Pokiaľ možno kvalitnou fotografiou,
a ak to okolnosti umožňujú, tak aj nejakým originálnym,

netradičným záberom, ktoré si človek vždy rád pozrie. Aby
bolo z akvária cítiť atmosféru, náladu a emóciu, nemusí byť

vždy špičkové. 
Ak tvrdím, že možností prezentácií je veľa, tak akvárií ešte

viac. Každé je iné a špecifické. Pekné sú zábery na veľké akvá-
riá, tak isto aj na mini nádrže alebo paludáriá. Zábery z nad-

hľadu, podhľadu, trojštvrťové zábery. Časozberné zábery, fot-
ky pred úpravou, po úprave, pri zakladaní nádrže. Detaily

rastlín, rýb, krevetiek alebo techniky. Rôzne variácie svetla,
atraktívne kompozície dekorácií, polocelky, makro detaily,

zladenie akvária s interiérom a tak ďalej.

Tento stručný článok je len akýmsi pokusom o úvod do
problematiky a niekedy v budúcnosti si môžeme predstaviť

konkrétnejšie príklady.
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Nové druhy ryb vNové druhy ryb v  roce 2014roce 2014
Markéta Rejlková

Nově popsaných druhů ryb bylo v letošním roce tolik,

že kdybych měla jen napsat prostý seznam těch pro akvaristy
potenciálně zajímavých, nestačilo by mi místo. A tak jsem se

rozhodla, že radši vyberu několik lahůdek „z každého rožku
trošku“. Některé novinky pak byly natolik zajímavé, že se jim

budeme věnovat trochu více v samostatném článku – ať už
v tomto čísle dvěma novým polozobánkám (viz rubrika Živo-

rodky), nebo jindy a jinde.
Ne snad, že by ty ostatní rybky za více pozornosti nestály.

Zájemce vřele odkazuju na prostudování publikovaných po-
pisů, seznam těch zde citovaných najdete na konci článku,

ostatní si můžete snadno dohledat pomocí názvu ryby (pokud
jsou celé popisy zveřejněné bezplatně, což ovšem není zdaleka

pravidlem – ale i abstrakt bývá užitečný).

Začněme třeba u cichlid. Tady byl relativní klid v Latinské
Americe, vypíchnu tři nové druhy:

Apistogramma ortegai Britzke et al., 2014
Bujurquina pardus Arbour et al., 2014

Crenicichla lucenai Mattos et al., 2014
Z Afriky tu pak máme například:

Haplochromis vanheusdeni Schedel et al., 2014
Julidochromis marksmithi Burgess, 2014

Lamprologus markerti Tougas & Stiassny, 2014
Pelvicachromis drachenfelsi Lamboj et al., 2014

Petrochromis horii Takahashi & Koblmüller, 2014
Nové druhy pocházejí často z jezera Tanganyika a jsou

rozhodně zajímavé. Dvěma takovým novinkám se můžeme
věnovat blíže, protože jejich popisy jsou celé k dispozici:

Chalinochromis cyanophleps Kullander et al., 2014 [1] –

žije podél tanzánského pobřeží Tanganyiky na úseku dlou-
hém asi 90 km, ve skalnatém prostředí v hloubkách 6–45 m.

Měří až 18 cm (podle pozorování v terénu). Jde zatím o třetí
popsaný druh rodu, ještě jsou akvaristům známé dvě další

nepopsané formy. Tato ryba byla objevena v roce 2012 a ve
stejném roce představena ve švédském časopise Ciklidbladet.

Chalinochromis cyanophleps Kullander et al., 2014 na

typové lokalitě Namansi, hloubka 8 m. (Zdroj: [1])

Neolamprologus timidus Kullander et al., 2014 [2] –

sesterský druh N. furcifer, s nímž žije částečně ve stejném
areálu a jemuž se nejvíce podobá. V této práci najdeme také

revidovaný popis N. furcifer. Pozoruhodné je, že N. timidus
byl nalezený především v tmavých a těžko přístupných jesky-

ních a dutinách, a to téměř výlučně břichem vzhůru těsně
u skály, v případě svislé stěny potom hlavou dolů. Přiznám se,

že jsem se podivovala, jak mohl editor přehlédnout, že tolik
fotografií v článku je vzhůru nohama... ono to holt chce nejen

koukat, ale i číst, tak jsem si podobný chyták připravila i do
Akvária :-). Článek doporučuji, je tam mnoho snímků (včetně

lokalit a ryb – i břichem dolů) a zajímavých informací!

Neolamprologus timidus Kullander et al., 2014. (Zdroj: [2])

Příznivce hlaváčů by mohl potěšit nový druh z činského
ostrova Hainan, Rhinogobius sangenloensis Chen & Miller,

2014. Z u nás zatím málo známých rodů, ale zato o to zajíma-
vějších a jinde ve světě oblíbených, jsou tu hned 4 novinky:

Lentipes argenteus Keith, Hadiaty & Lord 2014
Lentipes ikeae Keith, Hubert, Busson & Hadiaty, 2014

Lentipes mekonggaensis Keith & Hadiaty, 2014
Sicyopus rubicundus Keith et al., 2014

Lentipes mekonggaensis Keith & Hadiaty, 2014 – nahoře

samec, dole samice. (Foto: R. Hadiaty [3])
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A ze sulaweských druhů dostal své jméno hlaváč, který už
byl předtím akvaristům známý: Mugilogobius hitam Larson

et al., 2014 [4], žijící v jezeře Towuti na zatím jediné zjištěné
lokalitě. Pravděpodobně jde o stejnou rybu, která je aktuálně

v nabídce německých importérů jako Mugilogobius sp. 'Black
Towuti Devil'.

Mugilogobius hitam Larson et al., 2014. (Foto: H.-G. Evers [4])

Zůstaneme-li ještě chvíli na vzdáleném východě, pak rov-

něž ze Sulawesi pochází nové medaka, Oryzias soerotoi

Mokodongan et al., 2014. Dále tu máme spoustu kaprovitých

ryb, také ze skupin razbor a dánií. Labyrintky zastupuje
Trichopodus poptae Low et al., 2014. A ještě dále na východ

a na jih, ze Západní Papuy, přibyly mimo jiné čtyři nové du-
hovky:

Melanotaenia flavipinnis Allen et al., 2014
Melanotaenia ericrobertsi Allen et al., 2014

Melanotaenia laticlavia Allen et al., 2014
Melanotaenia multiradiata Allen et al., 2014

Z úplně jiné oblasti i skupiny je nový sladkovodní rejnok,

Potamotrygon limai Fontenelle et al., 2014 [5]. Vyskytuje
se v řece Jamari na horním povodí Rio Madeira společně

s P. scobina, kterému je také nejpodobnější, ale na rozdíl
od něj nemá „okaté“ skvrny (s prstencem okolo), má mnohem

kratší a širší ocas a na jeho bázi charakteristický vzor z bílých
skvrnek. Rozdílů je pochopitelně více, výčet najdete v publi-

kované práci [5].

U sumečků bylo velmi čilo, máme tu nové zástupce jak
u pancéřníčků čeledi Callichthyidae, tak u „eLek“ čeledi Lori-

cariidae (tam především) a samozřejmě i v dalších skupinách.
Jmenuji jen některé:

Corydoras apiaka Espíndola et al., 2014
Corydoras gryphus Tencatt et al., 2014

Corydoras lacrimostigmata Tencatt et al., 2014
Farlowella yarigui Ballen & Mojica, 2014

Hypostomus basilisko Tencatt et al., 2014 
Hypostomus dardanelos Zawadzki & Carvalho, 2014

Hypostomus khimaera Tencatt et al., 2014
Hypostomus perdido Zawadzki et al., 2014

Neoplecostomus doceensis Roxo et al., 2014
Parotocinclus halbothi Lehmann et al., 2014

Pseudancistrus zawadzkii Silva et al., 2014

Hisonotus paresi Roxo et al., 2014, holotyp, samice se

standardní délkou 26,2 mm. (Zdroj: [6])

Poslední skupinou, které se chci věnovat, jsou halančíci.
Tady není žádným překvapením, že bylo popsáno ohromné
množství nových druhů, nejvíce v rodech Cynolebias, Notho-

branchius, ale i Aphanius a v mnoha dalších... tak jen jedna
ochutnávka za všechny:

Hypsolebias shibattai Nielsen et al., 2014, holotyp, samec

se standardní délkou 32,3 mm. (Foto: R. Suzart [7])

A že jsem nezmínila například tetry? No, těch bývá vždy-
cky úplně nejvíce, ale upřímně řečeno, buď mě mezi nimi

žádná nezaujala, a nebo naopak spadají do kategorie „nechá-
me si na příště“... a podrobněji!

[1] Kullander, S.O., Karlsson, M., Karlsson, M. & Norén, M. (2014):

Chalinochromis cyanophleps, a new species of cichlid fish (Teleostei:

Cichlidae) from Lake Tanganyika. Zootaxa, 3790 (3): 425–438.

[2] Kullander, S.O., Norén, M., Karlsson, M. & Karlsson, M. (2014):
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Dva nové druhy endemitních živorodých polozobánekDva nové druhy endemitních živorodých polozobánek
z jihovýchodního Sulawesi, oblasti Tenggaraz jihovýchodního Sulawesi, oblasti Tenggara
Roman Slaboch

V květnovém vydání Raffles Bulletin of Zoology byl uve-

řejněn popis [1] dvou nových sulaweských živorodých druhů

polozobánek rodu Nomorhamphus – Nomorhamphus lan-

ceolatus a Nomorhamphus sagittarius. Tyto dva allopatrické

(nežijí na stejných lokalitách) druhy rozšířily počet endemic-

kých sulaweských polozobánek tohoto rodu na rovný tucet.

(Z rodu Nomorhamphus je jich 10–17 /záleží na systematic-

kém pojetí/.) Trochu nečekaně nejsou hlavním rozlišujícím

znakem nových druhů paprsky řitní ploutve samců, ale mor-

fologie dolní čelisti, typické vzory pigmentace hřbetní a řitní

ploutve a černá skvrna v paždí prsních ploutví. 

Typová lokalita  Nomorhamphus lanceolatus je v povodí

řeky Sampara na západním pobřeží jihovýchodního Sula-

wesi. Nomorhamphus sagittarius je popsána z povodí řeky

Mangolo.

Zvláštností obou druhů je několik nápadných zubů v roz-

šířené části dolní čelisti, kterými se odlišují od všech ostat-

ních zástupců rodu.

Nomorhamphus lanceolatus Huylebrouck, Hadiaty

& Herder, 2014. (Foto: Renny Kurnia Hadiaty [1])

Říčka Wawolambo, typová lokalita N. lanceolatus.

(Foto: Renny Kurnia Hadiaty [1])

Ichtyologický průzkum indonéského ostrova Sulawesi byl

objednán Výzkumným centrem pro biologii indonéského

Vědeckého institutu v Cibinongu, ale byl financován řadou

světových univerzit a muzeí.

Protože původní zaměření průzkumu bylo mapování zdej-

ší biodiverzity, byl veškerý odchyt prováděn elektroagregá-

tem. Což je způsob sice nešetrný, ale velmi účinný. 

Typoví jedinci Nomorhamphus lanceolatus byli uloveni

8. července 2011 v říčce Wawolambo mezi vesnicemi Kolaka

a Kendari, v provincii Regency Kolaka Utara. 

Typoví jedinci Nomorhamphus sagittarius byli uloveni

5. července 2011 v říčce Mangolo u vesnice Ulunggolaka, také

v provincii Regency Kolaka Utara.

Zdroj:
[1] Huylebrouck, J., Hadiaty, R. K. & Herder, F. (2014): Two new

species of viviparous halfbeaks (Atherinomorpha: Beloniformes: Zen-

archopteridae) endemic to Sulawesi Tenggara, Indonesia. The Raffles

Bulletin of Zoology, 62:200-209.

Nomorhamphus sagittarius Huylebrouck, Hadiaty

& Herder, 2014. (Foto: Renny Kurnia Hadiaty [1])

Říčka Mangolo, typová lokalita N. sagittarius.

(Foto: Renny Kurnia Hadiaty [1])

           48           



Akvárium, číslo 27 e-akvarium.cz recenze

Ivan Petrovický (2014): Akvarijní rybyIvan Petrovický (2014): Akvarijní ryby
Roman Slaboch

V poslední listopadové dekádě se konečně dostala do pro-

deje česká verze jedné z nejkvalitnějších akvaristických knih

českého autora. Píši konečně, protože ji Ivan Petrovický na-

psal ještě před revolucí (1989). Tehdy vyšla v několika jazy-

kových verzích (anglicky, německy, francouzsky, holandsky

a španělsky) pod názvem „Aquarium Fish of the World“

a v další mutaci navíc i rusky, švédsky a polsky. Jen vydání

v češtině nebylo tehdejším Ministerstvem kultury povoleno.

Nutno ale podotknout, že díky tomuto výraznému zpoždění

máme k dispozici dílo graficky moderní, přehledně struktu-

rované a komplexně aktualizované jak v nomenklatuře, tak

v nejnovějších vědeckých a chovatelských poznatcích.

„Akvarijní ryby“ jsou ojedinělým, unikátním dílem. Roz-

sahem, obsahem, množstvím originálních perokreseb, grafů,

schémat a ilustrací.

Dovolte několik slov právě k ilustracím. V knize je jich

jistě hodně přes tisíc, ale přiznávám, že jsem neměl sílu je po-

čítat. Jsou výhradním dílem Jaromíra a Libuše Knotkových,

kteří patří mezi nejlepší evropské ilustrátory flóry a fauny.

Já osobně mám kresby přírodnin raději než fotografie, proto-

že zručný výtvarník dokáže do kresby zahrnout všechny ty-

pické znaky, které momentková fotografie zachytit nemůže.

A manželé Knotkovi jsou v tomto geniálními kreslíři. 

Perokresby a schémata jsou už ale autorským počinem

pana Petrovického. Je jich tu odhadem několik set. Některé

z nich tradiční a v publikaci tohoto typu očekávané (vnitřní

a vnější anatomie, zooplankton…), ale i méně běžné a velmi

užitečné (vývojové cykly parazitů, typizované tvary těl jednot-

livých čeledí…), až po zcela originální a dosud neuveřejněné

(charakteristické úpravy různých třecích nádrží…).

Většina těchto perovek se váže k obecným akvaristickým

tématům na úvodních 75 stranách knihy. Následujících bez-

mála 500 stran obsahuje popisy téměř 570 druhů z rovných

60 čeledí v 15 řádech.

 

Publikace Ivana Petrovického je obsahově na velmi vysoké

úrovni, kterou soudobé akvaristické knihy ani zdaleka nedo-

sahují. Grafika je elegantně čistá a prostá, velmi přehledná,

bez vyumělkovaných designů současných populárně laděných

knih. Zcela přirozeně se nabízí otázka, jak by si vedla ve „své

době“ v porovnání s legendární Akvaristikou Stanislava Fran-

ka. Jsem přesvědčen, že velmi dobře. Možná by se dokonce

ona stala biblí československé akvaristiky. 

Dílo takového rozsahu zcela pochopitelně nemůže být bez

chyb. Ovšem zatím jedinou chybou, kterou jsem v knize našel,

je fakt, že se autor občas nedrží oficiálního českého názvo-

sloví, vydávaného Národním muzeem v Praze, a to i přes to,

že se na něj v úvodu jmenovitě odkazuje.

Publikace: Akvarijní ryby

Autor: Ivan Petrovický

Ilustrace: Jaromír a Libuše Knotkovi

Vydalo: AVENTINUM, s. r. o.

Edice: „Artia“

ISBN: 978-80-7442-049-08

Rozměr: 17,5 x 25 x 6,5 cm

Rozsah: 575 stran

Cena: 790 Kč
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Príbeh tetry neónovejPríbeh tetry neónovej
Norber Dokopil

(Pozn. Príbeh neónky bol už niekoľkokrát publikovaný.

Autori však získali príbeh „z druhej ruky“ a „obohatili“ rôz-

nymi nepravdivými nezmyslami. Autentické informácie po-

skytujú ďalšie riadky, ktoré sú v podstate prekladom článku

od účastníka príbehu – Freda Cochu. Fred Cochu bol vedú-

cim firmy Paramount Aquarium Inc., New York. Spolupra-

coval s nemeckou firmou Aquarium Hamburg, ktorej maji-

teľmi boli Hugo Schnelle a Walter Griem. Potom, čo Hugo

Schnelle ostal v USA, získal americké štátne občianstvo

a oženil sa so sestrou F. Cochu, spolupráca sa ešte zinten-

zívnila.)

Prvou osobou v príbehu tetry neónovej (Paracheirodon

innesi Myers, 1936), rybky rozmerami kratšej ako jej vedecký

názov, je Francúz Auguste Rabaut. Tento muž dobrodruž-
nej povahy bol povolaním lovcom zvierat. Okrem toho však

aj výborný obchodník s profesionálne vycibreným zmyslom
pre veci, ktoré sa podľa jeho názoru dali výhodne zpeňažiť.

Zo svojich výprav preto vždy viezol domov pestrý sortiment.
Neboli to iba zvieratá, najmä opice, papagáje, hady a iné pre

rôzne zoologické záhrady, ale napr. aj diamanty a smaragdy.
V tridsiatich rokoch minulého storočia chytal krokodýlov

na objednávku francúzskeho voňavkárskeho priemyslu, kto-
rý pri výrobe niektorých parfémov spracovával ich pečene.

Okrem toho chytal aj motýle. Pri hľadaní vhodných lokalít
v amazonskej džungli sa dostal do pohraničia Peru a Kolum-

bie, kde sa v blízkosti brazílskeho mesta Tabatinga neďaleko
Benjamin-Constant pri rieke Javari utáboril.

Počas chytania rýb k príprave obeda nenazdajky spozo-
roval malé rybky, ktorých sfarbenie sa podobalo na nádherné

perleťové sfarbenie motýľov, so žiarivo modrým pásikom na
boku a žiarivou karmínovo červenou zadnou časťou tela. Keď

ho miestni indiáni ubezpečili, že ich tu sú veľké množstvá,

neváhal a okolo stovky ich ulovil. Aby ich mal na očiach,
umiestnil rybky do svojho stanu. Cez noc sa stal nadšencom

pre tieto živé klenoty, na ktorých krásu sa nevedel dosýta vy-
nadívať.

Do prístavu v Beleme sa mu loďou podarilo dopraviť asi
polovicu živých. Tieto potom pokračovali v ceste parníkom

do Francúzska. V Paríži dal trinásť jedincov, ktorí prežili útra-
py ďalekého transportu, do opatery múzeu. Vďaka jeho kurá-

torovi, pánovi J. S. Neilovi, sa čoskoro svetom chyrovala zvesť
o jagavých drahokamoch z Amazónky. Písal sa rok 1934.

Druhé dejstvo príbehu o neónkach, ako ich dnes akvaristi

familiárne nazývajú, pokračuje v Nemecku. Zvesť o nádhernej
novinke sa čoskoro dostala aj do uší Hugo Schnella a jeho

spoločníkaWaltera Griema z Aquarium Hamburg, v tom
čase najväčšej firmy pre import a export akváriových rýb na

svete. Pomyslenie na to, že by mohli byť tiež prvou a jedinou
organizáciou na zemeguli, obchodujúcou s neónkami, bolo

hodné finančných obetí. A tak sa vybrali do Paríža s pevným
odhodlaním priviezť rybky za každú cenu.

Jednanie skutočne nebolo ľahké. Rabaut sprvoti o predaji
nechcel ani počuť. Toto rozhodnutie však postupne bolo o to

menšie, o čo vyššia bola ponúkaná suma. Fantastickej a do-
vtedy nevídanej čiastke 500 dolárov za kus, tj. celkove 6 500

dolárov, nakoniec neodolal. Schnell napokon víťazoslávne
doviezol všetkých trinásť neóniek do Hamburgu. Súčasne do-

hovoril s Rabautom uskutočnenie expedície na Amazónku,
od ktorej si všetci sľubovali nielen zaujímavé novinky, ale

aj finančný zisk.
V tom čase už bol v Nemecku pri moci fašizmus. Časy boli

pohnuté, chýlilo sa k II. svetovej vojne. Niet divu, že sa expe-
dícia pre rôzne prekážky a intrigy neuskutočnila.
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V treťom dejstve v roku 1936 prichádzajú na scénu akva-
risti zo zámoria. Keď sa známy pionier americkej akvaristiky

(a neskorší švagor H. Schnella) Fred Cochu dozvedel o exis-
tencii neóniek, rozhodol sa vyhľadať Rabauta. Ten však bol

opäť na cestách za krokodýlami. Vybrali sa teda za ním do Be-
lemu. Nanešťastie v Beleme sa minuli o jeden jediný deň –

Rabaut už bol zasa v džungli. Neostávalo iné, než cestovať
do Hamburgu. Keď sa v Hamburgu dostatočne nabažil po-

hľadom na čriedu neóniek, spojil sa s Walterom Chute zo
Shedd Aquarium v Chicagu a pánom Coatesom z Aquarium

New York. Chicagská organizácia pripravovala veľkolepú vý-
ročnú slávnosť spojenú s výstavou rýb, a preto jej organizátori

chceli mať neónky v každom prípade už o týždeň v USA.

(Kvôli úplnosti uveďme, že John Graves Shedd, druhý

prezident Marshall Field & Company, venoval mestu Chica-

go na výstavbu verejného akvária dar vo výške 3 miliónov

dolárov. Shedd zomrel 22. októbra 1926. S výstavbou akvá-

ria sa začalo 1927 a v novembri 1929 bolo kompletné.)

Akvárium v Chicagu okolo roku 1929. (Zdroj: [1])

Uvedení páni mu dali velkorysú finančnú voľnosť, takže
kúpa prebehla bez problémov. Problémom však bolo dostať

rybky v termíne do Chicaga. Cesta z Hamburgu do Chicaga
trvala v najpriaznivejšom prípade 14 dní. Našťastie však med-

zi letiskami Friedrichshafen a Lakehurst (New Jersey) vtedy
pravideľne lietala vzducholoď LZ- 129 Hindenburg, ktorou by

neónky mohli byť zavčasu na mieste. Tak sa zrodila myšlienka
prepraviť rybky vzdušnou cestou. Všetko sa zdalo byť zachrá-

nené. Akoby napoky však jestvoval predpis, nemeckým kapi-
tánom Maxom Prussom pedantne dodržovaný, ktorý zakazo-

val prepravu živých zvierat na palube vzducholode. Čo teraz?
Riešenie sa nakoniec našlo, keď kapitán súhlasil s transpor-

tom za podmienky, že rybky nebudú prepravované ako živé
zvieratá, ale ako rybia konzerva. Nuž a tak sa päť neóniek vy-

dalo na cestu v plechovici (ostatných sedem ostalo pre istotu
v opatrovaní Schnella v Hamburgu).

Shedd Aquarium už medzitým urobilo bombastickú rekla-
mu. Prílet vzducholode v Lakehurst očakávalo špeciálne lie-

tadlo DC-3, prenajaté od Trans World Airlines, ktoré malo
prepraviť neónky ihneď ďalej do Chicaga. Po pristaní vzdu-

cholode sa zistilo, že v kabíne vzducholode sa voda rybkám
príliš ochladila a nažive ostali iba dve. Napriek okamžitej vý-

mene vody s prídavkom soli v Chicagu ostala nažive iba jedna
jediná.

V situácii, kedy si organizátori kládli nástojčivú otázku,
čože to bude za výstavu s jedinou živou neónkou, sa vynašli

novinári. Posledného mohykána označili ako „Lonely Lindy“
(osamelý Lindy, čo odkazovalo na prezývku vtedy veľmi po-

pulárneho letca Lindbergha) a tisíce návštevníkov ho prišlo
obdivovať. V tých časoch to bola taká senzácia, ako oveľa ne-

skôr príchod prvého medveďa panda. 
Neónka mala po všetkých útrapách nakoniec šťastie. Na-

sledujúci let vzducholode totiž skončil pri pristávaní v Lake-
hurst katastrófou. Obsah jej 200 000 m3 extrémne horľavého

vodíka explodoval do ohnivého inferna. V niekoľkých sekun-
dách z najväčšej vzducholode, aká kedy slúžila v civilnej do-

prave (dĺžka 245 m – napr. Airbus A380 je v porovnaní s ňou
takmer 3,5krát menší), hrdého symbolu Nemecka a nacistic-

kej moci, technického zázraku sveta s duralovou konštrukciou
a v záujme lepších aerodynamických vlastností s kabínami

pasažierov umiestnených vnútri trupu a nie v podvesených
gondolách, ostala iba kôpka kovu a niekoľko akoby zázrakom

zachránených cestujúcich.

LZ-129 Hindenburg na letisku Lakehurst, 1936.

(Zdroj: Wikipedia)

Porovnanie veľkosti vzducholode Hindenburg s moder-

nými civilnými lietadlami. (Zdroj: Clem Tillier, Wikipedia)

Historický príbeh v sebe ukrýva aj rekord. Ak zvážime,

že iba náklady za prepravu stáli Shedd Aquarium viac ako
3 000 dolárov, bol to istotne najdrahší transport jedinej ryby

vôbec.

[1] Tippit, L. & J. (2004): Timeline. FAMA 27(5): 104-110.
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Vážení přátelé,

inspirováni Součkovým „Obrazovým Opravníkem Obecně Oblíbených Omylů“ a Jirotkovou "Kanceláří pro uvádění

románových příběhů na pravou míru" (Saturnin), jsme se rozhodli pro pravidelnou rubriku:

„Opravník Akvaristických Omylů“

Zde se pokusíme vysvětlovat některé z tradovaných akvaristických omylů, polopravd i úplných nesmyslů. Domníváme

se, že je to téma nosné, zajímavé a v dohledné době nevyčerpatelné. Některé z omylů jsou velmi staré, pocházejí ještě z dob

akvaristických počátků, a jsou tedy poplatné době vzniku a úrovni tehdejších znalostí. A protože akvaristická literatura

(ostatně jako většina ostatních) je ze značné části kompilátem starých článků, recyklujících svůj obsah i v novodobé litera-

tuře, zakotvila se některá chybná tvrzení do podvědomí akvaristů hodně napevno.

Protože však je v současnosti nejsledovanějším informačním médiem internet, ve kterém je možno šířit nesmysly daleko

efektivněji, než v tištěné literatuře, chceme se věnovat i internetovým diskusím. V nich někteří přispěvatelé produkují oprav-

dové lahůdky.

Naším cílem tedy bude vyhledávat tyto „Akvaristické Omyly“ a pokusit se je „Opravit“. 

Narazíte-li i Vy na nějaké pochybnosti budící tvrzení, případně jasnou chybu, napište nám o tom. Budeme rádi za Vaše

návrhy a náměty ke zpracování.

Halančíci ve sloních stopáchHalančíci ve sloních stopách
Roman Slaboch

O afrických halančících se můžeme občas dočíst,

že jsou to krátkověké rybky, které mohou celý svůj

život prožít ve vodou naplněných sloních stopách.

Pojďme se nad touto informací zamyslet. Podle oficiálních
dat má sloní stopa plochu až 1300 cm2. Hloubka otisku v bah-

ně je obtížně definovatelná, protože to záleží na příliš mnoha
faktorech. Ale dejme tomu, že rozumná a obhajitelná průměr-

ná hloubka je mezi 20 a 30 cm. To by odpovídalo celkovému
objemu vody (základna × výška –> V = π × r2 × v) přibližně

25 až 40 litrů, reálně pravděpodobně o něco méně. To je ob-
jem, ve kterém se menší druhy halančíků jistě dají chovat.

Tento teoretický výpočet sice výše uvedené tvrzení podpo-
ruje, přesto je tu několik bodů na zamyšlení:

a) Sloni vytvoří dostatečně hluboké stopy jen na dosta-
tečně promáčených místech, které jsou součástí větších

(i když často jen dočasných) vodních systémů – kališť
a napajedel. Jde tedy o stopy na okrajích těchto vodních

rezervoárů.
b) V období dešťů (v Africe 3–4 měsíce, na některých mís-

tech kratší, zato i 2x do roka) jsou stopy zaplaveny a stá-
vají se součástí souvislejších vodních ploch, kde halan-

číci mohou bez problémů odrůstat a dospívat.

Typické stopy v již vyschlém bahně periodicky zaplavované

prolákliny, která je evidentně součástí většího vodního

systému (viz bod c). (Zdroj: archiv autora)

c) Při nástupu období sucha se hladina vody v napajedlech

snižuje, až zůstanou jen kalužiny – stopy, do kterých se
nyní již dospělí halančíci stahují (jev běžný a dostateč-

ně známý i u jiných vodních živočichů, např. hmyzu).
V těchto malých vodních plochách jsou rybky snadno

pozorovatelné.
d) Vyšší teploty prohřáté mělčí vody, její zhoršující se kva-

lita a dostatek potravy je stimulem ke tření.
e) V horkém podnebí tyto kalužiny vyschnou během něko-

lika dní a započne suchá perioda anuálních halančíků.
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Korektnější a více se pravdě blížící by tedy asi bylo tvrze-
ní, že afričtí anuální halančíci (jejichž jikry snesou, nebo do-

konce vyžadují suchou periodu) mohou žít v pobytových sto-
pách slonů. Tzn. ve stopách po jejich činnosti.

Že by mohl celý jejich vývoj proběhnout jen a pouze v je-
diné stopě o zmiňovaném objemu do 40 litrů, a to bez napoje-

ní na větší vodní systém, je vysoce nepravděpodobné. Mini-
málně ze dvou důvodů:

1. Mimo větší vodní systém se půda nerozmočí natolik,
aby byla stopa dostatečně hluboká (a následně tedy vo-

da velmi rychle vyschne).
2. Ve větší vzdálenosti od alespoň periodicky zaplavova-

ného vodního systému by se halančíci do samostatných
stop dostali jen extrémní náhodou.

Tím nechci tvrdit, že halančíci jsou ryby, které neprospí-

vají ve skromných podmínkách, ani to, že celý jejich životní
cyklus ve sloní stopě nemůže proběhnout. Jen předkládám

důvody, proč to vůbec nebude běžné. Pokud by se ale termín
„sloní stopy“ zaměnil za „stopy po pobytu slonů“, všechno by

to působilo věrohodněji.

Porovnání velikosti. (Zdroj: archiv autora)

Nothobranchius rachovii, jeden z nejkrásnějších anuálních

halančíků. Dospívá do dvou měsíců po vykulení z jikry

a vyžaduje poměrně dlouhou suchou periodu (5–9 měsíců).

Dosud zaplavené stopy na okraji vodní plochy

 (viz body a-c). (Zdroj: archiv autora)

Také zde jsou stopy v bahně již vyschlého dna velké

kalužiny. (Zdroj: archiv autora)
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Krmení drůbeže labyrintkamiKrmení drůbeže labyrintkami
Roman Slaboch

V Asii jsou čichavci a rájovci tak běžní a žijí zde
v takovém množství, že s nimi krmí drůbež.

To je informace, kterou se můžeme dočíst ve starší, ale

i novější akvaristické literatuře, a která milovníky labyrintek

jistě nenechá klidně spát. Představa, jak hospodyňka sype

slepicím z kbelíku rájovce, či ještě hůře – hází jim je lopa-

tou, je pro nás jistě nepříjemná a dost těžko pochopitelná.

My je tu láskyplně opečováváme, těšíme se z výtěrů a z kaž-

dého odchovaného kusu – a oni na ně s lopatou?! 

Jsem dospělý a chápu, že ve své domovině nemusí být

každý druh tak vzácný a komplikovaný, jako v chovech na

jiném světadíle. Akceptuji, že přemnožený živočich může být

na obtíž a může být využit pro nás exoticky a netradičně.

S tím vědomím jsem informaci o krmení drůbeže labyrintka-

mi držel v podvědomí desítky let. Po návštěvě oblastí jejich

přirozeného výskytu mne ale napadlo, že by to mohlo být

trochu jinak. Co když je tato informace výsledkem nepříliš

dobrého překladu do češtiny; co když se jedná o nepochopení

nám neznámých souvislostí; co když se fakta postupem času

a přebíráním z různých zdrojů cestou jaksi „zdeformovala“?

O tom, že v této části světa mohou být labyrintky místy

i významným přilepšením jídelníčku, asi nelze pochybovat.

Ostatně na asijských tržnicích se jich denně prodají tuny.

To jsou ovšem převážně zástupci větších druhů čichavců, vy-

lepšující jídelníček lidské populace.

Jedná-li se ale o jídelníček drůbeže, potom představa toho

opravdu velkého množství rybek, které by stálo za to odchytit,

na mne nepůsobí příliš věrohodně.

Čichavci Trichopodus pectoralis na tržišti v Saigonu.
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1. Lidé zde žijí v takové koncentraci, že investují-li energii

a čas na odchyt potenciální potravy, využijí ji pro sebe

(a vězte, že snědí opravdu kde co).

2. Labyrintky zde žijí v úzkých zavlažovacích kanálech, při-

vádějících vodu na rýžoviště, a pochopitelně především

v rýžovištích. To jsou místa, odkud se ve větším množství

nedají odlovovat.

a. V době rozmnožování jsou vzrostlí dospělci v hlubších

zavodňovacích kanálech, odkud jsou ve velkém odlo-

vováni jako potrava pro lidi (na výše uvedeném sním-

ku vidíte, že se to opravdu vyplatí).

b. Po výtěru potřebují mláďata dostatek potravy a pro-

storu, který najdou v mělké prohřáté vodě rýžovišť,

kam se stahují, unášeny mírným proudem z přívod-

ních kanálů. Zde se ale chytat prakticky nedají.

3. Po vypuštění rýžovišť se dostane zpět do kanálů jen zlo-

mek jedinců, protože poklesem hladiny se řídí postupné

dozrávání rýže, takže vypouštění probíhá velmi pomalu

(v horizontu několika týdnů) a k „vypláchnutí“ ryb tak

nedochází.

4. Po sklizni je na prázdná bahnitá rýžoviště cíleně naháněna 

vodní drůbež, především proto, aby zde zlikvidovala vod-

ní plže, působící na rýžovištích značné ekonomické ztráty

Současně s plži dojde ke zkrmení i drobných labyrintek

   (a dalších rybek a živočichů), které zde ve zbytcích vody

     zůstaly.

Jsem přesvědčen, že právě tento poslední bod je tou

prapůvodní informací o krmení drůbeže rájovci a čichavci.  

–> Nejde o jakoukoliv drůbež, ale o vodní drůbež –

zde kachny.

–> Nejde o cílené krmení odchytávanými plevelnými

rybami, ale o jejich zkrmení jaksi „mimochodem“

při plánované likvidaci škůdců – vodních plžů.

Výše uvedené tvrzení tedy není pravda ani nepravda,

jen trochu posunutá interpretace skutečnosti. Je to podobné,

jako bychom tvrdili, že u nás se krmí tzv. indičtí běžci španěl-

skými plzáky, nebo slepice trubčími larvami. Ano, může se to

stát, ale jistě cítíte, že stavět se na tom nedá.

Trichopodus trichopterus na přírodní lokalitě

 (delta Mekongu).

Rýžoviště ve vegetaci (mezi Sa Pa a Lao Cai).

Rýžoviště sklizené (mezi Sa Pa a Lao Cai).

Pěnová hnízda čichavců v zavlažovacím kanálu –

Trichopodus leeri (pobřeží u Ha Long Bay).

Trichopodus leeri pod pěnovým hnízdem

 na přírodní lokalitě (Hanoj).
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CasiquiareCasiquiare
Markéta Rejlková

Casiquiare je, řečeno suchým jazykem vědy, přírodním říčním kanálem a celosvětově nejznámějším příkladem bifurkace

toku. Pro cestovatele, dobrodruhy a romantiky je to především místo, které je jakousi tajemnou pralesní zkratkou mezi

dvěma světy. Tady se plavili dávní badatelé před více než čtyřmi staletími a od té doby se toho změnilo jen pramálo. 

Casiquiare je strategicky významnou spojnicí mezi Venezuelou a Brazílií, ale toto platí díky naprosté odlehlosti, opuště-

nosti a nedostupnosti jen teoreticky. Ve skutečnosti zde žádný ruch nepanuje a rozhodně se zde necítíte jako na nějaké vodní

dálnici. Naopak, je zde jěště větší klid, než na hlavním toku Orinoka.

Co je zajímavé pro nás akvaristy, tak Casiquiare dovoluje rybám proplouvat z Orinoka do Amazonky a zpátky, řečeno

tedy silně nadneseně. Brazo Casiquiare, jak zní celý název (brazo znamená španělsky rameno), odvádí část vod z horní-

ho toku Orinoka směrem na jihozápad, zatímco Orinoko pokračuje na severozápad a posléze se stáčí na sever a východ

až k oceánu. Tento jev, kdy se tok řeky rozdvojí a obě ramena se již nespojí, protože část vod je odvedena do jiné řeky,

se nazývá bifurkace. Tou jinou řekou je v našem případě Río Negro, které „nikde nepramení”, ale vzniká tam, kde se Ca-

siquiare vlévá do řeky Guainía. A jak dobře víme, Río Negro se u Manausu vlévá do Amazonky. Resp. opět zde Amazonka

„vzniká” tím, že se Rio Negro vlévá do Rio Solimões. (Pokud někdy píšu Río a jindy zase Rio, není to náhoda ani chyba. Používám původní

názvy; ve španělštině je to dlouze Río, v portugalštině potom krátce Rio. Všechny řeky Latinské Ameriky s výjimkou těch brazilských se tedy nazývají Río.)

Casiquiare je tedy se svou skromnou délkou 225 km důležitým článkem, který propojuje dvě obrovská povodí. Rozdíl

nadmořských výšek na jeho „začátku” a „konci” činí jen asi 5 m, proto je zde proud pozvolnější, než v samotném Orinoku.

Pokud popustíme uzdu fantazii a představíme si, že by byl sklon řeky větší, terén tvárnější a více podléhající erozi, Casi-

quiare se nám před očima zvětšuje, odebírá z Orinoka stále více vody… a tím se ještě zvětšuje erozní síla, kanál se rozšiřuje

a ejhle, jednoho dne už bývalým hlavním korytem Orinoka nepoteče nic. Tento fenomén se nazývá říční pirátství. Ale to je

záležitost milionů let a Casiquiare se zdá být stále neměnnou malou spojkou mezi dvěma ohromnými povodími...

V souvislosti s tímto místem si nemohu odpustit krátký medailonek jednoho významného vědce:

Alexander von Humboldt (14.9.1769 - 6.5.1859)

Pruský přírodovědec a badatel, považovaný za otce moderní geografie. Tento původem báňský inženýr se v roce 1799

vydal spolu se svým přítelem Aimé Bonplandem, francouzským lékařem a botanikem, do Jižní a později i Střední Ameriky.

V letech 1799–1804 zde urazili téměř deset tisíc kilometrů na koni, pěšky a na lodi. Nasbírali ohromné množství vědeckého

materiálu včetně rostlinných a živočišných sbírek. Bonplandova sbírka a klasifikace čítala 60 000 rostlinných druhů, z toho

více než desetina byla doposud nepopsána. Humboldt, který se výborně vyznal i v astronomii a geofyzikálních měřeních,

se mimo jiné věnoval také studiu klimatických a fyzikálních jevů. Objevil Peruánský (nebo také Humboldtův) mořský proud,

když se snažil vysvětlit suché podnebí na západě jihoamerického kontinentu. Neustále na svých cestách zaznamenával tlak,

teplotu, zeměpisné koordináty. Jeho výstup těsně pod vrchol sopky Chimborazo (5877 m) zůstal na 30 let nejvyšším výstu-

pem na světě. Jako první popsal výškovou nemoc, mimo to upozornil na význam chinovníku a nutnost jeho ochrany a také

si povšiml využitelnosti guána jako hnojiva, jako první se také do Evropy vrítil s věrohodnými nákresy ruin peruánských

Inků... A spolu s Aimé Bonplandem si připsali dvě prvenství obzvlášť zajímavá pro nás: podrobně popsali mechanismus

výbojů elektrického úhoře (Electrophorus electricus) poté, co byli svědky toho, jak tyto ryby zabily několik koní,

Humboldt rybu pitval a detailně nakreslil a mimo jiné na jednu i neopatrně šlápnul, takže mohl popsat i všemožné bolesti,

které to člověku způsobí... A pak také jako první věrohodně dokázali existenci Casiquiare a zanesli ho do map.

Jejich výprava postupovala proti proudu Atabapa, pak překonali krátký úsek po souši a dostali se na horní Río Negro.

Odsud dopluli do Casiquiare. Humboldt neustále prováděl svá měření, ale nesnesitelná vlhkost na Casiquiare mu zničila

barometr a Bonplandovi zde začal hnít herbář. Všimli si, že řeka je zde opuštěná, inidiáni před bělochy utíkají do hloubi

pralesa. Sužoval je hmyz a hlad, na zarostlých březích nebylo kde se utábořit, vlhké dřevo nehořelo a střelný prach byl také

k nepoužití... Suma sumárum, Casiquiare je vůbec neokouzlilo, ale hlavní je, že jím propluli zpátky na Orinoko, tedy existuje!

Mluvili o něm někteří indiáni a dřívější cestovatelé, ale vědecká obec v Evropě o něm zcela otevřeně pochybovala.
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Humboldtova mapa znázorňující Casiquiare, Atabapo, horní a střední Orinoko a horní Río Negro. Mapa byla pořízena

během cesty v roce 1800 a obsahuje mnoho poznámek o indiánském obyvatelstvu, o pozoruhodnostech krajiny

 a například i o tom, která řeka má černou vodu. (Autor: Alexander von Humboldt, 1826)

           57           



Akvárium, číslo 27 e-akvarium.cz biotopy

Po noci strávené pod širákem na písečném cípu ostrova

(viz Akvárium č. 25) bychom se dnes měli s Orinokem velice

rychle rozloučit. Iliko hlásí, že do bývalé misionářské osady

Tama-Tama, kde musíme opět navštívit vojenskou kontrolu

a nechat se na Casiquiare „propustit“, je to asi hodina a půl.

V odhadu se šeredně splete, plujeme víc než čtyři hodiny!

Už jsme se s touto etapou cesty všichni v duchu rozloučili,

takže podřimujeme, tady nás potěší tukan, tam hejno arů...

po levé ruce míjíme malou vesnici, ženy perou v řece prádlo

a myjí nádobí. Prý jsou to Yanomamové, obávaný divoký

kmen – vypadají tedy celkem neškodně :-).

Je chladno a zataženo, kolem nás prší, ale dešťová clona

před námi naštěstí zdařile prchá. A konečně je to tady, po

pravé ruce je ve vegetaci mezera, kterou už jsme netrpělivě

vyhlíželi, ale nevypadá nijak nápadně. Je to Casiquiare! Míjí-

me ho a pokračujeme kousek proti proudu do Tama-Tama,

kde očekáváme další rutinní kontrolu. Ale kdepak...

Tama-Tama. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Vypochodujeme z lodi na verandu vojenské chatky, kde

předložíme pasy a veškeré dokumenty. To vše vojáci důklad-

ně zkontrolují a pak se zeptají, jestlipak máme povolení na

„průjezd“ Casiquiare. Uhm. Peter a Iliko po sobě blýsknou

pohledy, o čem je řeč?! My turisté sedíme kousek opodál a jen

vyčkáváme, snažím se napínat uši a porozumět, co se to děje.

Prý je momentálně průjezd zakázaný, protože kolem osady

Capybara je silná přítomnost guerilly. Vojáci hledají papír

s tímto rozhodnutím, což se jim nedaří. Jeden z nich prohlásí,

že oficiálně se na Casiquiare nesmí, ale na vlastní nebezpečí...

ten, co tomu zde asi dnes šéfuje, ho umlčuje. Přichází druhé

jednání této hry.

Jeden z vojáků odchází s Ilikem na loď na obligátní kon-

trolu nákladu a především benzínu. Jak jsem zmiňovala při

vyplutí na Orinoko v 21. čísle Akvária, přepočítávat zásoby

benzínu je zde ta nejpodstatnější věc, aby se totiž některé

ty barely nepašovaly do sousední Kolumbie. Není mi jasné,

jak do těch počtů zapadá jeden barel, který vezeme navíc –

ne pro strýčka příhodu, ale pro guerillu :-). To nám prozradil

Peter teprve předevčírem, když jsme míjeli Yapacanu, a tedy

jsme se dostali za oficálně nejnebezpečnější úsek naší plavby. 

Jak se později dozvíme, voják při návštěvě lodi nelenil

a Ilika se hned o samotě diskrétně přeptal, jestli máme dolary

nebo eura, případně nějaké zlato. To ale v tuto chvíli netuší-

me, nicméně i na verandě se hovor začíná stáčet k penězům.

Vojáci požadují dokument, který by prokazoval, že jsme op-

ravdu turisté. Bez takového papíru totiž můžeme být i špióni!

Nic takového samozřejmě nemáme, ale vojáci se tvrdošíjně

rozhodnou špióny do svého rajónu nevpustit a břemeno do-

kazování je teď na nás. Napovídají, že bychom třeba mohli

mít nějaký doklad o našem povolání. A co že jsme to zač, jestli

jsme obchodníci? Peter pochopí, nenápadně nám předá in-

strukce, že jsme všichni opravdu obchodníci – tímto směrem

se už určitě budeme schopní domluvit...

Ještě další handrkování o tom, že musíme doložit naše

povolání. Ted už ale věříme, že se na Casiquiare dostaneme –

v první chvíli jsem si nešťastně myslela, že naše výprava zde

ztroskotá. Peter posílá Ilika znovu na loď, donese odtud ciga-

rety a dvě lahve coca-coly. Voják si pak hned řekne o dvě lah-

ve motorového oleje. Dohadování nabírá spád a věci se urych-

lují, mimo jiné určitě tím, že za našimi zády přistává loď

s dalšími vojáky. Ti by mohli do vyjednávání zasáhnout a dě-

lat si nárok na kořist.

Konečně začnou na papíry dopadat první razítka. Pak se

jde na chvíli razítkovat do chatky, oknem vidím, jak Peter

zaplatí a musí ještě přidat. Opět se razítkuje na verandě,

popřejí nám šťastnou cestu a my odsud konečně s velkou

úlevou můžeme odjet. Svůj deníkový záznam o tomhle zážitku

zakončuju vypočítáváním škod (ale Peter se příliš oškubat

nedal) a povzdechnutím: „Nejsou teda vůbec skromní. A měli

tam puri puri :-(.“

Vůbec se zde nerozhlížíme a hned se vracíme po proudu

do Casiquiare. Jakmile to jde, zabočíme do prvního ramene,

Caňo Caripo. Kotvíme, odpočíváme a obědváme.

Tak to je ono – tudy vklouzneme do Casiquiare!

(Foto: Jaromír Šmerda st.)

           58           



Akvárium, číslo 27 e-akvarium.cz biotopy

Šnorchlovat se nikdo nevydá, ale lovíme všichni, dokonce
i Peter a Iliko. Úlovky jsou obvyklé, ale najdeme i několik no-

vinek, Miloš například donese krásnou sekernatku.

Carnegiella marthae.

Carnegiella marthae

Jde o jeden z nejběžněji chovaných druhů sekernatek.

Tato drobná rybička, dosahující délky okolo 3 cm, se vyskytu-
je pouze v černých vodách. Je známá z Venezuely, kde obý-

vá některé černé přítoky Orinoka, a také z povodí Rio Negra
v Brazílii. Tady v Casiquiare je její výskyt tedy zcela očeká-

vaný. Podle nových zjištění by ve skutečnosti mělo v povodí
Rio Negro jít hned o tři kryptické druhy (liší se jen geneticky).

Neznámá tetřička.

Copella sp.

Tetragonopterus sp.

Nannostomus sp.

Nannostomus eques.

Nannostomus eques – mláďátko.
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Microphilypnus amazonicus.

Apistogramma sp.

Apistogramma sp.

Tak co, je tam ještě něco?

Svou přítomností nás potěší inie. Pomalu vyplouváme,
ještě zahlédnu vedle lodi obrovskou matamatu se střapatou

hlavou a délkou krunýře snad půl metru, bohužel ji loď vyle-
kala, a tak se potápí do tmavé vody a mizí mi před očima. Na

místo nocování to má být hodina plavby, ale Iliko se opět
plete a dorážíme tam ve chvíli, kdy už létají netopýři a bude

šest hodin. Spíme znovu venku, ostatně Casiquiare je tady
pusté, za celé odpoledne jsme potkali jen jednu loďku.

Hamaky máme pod přístřeškem, který tu prý postavili
Indiáni kmene Yanomami. Trochu se bojím, aby se v noci ne-

přišli domáhat uvolnění místa, o něco méně mě straší před-
stava, že mi do bot vleze škorpion :-). Les je plný zvuků.

Naše ložnice. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Prales nás nadchnul :-)! (Foto: Jaromír Šmerda st.)
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Arové. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

První ráno na Casiquiare.

No není to nádhera? (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Ráno se kocháme okolím a pomalu se vydáváme na řeku.

Je to tu fantastické, prales vypadá opravdu jako prales, oba
břehy Casiquiare jsou blíže k sobě, takže je stále na co koukat.

Je tady hodně papoušků, hejna arů, anhingy, dokonce vidíme
i malé opičky.

Krátce poté, co vyplujeme, na nás někdo mává červeným
hadrem ze břehu. Není to guerilla, ale comandante národní

gardy z Tama-Tama, který si vyrazil na noční lov a uplavala
mu loď. Počkáme, až k nám doběhne i jeho parťák, a vydává-

me se na hon za ztraceným plavidlem. Dostihneme ho poměr-
ně daleko zachycené u břehu, trosečníci na něj přestupují

a z vděku nám darují malého (a mrtvého) kajmana a želví
vejce... kořist, živá či mrtvá, je tu na řece běžným dárkem.

Tak kterého? (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Želv terek je tu hodně (a v několika druzích), ale vždycky,
když se naše loď přiblíží, sklouznou do vody. Prohlašuju, že ta

vejce jíst nebudu, ale Peter se jen směje, že to nepoznám.
Tereky jsou vyhledávanou lahůdkou pro své maso, navíc se

ve velkém vybírají jejich hnízda. Takto je místní komunity
využívaly už v předkolumbovské době, první evropští misi-

onáři a posléze přírodovědci však jejich počet odhadovali
na desítky milionů. Když se pak navíc přidal komerční lov,

s terekami to šlo z kopce. Největší druh Podocnemis expansa

(až 80 cm) je ve Venezuele kriticky ohrožený a v ostatních

oblastech Amazonie je na tom podobně. Menší druhy jsou
o něco méně vyhledávané, ale i tak je naprostá většina jejich

hnízd bez milosti vybírána. 

Slunící se tereka. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Vplouváme do krásné laguny se zatopenými stromy, kde
ale vůbec žádné ryby nezahlédneme ani neulovíme. Bohužel

je neobvykle vysoký stav vody, k břehu není přístup, a tak
se přesunujeme jinam. 
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Cestou míjíme petroglyfy, stopy po starobylé přítomnosti

lidí v této oblasti. V této odlehlé části Venezuely jich jsou de-

sítky, možná stovky, často právě na balvanech v řece. Pochá-

zejí z předkolumbovské éry.

Petroglyfy. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Amazonská džungle. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Voda teprve opadá a břehy se pozvolna obnažují.

 (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Tenhle had se Péťovi zalíbil natolik, že po něm z lodě nata-

hoval ruku. Rozmluvili jsme mu to. A jak se tak dívám,

podle všeho to není korálovka, imitující jedovatého korá-

lovce... ta by měla světlý proužek mezi dvěma černými.

Tak to bylo o fous! (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Kotul veverovitý zvaný mono titi. (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Máme návštěvu... (Foto: Jaromír Šmerda st.)

Jak se tak kocháme okolní džunglí – zrovna Iliko přibrzdil

u mohutného stromu obsypaného hejnem hlučných arů –

tak nám za zádí potichu přistane cizí loď. Jé, málem bychom

to propásli. Tak tohle je prý guerilla. Dojde k výměnné tran-

sakci, Iliko jednoho z nich zná, tak s nimi chvíli promlouvá.

Prý docela přátelsky požádají o trochu benzínu, protože jim

došel. Což je tady na řece normální. Děláme, jako bychom

je neviděli, a ani oni nám nevěnují mnoho pozornosti. Zato

nám darují dvě živé tereky. A za chvíli jsou fuč, to bylo celé.
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Jsme s dnešním dnem velmi spokojení, už jen najít něja-
kou pěknou lagunu, kde by se dalo lovit a snad i šnorchlovat.

Dnes z toho ale už nic nebude, zajíždíme do slibné černé
laguny, kde budeme nocovat. Iliko musí mačetou prosekat

cestu. Než bude nachystaná večeře (podává se kajman!), tak
lovíme a začíná se nám to tu hodně líbit!

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Moenkhausia collettii.

Zřejmě Hoplocharax goethei?

Hemigrammus sp., nejspíše bellotti nebo coeruleus.

Priocharax sp.

Priocharax sp.

Priocharax   sp.

Tento rod skutečně miniaturních tetřiček zahrnuje aktuál-
ně tři druhy, z nichž ten poslední byl popsaný teprve v le-

tošním roce. Jde o P. nanus s výskytem v povodí Río Negro,
na fotografiích publikovaných s popisem vypadá přesně jako

náš úlovek. Nicméně v této oblasti by měl žít spíše P. ariel,
ten byl spolu s P. pygmaeus popsaný už v roce 1987, tedy

v době, kdy fotografování živých jedinců nebylo běžnou praxí.
Natož aby se popisy zveřejňovaly na internetu. Rybky jsou to

vesměs miniaturní, měří 1,5–2 cm. 
Hans-Georg Evers psal v jednom z čísel časopisu Ama-

zonas (v roce 2007) o Priocharax sp. „Belem“, příměsových
rybkách dovezených firmou Mimbon. Ty postrádaly červené

zbarvení a byly o malinko větší. Žádnou další zmínku jsem
o tomto rodu v akvaristické literatuře nenašla.
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Elachocharax sp.

Elachocharax   sp.

Další trpaslík. Patří di čeledi Crenuchidae, podčeledi Cha-

racidiinae a má český název tetřice. V akvaristice je o něco

známější příbuzný rod Characidium. Tetřice jsou typickými

obyvateli černých vod zejména v povodí Río Negra, kde se

zdržují blízko břehu mezi vrstvami listí, případně u plovou-

cích ostrovů z větví a listí, vznikajících při pádu větví – viz

předchozí strana, kde jsme takovými vrstvami listí také pro-

plouvali. Jsou to drobné rybky do 3 cm a mají malou tlamku,

živí se drobnými bezobratlými. Tam, kde se vyskytují, jsou

poměrně hojné, prý až okolo 30 jedinců na metr čtvereční.

Podobně jako jiní zástupci čeledi Crenuchidae jsou víceméně

teritoriální, ale jejich domovské okrsky jsou malé, nejsou to

žádní čilí plavci. Úplně je vidím v biotopním miniakváriu...

Acestrorhynchus sp., my už se také známe!

Velké zuby + velké oči = noční dravec.

Opět zástupci čeledi Curimatidae, ti jsou snad

ve Venezuele všudypřítomní.

Mirek průzkumník.

Laguna se nám ohromně líbí, ráno tu chceme zůstat déle.

Voda je jantarově zbarvená a láká nás ke šnorchlování. Aspoň

ke koupeli tedy určitě, protože je tu vlhko jako v tropech :-).

Vidíme kolem lodi tetřičky, se setměním i sekernatky. Loví-

me i za tmy. Dále tu mám (kromě toho, co vidíte na fotkách)

zapsané crenicichly, neonky, drobnoústky, „jehly“...

Naměříme pH jen 4,61! V Casiquiare předtím 6,15 – tady

na svém horním toku ještě nepřibralo většinu černých příto-

ků, před ústím do Río Negra je mnohem černější a kyselejší.

Teplota v 18 hodin je 26,2 °C (vzduch má 28,7 °C).

Přijde asi hodinová průtrž s hromy a blesky. Pak si pově-

síme hamaky na lodi, kromě Mirka, který si chce vyzkoušet

svou vlastní hamaku a věří, že ho přístřešek z celty ochrání

před případným deštěm. V noci se ovšem střídá déšť s lijá-

kem, sice jsme večer přeskupili naše věci a snažili se je za-

strkat pod obvodové lavičky, případně zabalit do igelitových

pytlů, ale není to moc platné. Kromě toho se na těsném pro-

storu špatně spí, nemůžeme se v hamakách uvelebit, aniž by-

chom přitom nestrkali a nekopali do souseda...

Zítra nás čekají černé vody Río Pasiba, šnorchlování a te-

dy konečně zase podvodní snímky. A cichlidy! A také osada

Porvenir, odkud pochází Iliko a kde jsme málem naši plavbu

nečekaně ukončili. Ale o tom až příště...

           64           



Akvárium, číslo 27 e-akvarium.cz biotopy

OkavangoOkavango (I.): (I.):
Jedinečná součást biotopů jižní AfrikyJedinečná součást biotopů jižní Afriky
TEXT: Roman Rak         FOTO: Irena a Roman Rakovi

Afrika je osudová. Ten, kdo navštíví divokou a nespouta-

nou africkou přírodu, bývá uchvácen tak, že se sem vrací.
Platilo to pro dobu raně koloniální, platí to i pro tu součas-

nou. Mé první kroky vedly do Afriky víceméně náhodně. Před
mnoha lety jsem měl nevyčerpanou dovolenou a zaměstna-

vatel trval na tom, že si ji musím vybrat. Kam jet v prosinci,
když neholdujete zimním sportům? Jedině do tropů, protože

v této době je zde relativně příjemně.

První kontakt s Afrikou
První cesta vedla před šesti lety do Keni. Měli jsme obavy

z bezpečnosti, neznámého kontinentu, nemocí, nepokojů. Nic
takového se pochopitelně nekonalo, a tak jsme začali získávat

první zkušenosti. Hned třetí den jsme už vyráželi na výlety
„na vlastní pěst“, které jsme si dokázali sami zorganizovat

za pomoci místních obyvatel. Po tom, co jsme viděli skutečné
safari, plavili se mezi mangrovými porosty, potápěli v neklid-

ném Indickém oceánu a viděli první říčky a vodopády, jsme
již věděli, že se sem budeme vracet. Dnes ale Keňa díky pů-

sobení Al Kaidy nepředstavuje zrovna bezpečnou destinaci,
kterou bych chtěl čtenářům doporučit.

Po první návštěvě Afriky jsem začal hodně číst o tomto
kontinentu, shánět informace a plánovat, kam se vydat dále.

Základní podmínkou byla pochopitelně bezpečnost. Z hle-
diska fungování služeb jsou nejspolehlivější země, které byly

koloniemi Anglie a Německa. V bývalých koloniích Španělska

a Portugalska i dnes vládne určitý chaos. Jako bezpečné se

jeví země jižní Afriky, tedy Jihoafrická republika, Nami-
bie, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Tanzánie. Z hlediska ryb

i vodních a bahenních rostlin to jsou zároveň země málo ak-
varisticky probádané, s krásnou přírodou a relativně malým

množstvím turistů, kde nevládne ještě silný komerční ruch.
Druhá naše destinace byla Namibie, která je úžasná z hle-

diska fotogeničnosti krajiny a vhodná pro cestování autem po
vlastní ose. Podstatnou část země tvoří ale pouště a polopouš-

tě, pouze severní a severovýchodní část země hraničící s An-
golou a Botswanou je zajímavá akvaristicky.

Okavango

Skutečným rájem pro akvaristy a milovníky vodních a ba-
henních rostlin je ale Botswana a v ní delta řeky Okavanga.

Z mnoha hledisek se jedná o světově jedinečný ekologický
systém, který pro nás skrývá ještě nejedno tajemství. Díky

vhodnému klimatu, periodickým záplavám a obdobím sucha
se jedná o místo, kde je největší koncentrace afrických savců

na poměrně malém území. Nepřístupnost terénu a rozhod-
nutí botswanské vlády zřídit zde přírodní rezervace a ty ma-

ximálně chránit před zhoubným vlivem člověka udělalo
z tohoto místa skutečný ráj jak pro zvěř a rostliny, tak i pro

milovníky a pokorné obdivovatele přírody. Troufám si říci,
že tato oblast není akvaristicky téměř známá, natož pro-

zkoumaná.
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Kdy cestovat do Botswany?
Volba není zcela jednoduchá. Pro safari je ideální doba

květen–září, což je zde „zima“ a voda má nízké stavy. Krajina

je vyschlá, zvěř se koncentruje ve velkých množstvích kolem

zbývajících vodních zdrojů. To je ideální stav pro pozorování

a focení savců. Je to období hlavní turistické sezóny, a tedy

i nejvyšších cen za ubytování. Když Afričan říká, že je „zima“,

teplota je nižší než 28 °C. Přes noc může dokonce klesat až

ke 4 °C. Listopad až březen je obdobím tropických dešťů. Vše

je pod vodou včetně většiny cest. Kempy jsou až na výjimky

uzavřené. 

My jsme volili přelom březen/duben, kdy jsou jen občasné

přeháňky, cesty ještě mírně zatopené a ceny za ubytování

téměř poloviční. Je to ale období vysoké zelené trávy, která

v některých lokalitách může dosahovat výšky i 2–4 metrů, což

pro safari v některých lokalitách není příliš vhodné. Navíc

existuje reálné nebezpečí, že velké kočkovité šelmy či hroši

nebo krokodýli se dostanou do vaší bezprostřední blízkosti,

aniž by byli zpozorováni, což může vést k nepříjemnému pře-

kvapení. Před cestou je nutné pečlivě zvážit, co je skutečným

cílem naší výpravy. Přelom březen/duben se nám potvrdil

jako přijatelný kompromis.

Zásady chování v deltě Okavanga
Celá delta Okavanga je národní přírodní rezervací, která

je velmi pečlivě chráněna botswanskou vládou. Vzhledem

k charakteru krajiny, která je zátopovým územím a říční toky

neustále mění svá koryta, není zde lehká orientace a doprava.

Nejsou zde žádné silnice a nefungují tu mobily. Do táborů se

cestuje pouze malými letadly, která přistávají na jednoduché

písčité dráze, odkud jste zpravidla lodí odvezeni do tábora.

Veškerý pohyb osob se děje za doprovodu obvykle dvou

rangerů, z nichž jeden zodpovídá za orientaci a řízení lodě

a druhý za vaši bezpečnost. 

Žije zde velké množství hrochů, krokodýlů a buvolů, kteří

patří k nejnebezpečnějším zvířatům Afriky. V této oblasti se

rovněž vyskytují největší lvi, levharti i gepardi, protože zde

mají vždy dostatek potravy. V Okavangu jsou velké kočkovité

šelmy navyklé vodnímu prostředí. Je třeba být i opatrný

a velmi pozorný vůči hadům, protože delta je domovinou

prudce jedovatých mamb černých (nazývaných domorodci

„konec všech radostí“), plivajících kober mosambických, zmijí

útočných (ta má na svědomí největší množství uštknutí v Af-

rice), bojg afrických („stromový had“) a méně nebezpečných

liánovců. Tvrdí se, že většina hadů je aktivních v noci a při

jakémkoliv hluku včas utečou. Je ovšem nemilé, když při

hledání správného fotografického záběru se opatrně dostane-

te do bezprostřední blízkosti mamby, což se mi stalo a vlastně

jsem si jí vůbec nevšiml. Oba jsme byli překvapení a oba jsme

ze střetu opatrně vycouvali. Naštěstí. 

Opatrnost je na místě i vůči rostlinám, protože mnohé

z nich jsou prudce jedovaté. Zrovna tak nedoporučuji konzu-

movat plody nám neznámých rostlin, byť je místní Křováci

běžně jedí. Nutno však podotknout, že místní rangeři jsou

opravdu na vysoké odborné úrovni, takže pokud dodržujete

jejich zásady, hrozící nebezpečí je minimální.

Obavy jsme měli i z komárů. Byli jsme ale překvapeni,

že pokud máte dobrý repelent na olejové bázi, tak těch štípan-

ců bylo v našem případě minimum (podstatě více mne komá-

ři pokousali při noclehu v bratislavském hotelu měsíc po ná-

vratu z Afriky). Okavango není typickou malarickou oblastí,

takže antimalarika jsme nepoužívali, i když jsme je s sebou

měli (tohle je velmi individuální záležitost). 

Daleko větší problémy, nikoliv fatální, jsou z pitné vody.

Zásadou je pít balenou vodu, které je zde dostatek. Ta je však

vyráběna cestou reverzní osmózy a přidávání minerálních lá-

tek nemusí být v místních podmínkách ideální, takže někdo

z naší výpravy měl vždycky lehčí průjem. Objevil se obvykle

několik dní po tom, co jsme pili právě jen „balenou vodu“.

Záhy jsme pochopili, že lepší je pít pivo nebo tonic či coca-

colu, a problémy pak obvykle hned zmizely. 

Co si vzít s sebou?
To není jednoduchá otázka. Botswana má jedno velké

transportní specifikum. Do delty Okavanga se dostanete jen

maličkými letouny, obvykle typu Cessna. Přepravce má dvě

podmínky: nesmíte mít žádná skořepinová zavazadla (nelze

je stlačit a upravit rozměry při jejich nakládání do letadel)

a váha všech zavazadel (včetně příručních) nesmí překročit

18 kg na jednu osobu. Jen můj fotografický batoh váží v běž-

ném expedičním stavu 14 kg, manželčin 9 kg. Nakonec jsme

to ale riskli a každý si vzal jedno své zavazadlo a mírně odleh-

čený fotobaťoh. Vše jsme vsadili na jednu kartu, a to lidské

pochopení mladých bush pilotů. Totiž – každý, kdo cestuje do

Okavanga, má vážnější zájem o tuto oblast a pochopitelně
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fotí, takže fotobágly jsou v podstatě běžný standard. Skončilo
to vždy shovívavým úsměvem, případně diskuzí na téma foto-
grafování. 

Milým překvapením pro mne bylo, že i mnoho rangerů
s sebou do terénu kromě pušky nosí velkoformátovou zrcad-
lovku s dlouhým sklem. Statické fotky spícího lva dnes už nik-
do nechce. Naopak jsou populární akční, dynamické snímky
zvěře v nejrůznějších životních projevech a jejich pořízení
je dílem náhody, profesionální připravenosti, místní znalosti
prostředí, trpělivosti a štěstí být ve správný okamžik na
správném místě. 

Expediční cesty mě naučili s sebou brát už jen 3 objektivy:
širokoúhlý (12–24 mm), makroobjektiv 105 mm a zoom ales-
poň 400 mm (kratší sklo při focení plachých zvířat v Africe
nemá až na výjimky šanci). Takže – co si kdo dá do svých
18 kg zavazadel, je jeho věcí (a příruční zavazadlo do toho
nepočítejte ;-)). 

Co a kde si nastudovat před cestou?
K dobrým zvykům odpovědného cestovatele patří zjistit si

co nejvíce informací o cílové oblasti. Pro Evropana je Okavan-
go exotickou a jedinečnou, velmi vzdálenou oblastí, takže při

našich prvních úvahách můžeme pochybovat, zda je možné
k této „bažinaté a zátopové oblasti“ vůbec nějakou literaturu

sehnat. Jsme zpravidla vždy ovlivněni našimi dosavadními
zkušenostmi a poznáním, které může být ale mylné. Lze

získat opravdu kvalitní informace a s poměrně malým úsilím?
Ano, možné to je a většinu nezbytné literatury i map nalez-

neme dnes na internetu a můžeme si je objednat v e-shopu až
domů. Pro zájemce uvádím rozhodující prameny, které jsme

použili pro naši cestu. 
Klíčovým znalcem oblasti Okavanga je Jihoafričanka Ve-

ronica Roodt, která zde mnoho let žila a byla v každodenním
kontaktu s místními Křováky. Její práce [3], [4] a [5] jsou

cenné nejenom jako identifikační botanické klíče s bohatou
fotografickou ilustrací mj. i bahenních a vodních rostlin, ale

jsou zde popisovány také způsoby jejich využití jako potravin,
gastronomických ochucovadel, surovin pro výrobu nejrůzněj-

ších nástrojů nebo pro jejich léčebné účinky apod. V těchto
publikacích se čtenář dočte o vztazích mezi flórou a faunou,

např. jakými rostlinami se živí určité housenky, které rostliny
jsou vyhledávány různými druhy zvěře a proč atd. Publikace

jsou bohatě doprovázeny velice zdařilými ilustracemi od sa-
motné autorky. 

Uvedené knihy slouží zároveň jako učebnice pro místní
rangery, kteří z nich skládají zkoušky a každý rok pak průvod-

covskou recertifikaci. Knihy najdeme jak ve všech táborech
(kde jsou obvykle součástí místní knihovny), tak ve vozidlech

či lodích, kde pomáhají zájemcům o identifikaci rozmanitých
druhů. Co se nestihne s průvodcem za světla v terénu, dokon-

čí se po dobré večeři. Toto poznání bylo pro mne fascinující,
protože nic podobného jsem nečekal. Zcela standardní byla

přání, kdy večer zájemce ukázal na nějaký objekt v knize
a během expedic, pokud to bylo možné, nám průvodce před-

vedl živé exempláře. 

Veronica Roodt je rovněž autorkou jedinečných map jed-
notlivých rezervací, které jsou v Botswaně velmi využívané.

Mapy lze podobně jako knihy objednat buď již použité přes
Amazon, nebo jako nové na osobních stránkách autorky.

Knihy lze občas koupit i na letištích nebo v obchodech se su-
venýry.

        [1]  [2]

        [3]  [4]

        [5]  [6]
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Obr. 1. Vyznačení polohy delty Okavanga. (Zdroj: [1])

Vodní ekoregiony jižní Afriky

Jihoafrický ichtyolog prof. Paul Skelton z Ichtyologického
institutu J. L. B. Smitha rozděluje vodní ekoregiony jižní Afri-

ky do šesti základních skupin (viz Obr. 2):
1. Tropický region východního pobřeží. Jedná se o po-

vodí říčních systémů řek Zambezi a Limpopo. Řeky mají
stálá koryta, jsou vyzrálé. Region se vyznačuje mírnými

spády řek, které volně přecházejí do záplavových oblas-
tí. Do této oblasti patří rovněž pobřežní jezera, bažiny

a menší planiny, které bývají v období dešťů zatopené. 
2. Tropický vnitřní region. Poměrně rozsáhlý region,

který je periodicky v období dešťů zaplavován velkým
množstvím vody. Řeky jsou mladé, často mění svá koryta.

Převážně rovinaté území s rozsáhlými záplavovými oblast-
mi a močály. Sem patří i delta řeky Okavango.

3. Otevřený, výše položený (mírný) region. Patří sem
dva subregiony. Vnitřní rovinaté regiony Zimbabwe s vel-

kým množstvím tropických druhů, které jsou v kontaktu
s ekologickým systémem Zambezi a oblast Gauteng-Free,

jež se rozšiřuje k jižnímu pobřeží KwaZulu-Natal a Vý-
chodnímu mysu.

4. Horský region. Tvořen říčními systémy s velkými spády
a chladnou vodou, která obsahuje malé nebo středně

velké množství rozpuštěných pevných látek. Pro region
jsou typické říční ostrovy, souostroví. Rybí fauna není

zastoupena velkým množstvím druhů.
5. Region Jižního mysu. Horské říční toky s průzračně

čistou, chladnou a kyselou vodou. Na oblast mají vliv
geologické usazeniny v nízkopoložených údolích a pobřež-

ních pásmech. Rybí fauna je silně endemická a jedinečná.

6. Kalahari-Karoo-Namibijský region. Pouštní, suché
pásmo s dočasnými říčními systémy, které periodicky vy-

sychají. Izolované vodní jámy. Voda je zpravidla alkalická,
se silnou turbulencí, pokud teče. Žijí zde druhy ryb, které

snášejí extrémní podmínky nebo jsou vývojovými relikty.

Obr. 2. Vodních ekoregiony jižní Afriky. (Zdroj: [1])

Ryby jižní Afriky

Z hlediska identifikace místních ryb doporučuji knihu [1].
Základní druhy nalezneme i v [2] a [6]. Nutno podotknout,

že jsem sám ve volné přírodě pozoroval mnoho menších je-
dinců ryb, které jsem nedokázal identifikovat pomocí žádné

příručky. Osobně si myslím, že při důkladné akvaristické
expedici bychom zde nalezli mnoho zatím nám neznámých

druhů, které by bylo možné chovat v zajetí. 
Pro představu uvádím základní seznam ryb a paryb, jež se

vyskytují ve sladkých vodách jižní Afriky.  Rybí fauna je velmi
rozmanitá, ale určitě nedosahuje tak bohaté škály jako např.

v Amazonii. V jižní Africe (podle [1]) žije 247 druhů ryb v 98
rodech a 36 čeledích. Nejvíce jsou zastoupeny ryby kaprovité

(13 rodů, 82 druhů) a cichlidy (11 rodů, 35 druhů). Milovníci
tetrovitých budou jistě zklamáni, protože v seznamu je jen pět

druhů teter, ve kterých nenaleznou ani oblíbenou tetru konž-
skou (ta žije v povodí tropického Konga, které ale patří již

do rovníkové Afriky, tedy severněji od popisovaných regionů
Afriky jižní).

Naopak ze seznamu ryb budou nadšení akvaristé, kteří
mají v oblibě ryby rypounovité, keříčkovcovité, peřovcovité,

sumcovité a ryby brakických vod. Velkou raritou je rod Pseu-

dobarbus, který se celý (s výjimkou druhu P. skeltoni, popsa-

ného teprve v roce 2013 a proto nezařazeného do níže uve-

deného seznamu – pozn. red.) nalézá v různých stupních

ohrožení podle seznamů Červené knihy IUCN.
Pokud projdeme seznam ryb s délkou do 15–20 cm, zjistí-

me, že v jižní Africe žije velké množství ryb vhodných do vět-
ších i malých akvarijních nádrží, které jsou ale pro evropské

(a zřejmě i světové) akvaristy naprosto neznámé. V mnoha
případech to jsou nádherné ryby. K nejmenším rybám patří

mřenkovec Zaireichthys sp. (2,5 cm), halančíci Aplocheil-

ichthys macrurus, A. hutereaui, z cichlid je nejmenší Ortho-

chromis machadoi. Naopak velké cichlidy dorůstají délek
40–60 cm, ryby úhořovité běžně i 120–140 cm. 
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V sladkých vodách řeky Limpopo hluboko ve vnitrozemí
byl uloven žralok Carcharhinus leucas (320 cm), který je eu-

ryhalinní (toleruje širokou škálu salinity). Není třeba podo-
týkat, že byly v těchto regionech zaznamenány i zřídkavé úto-

ky na člověka. V sladkých vodách přímořských oblastí se lze
setkat i s pilounem Pristis microdon, jenž zde může dorůstat

délky až 460 cm!
Nemohu si odpustit poznámku k ohroženým druhům.

Většina z nich jsou relativně malé ryby s endemitním výsky-
tem v oblastech, kde jsou decimovány lidskými aktivitami

(stavbami přehrad, úpravami říčních koryt, vysazováním ne-

původních druhů ryb a rostlin v programech na obživu obyva-
telstva, neekologickou těžbou kovů různými chemikáliemi

atd.). Až na malé výjimky to jsou ryby akvaristicky zajímavé,
které se ale v nádržích chovatelů – kde by mohly pravdě-

podobně mít šanci na přežití a zpětné navrácení do přírody –
vůbec nevyskytují. 

Důvodů, proč tomu tak je, je jistě mnoho a je otázkou, zda
by mohli akvaristé pomoci zachránit některé druhy před to-

tálním vyhubením. Akvaristé dosud opomíjejí mnoho velkých
regionů Afriky, kde čeká na objevení spousta nových obyvatel

našich nádrží.

Čeleď Rod Druh
Vodní ekoregion Velikost

1 2 3 4 5 6 mm

Protopteridae
(afričtí bahníkovci) Protopterus

annectens x 600
amphibius x 412

Mormyridae
(rypounovití)

Mormyrops anguilloides x 1 200

Mormyrus
lacerda x 500
longirostris x 750

Hippopotamyrus ansorgii x x 150
Cyphomyrus discorphynchus x x 310
Marcusenius macrolepidotus x x 300
Petrocephalus catostoma x x 130
Pollimyrus castelnaui x 70
Paramormyrops jacksonii x 52

Megalopidae
(tarponovití) Megalops cyprinoides x 1 000

Anguillidae
(úhořovití) Anguilla

mosambica x x x x 1 200
bicolor - bicolor x x 800
bengalensis labiata x 1 450
marmorata x 1 850

Clupeidae
(sleďovití)

Gilchristella aestuaria x x x 90
Limnothrissa miodon x 140

Kneriidae
(knériovití)

Kneria

auriculata x 70
maydelli x 54
polli x 70

Parakneria
fortuita x 57
mossambica x 60

Cyprinidae
(kaprovití)

Mesobola brevianalis x x x 75

Opsaridium
peringueyi x 90
tweddleorum x 110

Pseudobarbus

burchelli x 135
burgi x 120
afer x 110
asper x 96
phlegethon x 71
tenuis x 80
quathlambae x 130

Barbus anoplus x x 100
gurneyi x 100
motobensis x 80
amotolicus x 70
breviceps x 77
treurensis x 95
annectens x 75
barotseensis x 50
bellcrossi x 46
lineomaculatus x x 75
brevipinnis x 45
neefi x x 70
pallidus x 70
unitaeniatus x x 140
bifrenatus x x x 70
viviparus x 70
brevidorsalis x 40
thamalakanensis x 40
barnardi x 70
toppini x 40
macrotaenia x 40
fasciolatus x 60
radiatus x x 120
hassianus x x 32
trimaculatus x x x x 150
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Čeleď Rod Druh
Vodní ekoregion Velikost

1 2 3 4 5 6 mm

poechii x 110
calidus x 82
erubescens x 95
eutaenia x x 140
miolepis x 125
multilineatus x 45
afrovernayi x 45
hospes x 75
trevelyani x 95
argenteus x 190
choloensis x 200
paludinosus x x x 150
mattozi x x 400
afrohamiltoni x 175
kerstenii x x 75
manicensis x 150
dorsolineatus x 75
serra x 500
andrewi x 600

Coptostomabarbus wittei x 40

Labeobarbus

kimberleyensis x 825
aeneus x 500
natalensis x 638
polylepis x 460
capensis x 987
marequensis x 470
codringtonii x 390

Varicorhinus

dimidiatus x 245
nelspruitensis x 320
pungweensis x 180

Labeo

umbratus x 500
capensis x 500
rubromaculatus x 500
seeberi x 355
altivelis x 400
rosae x 410
ruddi x x 300
congoro x x x 415
cylindricus x x 230
molybdinus x 380
lunatus x 400
ansorgii x 270

Cyprinus carpio x x x x x 1 100
Carassius auratus x x x 250
Ctenopharyngodon idella x > 1 000
Hypophthalmichthys molitrix x 1 000
Tinca tinca x x x 640

Distichodontidae

Distichodus
mosambicus x 570
schenga x 500

Hemigrammocharax
machadoi x 40
multifasciatus x 45

Nannocharax macropterus x 60
Neolebias lozzi x 20

Characidae
(tetrovití)

Brycinus
imberi x 180
lateralis x x 140

Micralestes acutidens x x x 80
Rhabdalestes maunensis x 60
Hemigrammopetersius barnardi x 40
Hydrocynus vittatus x x 500

Hepsetidae
(štičkovití) Hepsetus odoe x 470

Claroteidae
Parauchenoglanis ngamensis x 380
Amarginops hildae x 118

Austroglanididae Austroglanis

barnardi x 128
gilli x 164
sclateri x 300

Amphiliidae
(mřenkovcovití)

Zaireichthys
rotundiceps x x 40
sp. x 25

Amphilius

laticaudatus x 51
natalensis x 125
uranoscopus x x x 170

Schilbeidae
(sumčíkovití) Schilbe

intermedius x x 300
yangambianus x 132

Clariidae
(keříčkovcovití)

Clarias gariepinus x x x x x 1 400
ngamensis x x 730
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Čeleď Rod Druh
Vodní ekoregion Velikost

1 2 3 4 5 6 mm

stappersii x 410
liocephalus x 120
theodorae x x 350
cavernicola x 161

Clariallabes platyprosopos x 283
Heterobranchus longifilis x 1 170

Malapteruridae
(pasumcovití) Malapterurus shirensis x 500

Mochokidae
(peřovcovití)

Chiloglanis

anoterus x 90
bifurcus x 68
emarginatus x 65
fasciatus x 50
neumanni x x 65
paratus x x x 85
pretoriae x x 65
swierstrai x 70

Synodontis

zambezensis x 430
nigromaculatus x 300
nebulosus x 150
woosnami x 205
macrostigma x 170
macrostoma x 92
leopardinus x 196
thamalakanensis x 175
vanderwaali x 156

Galaxiidae
(galaxiovití) Galaxias zebratus x 75

Salmonidae
(lososovití)

Salmo trutta x x 750
Oncorhynchus mykiss x x 660
Salvelinus fontinalis ? ? 400

Aplocheilidae
(štikovcovití)

Nothobranchius

orthonotus x 100
kuhntae x 65
furzeri x 53
kafuensis x 60
rachovii x 60

Poeciliidae
(živorodkovití)

Aplocheilichthys

johnstoni x x x 50
macrurus x 35
hutereaui x x 35
myaposae x 55
katangae x x 50

Hypsopanchax jubii x 55
Gambusia affinis x x 60
Phalloceros caudimaculatus x 60
Poecilia reticulata x x 60
Xiphophorus helleri x 120

Centrarchidae
(okounkovití)

Lepomis macrochirus x x x 200

Micropterus

salmoides x x x 600
dolomieu x x x 550
punctulatus x x 600

Perca fluviatilis x x 600
Cichlidae
(vrubozubcovití)

Hemichromis elongatus x 190
Orthochromis machadoi x 65
Pseudocrenilabrus philander x x x 130

Chetia

brevis x 150
flaviventris x 200
welwitschii x 147
graclis x 118

Astotilapia calliptera x 110
Pharyngochromis acuticeps x x 100

Thoracochromis
albolabris x 150
buysi x 175

Sargochromis

carlottae x 260
codringtonii x x 290
giardi x x 480
greenwoodi x x 300
mortimeri x 277
coulteri x 216

Serranochromis

altus x x 410
angusticeps x x 410
meridianus x 310
longimanus x x 300
macrocephalus x x 350
robostus x x 450
thumbergi x x 330

Tilapia sparmanii x x x 230
guinasana x 140
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Čeleď Rod Druh
Vodní ekoregion Velikost

1 2 3 4 5 6 mm

ruweti x x 104
rendalii x x 400

Oreochromis

mossambicus x x 400
mortimeri x 430
andersonii x 500
placidus x 300
shiranus x 370
niloticus x x 500
aureus x x 300
macrochir x x 400

Anabantidae
(lezounovití)

Microctenopoma intermedium x x 55
Ctenopoma multispine x x 135

Sandelia
bainsii x 260
capensis x 200

Mastacembelidae
(hrotočelcovití)

Aethiomastacembulus

frenatus x 310
shiranus x 260
vanderwaali x 180

Carcharhinidae
(modrounovití) Carcharhinus leucas x 3 200

Pristidae
(pilounovití) Pristis microdon x 4 600

Ambassidae
(okouníčkovití)

Ambassis

dussumieri x 100
natalensis x 100
producta x 150

Atherinidae
(gavúnovití) Atherina breviceps x x x 110

Mugilidae
(cípalovití)

Mugil cephalus x x x 600
Myxus capensis x x 550
Liza macrolepis x x 350

Syngnathidae
(jehlovití) Microphis

fluviatilis x 210
brachyurus x 215

Sparidae
(mořanovití) Acanthopagrus berda x x 750

Monodactylidae
(okatcovití) Monodactylus

argenteus x x x 250
falciformis x x x 250

Eleotridae
(hlavačkovití)

Eleotris
fusca x 260
melanosoma x 170

Hypseleotris cyprinoides x 77

Gobiidae
(hlaváčovití)

Awaous aeneofuscus x x 260
Crolia mossambica x 64

Glossogobius
callidus x x x 120
giurus x 400

Redigobius dewaali x 56
Silhouettea sibayi x 40

Tabulka 1. Přehled sladkovodní ichtyofauny jižní Afriky. (Vypracováno podle [1])

Přehled ryb/paryb, které se vyskytují ve sladkých vodách

jižní Afriky, byl vypracován na základě práce [1] již zmiňova-
ného prof. Paula Skeltona, předního jihoafrického ichtyologa,

který se danou oblastí zabývá více jak 40 let. Jednotlivé čeledi
jsou v knize [1] řazeny podle vývojového stromu, v rámci čele-

dí, rodů a druhů jsou pak ryby uspořádány podle vizuálního
identifikačního klíče. Z tohoto důvodu zde v tabulce není

abecední třídění latinských názvů. Přehled je poplatný době
vydání knihy a nebyly provedeny případné taxonomické

korekce. Cílem je dát základní přehled o druhové rozmani-
tosti bez důrazu na absolutně korektní aktuální názvy přísluš-

ných taxonů. 
V Tabulce 1 je uveden i příslušný vodní ekoregion (byly

popsány výše) a výskyt v něm; upřesnění výskytu pak najdete
v Tabulce 2. Ve sloupci „Druh“ jsou barevně označeny stupně

ohrožení. 
V posledním sloupci je uvedena maximální absolutní dél-

ka, jaká byla v průběhu mnoha let v těchto regionech vědec-
ky zaznamenána. Uváděná délka ryby je pro naši představu,

zda je ryba vhodná pro chov v akvarijních nádržích, či nikoli.

x Živočišný druh je hojně rozšířen v celém vodním ekoregionu.

x Živočišný druh je rozšířen jen v některých částech regionu, bližší 
specifikaci rozšíření je nutné dohledat v odborné literatuře.

x Živočišný druh je rozšířen jen v některých malých částech regionu, 
v konkrétních řekách, jezerech apod., nebo se jedná o endemita 
s výskytem na geograficky velmi omezené lokalitě. Bližší specifikaci 
rozšíření je nutné dohledat v odborné literatuře.

? Předpokládaný výskyt živočišného druhu. Označení míst, kde byly 
uměle vypuštěny některé druhy pro chovné účely.

x Živočišný druh žije v přímořských oblastech daného vodního 
ekoregionu. Jedná se o živočichy žijící trvale nebo přechodně 
v brakických vodách nebo o mořské druhy, které se dokáží       
dlouhodobě přizpůsobit životu ve sladkých vodách a pronikají    
hluboko do vnitrozemí do sladkovodních systémů.

Tabulka 2. Rozšíření jednotlivých druhů ve vodních

ekoregionech jižní Afriky. (Vypracováno podle [1])

Critically Endangered (CR) Kriticky ohrožený

Endangered (EN) Ohrožený

Vulnerable (VU) Zranitelný

Near Threatened (NT) Blízko ohrožení

Least Concern (LC) Málo dotčený

Tabulka 3. Označení stupně ohrožení jednotlivých druhů.
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Pochopitelně záleží na zaměření a také možnostech jednot-
livých akvaristů a jejich nádrží, protože např. pro chovatele

velkých cichlid není rybí délka 25-30 cm nic neobvyklého,
zatímco pro specialistu na nanonádrže to už je samozřejmě

velký problém. 
K uváděné délce je třeba přistupovat s nadhledem, a to

hned z několika důvodů. Ne vždy museli vědci v přírodě
chytit toho největšího jedince. Menší druhy ryb jsou měřeny

s přesností na milimetry, zatímco u lovných druhů přesnost
10 cm nehraje žádnou roli. 

Dalším faktorem je skutečnost, že tělesné proporce ryb
jsou silně závislé na konkrétním prostředí a podmínkách.

Některé ryby např. v regionech Okavanga a Zambezi mohou
dosahovat rozdílné velikosti. Specifické z tohoto pohledu jsou

pak druhy introdukované z jiných kontinentů, které dorůstají
menších nebo naopak větších rozměrů oproti své původní

domovině. Např. chladnomilnější druhy lososovitých ryb se
nemusí velikostně shodovat se svými druhy žijícími ve

Skandinávii, byť i v Africe jsou chovány v chladných tekou-
cích vodách.

V příštích dvou dílech našeho miniseriálu se budeme vě-

novat detailnímu popisu biotopu delty Okavanga a vodním
a bahenním rostlinám této oblasti.

Literatura:
[1] Skelton, P. (2001): A Complete Guide to Freshwater fishes of

Southern Africa. Random House Struick Publishers, 395 pp.

[2] Duncan, B. (2000): Wildlife of the Okavango. Common Animals

and Plants. Struick Publishers, 126 pp.

[3] Roodt, V. (2011): Wild flowers. Waterplants and Grasses of the

Okavango Delta and Kalahari. Veronica Roodt Publications, 176 pp.

[4] Roodt, V. (1998): Trees and Shrubs of the Okavango Delta.

Medical uses and Nutritional value. Shell Oil Botswana, 224 pp.

[5] Roodt, V. (1998): Common Wild Flowers of the Okavango Delta.

Medical uses and Nutritional value. Shell Oil Botswana, 174 pp.

[6] Carruthers, V. (2007): Fauna und flora im Südlichen Afrika.

Random House Struik, 294 pp.

[7] Kennedy, M. & Murphy, K. J. (2012): A picture guide to aquatic

plants of Zambian rivers. University of Aberdeen, University of

Glasgow. African, Carribean and Pacific (ACP) Group of States

Secretariat, Science & Technology Programme; tento velmi zajímavý

materiál zde stáhnout zde:
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Miloslav „Kolda“ KolaříkMiloslav „Kolda“ Kolařík
Roman Slaboch

Mezi akvaristy, které mám rád, se vyskytují osobnosti

několika různých kategorií. Od střídmých a pokorných za-

čátečníků přes schopné amatéry až po výrazné specialisty.

Mezi všemi se potom najdou hobbisté i profesionálové, ruti-

néři i nadšenci, hovorní i samotáři. A pochopitelně existu-

jí všechny myslitelné kombinace. Průnikem všech dobrých

vlastností je pro mne právě Kolda. Je to typický „nosič vo-

dy“. Nikdy na sebe nepoutá pozornost, nesnaží se o popula-

ritu, ale jeho práce s rybami je úžasná. A to nemluvím o prá-

ci pro akvaristickou veřejnost. Stojí například za známou,

nyní již kultovní úvalskou burzou. Na ní ho můžete potkat

v živé diskusi s akvaristy stejně jako při úklidu prostor nebo

prodeji lístků. S velkou chutí jsem jej pro vás vyzpovídal.

Mílo, pověz nám něco ze zákoutí úvalské burzy.
Tuhle burzu jsme začali dělat v roce 1999. Zpočátku byla

zamýšlena jako měsíční, to se ale ukázalo neúnosné – necho-
dili lidi – takže jsme to asi po roce stáhli na 2krát ročně. Jarní

a podzimní, nebo spíš vánoční. Takže za těch čtrnáct let už
máme za sebou 32 uspořádaných burz. Na začátku těch burz

byl hlavním hybatelem Honza Burzanovský, později jsem
to převzal a posledních osm let už to dělám sám. To jsem řekl

blbě („sám“), pochopitelně mi s tím kluci hodně, hodně po-
máhají. Po počátečních velkých výkyvech návštěvnosti se to

nyní ustálilo na takovém rozumném množství, že si tady
všichni přijdou na své. Návštěvníci i prodávající. 

Co mne ale štve je to, že se stále obtížněji shání prodejci
s vlastní produkcí. Já bych chtěl, aby tu byly především ryby

odchované u nás, ne dovezené ze zahraničí. Ale je to stále
těžší takové chovatele sem sehnat. Navíc se domácí ryby

prodávají za směšně nízké ceny. To je špatně. Proč se třeba
krásná, vzrostlá neonka, „udělaná“ někde doma v kuchyni ve

zdejší vodě, krmená zdejším planktonem, prodává za osm ko-
run? Její odolnost a životnost je přeci daleko větší, než těch

dovozových. Zákazníci nejsou blbí a rádi to ocení.
Jinak jsem pochopitelně rád, že burza získala tradici

a chodí sem relativně dost lidí i prodejců.

Úvalská burza si za 15 let vybudovala slušné renomé.

(Foto: Jan Burzanovský)

Po skončení burzy pravidelně zveš akvaristy k sobě
domů na takové malé neformální posezení. Vždy

se Ti tam podaří vykouzlit fantastickou přátelskou
atmosféru. Je to tím, koho zveš? Já jsem si totiž ne-

všiml, že bys cíleně někoho nezval, takže se u Tebe
střídá pozoruhodná plejáda akvaristů. Tak jak to

děláš?
Ta posezení mají stejnou tradici jako burzy. Dělám je tu

od samého začátku. Chodí sem všichni, kteří se chtějí setkat
a pokecat. To je asi ten důvod. Přijde ten, kdo chce, blbci ne-

chodí. Kdokoliv může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.

Mimo tato poburzovní setkání pořádáš před létem
ještě proslulé Úvalské prase. To je největší akvaris-

tický svátek a pro mne osobně vrchol sezóny.
Navazuje na původní „cichlidářské prase“, které zavedl

opět Honza Burzanovský, ale už deset let to pořádám tady
v Úvalech. V rybářské baště na břehu rybníka. Jezdívá sem

kolem 50 akvaristů z celého Československa. Doslova. Kama-
rádi ze Slovenska jsou pravidelnými návštěvníky. Ale stejně

tak jezdí z Brna, Plzně, Jihlavy, Žďáru, Budějic, Podkrkonoší,
prostě z celé republiky. Nejvíce nás tu bylo 77! A letos 55.

Úvalské prase je vrcholem akvaristické společenské sezóny.

Na všem, co děláš pro akvaristy, je naprosto jedno-
značně vidět, že nikdy neděláš rozdíly mezi městy,

kluby, jednotlivci, nebral jsi nikdy ohled na dřívěj-
ší nejednotnost (mírně řečeno) akvaristické obce.

Nebyl s tím někdy problém?
No jasně, že nedělám rozdíly. Jsme všichni akvaristé

a máme si co říct. Nějaké přetahování mne nezajímá. Jeden
čas se sice objevily nějaké tlaky, že to je akce jen pro členy

jednoho výběrového společenství, ale ihned jsem to utnul.
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Pořádám to já a já tu rád uvidím každého akvaristu. Dokonce
sem jezdívají ve stále větším počtu i akvaristky. Někteří sem

jezdí s manželkou, dětmi. Všichni jsou vítáni.

Toto všechno jsou dlouholeté, zavedené akce. Ty jsi

ale před časem zavedl další neformální setkávání

u Tebe doma, tzv. v altánku. Což je kouzelné místo na

umělém ostrůvku nad zahradním jezírkem. Co bylo

impulzem k těmto setkáním?

Jo, člověče, to mne těší nejvíc. To je to nejlepší, co jsem

udělal. Prostě jsem si řekl, že ta setkání po burze jsou až příliš
krátká, lidé na sebe nemají tolik času, je jich tu mnohdy tolik

(nezřídka kolem čtyřiceti), že se do celého baráku skoro ne-
vejdem. Tak jsem zavedl pravidelná měsíční setkávání. 

V klidu si prokecáme odpoledne, semeleme všechno ko-
lem dokola. Bývá tu kolem 10–15 lidí a zase sem jezdí skoro

z celé republiky, z Jihlavy, Žďáru, Boleslavi, Kostelce, Prahy.
Já připravím nějaké to pohoštění, lidé občas také něco přive-

zou a je nám tu dobře. Sešli jsme se takto v posledních čty-
řech letech téměř 30krát.

Setkávání v rybářské baště je vpravdě československé.

… a jezdí se sem opravdu zdaleka…

Altánek nad jezírkem je místo společenské nirvány

akvaristů.

Pojďme teď na ryby. Ty jsi vedle akvaristy také

rybář, takže nejsi jen platonický milovník ryb. Čemu

se věnuješ více, nebo déle, případně čemu dáváš

přednost?

První bylo rybářství. Od dětství, od roku 1955. Později

jsem ve spolku dělal rybářům hospodáře a v minulých dva-
nácti letech jsem dělal předsedu spolku. Letos jsem to ale už

položil, jsou tam mladší, ať se snaží. Ale propachtoval jsem
si rybník, abych si taky trochu užil. Asi jsem moc aktivní, ono

mne to drží při životě.
Díky rybářství jsem taky objevil Norsko, kam posledních

patnáct let pravidelně jezdím a budu tam už asi jezdit nado-
smrti. Objevili jsme nádherné pobřeží poblíž Trondheimu,

a kdyby to šlo, tak bych se tam asi odstěhoval.
S akvaristikou jsem začal „až“ v roce 1972 a nikdy jsem

nedával žádnému z těch dvou koníčků přednost.

V obývacím pokoji při každém setkání obdivujeme

nádherné třímetrové akvárium. Z původního kame-

nolomu a barevných tanganických cichlid jsi před

časem přešel na amazonský biotop s Pterophyllum

altum.

Akvárium má celkem slušné rozměry 72 x 60 x 335 cm.

Je to přibližně 1500 litrů. A když jsem tu měl tlamovce, tak
po letech, dokonce i v tomto prostoru, nakonec zůstal jen nej-

silnější samec. Tak jsem dal Afriku pryč. I z pěstírny, protože
to nikdo nechce. Pak jsem nakoupil alty. Původně 24, pár jich

padlo, a když se vybraly páry a začaly se třít, zabily mi ty nej-
slabší kusy. Takže teď jich mám 18. Když jsem nejsilnější

pár oddělil do velké třecí nádrže, myslel jsem, že bude klid.
Ale ne – i tady jsem musel snížit teplotu, protože tři další

páry, které tu mám, by ten zbytek umlátily. Musím říct, že to
jsou hodně drsný ryby a řežou se tak, jak jsem to u afrických

cichlid nikdy nezažil.
(Je nutno podotknout, že Koldovy alty jsou opravdu

skvostně narostlé, 40–50 cm vysoké ryby v dokonalé kon-

dici, a když o nich mluví, je na něm vidět nadšení a otcovská

pýcha.)
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No a jsme u akvaristiky. Málokdo je tak silný, aby si

před rodinou uhájil celé suterénní technické zázemí

rodinného domu pro svou pěstírnu. Zvláště když ne-

jsi profík, kterému odchovy vydělávají na živobytí.

Ono to vlastně bylo tak, že jsem měl akvária po celém do-
mě, a když mě jednou manželka donutila někdy na začátku

80. let vymalovat, musel jsem nádrže přesunout do suterénu,
aby nepřekážely. A už jsem je tam nechal. Takže vlastně byla

ráda, že jsou uklizené. Postupně jsem je rozšířil do dvou míst-
ností a pro techniku a sklad jsem vyhradil garáž. Teď, když

jsem zůstal v baráku sám, tak s tím není žádný problém. Mám
asi 30 000 litrů, ale stále to beru jen jako koníčka. Nevydě-

lává mi to. Vlastně jsem už mnoho let neprodal ani rybu.
Já všechno dávám kamarádům a známým.

Uměl bys dát dohromady počet druhů, které jsi zde

choval?

Uměl. Přesně 29. Já jsem nikdy nešel po množství druhů,

ale choval jsem jen to, co se mi líbí a co mi jde.

Musím říct, že jsem to nečekal. Evidentně jsi na-

hradil kvantitu kvalitou. Řekni nám tedy pár svých

akvaristických NEJ.

Hele, já žádné nej nemám. Vždycky jsem choval jenom

to, co jsem chtěl. Takže vlastně není ani nic, co bych si nespl-
nil. Ovšem mám jeden druh, který neumím – červená forma

Heros severus. Přes padesát výtěrů a jen devět ryb. Mám je tu
stále, v sezóně se pravidelně vždy třely snad každých 14 dní.

Jiker spousty, ale do třetího dne nic nezbylo.

A co „alty“? To je v současnosti asi Olymp sladko-

vodního akvaristického snažení. Akvaristů, kterým

se povedl odchov, je na celém světě jen pár desítek,

vícenásobný odchov se povedl asi tak patnácti a pra-

videlný odchov nezvládá pravděpodobně zatím nik-

do. Tobě se s nimi obdivuhodně daří, přestože ses

o ně alespoň zpočátku nijak zvlášť nesnažil.

Zatím mám třináct výtěrů, ale až poslední čtyři jsem

opravdu cíleně sledoval a odebíral. Takže teď mám asi 370
odrůstajících mladých. Pořád se to učím a odlaďuji postup

a z každého výtěru jich mám stále víc. Z toho posledního mi
tu plave 171 kusů.

Teď, když se to rozkřiklo, jezdí mi sem návštěvy z celé
republiky. Každý chce vidět, jak vypadají, jaká je tu voda,

v jakých jsou podmínkách, jestli je to vůbec pravda a chtějí
taky hned kupovat. Ale já zatím neprodávám. Zatím si je

užívám.
Je to ryba, které se musí docela podstrojovat. Dávám jim

průběžně sedm druhů přírodního krmiva. Vůbec si neumím
představit, jak je někdo může držet na granulích. Vždyť je

to jasný dravec. Když jsem do toho velkého třímetrového ak-
vária dal skupinu asi 4–5 cm velkých SAE, nestačil jsem se

ani rozkoukat a byly pryč. Alty provedly takový masakr, že jim
koukaly z huby jen ocasy.

Mílovo akvaristické království.

Odchovna vypadá na první pohled jako každá druhá.

Míla Kolařík u akvária s generačními Pterophyllum altum.

Tak Ti děkuji a slibuji, že mne tu budeš mít pra-

videlně na návštěvě – ostatně tak jako po řadu

minulých let.

Koldova akvária a ryby se opravdu mohou vidět stále

a stále jsou krásné, stále je o čem povídat a stále se musím

ptát, „jak to ten chlap dělá“. 

Mimochodem, těsně před uveřejněním tohoto rozhovoru

(13.12.2014) měly alty za sebou už 16 výtěrů.
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Na přelomu léta a podzimu tohoto roku přišla naše akvaristická scéna o dvě význačné osobnosti. Shodou okolností se oba

zesnulí akvaristé určitou část svého života věnovali krmivům – jistě si mnozí z nás nostalgicky vzpomenou na své první

vločkové krmivo, případně jak doba pokročila a my jsme se zcela nedávno snažili pochopit, jak je to s těmi aminokyseli-

nami. Navíc oba spojovala ještě další věc: osobně se snažili o to, aby se akvaristická veřejnost vzdělávala. Děkujeme.

Vzpomínka na Petra NovákaVzpomínka na Petra Nováka
Roman Rak

Život je krásný, ale k některým z nás dokáže být i nemi-

losrdně krutý a velmi nespravedlivý. Některé životní situace
nás zaskočí nepřipravené. Stává se to v životě i v našich záli-

bách či koníčcích. Letos v srpnu nás náhle a navždy opustil
Petr Novák ve věku 61 let po krátké těžké nemoci. 

Petr nečekaně odešel v době, kdy měl spoustu energie,
elánu, plánů a byl ve věku, kdy se již bezstarostně mohl věno-

vat své rodině, vnoučatům, své milované práci a koníčkům,
ze všeho se naplno radovat a žít plným doušky.

Petra mnoho z nás zná jako zkušeného akvaristu, který

zcela zásadním způsobem posunul naše znalosti o výživě

akvarijních ryb. Série článků na toto téma publikovaných na

portále Akvarista [1] zůstane navždy zapsána zlatým písmem

v české akvaristické literatuře a já si myslím, že ji hned tak

něco nepředčí.

Petra provázela láska k akvaristice již od školního věku.

Poté sám vedl akvaristický kroužek v Berouně a dlouhá léta

pomáhal přivést do akvaristického světa nový zvídavý potěr.

I mnohem později měl pro mladé akvaristy pochopení a trpě-

livě a s nadhledem uměl ve svých příspěvcích na akvaris-

tických fórech vysvětlit i složitější záležitosti.

Profesně se Petr Novák zabýval výživou, zejména spor-
tovní. Správnou stravou a vhodnými potravinovými doplňky

dovedl do vrcholné formy a následně k vítězstvím mnoho čes-
koslovenských sportovců včetně členů reprezentace. Petr No-

vák byl i vyhledávaný odborník a konzultant na potravinové
doplňky a výživu pro nemocné s různými diagnózami. 

Petr byl skvělý teoretik a praktik, který ve své práci do-
kázal harmonicky skloubit nejnovější, interdisciplinární vě-

decké poznatky s potřebami denního života. Není umění jen
vymyslet složení receptury, ale také ji dokázat technologicky

a ekonomicky vyrobit. Petr vymýšlel, počítal a míchal potrav-
ninové doplňky nejen pro lidi a akvarijní ryby, ale i pro oby-

vatele terárií, vzácné papoušky a další živočichy. 

K Petrovým jedinečným znalostem a dovednostem patřilo
tajemství výpočtů správného složení a vyvážení aminokyselin

v potravě pro jednotlivé živočišné druhy. V této oblasti byl
králem. Ve stravě nic nepřebývalo ani nechybělo. 

Díky obrovským zkušenostem Petr pomohl chovatelům

exotického ptactva udržet při životě vzácné odchyty z divoké
přírody, které předtím hynuly. Podobné úspěchy následně

dosahoval i při prvních odchovech velmi choulostivých mlá-
ďat v zajetí. Totéž platilo a platí i o akvarijních rybkách, ať už

u importů, kdy některé druhy ochotně přijímaly především
Petrovo gelové krmivo, tak i při odchovech. Díky Petrovým

radám, doporučeným vitamínům a opět gelovému krmivu
se i mně dařilo ve své době odchovávat první potomky Ivan-

acara adoketa v ČR s minimálními ztrátami a minimálními
nároky na údržbu přerybněných nádrží. 

Gelové krmivo bude navždy spojené se jménem Petra
Nováka. V tomto ohledu byl a je vizionář, který na rozdíl od

mnoha předchozích snílků vytvořil krmivo, které fungovalo.
Petr prošel složitou experimentální cestou, vycházel přitom

z několika zásadních kritérií, které krmivo musí splňovat:
ideální složení z hlediska vyvážené výživy i reprodukce ryb

(ochota se třít, zdravý plůdek), chuťové vlastnosti (aby jej
ryby bezproblémově přijímaly), ekologičnost (minimální zá-

těž vodního prostředí odpady ze zažívacího traktu ryb) a v ne-
poslední řadě nízká cena, která by československým akva-

ristům měla pomoci snížit náklady, podpořit rychlý růst ryb
a tím obstát v zahraniční konkurenci. 
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Když jsem Petra sledoval při práci nebo zkoušel jeho

vývojová stádia krmiv, připadal jsem si jak v luxusním

„lahůdkářství“. Petr studoval, počítal složení aminokyselin,

tuků, sacharidů, minerálních látek, vitamínů atd. a sháněl

ochucovadla s chutí či vůní škeblí, nitěnek, krevet apod.,

využíval extrakty hmyzích hormonů, které napomáhaly se-

xuálnímu apetitu; přidával nejrůznější bylinky, mající roz-

hodující vliv na normální chování ryb. Vyváženost složení

krmiva mělo za důsledek i to, že odpadů metabolismu z trá-

vícího traktu bylo oproti jiným krmivům minimum, takže pro

pěstírny byly i podstatně menší nároky na výměnu vody.

Oproti živým krmivům měla krmiva gelová i zásadní výhodu,

že nebylo možno do chovu ryb a jiných vodních živočichů

přinést nákazu z přírodních zdrojů.

Tento argument mnohými akvaristy ale nebyl dosud ve

své podstatě pochopen a mnozí se domnívali, že dochází

k boji proti přírodní, přirozené stravě ryb. Což nebylo nikdy

pravda, Petr cílil především na pěstírny ryb a chtěl pomoci

ekonomické výhodě při prosazování se v tvrdé zahraniční

konkurenci; nezastupitelnost živých krmiv (např. z důvodu

loveckých pudů ryb) nikdy nepopíral. Vždy s úsměvem tvrdil,

že nejlepším krmivem pro rybu je zase jen ryba.

Petr sám neustále ve své pěstírně, chcete-li i experimen-

tální laboratoři, choval a pěstoval živé krmení zejména pro

ryby, které potřebují ve svých prvních dnech života velice

drobnou, živou stravu. Jezdil po burzách, dopisoval si se za-

hraničními odbornými laboratořemi, institucemi zabývají-

cími se výživou tvorů ve vodním prostředí. Aby živé krmivo

bylo „správně výživné“, studoval způsoby obohacování krmi-

va pro živé organismy, kterými se následně krmí ryby. Samo-

zřejmě se zajímal i o složení krmiva pro „choulostivé“ akva-

rijní ryby, které se v běžných podmínkách v nádržích netřely

nebo potěr hynul v důsledku nevhodné stravy apod.

Málokdo ví, že Petr se zabýval svým způsobem i výživou

pro akvarijní rostliny a zanechal opět nezapomenutelnou sto-

pu v množení rostlin pomocí meristémových kultur. Jeho

znalosti pomohly obohacovat agar či vytvořit takové jeho

složení, kdy následně na tomto agaru úspěšně prosperovaly

všechny rostlinné druhy množené s využitím technologie me-

ristémů. Dříve se na určitých agarech dařilo úspěšné pěstovat

jen určité druhy rostlin (jiné ke zdárnému růstu potřebovaly

zase jiné složení). Na Petrově agaru se dařilo všem druhům,

což podstatně zefektnilo produktivitu některých tuzemských

množíren vzácných akvarijních rostlin nebo rostlin, které se

množí především meristémovým kulturami.

Na setkání s Petrem jsem se vždycky osobně velmi těšil,

rád jsem četl jeho příspěvky na Akvarista.cz, ze kterých pra-

menilo mnoho nových informací, pohody a životního nad-

hledu. Petr patřil k málo lidem, kteří byli ochotni se se svými

poznatky ochotně podělit s druhými, nezištně poradit nebo

pomoci. Osobní diskuze probíhaly i u Petra v pěstírně a jeho

domě, kde každý poznal, že to, co Petr prosazoval teoreticky,

našlo i u něj praktické naplnění.

Petr nás všechny opustil. Najednou v našich duších zůsta-

lo pusto, smutno a prázdno, momentální skepse a beznaděj,

tak jak jsme byli všichni nečekaně zaskočeni. Petr nám chybí

jako laskavý a moudrý člověk, jako velký akvarista a specia-

lista na výživu, jako táta a dědeček rodiny i jako přítel mno-

hých začínajících i pokročilých akvaristů. S Petrem asi navždy

odešlo mnohé know-how zejména v oblastech, které chtěl

dále vyvíjet a realizovat, a už mu osud nedal možnost to usku-

tečnit. Petrovi můžeme být všichni vděčni za to, že patřil

k těm málo lidem, kteří rádi psali a publikovali, složité věci

dokázali jednoduše vysvětlit i laikům.

Petr Novák se chystal psát knihu s pracovním názvem

„Výživa akvarijních a terarijních živočichů“. V diskuzích se

rodily představy o struktuře, obsahu i grafické stránce pub-

likace, přemýšleli jsme i o finanční stránce tohoto projektu,

kde a jak knihu vydat. K tomu bohužel již nedošlo.

Vztah života, smrti a znovuzrození jsou alfou a omegou

mnoha náboženství a filosofických směrů. Dnes shodou okol-

ností držíte v ruce další, první číslo „reinkarnovaného“ ča-

sopisu Akvárium, které vychází po přestávce několika let.

Autorský tým časopisu i jeho čtenáři prožívají své znovu-

zrození, vzpomínají na to krásné z předchozích let a přejí si

a žijí nadějí, aby další čísla byla stále lepší a lepší, přinášela

radost a užitek. 

Určitě budou vycházet i další příspěvky na téma výživy

akvarijních ryb. Mnozí z autorů i čtenářů si pak zcela jistě

vzpomenou i na Petra Nováka a jeho práci. Věřím, že i zde

dojde k procesu znovuzrození a pokračování těch myšlenek,

které Petr nedokázal již dokončit. Z plánované, zamýšlené

Petrovy knihy mi zbylo několik desítek zatím nepublikova-

ných fotografií k tématu výživy. Rád bych je proto na Petrovu

počest věnoval redakčnímu týmu znovuzrozeného časopisu

do archivu, aby jej mohl kdykoliv vhodně použít. Jsem si jist,

že by to Petrovi udělalo radost a určitě by s tím souhlasil.

Na Petra určitě nikdo z nás hned tak nezapomene.

[1] www.akvarista.cz/web/clanky/lide/redaktor-9366 
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Zemřel Jožan LonskýZemřel Jožan Lonský
Karel Krček

V závěru září 2014 ve věku 66 let zemřel uznávaný ak-
varista, rybář, obdivovatel přírody a dobrý kamarád, Josef
Lonský, o kterém všichni přátelé hovořili jako o Jožanovi.
Když mi tuto smutnou zprávu sděloval jeden z jeho nejbliž-
ších přátel, pan Jiří Šedivý, měli jsme oba slzy v očích.

Jožan se narodil v roce 1948. Vystudoval dvanáctileté
gymnázium a předmětem jeho zaměstnání i koníčkem se sta-
ly říční, rybniční a zejména tropické ryby. I proto po celý svůj
život dělil čas především mezi akvaristiku a rybaření.

Velice dobře si vzpomínám na březen roku 1965, kdy se
Jožan poprvé prezentoval na veřejnosti, a to samostatnou
přednáškou na půdě Národního muzea v Praze. Zvolil si téma
Cichlidae – přehled typických zástupců; jejich chov a roz-
množování. Sedmnáctiletému chlapci tehdy tleskalo více než
300 posluchačů. V září téhož roku se Jirkovi Táborskému,
navzdory podezíravému komunistickému režimu, podařilo
pod záštitou Společnosti Národního muzea, Sekce pro akvari-
stiku a teraristiku, prosadit zájezd skupiny našich akvaristů
do Berlína, kde se konalo 1. Internationale Guppy-Schau in
der DDR. Jožanův otec, ve kterém měl mladý akvarista vel-
kou podporu, mne před odjezdem požádal, abych jako star-
ší kolega dohlédl na Jožana i na jeho kamaráda Františka
Kopeckého a byl jim nápomocen (což mimochodem nebylo
zapotřebí, protože oba kluci byli již samostatní a rozumní).

Hlavním Jožanovým pracovištěm byla po dlouhou dobu
pěstírna akv. ryb spojená s výkupem v pražských Vršovicích.
Zde jsme se všichni „akvaristice propadlí“ často scházeli a ře-
šili všechno možné i nemožné. Jožanovým zaměstnavatelem
byl podnik hlavního města Prahy Sady, lesy a zahradnictví.
V 70. letech min. století se Jožan začal zabývat myšlenkou
výroby a distribuce vločkového krmení pro akvarijní a rybníč-
kové ryby s tím, že začal experimentovat s jednoduchou tech-
nologií, kterou jsem mu pomohl vytvořit. Soukromé podni-
kání nebylo dovoleno, a tak když jsem se ho zeptal, co s tím
udělá, odpověděl: „Asi to dám jako zlepšovací návrh Sadům,
lesům a zahradnictví.“ Bylo mi jasné, že tímto způsobem bu-
dou jeho myšlenka i práce minimálně oceněny, tak jsem mu
poradil s přihláškou vynálezu, Jožan ji podal na Patentovém
úřadu, autorské osvědčení bylo uděleno – a tak se zrodil LON.

Josef Lonský byl od prvopočátku aktivním členem Sekce
pro akvaristiku a teraristiku při Přírodovědeckém sboru Spo-
lečnosti Národního muzea v Praze. Uskutečnil zde několik
veřejných přednášek a jako člen výboru prosazoval racionální
a rozumné myšlenky. Jednalo se o významné období česko-
slovenské akvaristiky – Sekce měla 1300 členů a na přednáš-
kách bývalo až 400 sedících i stojících posluchačů.

Jožan má na rozvoji naší akvaristiky mj. i jednu mimo-
řádnou zásluhu, a tou je skutečnost, že v letech 1992 až 2009
finančně udržoval při životě tradiční vivaristický časopis
„Akvárium a terárium“ a po dobu 18 let ze svých dalších čin-
ností kryl ekonomické ztráty, které byly s vydáváním časopisu
spojeny. Jožan tak náš časopis na téměř dvě desetiletí doslo-
va zachránil.

Úroveň AT byla stále na vzestupu, ale díky stále se zvyšu-
jící výrobní ceně, ztrátě slovenského trhu (rozdělení repu-
bliky), kolísání zájmu o inzerci (okolnost, kterou jsme dříve
neznali a která začala být pro udržení časopisu téměř rozho-
dující), neschopnosti monopolní distribuce atd. trvale klesal
náklad a stoupala remitenda. Finanční propad a ztrátovost se
zvyšovaly a Jožan je dotoval stále obtížněji. Do toho musel
ještě čelit dalším ztrátám – např. úhynům vykoupených ryb
a nezaplaceným částkám za odebrané zboží.

Navíc byl Jožan nucen ještě akceptovat založení konku-
renčního časopisu „akva tera fórum“. Spolu s panem Otaka-
rem Litomiským jsme byli nejtvrdšími oponenty „rozdělení“
časopisu. Věděli jsme, že náklady budou vysoko převyšovat
příjmy a oba časopisy tato situace položí, což se také stalo.
Finanční situace se pro Jožana stala již neúnosnou, byl smut-
ný a psychicky vyčerpaný, a tak poslední oficiálně vydaný se-
šit (dvojčíslo červenec/srpen 2009) byl pro něj vlastně úle-
vou. Z akvaristického veřejného života se následně stáhl.

Josef Lonský byl skvělý, nezištný a skromný člověk, kama-
rád a úspěšný akvarista. Za svůj život namnožil spoustu dru-
hů ryb, ale slabost měl pro velké cichlidy. Pro českosloven-
skou a později českou akvaristiku vykonal hodně dobrého
a my, kteří jsme jej znali, na něj jistě budeme často vzpomínat.
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