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Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
při zběžném prolistování Vám určitě neunikne, že v tomto

čísle se dostáváme až podezřele často z vody ven. Nelekejte
se, nechystáme se zabřednout do klasického spojení akva-
tera. Voda je pro nás nezbytná, jen se z ní zvědavě rozhlížíme
po okolí a zkoumáme, co nám může nabídnout. Stejně, jako
to dělá lezec na titulní stránce. Úžasné stvoření, které jsem
zvyklá vídat v zoologických zahradách nebo velmi ojediněle
v prodejnách, ale v domácím akváriu jsem zatím neměla tu
příležitost. Obsáhlý článek od Jirky Wenzela je v tomto ohledu
rozhodně velkou inspirací. Hmm, že by se přece jen doma
nějaké místo našlo? Mít možnost denně sledovat lezce při
nejrůznějších životních projevech...? Rybu (nebo co to vlastně
je :-)), která vypadá tak zábavně a inteligentně zároveň?!

Jenže doma mám už takových svérázných a naprosto jedi-
nečných tvorů spoustu. Vždyť já chovám ryby, u kterých mě
fascinují jejich vzorce, které si z původního prostředí přenesly
do akvária. Může to být způsob, jak se pohybují, jak se navzá-
jem dorozumívají, jak pečují o potomstvo, jak hledají nebo
přijímají potravu, jak si stráží to svoje – ať už jsou to samice,
území, nebo moje ruka při krmení. Dokonce mě baví i jejich
mimika, kterou prý ryby neovládají, zato některé na mě koulí
každým okem zvlášť. A určitě mi dáte za pravdu, že jsou rybí
pohnutky a rozpoložení často zřetelně čitelné.

Ať je pro Vás čitelné i toto vydání Akvária!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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PaludáriaPaludária
Roman Slaboch

Není úplně jednoduché definovat, co to vlastně paludá-

rium je. Na tuto problematiku najdeme několik různých

pohledů. Lze jej chápat jako výsek prostředí bažiny, rozhraní

vody a souše, pozvolného nebo prudce spadajícího břehu atd.

Vlastně ani není jasné, jak by se takové zařízení mělo korekt-

ně nazývat – paludárium, bahenní akvárium, akvaterárium,

nebo třeba vodní terárium, či jen prostě vivárium? Jistě

také bude záležet na tom, co a kde v něm roste, skáče, leze

či plave. To, jak jej pojmenujeme, je, upřímně řečeno, jedno.

Shodněme se na termínu paludárium a definujme jej jako

vodní plochu s nadvodní (suchozemskou) vegetací.

Díky přirozené kombinaci vodní a suchozemské části

poskytuje domácí paludárium svému autorovi (neboť tiše

předpokládám, že si jej každý zanícený milovník přírody

zařídí sám) až neuvěřitelný prostor pro realizaci nápadů.

Estetických, chovatelských i technických. Každý tvůrce bude

také podle svého založení akcentovat tu část, která ho více

vzrušuje. Zpracování těchto až intimně pojatých zákoutí pří-

rody je prakticky neomezené a jistě se v nich najde úplně

každý. A to vše na relativně malém prostoru, jehož velikost

je dána jen a pouze tím, co jste si schopni v bytě před rodi-

nou obhájit.

Velikost

Asi nemusím nijak zdůrazňovat pravidlo „čím větší, tím

lepší“. To platí u absolutní většiny chovatelských zařízení.

V tomto případě jsme ale navíc jednoznačně limitováni

(zdola) potřebou mít vodní i nadvodní část. Především u té

nadvodní musíme počítat s tím, že rostliny prostě rostou.

Použitelných, drobných, nevzrůstných suchozemských druhů

je výrazně méně než těch vodních. S tím se jednoduše mu-

síme smířit a podle toho upravit koncept našeho projektu.

Naštěstí i pro nezvratné prostorové omezení existuje řešení.

Viděl jsem kdysi kouzelné, technicky prosté minipaludárium

o rozměrech odhadem 30 × 20 × 40 cm, vytvořené v obyčejné

akvarijní nádrži, kde výška hladiny byla asi 15 cm a zbývají-

cích 25 cm byl holý skalní „útes“ s větvemi a několika drobný-

mi tillandsiemi. Ve vodě byl pouze mech a skupinka krevetek

"Bumblebee". Takové zařízení ale vyžaduje velmi silnou

sebekázeň, aby tam jeho majitel už žádné jiné prvky nepřidal.

V opačném případě by se jen obtížně udržela čistota stylu

a relativní bezúdržbovost.

Větší zařízení mají nezpochybnitelnou výhodu v tom,

že lépe vycházejí vstříc invencím tvůrců a snadněji se řeší

vnitřní uspořádání dna, pozadí a větví pro epifyty, je větší

výběr rostlin pro osázení a pochopitelně je zde i větší výběr

vhodných živočichů. A konečně máme i výrazně větší

možnosti pro osazení techniky.

Technika

Přestože jsme teoreticky schopni provozovat paludárium

i bez podpůrné techniky, v praxi by pravděpodobně takové

zařízení dlouhodobě moc dobře nefungovalo. Přinejmenším

nebudeme schopni zajistit dostatek světla po celý rok. A to

ani v případě, že bychom paludárium koncipovali jako prů-

hledové a umístili ho přímo na okenní parapet.

Osvětlení

Vzpomeňme, kolik názorů a studií existuje na osvětlení

akvárií. Stejně obsažná diskuse by se mohla vést na téma

osvětlení paludárií. Navíc rozšířená o problém, jak silný svě-

telný tok zvolit, aby se suchozemské rostliny nespálily a vod-

ní přijatelně rostly. Velká, profesionální veřejná paludária

to zpravidla řeší silnými rtuťovými výbojkami, které jsou

umístěny vysoko nad vegetací. To si v bytových podmínkách

nemůžeme dovolit, takže musíme zvolit kompromis. Buď mé-

ně suchozemské, nebo méně vodní vegetace. Během života

paludária se budou tyto dvě entity mezi sebou neustále

přetahovat. Jinými slovy – zpočátku budou celkem dobře

prosperovat vodní rostliny, ale časem získají navrch sucho-

zemské a hladinu zastíní. Samozřejmě dočasně, než se maji-

tel odhodlá k redukci nádherně vzrostlých a často už i kve-

toucích kusů. Poté, logicky, zintenzívní růst pod vodou. Tento

oscilační proces se může opakovat „ad infinitum“. Měl jsem

(a mám) několik bytových paludárií různé konstrukce, s růz-

nou technikou a různým osázením a u všech to probíhalo

(a probíhá) stejně.

Musím ale upozornit na velmi důležitou věc. Konstrukci

a umístění osvětlovacího tělesa reflektorů volte zásadně tak,

aby vás neoslňovalo. Je to nepříjemně rušivé.

Vytápění

Toto je ten nejmenší problém. Bytová paludária jsou do-

statečně vytápěna svým okolím a zbytkovým teplem z osvět-

lení. Pokud v noci teplota místnosti klesá (např. v rodinných

domech, kde se zpravidla nedrží konstantní teplota), je to pro

vegetaci jen dobře. I v tropech bývá výrazný teplotní rozdíl

mezi dnem a nocí. Máme-li v akvarijní části choulostivé vodní

živočichy, můžeme zajistit vyšší teplotu vody standardním

topítkem potřebné kapacity. To opravdu není žádný problém.

Ovšem u uzavřených vyhřívaných paludárií může rozdíl mezi

vyšší vnitřní a nižší vnější teplotou způsobit rosení skel.

Potom můžeme mít sebekrásnější prosperující paludárium,

které si ale přes zamlžená skla moc neužijeme.

To bývá u méně promyšlených konstrukcí celkem časté.

Naštěstí je to možno redukovat na minimum prouděním
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vzduchu. Anebo zvolit formu otevřeného paludária. To ovšem

bude rychleji vysychat a řada rostlin z tropických pralesů

v nich nebude prosperovat.

Větrání

Jak už bylo řečeno, nehybný vlhký vzduch způsobuje na

sklech (teplotní rozhraní) zamlžení. V takovém případě jej

musíme rozpohybovat. Ideální je podřídit tomu konstrukci

paludária. Stačí odvětrávání na opačných stranách, aby vznikl

mírný průvan. Nejlépe se mně osvědčil úzký průduch pod

celou otevírací částí předního skla a druhý podél horní části

zadní stěny. Tento druhý odvětrávací průduch doporučuji

raději širší, protože se dopředu dost dobře nedá odhadnout

množství vodních par a rychlost jejich odvětrání. Pokud by se

v budoucnu ukázalo, že byl naddimenzován a rostliny nebo

substrát zasychají, je možno jej podle potřeby zakrýt. Já po-

užívám potravinovou fólii, kterou na část větracího průduchu

zvenčí přiložím. Je naprosto neviditelná a 100% účinná.

Pokud máte k dispozici zařízení, které nemá možnost

odvětrávání v základní konstrukci, není ještě nic ztraceno.

Velmi dobře splní tuto funkci malý ventilátorek. Před lety

jsem použil ventilátor na chlazení procesoru v PC, který jsem

umístil do zadního rohu a natočil jej na přední sklo. Spínal

se spolu s osvětlením a byl dokonale efektivní. 

Filtrace

Když jsme vyřešili pohled do „suchozemské“ části palu-

dária, budeme se chvíli věnovat čistotě akvarijní části. Kon-

krétně filtraci. I zde lze vést dlouhou diskusi o nejvhodnějších

filtrech. Pokud se na to podíváme logicky, potom máme, bez

ohledu na vlastní konstrukci, jen dvě základní řešení. Filtr

vnitřní a vnější. Oba jsou použitelné a při správném použití

oba splní svou funkci přinejmenším uspokojivě. Udělejme

tedy úkrok stranou a podívejme se na problematiku filtru

z jiného úhlu pohledu. 

• Potřebujeme silné proudění? 

• Bude vnitřek akvária uspořádán tak, aby se v něm dal

filtr potřebné kapacity rozumně skrýt? 

• Půjde (i do budoucna) s filtrem snadno manipulovat,

aniž by nám pod/nad vodou cokoliv překáželo? 

Pokud jste si odpověděli 3× ANO, klidně volte vnitřní filtr.

Pokud jste ovšem třebas u jediného bodu na vážkách, uva-

žujte už pouze o vnějším filtru. Směl-li bych doporučit, volte

jej i v případě trojího ano. Pohodlí a čistota práce s ním jsou

neocenitelné parametry.

Při této příležitosti zmíním ještě jednu vychytávku, kterou

lze s filtrací spojit – z výšky tekoucí voda, nebo malý vodopád.

Působí velmi esteticky a efektivně zvlhčuje prostředí. Ale je

nutno jej pečlivě naprojektovat tak, aby odstřikující kapky

neulpívaly na předním skle. To dojem z vodopádu silně na-

rušuje a osycháním usazený sintr bychom museli pravidelně

(a často) čistit. Ještě významnější mínus může pro někoho být

permanentní zvuk tekoucí vody na zvukovém pozadí bytu.

Při použití filtrů budete muset řešit ještě jeden technický

detail. U vnitřního je to otvor pro přívod elektrického kabelu,

u vnějšího otvory pro hadice. Ty si doma vyvrtá do skla jen

málokdo a většina z nás se tak bude muset obrátit na pro-

fesionála.

Elektroinstalaci je samozřejmě možno vést větracím otvo-

rem a následně ukrýt do pozadí. Ovšem pokud se se zaříze-

ním (filtrem, čerpadlem, větráčkem…) něco stane, bude zřej-

mě značně obtížné jej bez poškození pozadí vypreparovat. 

Pozadí

Základem opravdu pěkného paludária je pozadí. To je

prostě fakt, který se nedá obejít. Jeho kvalita nemusí být pro-

fesionální, nemusí být z přírodních materiálů ani z mate-

riálů přírodním se podobajícím. Nemusí být trojrozměrné.

Ale musí být hezké, funkční a přirozeně korespondovat s ve-

getací a dalšími objekty paludária.

Například zajímavě tvarované polystyrenové pozadí na-

třené vhodnou vodostálou barvou (perfektní je třeba disper-

zní Balakryl, který má navíc potravinářský atest) a s nalepe-

ným inertním materiálem (křemičitý písek) udělá spoustu

parády a vypadá velmi přirozeně. Na toto pozadí se potom

snadno upevňují rostliny pomocí malých „skobiček“ z ocelo-

vého vázacího drátu.

Dobrou službu odvede i montážní pěna, kterou můžeme

libovolně vrstvit a zapracovat do ní větve, kůru, větší kameny

ad. Po vytvrdnutí ji můžeme libovolně dotvarovat ořezáním.

Následná povrchová úprava výše zmíněným postupem vás

jistě příjemně překvapí svým přírodně identickým vzhledem.

Upevňování rostlin na toto pozadí je také velmi jednoduché.

Na rozdíl od polystyrenu ale není PUR pěna vhodná na poza-

dí pod vodou. Ve styku s ní totiž dochází k pomalé, průběžné

polymeraci, takže se pozadí postupně smršťuje. Je to proces,

který sice trvá řadu let, ale jednou se dostane do stavu, kdy

je pozadí zralé na výměnu. U mne k tomu došlo asi po 10 le-

tech, kdy jsem byl nucen podvodní část odříznout a nahradit

pozadím z vrstvené pryskyřice.

Dříve byla populární 3D pozadí, která se tvarovala ze sád-

ry nebo lehčeného betonu. Jejich tvorba byla snadná a vzhled

byl po úpravě povrchu zajímavý a velmi přirozený. Tato ře-

šení měla ale řadu nevýhod. Největší z nich byla hmotnost.

Sádra se ve vodním prostředí postupně rozpadala a z betonu

se dlouhodobě uvolňovala různá rezidua. Jednoduše řečeno –

nevhodná technologie z minulého století.

Pochopitelně, že nejhezčím řešením je pozadí kompletně

vytvořené z vrstvené pryskyřice. Technologie výroby ale není

pro nás domácí kutily právě jednoduchá. Naštěstí je na tu-

zemském trhu několik firem, které jsou schopny vyrobit

libovolně vypadající pozadí na objednávku a vytvarovat jej

přesně podle vašich představ. Můžete si jej naprojektovat tak,

aby se za něj schovala většina techniky a třeba i vícekomorový

přepadový filtr. Musíte se ale připravit na to, že jeho cena

bude násobně vyšší, než cena zbytku celého zařízení.
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Vodní vegetace 

Rostliny do vodního prostředí jsou akvaristům dostatečně

známé. Výběr je v současnosti velmi bohatý a jejich volba se

bude řídit především jejich prostorovou náročností a nároky

na světlo. Pamatujme na to, že dno vodního prostředí bude

v paludáriu výrazně méně osvětleno než v obyčejném akváriu.

Výběr rostlin by se tedy měl soustředit na druhy, které snášejí

stín. Těch už je méně, přesto jich akvaristická literatura po-

pisuje dost na to, abychom z nich vytvořili bujnou zahradu.

Pokud máme v nádrži mělčinu, můžeme k čistě vodním rostli-

nám přidat i jejich emerzní formy a bahenní rostliny. Tím

osázení získá na zajímavosti a pestrosti.

Suchozemská vegetace

Zde je nutno vybírat velmi pečlivě. Ukázněně potlačit

silnou touhu použít vše, co se vám líbí. Většina pokojových

rostlin není do domácího paludária vhodná, protože v jeho

podmínkách předvedou nečekaně bujný růst. Především

liánovité rody jako Scindapsus, Rhaphidophora, Passiflora

či Monstera dokáží totálně zarůst vnitřní prostředí paludá-

ria během několika málo týdnů. A věřte, že je potom značně

obtížné rozplétat při redukci narostlé biomasy jejich stonky

a odtrhávat příčepivé kořínky tak, aby se nepoškodilo vnitřní

zařízení více, než je nutné. Je proto lépe volit druhy s umír-

něným růstem. Příkladem může být Ficus pumila, který ros-

te relativně pomalu, je skvěle pokryvný a velmi dekorativní.

Jeho velkou výhodou je to, že je schopen porůst a dokonale

zakrýt i holé sklo. Bohužel, zdaleka ne všechny jeho kultivary

jsou dostatečně vitální, aby toho byly schopné. 

Opravdu velmi vhodné jsou epifyty. Jak skalní, tak stro-

mové. I zde je však nutno vybrat menší druhy. Naštěstí rych-

lost růstu většiny z nich je taková, že začne být významná

až po několika letech. Typickým příkladem jsou tillandsie

a o poznání rychleji rostoucí bromélie nebo botanické orchi-

deje. Všechny tři v paludáriích často kvetou a při pravidelném

rosení mohou jejich semena i klíčit.

Další vhodnou skupinou jsou potom kapradiny. Běžně se

dají využít sleziníky (Asplenium) a ledviníky (Nephrolepis),

případně menší druhy parožnatek (Platycerium). U posledně

jmenovaných existují i méně vzrůstné kultivary, které jsou

pochopitelně vhodnější. 

Stejně jako u akvarijních rostlin i zde budete muset delší

dobu experimentovat s řadou druhů, než odladíte ty, které

budou právě ve vašich podmínkách úspěšné.

Vodní živočichové

Jednoduchá volba. Můžeme chovat vše, co bude prospe-

rovat v nádrži, kterou jsme v paludáriu vytvořili. Velmi za-

jímavě se rozšíří potenciálně chovatelné druhy v případě,

že nádrž bude mít pozvolný přechod na souš – břeh. Různí

„obojživelní“ živočichové (např. lezci a krabi) jsou ovšem na

chov poněkud náročnější a zvýšené budou i nároky na vnitřní

zařízení, osázení, konstrukci paludária a zabezpečení proti

únikům.

Suchozemští živočichové

Složitá volba. V nadvodní části můžeme mít sice leccos,

ale v domácích podmínkách přichází v úvahu pouze chov kra-

bů, obojživelníků a plazů. Zde musíme volit velmi opatrně

a prozíravě, protože můžeme narazit na řadu problémů.

• Udržitelnost vnitřního uspořádání. Ne všichni ještěři,

kteří by se nám v paludáriu líbili, jsou tak malí, aby při

běhání po větvích neshazovali epifytní rostliny a ne-

rozhrabávali substrát.

• Zabezpečení proti únikům. Zvláště krabi jsou v tomto

velmi „vynalézaví“ a dokáží si otevřít i posunovací

skla. To ostatně dokáží i někteří ještěři. O únicích

krmného hmyzu ani nemluvě. Tomu stačí opravdu

velmi malé otvory.

• Potrava. Býložravé druhy nám budou decimovat sucho-

zemskou vegetaci. Stejné omezení je pro druhy, živící

se býložravým hmyzem, nejčastěji cvrčky a sarančaty. 

Všechno má svá řešení, ale musíme na ně myslet s dosta-

tečným předstihem, abychom tomu naše zařízení přizpůsobili

už v základní konstrukci.

Konstrukce

• Rozhodněte, jestli chcete mít paludárium shora otev-

řené; potom v něm nemůžete chovat šplhající živo-

čichy a ani pěstování řady tropických rostlin nebude

tak úspěšné jako u paludária uzavřeného.

• Paludárium s vodou, substrátem, pozadím, větvemi

a vegetací je docela těžké zařízení. Je potřeba na to pa-

matovat při volbě podstavce a umístění, aby se s ním

nemuselo v budoucnu manipulovat.

• Nad paludáriem musí být prostor na osvětlovací těleso

a podle výkonu i na jeho odvětrání, příp. chlazení.

• Za zadní stěnou musí být prostor na větrací průduchy.

Ty mohou být umístěny i na bočních stěnách, ale pak

nebude zajištěno dostatečné proudění vzduchu podél

celého předního skla.

• Větrací průduchy překryjte plastovou či prokazatelně

nerezovou mřížkou. Oka musí být zvolena tak, aby se

přes ně nedostal žádný instar krmného hmyzu.

• Otvory, kterými chcete do paludária zavést techniku,

umístěte v dostatečné výšce nad potenciální vodní

hladinou. Vyřešte jejich utěsnění – viz úniky hmyzu.

• Přední sklo může být zasunovací, nebo otevírací na

pantech. V takovém případě musí být okolo dosta-

tečný prostor bez objektů, o které by se mohlo sklo

rozbít. Z dlouhodobé zkušenosti (špatné) nemohu

panty (a to ani silikonové) doporučit, protože jednoho

dne váhu skla prostě neunesou. Výhodou zasunova-

cích skel je navíc i to, že je lze poměrně snadno

vyjmout, čímž získáte bezproblémový přístup do pa-

ludária a tím i velký manipulační prostor.

• Vyřešte dokonalé utěsnění a zajištění skel. Pokud bu-

dete v nadvodní části chovat kraby nebo plazy, nespo-

léhejte na zajištění magnetem a u zasunovacích skel

použijte distanční pásek.

           6           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz téma

Závěr

Pečlivě promyšlená a dobře založená paludária jsou výraz-

ným estetickým bytovým doplňkem, který vždy budí zaslou-

ženou pozornost. Musíte se ale smířit s tím, že jejich poři-

zovací náklady s veškerou doplňkovou technikou mohou být

poměrně vysoké. A jejich osázení a údržba je běh na dlouhou

trať. Než si řeknete, že „teď už je to ono“, uplynou přinej-

menším 2–3 roky. 

Sám mám bytové paludárium nepřetržitě asi třicet let.

Postupným vývojem jsem vystřídal čtyři různé konstrukce

a pojetí (bahenní, s jezírkem, s akváriem). Mohu s klidným

svědomím napsat, že „kdo jednou ochutnal, neodtrhne více...“.

Nephrolepis musí být pravidelně redukován, protože

nepřiměřeně zastiňuje hladinu. Některé trsy tillandsií jsou

staré asi 20 let, ty nejmladší (semenáčky) asi 10 let.

Pohled na podvodní část. V 200litrové nádrži žije

skupinka 15–18 cm velkých Alloophorus robustus.

Detail pozadí z barvené PUR pěny s pískem, do které byly

zatlačeny pásy akátové kůry. Kůra místy vytváří kapsy

vyplněné rašelinným substrátem a osázené epifyty.

Bytové paludárium bez pozadí. Nad vodou je patrný přile-

pený skleněný box, sloužící jako květináč, který má ve dně

vyvrtané otvory s prostrčeným savým knotem, spadajícím

do vody. Větrání (nedostatečné) je v obou horních rozích

a podél dolního kraje zasunovacích skel. Pozadí je porostlé

Ficus pumila. Osázení bylo v této době asi 15 let staré.

Novější paludárium na stejném místě, stejných rozměrů

(90 × 50 × 110 cm), s vhodně dimenzovaným větráním

(podél celé zadní stěny) a s vnějším filtrem. Pozadí nad

vodou z PUR pěny barvené Balakrylem a zasypané pískem.

Pod vodou profesionální pozadí z vrstvené pryskyřice.

V době focení je vegetace stará 12 let.
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Jedno paludáriumJedno paludárium
na chodbu i do pokoje?na chodbu i do pokoje?
Marin Šátek

Paludárium, umístěné jako průhledové ve zdi mezi poko-

jem a chodbou, bylo stavěno v roce 2008 a již od začátku bylo

plánované spíše pro rostliny a pár živočichů ve vodě, nepo-

čítalo se s obyvateli typu žabky apod. 

Prvotní návrh byl i s prohnutým sklem směrem do chod-

by, bohužel speciální prohnuté sklo by znamenalo náklady

na celou akci zněkolikanásobit, a tak z toho sešlo. Koncepce

je klasická „krabice“.

Skla jsou záměrně silná, aby vydržela i nějaký ten náraz,

proto je celé paludárium z 8mm skla. Kvůli pronikání vlhkos-

ti ven do stěn a místnosti je skoro celé uzavřené, malé otvory

pro vstup osvětlení zajišťují spíše nějaké větrání. Hlavní pří-

stup je z pokoje, do chodby vystupuje pouze uzavřená část.

Rozměr je 100 x 65 x 100 cm. Hladina je cca 25 cm vysoko.
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Ve stěně byla jako původní výplň dlouhá profilovaná skla. Ta musela pryč, čímž vznikl velký otvor, ve kterém bylo nutné

vytvořit prostor pro umístění paludária. Aby nosná stěna nemusela být zbytečně masivní, rozhodl jsem se udělat pro paludá-

rium betonovou desku. Deska je 5 cm silná a má velmi husté armování zakotvené do obou bočních stěn. Je zalitá betonovým

potěrem 30 MPa. Pevnost je nyní dostatečná, použití jiných materiálů nebo jen dřevěných desek by hmotnost přes 300 kg

neuneslo. Následně byl spodní prostor vyzděn jen 50mm siporexem, a tak bylo možné využít místo v pokoji pro skříňky.
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Postup výroby dekorací je poměrně snadný. Vytvoří se

základní drátěná konstrukce pro montážní pěnu. Bez ní by se

pěna v takovém tvaru neudržela a zbortila by se před ztuh-

nutím. Jakmile máme základní tvar hotov, namícháme epo-

xidovou pryskyřici, kterou obarvíme na černo. Velmi hustě

natřeme povrch pěny a hned zasypeme keramzitem. Druhý

den opravíme chybějící místa, případně dolepíme vypadlé

kousky keramzitu (sem tam se nějaký uvolní). 

Je nutné pamatovat na to, že pěna velice dobře plave,

a pokud jí má být ve vodě větší kus, je nutné co nejvíce vy-

plnit vnitřní prostor kamením, jinak ji na místě neudržíme.

Já musel pěnu ke stěně přilepit silikonem. 

Výhoda celého „systému“ je, že můžeme kdykoliv část stě-

ny odříznout a nebo domodelovat a dolepit. Následná kamu-

fláž keramzitem zakryje veškeré spoje. Místo keramzitu je sa-

mozřejmě možné použít lávovou drť nebo libovolný písek.
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V paludáriu jsou dvě čerpadla, malé JET 400 a větší JET

1200. Malé točí vodu pořád a zajišťuje filtraci spodního akvá-

ria. Velké se spouští automaticky asi 4x denně a vytváří vo-

dopád, kdy kapající voda postupně navlhčí ostatní rostliny,

mechy apod.

Osvětlení zajišťují dvě zářivky 90 cm T5 865 a dvě výbojky

70 W 930 HCI PAR 30 (výbojky nyní již asi půl roku nesvítí,

chystá se jejich výměna). Zářivky svítí 12 hod. denně a výboj-

ky se spínají asi na 8 hod. Bez výbojek není možné rozumně

prosvítit dno a udržet růst náročnějších rostlin.

Ohřev obstarává topný kabel ve dně pod pískem. Většinou

ale není třeba a je vypnutý.

Stěny tvoří PUR pěna s keramzitem nalepeným epoxido-

vým lepidlem. Vypadá po zarostení překvapivě slušně a za

celou dobu provozu keramzit neopadává. Jediná komplikace

je v PUR pěně, vytváří velký vztlak a je nutné vše ke sklu

přilepit, jinak voda části nadnese.

Vstup do paludária tvoří deska z 6mm makrolonu. Panty

jsou do desky našroubované a na sklo přilepené. Zde je vhod-

né s panty počítat a místo lepení si nechat otvory pro panty

do skla vyvrtat při výrobě.

Jediný dlouhodobý nedostatek, který se mi zatím nepo-

dařilo odstranit, je úkap po dveřích paludária. Někdy se totiž

některý list rostliny natočí tak, že voda teče přímo na dveře

(plastový čirý polykarbonát) a pod jejich hranou začne vyka-

pávat ven. Bude potřeba udělat dveře tak, aby při zavření

byly vsazené dovnitř paludária, nikoliv jako dnes, kdy lícují

s přední hranou skla.

Jako substrát je použitý písek o zrnitosti 1 mm. Odkalová-

ní neprobíhá, vzhledem k množství rostlin a poměru k rybkám

zatím nebylo nutné. Vlhkost nikde nekondenzuje, ve stropě

paludária je 50mm otvorem vyvedeno přirozené odvětrání

mimo místnost. Jak moc je funkční a kolik vlhkosti se dostává

do místnosti nelze jednoznačně říci, ale klima v pokoji určitě

zlepšuje. Množství doplňované vody je orientačně 30 l týdně.

Občas se do paludária dodají různé bromélie nebo orchi-

deje, ale nikdy nevydrží trvale. Naopak běžné domácí rostliny

tam rostou opravdu nadmíru spokojeně a je nutné pravidelně

ostříhávat velkou masu zeleně.

Paludárium se prostě nedá rozumně vyfotit. Světelný kon-

trast znamená přesvětlenou horní část a úplně tmavou spodní.

Navíc detail ve formě všech kvetoucích mechů a jiných rost-

lin, které jinde (v květináči) běžně nekvetou, se dá sledovat

pouze naživo.

Paludárium je samozřejmě mnohem méně náročné než

akvárium, a to především proto, že se v něm nesnažíme pěs-

tovat náročné rostliny pod vodou, ale poskytneme jim skvělé

podmínky „u vody“. 

Kromě občasného zastřihování a korekce rostlinstva ne-

jsou nutné žádné další zásahy. Pokud tedy zrovna nemáme

možnost nebo chuť se paludáriu věnovat, můžeme jej nechat

„žít“ i několik týdnů skoro bez zásahu. (Na případné rybky

a jiné obyvatele samozřejmě zapomenout nemůžeme.)
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Příběh jednoho podkrovníhoPříběh jednoho podkrovního

paludária...paludária...
Jan Ševčík

Začalo to v roce 2009, kdy se mi uvolnila nevyužitá míst-

nost v podkroví. V té době jsem již obsluhoval několik akvárií

a terárium, ale vždy mě lákala představa kombinace těchto

dvou typů v jedné nádrži. Po několika telefonátech a mailech

byl vybrán zhotovitel a já už jsem jen čekal na v mých očích

originální nádrž, která nemohla být vytvořená v jednom kuse

(točité schodiště, úzké průchody, zatáčky apod.), a tak mám

klasické akvárium 180 x 65 x 45 cm se 75 cm vysokou nástav-

bou. Toto provedení bylo sice praktické, ale jeho nevýhoda se

hodlala zanedlouho projevit a občas o sobě dá vědět dodnes. 

Z důvodů nedostatku času pro opečovávání nádrže byly

prioritou rostliny a co největší samostatnost systému (to os-

tatně přetrvává dodnes). Kromě samotné nádrže prošlo vše –

od stojanu, přes filtry, až po světla – svým vývojem a bohužel

ani po 6 letech to není u konce. Původní idea byla rostlinné

paludárium imitující tůň s břehem, s malou sbírkou krypto-

koryn (rostlin ze zástinu lesa z JV Asie). Nejdříve bylo nutné

pro tyto účely vymyslet vhodné pozadí. První bylo za použití

PUR pěny, kterou jsem na zdrsněnou zadní stěnu lepil drob-

né kamínky, větve a kůru. Nutno říct, že toto pozadí se mi

líbilo ze všeho nejvíce. Přírodní materiály mají své kouzlo. 

Bohužel mělo krátké, pouze několikaměsíční trvání. Nebyl

problém s pozadím, nýbrž s již zmíněnou konstrukcí nádrže.

Spoj mezi akváriem a terarijní částí je překlenut posunovací

lištou, do které byl nanesen akvarijní silikon. Bohužel jsem to

neprovedl důkladně a někde začal spoj prosakovat. Prosa-

kování bylo jen mírné, ale po třech měsících nepozorova-

ného úniku se objevily první příznaky v podobě kapání vody

pod akváriem. První provizorní oprava ve formě nanesení

silikonu na okraje spoje nepomohla a po nabobtnání desky,

na které akvárium sedělo, kdy se rázem 600 kg začalo ocitat

ve vzduchu, jsem byl nucen celou terarijní část rozebrat a spoj

přelepit. 

V té době jsem již začal dokončovat první typ osvětlení.

Cítil jsem se být spíše akvaristou než teraristou a akvarijní

část pro mě byla prioritní, a tak jsem řešil její dostatečné

osvětlení. Zvolil jsem samostatné osvětlení jednotlivých částí.

Dvě rampy se skládaly z několika podlinkových světel na zá-

řivky typu T14 kryté hliníkovým krytem o celkovém příko-

nu cca 150 W. Hloupý nápad. Vlhkost po roce udělala své

a z obav, aby akvarijní svět nebyl o jednoho přívržence chud-

ší, se blížila další renovace. Zpočátku spočívající ve výmě-

ně světla za zkušební 70W výbojku, následovala kompletní

předělávka akvária při jeho přemísťování na druhou stranu

pokoje. V té době již rok fungovalo „nové“ pozadí tvořené

vyřezávaným a opalovaným polystyrenem krytým pískem,

který byl pojen barvou. Byla to slabá náhrada za první pozadí,

ale jelikož po čase stejně nebylo vůbec vidět, rozhodl jsem

se stěhování nádrže spojit s jeho celkovou předělávkou.

Nádrž se na novém místě změnila k nepoznání. Již není

na masivních trámech ukotvených ve zdi, ale pouze na skříni

z OSB desek s položením části plochy na nosné zdi. K osvět-

lení jsou použity dvě 70W výbojky. Pozadí bylo maximálně

zjednodušeno. Na 1 cm polystyren jsem nanesl vrstvy písku

s barvou a postupně ho osázel rostlinami, hlavně mechy, anu-

biasy a kapradinami. Řekl bych, že je to postup, kdy jsem

za málo peněz dostal hodně muziky. Pár míst, kde jsem udě-

lal z polystyrenu výklenky, stačilo k efektivnímu rozrůznění

plochy pozadí. 

Poslední předělání spočívalo ve změně dna. Původní dno

bylo složeno prakticky pouze z říčního písku. Ale při každém

předělání akvária jsem se více a více osměloval k použití hlí-

ny jako na živiny bohatého substrátu. V poslední verzi jsem

již použil 50 l zeminy a 10 l písku, čili písek jsem do akvária

dal pouze na překrytí hlíny. Prozatím je to mé nejlepší dno.

Akvárium zásobuje CO2 a rostliny v něm krásně rostou.

Nutno dodat, že bilanci CO2 znatelně ovlivňuje i množství

dřeva v akváriu. Nejvíce upoutává kmen stromu klenoucí se

napříč celou nádrží. Jedná se o 190 cm kmen bezu. Zkusil

jsem také změnit osvětlení. Dnes do nádrže svítí pouze LED

osvětlení (6 x 6 W do akvarijní části a 3 x 15 W do části

terarijní) o různé intenzitě v rámci dne. Bohužel zatím se moc

neosvědčilo. Světla je dostatek a mohlo by být ještě méně,

ale LED čipy se přehřívají a světla nevydrží více jak rok, a tak

bude potřeba tento problém v budoucnu vyřešit, pokud se

z „rodinných“ důvodů nevyřeší sám. 

           12           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz téma

Počáteční stav budování v roce 2009. Nádrž je umístěna na 3 nosnících, částečně zabudovaných do nosné zdi.

První verze pozadí byla tvořená přírodním materiálem (kameny, kůra, větve) pospojovaným PUR pěnou.
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První verze akvária se zářivkovými světly a přírodním pozadím. Nádrž by měla imitovat břeh potoka.

Akvarijní část 3 měsíce od založení.

6 měsíců od založení.
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Nádrž rok od založení. Začíná výměna zářivkového světla za výbojkové.

22 měsíců po založení. Původní cíl, aby akvarijní část vypadala jako u „běžných“ rostlinných nádrží, se zdá se zdařil

(resp. její estetičnost nebyla podřízena terarijní části, jak je to často u paludárií k vidění).

2 roky po založení. Ploché pozadí tvořené pouze 1cm polystyrenem není vůbec patrné. Charakter nádrže zcela ovládají rostliny.
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26 měsíců po založení.

Pohled do terarijní části 26 měsíců po založení, resp. 10 měsíců po znovuosázení.

Přechod mezi terarijní a akvarijní části je zcela kontinuální, a to jen pomocí rostlin na plochém 2–3 cm vysokém dnu

a na 1 cm silném pozadí.
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Poslední verze po téměř 3 letech života nádrže. Dominantou se stává kmen bezu táhnoucí se napříč nádrží.

Dno je již složené téměř z hlíny a osvětlení zajišťují LED čipy.

Pátý rok života nádrže, půl roku po znovuosázení. Toto je prozatím konečný stav a zbývá jen dořešit chlazení světel.
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Historická paludáriaHistorická paludária
Roman Slaboch

Ve starých akvaristických a teraristických knihách je mož-

no najít relativně hodně informací o paludáriích. Pravda –

převážně obrazových. Rytiny a kresby těchto zařízení člověka

doslova nadchnou. Jsou zpracovány s neobvyklou pečlivostí,

fantazií a většinou i estetickým citem. Jinou otázkou je jejich

praktická použitelnost. Nikdy jsem, bohužel, neměl možnost

žádné historické paludárium vidět „naživo“, ale moc nevěřím,

že by jejich chod byl alespoň uspokojivý. Tvůrci se evidentně

soustředili na výtvarnou stránku těchto zařízení, takže jsou

až na výjimky opravdu krásná. U mnohých se ale člověk po-

zastavuje nad tím, jak to autoři vlastně mysleli, jestli se tato

vivária vůbec prodávala, jak to mohlo fungovat, jak se to

udržovalo a především jak dlouho v tom živočichové mohli

vydržet? Mám opravdu rozsáhlou sbírku historické akvaris-

tické literatury, kterou jsem při přípravě tohoto tématu peč-

livě prošel a povětšinou i pročetl, ale odpovědi na tyto otázky

tam nikde nejsou ani v náznaku. Obrázky těchto nádrží jsou

také velmi často v publikacích různě recyklovány a jen mír-

ně modifikovány, což mi podsouvá myšlenku, že se jednalo

o projekty spíše teoretické. Přesto se můžeme kochat alespoň

krásou starých kreseb a nechat se unášet představivostí.

Der See im Glasse. (Roßmäßler; Gartenlaube, 1856).

Inzerce z roku 1910; Akvarijní terárium vytápěné

petrolejovou lampou. (E. Reichel, Zierfischzuchtanstalt)

Vivarium s kapradinami a jezírkem.

(The Aquarium, 1894)
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Aqua-terrarium. (The Aquarium, 1895)

Pokojová fontána s rostlinami. (W. Geyer; Katechismus für

Aquarienliebhaber – Fragen und Antworten, 1901)

Sklenice pro makropoda. (Oddělení pro akvaria a terraria

Zemského Rybářského Věstníku, 1900)

Kruhové paludárium. (C. Brüning; Bilderatlas der wichtigsten

Aquarienfische, 1921)
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Akvarium pobřežní (základ). „Dvě samo-

statná akvária – spodní je původní

a horní (nízké) je na dolní ́ nasazeno´.

Dno horního akvária má úhelníkem

lemovaný výřez, jehož rozměry

korespondují s půdorysem spodního

akvária. Vše je důkladně zatmeleno.“

(W. Blessmann; Přírodopisné listy, 1928)

Ukázka „vkusného tzv. amerického

akvaterária, kde pamatováno jest také

na přechod z vody na břeh“, jak si jej

vysnil K. Ullmann pro plánované

veřejné akvárium v brněnských

lužáneckých sadech. (K. Ullmann;

Přírodopisné listy, 1907)

Praktické akvarijní terárium.

(R. Váca; Terrarium a jeho zvířena, 1910)

Akvarium pobřežní (verze 1), „Vidíme

zakrnělý tvar Thuja occidentalis,

vyrůstající z břehu a na zbytcích zdiva

uměle vybudovaného, rozvíjí se nej-

menší keříčky. Pokud břeh se snižuje

pod vodu, bují svěže zelená tráva

a puškvorec (Acorus pusillus). Na hla-

dině vodní vznáší se půvabný leknín.“

Akvaterarium s vodou i souší, dobře

přizpůsobené chovu obojživelníků

a insektů. (J. Kafka; Akvarium, jeho

živočišstvo a rostlinstvo, 1899)

Inzerce z roku 1910; Samočinná poko-

jová fontána s květinovým stolem

a s akváriem. „Stojan je jemná kovo-

práce, motor se svíčkovým topením

a lihovou lampou; akvárium 32 litrů.“

(E. Reichel, Zierfischzuchtanstalt)

Akvarium pobřežní (verze 2), „Vyobra-

zení vykazuje přesnější členění. Krajin-

ku ovládají opětně zakrnělé tvary Thuja

occ., anebo jalovec a nejmenší keříčky

(Steingartenstauden), celek pak uplatňu-

je převahu kamenného zdiva. Při této

zvýšené ozdobě jest třeba přísně dbáti

přirozenosti, jinak vytvoří se snadno

karikatura, místo umělecké tvorby

vzniká směšné umělkování.“

Společenské otevřené akvárium se

samočinným vodotryskem a železným

stojanem. (K. Ullmann; Akvarium, 1927)

           20           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz téma

Soutěžní paludáriaSoutěžní paludária
Roman Slaboch

Fenomén paludárií je tak silný, že jsou jako zvláštní kate-

gorie zařazeny do mezinárodních aquascapingových soutěží.

Jednou z nejznámějších je AGA (Aquatic Gardeners Associ-

ation), pořádající již od roku 2000 International Aquascaping

Contest [1]. Sekce paludárií je součástí soutěže už od prvního

ročníku. Mezinárodní porota se při hodnocení soustředí na

čtyři základní kritéria:

1. Celkový dojem (1–35 b.)

1.1 Jsou všechny části prostoru vyvážené?

1.2 Je celkový vizuální dojem pozitivní?

2. Složení, využití prostoru a barev (1–30 b.) 

2.1 Jsou prostorové prvky rozloženy dobře?

2.2 Je vnitřní prostor efektivně využit? 

2.3 Existují otevřené prostory a jsou v rovnováze s uzav-

řenými oblastmi?

2.4 Korespondují spolu barvy jednotlivých prvků?

3. Výběr a použití dekoračních materiálů (1–20 b.)

3.1 Jsou použité materiály vhodné pro vodní prostředí?

3.2 Jsou použité materiály mezi sebou v harmonii?

4. Životnost nádrže (1–15 b.)

4.1 Je paludárium založeno způsobem, který umožňuje

řádnou údržbu a povede k dlouhodobé úspěšnosti jako

celku?

4.2 Jsou použité rostliny vhodné k dlouhodobému růstu

ve vodním i nadvodním prostředí?

4.3 Jsou případní živočichové zvoleni tak, aby bylo zajiš-

těno jejich soužití a aby nepoškozovali vnitřní uspo-

řádání?

Rok 2001, Mike Senske (USA), 183 x 91 x 91 cm = 1134 l.

(Zdroj: [1])

Zvolená kritéria jsou velmi rozumná a logická. Co všechno

i přes tato omezení opravdoví designéři dokáží, je pozoru-

hodné. Pojďme se na chvíli obdivovat vítězným paludáriím

z posledních patnácti ročníků (v roce 2005 se soutěž neko-

nala). Je na nich dobře patrné, jak se postupem času mění

technické možnosti tvůrců a posouvá se jejich vkus – nebo

spíše vkus a nároky hodnotitelů.

Zdroj:
[1] www.aquatic-gardeners.org

Rok 2000, Ivo Busko (USA), 61 x 30 x 41 cm = 76 l. (Zdroj: [1])

Rok 2002, ADG Design Team (USA), 122 x 91 x 91 cm

= 1021 l. (Zdroj: [1])
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Rok 2003, „Where the Python Dwells“ – Lee Clifton (USA),

91 x 91 x 91 cm = 756 l. (Zdroj: [1])

Rok 2006, „Incensia“ – Mike Senske (USA), 122 x 91 x 91 cm

= 1021 l. (Zdroj: [1])

Rok 2008, „Ting Feng“ – Chen Jie Nian (Čína),

133 x 50 x 66 cm = 439 l. (Zdroj: [1])

Rok 2004, „Day Break“ – Yoki Wong (Hong Kong Čína),

60 x 20 x 30 cm = 18 l. (Zdroj: [1])

Rok 2007, „Hong Kong Rocky Stream“ – Chung Lai Cheng

(Hong Kong Čína), 60 x 30 x 36 cm = 64 l. (Zdroj: [1])

Rok 2009, „Desmond's Island“ – Sylvain van Waerebeke

(Francie), 110 x 80 x 90 cm = 792 l. (Zdroj: [1])
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Rok 2011, „Mother Nature“ – Andreas Ruppert (Německo), 150 x 50 x 45 cm = 338 l. (Zdroj: [1])

Rok 2010, „Oasis“ – Carl Stenbratt (Švédsko), 27 x 20 x 7 cm

= 3 l. (Zdroj: [1])

Rok 2012, „Butterfly Life“ – Luidi Rafael de Souza Doim

(Brazílie), 120 x 60 x 60 cm = 432 l. (Zdroj: [1])

Rok 2014, „Small Rainforest“ – Xu Hong (Čína),

 230 x 100 x 40 cm = 920 l. (Zdroj: [1])

Rok 2013, „Nature Resting“ – Luidi Rafael de Souza Doim

(Brazílie), 170 x 60 x 35 cm = 357 l. (Zdroj: [1])

Rok 2015, „Dragon Valley“ – Liu Yong (Čína),

 120 x 70 x 180 cm = 168 l. (Zdroj: [1])
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Haus des Meeres, Vídeň, Rakousko. (Foto: Peter Chnúrik)

Veřejná paludáriaVeřejná paludária
Roman Slaboch

Kombinace vodního prostředí a suchozemské vegetace

je natolik zajímavý element, že se s ním setkáváme v různých

úpravách i ve většině zoologických a botanických zahrad.

A není divu. Paludária jsou prakticky vždy atraktivní způsob

představení nějakého vodou omývaného biotopu. Navíc se

u nich povětšinou zmenšuje problém s prostorem a energi-

emi, protože bývají součástí větších expozic těchto institucí.

Často tak můžeme vidět expozice o rozměrech přesahují-

cích plochu i méně skromných bytů. Tomu samozřejmě odpo-

vídají i rozměry vnitřního zařízení. Tam, kde my přiřezáváme

větev, na kterou chceme připevnit pár tillandsií, mají oni

kmen s desítkami kilogramů epifytní vegetace. Tam, kde do-

mácí milovník paludárií vybírá valouny a porovnává je se

svou pěstí, oni zvolí kámen, za který se schováte i s rodinou.

Prostě jiné měřítko a pochopitelně také jiný dojem z výsled-

ku. Nutno přiznat, že ne vždy 100% příznivý. Ono to chce

přeci jenom hodně znalostí a zkušeností, hodně materiálu

a hodně invence.

Předkládáme vám jako inspiraci k tvorbě vašich domá-

cích paludárií fotografie z veřejných institucí. Jejich autory

a správci jsou profesionálové se zázemím, o kterém se nám

ani nezdá. Přesto to někdy nestačí k tomu, aby výsledkem

bylo jednoznačné WOW!

Haus des Meeres, Vídeň, Rakousko. (Foto: Peter Chnúrik)
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Haus des Meeres, Vídeň, Rakousko. (Foto: Peter Chnúrik)

Obří akvárium, Hradec Králové, ČR. (Foto: Lenka Šikulová)

AQUA Akvarium, Silkeborg, Dánsko. AQUA Akvarium, Silkeborg, Dánsko.
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„Tropická řeka“, ZOO Dvůr Králové nad Labem, ČR.

„Tropická řeka“, ZOO Dvůr Králové nad Labem, ČR.

Jedná se o největší souvislé paludárium v ČR. Tvoří jej vzájemně propojený systém sedmi různě velkých sladkovodních tůní

 s tropickými rybami a plazy. Prakticky bez úprav a renovací slouží už od konce minulého století a je to na něm znát.

Pavilon „Indonéská džungle“, ZOO Praha, ČR. Velké, ale

nepříliš atraktivní a neudržované paludárium s vodopádem

(vlevo nahoře). Názorná ukázka toho, že nic by bylo lepší…

Haus der Natur, Salzburg, Rakousko. (Foto: Roman Rak)

Siam Ocean World, Bangkok, Thajsko. V Bangkoku je jedno

z nejbombastičtějších veřejných akvárií světa (detailněji

viz Akvárium č. 19 a 20) s mnoha obrovskými paludárii.

Ovšem jejich výzdoba je povětšinou až úchylně asijská.

ZOO Frankfurt nad Mohanem, Německo. (Foto: Markéta Rejlková)

           26           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz téma

Staatliches Naturhistorisches Museum, Braunschweig, Německo. (Foto: Markéta Rejlková)

L'Aquarium de Paris, Paříž, Francie. (Foto: Markéta Rejlková)

Letní expozice evropských mokřadů, ZOO Vídeň,

Rakousko. (Foto: Markéta Rejlková)

Grand Aquarium, St. Malo, Francie. (Foto: Markéta Rejlková)

Staatliches Naturhistorisches Museum, Braunschweig,

Německo. (Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Roman Rak)

Jako ryba ve vodě?Jako ryba ve vodě?
… o lezcích… o lezcích
Jiří Wenzel

Přísloví jsou občas v určitém směru nepřesná a pokulhá-

vají. O přísloví „cítit se jako ryba ve vodě“, souvisejícím úzce
s naším koníčkem, by však asi většina z nás pochybnosti

neměla. Přesto se i zde najdou výjimky – jsou jimi lezci.
Aktuálně je v podčeledi lezcovitých popsáno 41 druhů,

které jsou zařazeny do 10 rodů: řád ostnoploutví (Percifor-
mes) – čeleď hlaváčovití (Gobiidae) – podčeleď lezcovití

(Oxudercinae) – rody Apocryptes, Apocryptodon, Boleo-

phthalmus, Oxuderces, Parapocryptes, Periophthalmodon,

Periophthalmus, Pseudapocryptes, Scartelaos, Zappa.

Lezci jsou fascinující skupinou ryb přizpůsobených oboj-

živelnému způsobu života na pobřeží v oblasti příboje natolik,
že některé druhy tráví mimo vodu většinu času a někdy dávají

v nebezpečí přednost před vodou úprku po souši do porostu.
Do skupiny skutečných lezců, tedy ryb přizpůsobených běžně

pobytu na souši, se řadí 32 druhů z pěti rodů – od nejpo-

četnějšího rodu Periophthalmus (dále Ps.), přes rody Periph-

thalmodon (dále Pn.) , Boleophthalmus, Scartelaos a Zappa

[1] – Polgar [14] sem však řadí místo rodu Zappa rod Pseud-

apocryptes.
Standardním biotopem výskytu je příbojem pravidelně

zaplavované pobřeží, často porostlé vegetací (mangrovy, pal-
mami Nypa fruticans a jinými), ústí řek a jejich břehy, po-

dle konfigurace terénu až do vzdálenosti mnoha kilometrů
od pobřeží. Vyskytují se v tropickém a subtropickém pásmu

od západního pobřeží Afriky (Ps. barbarus), přes její východ-
ní pobřeží, Blízký východ, jižní pobřeží Asie s přilehlými ost-

rovy až po pobřeží Japonska a Austrálie. Druhově nejbohatší
s devatenácti druhy je oblast jihovýchodní Asie a přilehlých

ostrovů Malajsie a Indonésie (mapka viz [1]). Typický biotop
můžete vidět podrobněji také v následujícím článku Romana

Raka s bohatou fotodokumentací.

           28           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz ryby

Myanmar (Barma), pobřeží Bengálského zálivu, poblíž města Thandwe (Arakanský stát). 500 m od ústí malé říčky do zálivu.

(Foto: Roman Rak)

Severní Sulawesi, Indonésie. (Foto: Gianluca Polgar)

Labuk Bay, Borneo. (Foto: Miloslav Pešek)

Severní Sulawesi, Indonésie. (Foto: Gianluca Polgar)

Boleophthalmus boddarti. (Foto: Miloslav Pešek)
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Lezci na převážně bahnitém povrchu při odlivu pátrají po
potravě a budují si v něm úkryty, které využívají rovněž při

rozmnožování. Toto prostředí ovlivnilo i jejich pojmenování
v jiných jazycích – německé „schlammspringer“, anglické

„mudskipper“ či italské „saltafango“ označují skokany v blátě.
Skoky ale používají méně často než běžný pohyb „plazením“,

kdy se při podpírání na břišních ploutvích a opřeni o spodní
část ocasu posunují pomocí silných prsních ploutví. Jistá část

druhů lezců dokáže rovněž nejen výtečně šplhat po kořenech
a větvích, čehož často využívá při přílivu, ale dokáží lézt i na

hladkých vertikálních plochách (v akváriu sklo či břidlice).
Některé druhy žijí i v oblastech s výraznější sezónností

a tyto pak „zimují“ formou hibernace v norách a vyčkávají zde
příhodnějších podmínek.

Základní zbarvení je z hřbetní strany šedohnědé s občas-
ným zvýrazněním světlejších a tmavých skvrn či pruhů.

Vzniká tak skvělé ochranné zbarvení, kdy jsou nehybní lezci
na bahnitém mokrém podkladu se vzdušnými kořeny man-

grove a přistíněním vegetací dobře skryti.

Fyziologické přizpůsobení k životu na souši

Vzhledem k tomu, že velkou část života včetně příjmu
potravy tráví mimo vodu, došlo u lezců ve smyslu evoluční

konvergence (nezávislé vyvinutí podobných struktur či funkcí
u vzájemně nepříbuzných druhů organismů jako výsledek

přizpůsobení se podobným selekčním tlakům) k vývoji po-
dobných fyziologických struktur jako u obojživelníků. 

Vzhledově nejzřetelnější je umístění, funkčnost a stavba
očí. Jsou extrémně vystouplé (podobně jako u žab) s velkou

a navzájem nezávislou pohyblivostí. Toto uspořádání lez-
cům umožňuje ostré pozorování v širokém úhlu a společně

se schopností pohybu oka, kdy každé oko pokryje až 180 °,
je ryba schopna pozorovat kompletní okolí včetně prostoru

nad a ve značné míře i pod sebou. Tato vlastnost byla zákla-
dem pojmenování jak podčeledi Oxudercinae či rodu Oxu-

derces (pochází z řeckého „okyderkes“ – tedy ostře vidící),
tak i rodů nejvíce přizpůsobených souši: Periophthalmus

a Periophthalmodon je odvozen od slov „peri“, předpony
značící okolí, a „ophthalmos“ = oči).

Periophthalmus barbarus. (Foto: Roman Rak)
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Umístění očí umožňuje rovněž prostorové vidění, důležité
při lovu pohyblivé kořisti či při včasnému úniku při odhalení

predátorů (ve vodě jsou jimi zejména větší dravé ryby, na
souši pak ptáci). Schopnost ostrého vidění na souši je však

vykoupena krátkozrakostí při pobytu pod vodou. Stavba oka
je i jinak v mnohém podobná oku suchozemských obratlov-

ců. Potřeba uchovat rohovku vlhkou při pobytu na souši
je zajištěna u ryb unikátním zatažením bulvy do kožního

pohárku pod okem, uchovávajícího kapilární vodu, což silně
připomíná mrkání.

Dalším přizpůsobením je způsob dýchání. Mimo běžného
dýchání žábrami využívá lezec rovněž silně prokrvenou sliz-

nici tlamy a jícnu a kutánní respiraci (tj. dýchání prokrvenou
pokožkou těla i hlavy). Při pobytu na souši uzavře žaberní

štěrbinu membránou a uchovává v tlamce se vzduchem i vo-
du, kterou po čase mění za čistou (někdy po předchozím

„vyplivnutí“ původní). Velikost ústní dutiny odpovídá potře-
bě dýchání a např. u Ps. schlosseri tvoří 16 % objemu těla

(na rozdíl od jiných hlaváčovitých nevyužívajících tento způ-
sob dýchání, kde ústní dutina činí 2–6 % objemu těla [2])

a při pohledu shora je hlava velmi výrazná (viz obr.) a tvoří
přes 25 % délky těla.

Přestože je samotný způsob „dýchání“ atmosférického
kyslíku jednodušší a méně účinný než např. labyrint u čeledí
lezounovití (Anabantidae) či guramovití (Osphronemidae),
je ve svém komplexu žábra + epitel sliznic + respirace po-
vrchem těla a hlavy plně vyhovující pro dlouhodobý pobyt na
souši. Pro zachování funkce přenosu plynů přes povrch těla
je nezbytné zachovávat jej trvale vlhký, což ryby zajišťují
krátkým skokem do vody, broděním v místě s nízkou hladi-
nou či charakteristickým převalováním na mokrém místě.

Přizpůsobení obojživelnému způsobu života zahrnuje řa-
du dalších odchylek od běžné fyziologie ryb. A to jak v oblasti
metabolismu dusíkatých látek (i když k jejich vylučování do-
chází stejně tak zejména formou amoniových iontů převáž-
ně žábry), osmoregulace nezbytné pro tyto euryhalinní ryby
v prostředí trvalé změny salinity při neustálých přílivech
a odlivech, či termoregulace, popř. polykání potravy na souši. 

Romnožování

Stejně jako adaptace a chování těchto ryb je výjimečný
i jejich způsob rozmnožování. Zatím se rozmnožení v zajetí
nepodařilo, i když studie v posledních 10–20 letech odhalily
mnohé. Podle studie na Ps. modestus [3] i sledování dalších
druhů lezců [4], [5], kde je chování velmi podobné, ke tření
dochází v hnízdech ve vybudovaných norách v blátě v oblasti
zaplavované přílivem. Jelikož v tomto prostřední je minimum
kyslíku, musí sameček nanosit v tlamce vzduch do třecí ko-
mory, kde po nalákání samičky dojde k nakladení jiker na
stěny a strop dutiny a jejich oplodnění. Jikry se celou dobu
vyvíjejí nad vodní hladinou na stěnách hnízda. Sameček poté
asi týden pečuje o nakladené jikry, zejména trvalým zásobo-
váním kyslíkem, který neustále v tlamce přináší. Po dokonče-
ní vývoje jiker (za 6–7 dnů) indukuje vykulení tím, že po za-
plavení ústí nory přílivem odčerpává vzduch z hnízda. Když

Výrazná hlava při pohledu shora.

Silné prsní ploutve.

Drobné poranění samičky Pn. septemradiatus mezi

břišními ploutvemi. Jejich srůstem vzniká podobně jako

u jiných hlaváčovitých ryb přísavný terčík, sloužící

k přichycení k podkladu.

dojde k zaplavení jiker, nedostatek kyslíku vyvolá líhnutí.
Larvy opouští noru do volné vody. Péče samečka je nezbytná
– pokud není hladina kyslíku samečkem v průběhu vývoje
udržovaná na dostatečné úrovni, dochází do dvou dnů k odu-
mření jiker. Stejně tak pokud nejsou jikry odčerpáním vzdu-
chu vystaveny nedostatku kyslíku, nedochází k jejich úspěš-
nému vykulení.
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Dostupnost

Zájemce o chov těchto zajímavých ryb asi nepotěším sdě-

lením, že jsou nejen u nás – pravděpodobně z důvodu nízké

prodejnosti – omezeně dostupné. Mezi občas nabízené druhy

patří hlavně masožraví zástupci rodů Periophthalmus a Peri-

ophthalmodon. Zřídka bývá nabízen i druh Boleophthalmus

boddarti, který se v přírodě živí nárůstem organické hmoty

(mikroskopických řas apod.) na substrátu. 

Stejně jako u jiných druhů ryb jsou lezci často nabízeni

pod obchodními jmény či nesprávně druhově určeni.

Nejčastěji nabízený druh Periophthalmus barbarus (lezec

obojživelný) není vzhledem k velikosti v dospělosti a vysoké

agresivitě vhodný pro chov ve skupině, pokud chovatel nedis-

ponuje dostatečně velkým akváriem. Vhodnou nádrž pro sku-

pinku 4 ks lze shlédnout zde: [6], [7]. 

Své první lezce jsem před několika lety pořídil ve velko-

obchodu po ročním shánění pod názvem Periophthalmus

sp. (jež jsem následně určil jako Periophthalmodon septem-

radiatus). Poté, co přerostli mé možnosti (a přenechal jsem

je zájemci, který jim mohl poskytnout dostatečný prostor),

jsem sháněl drobnější druh. Teprve po téměř dvou letech

jsem loni sehnal Ps. novemradiatus u importéra v severním

Německu.

Ps. novemradiatus.

Zařízení nádrže

Pro chov vyžadují lezci specificky zařízenou nádrž, v níž

bude souš tvořit významnou část plochy akvária – či spíše

akvaterária – vzhledem ke skutečnosti, že ryby většinu času

tráví na souši, kde také přijímají potravu. Je vhodné vytvořit

členitější část s vystouplými kameny a větvemi, na kterých

lezci zaujímají místa a pozorují okolí.

Bazének je dostatečný s vodním sloupcem do patnácti cm.

Bez ohledu na relativní odolnost ryb doporučuji dostateč-

ně dimenzovanou filtraci bez toho, aby bylo vytvořeno silné

proudění, které těmto rybám nevyhovuje. Jelikož se jedná

o ryby z tropické či subtropické oblasti, je nezbytné zajistit

topítkem dostatečně vysokou teplotu 26–30 °C vody i vzdu-

chu nad ní. Podle údajů v literatuře přestávají přijímat při

teplotě 22 °C a nižší potravu, chřadnou a v krátké době hy-

nou. Topítko, je-li umístěno v prostoru nádrže přístupném

rybám, je nutné pečlivě odizolovat, tj. opatřit vhodným kry-

tem. Pokud by si ho vybraly jako místo k odpočinku, mohlo

by dojít k popálení ryb. (Sám ho mám oddělené od prostoru

pro ryby v části filtru v rohu nádrže.) 

Vzhledem k potřebě zajistit vysokou teplotu jak vody,

tak i vzduchu o vysoké vlhkosti (min 70–80 %), doporučuji

pečlivé zajištění krycími skly. Lezci nejen velmi dobře skáčou,

ale za pomoci břišních ploutví také zdatně šplhají (a mini-

málně Ps. novemradiatus i po hladkých kolmých plochách),

a je tedy třeba bránit jejich úniku z akvária. Vysoká vlhkost

pochopitelně vede ke kondenzaci na skle zevnitř, což řeším

trvale umístěnými stěrkami a setřením kapek ze skel v pří-

padě potřeby. Lezci si tomuto pohybu stěrky přivyknou na-

tolik, že je časem neplaší, a naopak ani neuhnou z prostoru

u skla při stírání kondenzátu. Je potřeba je popošťouchnout.

Ps. novemradiatus až v horní části paludária.

Ps. novemradiatus hlavou dolů.
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Někteří chovatelé využívají – ve snaze přiblížit se co nej-
více přírodnímu prostředí – jako substrát bahno. Pro mne,
vzhledem k tomu, že je chovám v bytě, nepřipadá tato vari-
anta v úvahu. Za vhodnější považuji uspořádání specificky
vytvořené nádrže. Velmi zdařilé s prezentací postupu výroby
jsou například tyto nádrže: [6] a [7] určená pro Ps. barbarus,
[8] pro Pn. septemradiatus či Ps. novemradiatus a [9], [10]
a [11] pro Pn. septemradiatus. Možné je i využití vyšší vrstvy
písku, i když zde mám pochybnosti při dlouhodobém chovu
a tvorbě míst s anaerobním rozkladem organického odpadu…

Sám upřednostňuji využití vhodných materiálů (břidlice,
kameny, skořápky kokosu a větve), postavených na stabilních
kamenech, či předmětů z lehkých materiálů (polystyren), plo-
voucích na hladině a doplněných o vhodně tvarované kořeny
vyčnívající nad hladinu.

Ps. novemradiatus.

Pn. septemradiatus.

Voda

Voda v nádrži by měla být každopádně brakická a salinita
by měla ideálně odpovídat místům výskytu chovaného druhu
v přírodě, i když kolísání salinity nečiní lezcům problémy.
Např. u druhu Pn. septemradiatus, který žije spíše v močá-
lech a na březích řek a potoků dále od pobřeží, kam se bra-
kická voda dostává pouze při vrcholícím přílivu a po odlivu

zůstává v loužích, je dostatečná SG (viz níže) nižší do 1,002
či 1,003. U druhů žijících u ústí řek bude přirozenější vyšší
SG 1,005–1,015.

Zde bych upozornil na chybu, kdy si akvaristé pletou hus-
totu (pro nás starší měrnou hmotnost), v literatuře označo-
vanou SG (specific gravity, kde čistá destilovaná voda má
1,000 a mořská přibližně 1,025 – veličina je bezjednotková,
protože vyjadřuje relativní hustotu vůči čisté vodě) a salinitu,

tedy procento rozpuštěných solí, kde má čistá voda 0 %,
běžná sladkovodní od méně než 0,1 do 0,5 % (do 5 promile,
v anglicky psané literatuře ppt), brakická 0,5–3 % (5–30 pro-
mile) a mořská 3–5 % (30–50 promile), běžně 3,5 % solí roz-
puštěných v daném množství vody (tedy 35 gramů v 1 litru).
Pro změření můžeme využít hustoměr či refraktometr.

Pro přípravu brakické vody je samozřejmě nutné použít
speciální sůl pro mořskou akvaristiku a nikoli sůl kuchyň-
skou, pro úpravny vod či posypovou. Brakickou vodu pro
výměnu je třeba nachystat vždy pečlivým rozmícháním ve
vhodné nádobě předem a teprve po dokonalém rozpuštění
nalít do akvária – sůl nikdy nesypeme přímo do akvária!

V případě potřeby použití nějakého přípravku na úpravu
vody nebo léčiva je nutné se vždy přesvědčit, zda je určen také
pro mořskou vodu.

Rostliny

Stejně, jako je tomu u akvárií klasicky sladkovodních, při-

spívají k estetickému vzhledu a stabilitě nádrže živé rostliny.
Z běžných akvarijních rostlin se najde řada rodů a druhů,

které jsou schopny tolerovat mírně brakickou vodu do SG
1,003. Např. Aegagropila linnaei, Aponogeton crispus, Anu-

bias barteri, Bacopa monnieri, Cabomba, Cerathophyllum

demersum, Ceratopteris, Cryptocoryne ciliata, C. pontederii-

folia, C. wendtii, Crinum, Egeria, Elodea, Eleocharis, Helan-

thium tenellum, Hygrophila polysperma, Lilaeopsis, Micro-

sorum pteropus, Myriophyllum, Sagittaria, Samolus, Vallis-

neria, Taxiphyllum, dále plovoucí Lemna, Salvinia či Riccia

fluitans. Některé z nich snášejí i vyšší salinitu.
Pochopitelně je potřeba vyzkoušet podle konkrétních pod-

mínek v nádrži, jakým rostlinám se bude dařit. Úspěchu jistě
napomůže jejich pozvolné přivykání a postupné zvyšování

salinity po řadu týdnů až na konečnou úroveň.
Já jsem dosud vyzkoušel Microsorum pteropus, kterému

se v nižší salinitě dařilo dobře, ale u vyšší stagnoval. Dále pak
mech Taxiphyllum. Anubias barteri prosperoval pod hladi-
nou, listy vynořené nad hladinu v krátké době odešly. Nad
hladinou jsem pěstoval na pozadí také Ficus pumila – ten
snášel dobře SG do 1,003, po zvýšení na SG 1,005 odumřel.
Velmi dobře se i při této vyšší hustotě daří růžkatci Cerato-

phyllum demersum a mangrove. Jak dříve použitá Rhizo-

phora mangle při nižší salinitě, tak nyní při vyšší společně
s Bruguiera sexangula rostou v brakické vodě velmi dobře.
Vzhledem k tomu, že se jedná a vysoké keře či stromy, je nutné
jejich růst v kryté nádrži upravit zastřihnutím, které kořenov-
ník R. mangle příliš dobře nesnáší – na rozdíl od B. sexan-

gula, která ochotně po zastřihnutí větví.
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Krmivo

Nejčastěji nabízené druhy rodů Periophthalmus a Peri-

ophthalmodon přijímají bez problémů běžně dostupná živá

(patentky, nitěnky, artemii, komáří larvy, mouchy, malí cvrčci

aj.) i mražená krmiva (patentka, černý komár, artemie, daf-

nie, krill, gammarus aj.). V případě nouze je možné použít

i kvalitní vlhčená krmiva pro masožravce vhodné velikosti

(pro větší druh lezce jsem odzkoušel Hikari Carnivore Pellets,

u menšího pak drobnější granule, určené pro terčovce: Hikari

Discus Bio Gold a Sera Discus Granulat). 

Krmivo je třeba podávat vždy na vhodnou plochu na souši

a rozděleně na více míst. I když se ryby na krmivo vrhají

rychle, samotné polykání trvá delší dobu.

Vhodní spoluobyvatelé nádrže s lezci

Zájemce o chov těchto netradičních rybek bude zajímat

i případná možnost vhodných společníků pro brakická akvá-

ria. Jejich výběr se pochopitelně řídí stejnými zásadami jako

u sladkovodních akvárií a závisí zejména na chovaných dru-

zích, velikosti a vybavení nádrže. Při výběru je zapotřebí brát

ohled na to, že drobné druhy ryb u hladiny budou lezci pova-

žovat za kořist a budou na ně útočit, v případě znatelně větší

ryby by se naopak mohli stresovat a obávat smočit ve vodě.

U menších akvárií s objemem vody do 50 litrů lze doporu-

čit například hlavačky z rodu Brachygobius, u nádrží s větším

objemem nad 50 l jsou vhodnými druhy živorodky rodu Poe-

cilia (latipinna, sphenops, velifera), hlaváč sundský (Stigma-

togobius sadanundio), okouníček sklovitý (Pseudambassis

ranga), u velkých s objemem vody nad 125 litrů pak i skvrni-

vec žlutý (Etroplus maculatus), různé druhy gavúnků jako

např. gavúnek celebeský (Marosatherina ladigesi) či neagre-

sivní čtverzubec malé velikosti.

Často se diskutuje otázka soužití s kraby. Jelikož tvoří

v přírodě krabi malé velikosti běžnou složku jejich potravy,

obával bych se o kraba po svleku. Krabi velké velikosti by pak

naopak mohli považovat za kořist menší lezce. Existují však

doporučení [12[, že s malým druhem P. novemradiatus mohou

být chováni mangrovoví krabi, krabi houslisti či poustevníčci

– ti samozřejmě za předpokladu zajištění jejich potřeb (po-

zvolný svah na souš či zajištění vhodných volných ulit plžů).

Soužití s krevetkami jsem úmyslně nezkoušel, ale při přizpů-

sobování rostlinek na brakickou vodu v nádrži zůstala jedna

samička "Red Cherry" a občas jsem ji zahlédl i po třech měsí-

cích soužití s lezci. Takže by mohly být druhy krevet snášející

brakickou vodu také oživením nádrže (s vědomím, že mohou

představovat obohacení jídelníčku ryb).

Doporučit lze rovněž doplnění o plže [12], [13], jež jsou

okrasou nádrže a pomáhají likvidovat např. nárůst řas. Vyšší
stupeň salinity snáší řada plžů, kteří se v přírodě vyskytují

běžně v brakických vodách. Například se jedná o piskořky
Melanoides tuberculatus a zástupce rodů Neritina, Neripte-

ron, Vittina, Clithon, Septaria a řadu jiných. V mé nádrži
dobře prosperují mimo piskořek i dva plži Neritina zebra

a dva Clithon corona, kterým občas pod hladinu vložím řasou

porostlé kameny či kokosové skořápky. Dokáží je v krátké
době krásně obrat do čista. Podle stop nad hladinou je zřej-

mé, že se chodí neritiny krmit řasovými porosty na břidlici
i vysoko nad vodou, což by mohl být důvod jejich občasného

„útěku“ z nádrží některých chovatelů – pravděpodobně je toto
chování běžné i na břehu při odlivu v místě přirozeného

výskytu…

Druhy dostupné v nabídkách

Jak jsem zmiňoval již dříve, nepatří lezci mezi běžný sor-

timent akvaristik. Občas jsou k nalezení v nabídkách velkoob-

chodů. V nabídkách tuzemských a blízce evropských (zejména

německých) distributorů jsem v posledních letech nalezl ná-

sledující občas dovážené druhy (jak uvádí s popisem druhů

i Gianluca Polgar [14]):

Periophthalmus barbarus (Linnaeus, 1796) 

Synonyma: Gobius barbarus, Gobius koelreuteri, Perioph-

thalmus papilio, Periophthalmus erythronemus, Periophthal-

mus gabonicus

Obchodní názvy: Atlantic Mudskipper, West African Mud-

skipper

Maximální zaznamenaná velikost: 250 mm SL

Rozlišení pohlaví: Není známo.

Zbarvení: Základní tmavě hnědé až šedavé na hlavě, hřbetu

a bocích, na břišní straně bělavé; zářivě modré skvrnky na

bocích, které jsou větší a četnější na rypci, bocích hlavy a ža-

berním víčku; několik černých až tmavě hnědých nepra-

videlných sedlových diagonálních pruhů, občas viditelných

na hřbetu.

Ploutve: První hřbetní ploutev je tmavě hnědá, s černým

až modrým pásem pod okrajem, obloženým úzkým bělavým

modrým pruhem a úzkým transparentním krajem, v někte-

rých vzorcích až černým. Druhá hřbetní ploutev hnědá, se stře-

dovým černým pruhem doprovázeným dvěma bílými pruhy

a hnědým okrajem. Ocasní ploutve nahnědlé, s řadou tmavě

hnědých skvrnek podél paprsků v některých vzorcích; řitní

ploutev od bělavé až nahnědlé s nažloutlým nádechem; břiš-

ní ploutve tmavě hnědé na hřbetní straně; prsní ploutve

našedlé.

Břišní ploutve jsou naprosto odděleny.

Výskyt: Ps. barbarus je jediným lezcem, který se vyskytuje

na atlantickém pobřeží Afriky od Maroka po Angolu. Pokud

dovoz ryb přichází z tohoto regionu, jde vždy o tento druh.

Jeho výskyt je registrován i na západním pobřeží Afriky.

Poznámka: Jedná se o relativně velký a agresivní druh,

který by měl být chován v menších nádržích jednotlivě.

V Nigérii jeho strava zřejmě zahrnuje v období sucha i řasy.

V tomto regionu se vyskytuje v porostech mangrove a palmy

Nypa fruticans. Byl zařazen na seznam ohrožených druhů

vzhledem k vysoké úrovni zhoršování životního prostředí

v této oblasti.

           34           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz ryby

Ps. barbarus. (Foto: Roman Rak)

Ps. barbarus. (Foto: Roman Rak)
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Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822)

Synonyma: Gobius tredecemradiatus, Gobius septemradi-

atus, Periophthalmodon tredecemradiatus, Periophthalmus

borneensis

Obchodní názvy:  Periophthalmus sp., Periophthalmus sp.

Vietnam
Maximální velikost: publikovaná 100 mm SL, dle vlastní

zkušenosti přerůstá 120 mm SL (kdy jsem je přenechal jiné-
mu chovateli) tuto skutečnost potvrzuje i údaj zde: [15]

Rozlišení pohlaví: Samičky mají silně zakrslou a průhled-
nou první hřbetní ploutev, samečci mají obě výrazně vyvinuté

a zbarvené, při vztyčení se překryjí v souvislou plochu.
Zbarvení: Základní je zelenavě hnědé, ve hřbetní části tmav-

ší, břicho bělavé; občas (zejména u excitovaných) jsou vidi-
telné nepravidelné tmavé příčné pruhy s nepravidelnými teč-

kami; tmavě červené či zářivě modré barvy na rypci, skřelích
a bocích.

Pn. septemradiatus, imponující dominantní sameček.

Sameček – na hřbetní části je viditelné protažení prvního

paprsku položené 1. hřbetní ploutve (= D1).

S uloveným cvrčkem.

Ploutve: První hřbetní ploutev je u samečků tmavě hnědá

u báze a přechází v tmavou s modrými skvrnami a modrým
a červeným pruhem u okraje ploutve, s výrazně protaženým

prvním paprskem první hřbetní ploutve; druhá hřbetní plou-
tev je zbarvena obdobně; prsní ploutve béžově šedavé s červe-

nými a modrými skvrnami; ocasní ploutev nahnědlá s řadou
tmavých skvrn. Samičky mají první hřbetní ploutev

průhlednou a silně zakrslou až zbytkovou, druhou hřbetní
ploutev podstatně méně zabarvenou až transparentní se skvr-

nami vytvářejícími podélné proužky. Mezi paprsky silných
prsních ploutví jsou modré proužky.

Břišní ploutve, které jsou u lezců výrazným druhově urču-
jícím znakem od úplně srostlých po zcela oddělené, jsou

u tohoto druhu kompletně oddělené.
Výskyt: východní Indie, Myanmar a jihovýchodní Asie.

Často je dovážen z Vietnamu.
Poznámka: Je to pravděpodobně jeden z nejvíce sucho-

zemských druhů, žijící převážně v téměř čistě sladké vodě
vzdálené od pobřeží a biotop je zasahován jen vrcholícím

přílivem. Je to jeden z mála lezců, kteří unikají při hrozícím
nebezpečí po zemi a do vody se skrývají až v nouzi nejvyšší.

Díky ochrannému zbarvení – pokud není v pohybu – je téměř
neviditelný na lesní půdě. V Malajsii je Pn. septemradiatus

pravděpodobně vzácný, možná v důsledku zničení mangro-
vových lesů a bažin jakožto přirozeného biotopu. Pro zájemce

o chov je k dispozici podrobnější popis k tomuto druhu: [16].

Samičky mají D1 tak maličké, že téměř nejsou vidět

(zde zakrnělá D1 splývá s odrazem světla na okraji misky

před zřetelně vztyčenou D2).

Imponování samců.
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Periophthalmus novemradiatus (Hamilton, 1822) 

Synonyma: Gobius novemradiatus, Periophthalmus pearsei

Obchodní názvy: Indian Mudskipper, Dwarf Indian Mud-

skipper, Pearse´s Mudskipper
Maximální v přírodě zaznamenaná velikost: 51 mm SL.

Stejně jako u druhu Ps. septemradiatus bude v akváriu dosa-
hovat větší délky, než je výše uvedená a zaznamenaná z po-

zorování ve volné přírodě. Největší chovaní jedinci z mé
skupinky už tuto délku přesáhli.

Rozlišení pohlaví: První paprsek první hřbetní ploutve je
u samečků velmi protáhlý a dosahuje při složení ploutve až

druhé hřbetní ploutve. U mnou chované skupinky mají samci
rovněž zřetelněji načervenalé zbarvení prvního paprsku prs-

ních ploutví, který je i o něco silnější než u samiček (zbarvení
může ovlivňovat časté přikrmování naupliemi artemií).

Zbarvení: Základní barva těla dorsálně a příčně šedé až
světle hnědé, na břišní straně bělavé; bílé skvrnky či proužky

jsou rozptýlené na bocích, častější jsou na žaberních víčkách
a po stranách hlavy, proložené s menšími tmavými tečkami

na bocích; skvrnky na lících jsou i světle modré; občas, zej-
ména při rozrušení se objevuje 5–8 diagonálních, nepravi-

delných sedlových tmavě hnědé pruhů, které mohou být vidi-
telné na hřbetu.

Ps. novemradiatus, v popředí sameček, za ním samička.

Ploutve: První hřbetní ploutev je ohraničena bílým okrajem,

vínově červená mezi prvními 5–7 paprsky, s občasnými hně-
dými skvrnkami rozptýlených v zadní našedlé části s bílými

skvrnami paralelně s paprsky, které nejsou pigmentované;
druhá hřbetní ploutev našedle průsvitná s bílým okrajem,

se silným tmavě šedým pruhem a středovým tmavým pruhem
a tmavě šedými skvrnami; ocasní a prsních ploutve mohou

být tmavé podél paprsků. Břišní ploutve dorzálně pigmento-
vané a se světlým okrajem.

Břišní ploutve jsou srostlé pomocí bazální membrány po
více než polovinu délky vnitřních paprsků.

Výskyt: v Bengálském zálivu, od východní Indie do jižního
Thajska, kde se mohou vyskytnout sympatricky s Perioph-

thalmus variabilis. Tento druh byl nalezen vždy nedaleko od
pobřeží až po bahnité břehy potoků a řek zasahovaných

zřetelným přílivem. Jeho chování a ekologie jsou většinou
neznámé.

Poznámka: Vzhledem k malé velikosti a relativně nízké
agresivitě jej považuji za nejvhodnější druh pro běžného

chovatele s omezenými prostorovými možnostmi. Ve vhodně
zařízeném stolitrovém akváriu o standardním půdorysu

80 x 30 cm lze umístit skupinku 6–8 kusů.
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Periophthalmus argentilineatus Valenciennes, 1837

Synonyma: Euchoristopus kalolo regius, Periophthalmus

dipus, Periophthalmus sobrinus, Periophthalmus vulgaris

Obchodní názvy: Silver-lined Mudskipper, Barred Mud-
skipper

Maximální zaznamenaná velikost: 93 mm SL
Rozlišení pohlaví: Není známo.

Zbarvení: Základní hnědavé až tmavě šedé na hřbetu a na
bocích, na břišní straně bělavé; četné malé bílé skvrny na lí-

cích, žaberním víčku a po stranách těla; stříbřité svislé pruhy
na bocích, ventrálně více zřejmé; může se objevit i 3–8 nepra-

videlných tmavých pruhů.
Ploutve: První hřbetní ploutev s načervenale hnědou základ-

ní barvou, s širokým černým až tmavě hnědým pruhem pod
světlým až průhledným okrajem, s mnoha malými bílými

tečkami pod ním; druhá hřbetní ploutev je zbarvena obdobně
se světlým až oranžovým okrajem, pod nímž je tmavý pruh

a na světlejší bázi ploutve nad hřbetem jsou bílé tečky; ocasní
ploutev nahnědlá, s řadou hnědých skvrn podél paprsků.

Břišní ploutve jsou kompletně odděleny.
Výskyt: Je nejrozšířenějším a nejpočetnějším druhem lezce,

v současné době známý z východní Afriky a dále na východ
do celé Indopacifické oblasti, ostrovy Samoa a Tonga, jižní

Japonsko a východní Austrálie.
Poznámka: Tento druh je zvláště populární v jižním Ja-

ponsku. Je možné jej nalézt při odlivu nedaleko vody, často
v blízkosti mangrovových porostů, ale prý je velmi přizpů-

sobivým druhem a různé populace se nacházejí v různých
podmínkách prostředí. Velmi teritoriální druh, často bývá

pozorováno agresivní chování. Nory mají typicky dva hlavní
věžovité otvory. Živí se drobnými bezobratlými. 

Podle Polgara [14] byly nabízeny i druhy Periophthalmus

gracilis a Periophthalmus variabilis. V posledních několika

letech jsem na tyto druhy však v nabídkách a cenících tuzem-
ských a středoevropských distributorů, které jsem prohledá-

val, nenarazil.

Hlubší podrobnosti či kompletní výpis a popis rodů a jed-
notlivých druhů lezců uvádí na svých stránkách [17] vědecký

specialista na lezce Gianluca Polgar, kterému tímto děkuji
za svolení k prezentaci jeho fotografií biotopu. Za poskytnuté

fotografie biotopu a druhu Ps. barbarus děkuji rovněž Roma-
novi Rakovi a za snímky z Bornea Miloslavu Peškovi.

Odkazy:
[1] www.mudskipper.it/SysEvol.html

[2] Aguilar, N. M., Ishimatsu, A., Ogawa, K. & Khoo, K. H. (2000):

Aerial ventilatory responses of the mudskipper, Periophthalmodon

schlosseri, to altered aerial and aquatic respiratory gas concentra-

tions. Comp. Biochem. Physiol. 127A, p. 285-292.

[3] Ishimatsu, A., Yoshida, Y., Itoki, N., Takeda, T., Lee, J.J. &  Gra-

ham, J.B. (2007): Mudskippers brood their eggs in air but submerge

them for hatching. Journal of Experimental Biology, 210: 3946-3954.

[4] Kobayashi, T., Dotsu, Y. & Takita, T. (1971): Nest and nesting

behavior of the mud skipper, Periophthalmus cantonensis in Ariake

Sound. Bull. Fac. Fish. Nagasaki Univ. 32: 27-40.

[5] www.springerlink.com/content/2175204766686gq5/fulltext.pdf -

eggs deposition P. schlosseri

[6] http://schlammspringer.npage.de/auaterrarium-1997.html

[7] http://schlammspringer.npage.de/aquaterrarium-2011.html

[8] http://schlammspringer.npage.de/aquaterrarium-2014.html

[9] www.monsterfishkeepers.com/forums/showthread.php?410444-

Mudskipper-paludarium-an-alternative-solution

[10] https://lh4.googleusercontent.com/_6_StfLAs1LI/TJuiFvVeEM

I/AAAAAAAAAM0/7mY0xixliIQ/s800/DSC08553.JPG

[11] www.youtube.com/watch?v=m9LNrbVcpe4

[12] http://schlammspringer.npage.de/vergesellschaftung.html

[13] brackishfaq.webspace.virginmedia.com/Projects/FAQ/8b.html

[14] Polgar, G.: Mudskippers: An Introduction For Aquarists.

www.wetwebmedia.com/ca/volume_7/volume_7_1/mudskippers.html

[15] http://placetogo.to/periophthalmodon_septemradiatus_vietna

mesischer_s.html

[16] http://www.akvarista.cz/web/atlas/detail/?id=242

[17] www.mudskipper.it 

[18] http://ocw.unu.edu/international-network-on-water-

environment-and-health/unu-inweh-course-1-

mangroves/Mudskippers.pdf - klíč k určení jednotlivých druhů lezců
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Mangrovníkové biotopyMangrovníkové biotopy
(nejen) lezců(nejen) lezců
Roman Rak

Při pobřeží moří a oceánů mezi obratníkem Raka a Kozo-

roha se můžeme setkat s jedinečným biotopem, který vytvá-

řejí nízké mangrovníkové keře, dosahující výšky 2–4 metrů.

Je to oblast táhnoucí se i stovky kilometrů při pobřeží a zasa-

hující až desítky kilometrů do vnitrozemí, ze kterého do moře

vtékají malé a větší říčky. Dochází zde ke směšování sladké

a slané vody (jde tedy o oblast brakických vod). Půda je zde

písčito-bahnitá až bahnitá s nízkým obsahem kyslíku, kte-

rému se mangrovníky dokáží dobře přizpůsobit díky svým

specifickým, velmi členitým kořenům. Při pobřeží jsou man-

grovy každodenně zalévány přílivem, takže „krajina“ se velmi

mění v průběhu několika málo hodin.

Bez místního průvodce se zde velice rychle a jednoduše

ztratíme. Orientace v nízkém, monotónním porostu, bez vy-

výšenin a výrazných orientačních bodů není nikterak jedno-

duchá. V úvahu nepřichází ani představy, že bychom se tu

mohli v hlubokém bahně např. brodit. Jediným způsobem,

jak se zde pohybovat, jsou úzké kanoe, pomocí kterých se

dostaneme malými kanály hlouběji do vnitrozemí. Díky husté

spleti kořenů a větví tady nalezneme velmi bohatou faunu.

Nesmíme zapomínat, že mangrovy jsou ledaskde domovinou

mořských krokodýlů, kteří dorůstají podstatně větších roz-

měrů než jejich vnitrokontinentální příbuzní. Ryby přitahují

ptáky číhající na větvích stromů, ti zase různé hady. Pro ev-

ropské návštěvníky je překvapením velké množství různých

druhů ledňáčků.

Mangrovy jsou krásným biotopem i pro akvaristy. I když

připojené fotografie pocházejí z pobřeží Keni (kde jsem fotil

právě jen lezce) přibližně 100 km jižně od Mombasy, mangro-

vy vypadají všude po světě velice podobně. Fotografie mohou

být nápovědou, jak vytvářet biotop pro ryby pocházející z bra-

kických vod, jako jsou např. následující (bez ohledu na domo-

vinu jejich výskytu): „čtyřoké“ Anableps spp., čtverzubci Tet-

ractenos hamiltoni, Dichotomyctere ocellatus, D. nigroviri-

dis, hlaváči Brachygobius spp., Gobioides broussonnetii, Stig-

matogobius sadanundio, lezci Periophthalmus argentilinea-

tus, P. barbarus. V akvaristických expozicích s brakickými

obyvateli nejčastěji nalezneme pilohřbetce Datnioides micro-

lepis a D. campbelli, okatce Monodactylus argenteus a M. se-

bae, okouníčka Parambassis ranga, stříkouna Toxotes jacu-

latrix, kaložrouta Scatophagus argus či asijské cichlidy rodu

Etroplus. Všechny tyto ryby jsou velmi zajímavými a neob-

vyklými skvosty pro akvaristická pozorování. 

Při tvorbě biotopní nádrže si musíme uvědomit několik

faktů. Malé rybky a potěr žijí ve velmi husté spleti kořenů

a spadaných listů, zatímco větší jedinci se pohybují v hejnech

ve volném prostoru a kořeny tvoří spíše jen „pozadí nádrže“.

Mangrovy, rostoucí hned na pobřeží, jsou zásobovány mořskou

přílivovou vodou, která je bohatá na kyslík a zároveň je velmi

chudá na dusičnany i dusitany. Salinita vody se během dne

mění. Toto mohou být i ideové pomůcky pro rozmnožování

některých ryb, pocházejících z těchto oblastí.

V popředí je vidět nízký porost mangrovů. Podle palem poznáme, že tato část území je dlouhodobě suchá a není zaplavována

přílivem. Palmy nám také ukazují, kde je již za keři suchá pevnina. V některých oblastech (zejména ústí velkých řek)

sahají mangrovníkové porosty i desítky kilometrů do vnitrozemí.
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Podle kořenů mangrovníků snadno poznáme, kam až sahá

voda v době přílivu. Často se na nich nacházejí velké kolo-

nie mangrovníkových ústřic (Crassostrea gasar). Samotné

kořeny jsou pak útočištěm pro drobné živočichy.

Bahnitá část s vystupujícími vertikálními kořeny mangrov-

níků, nazývanými pneumatofory, kterými keře dýchají.

Listy mangrovníků jsou tuhé, speciálně uzpůsobené životu

v brakické vodě. Domorodci z nich vaří čaj a používají

je  k léčení ran a křečí. Pod porostem najdeme velké

množství listů v různém stádiu rozkladu.

Krabi jsou krásně vybarvení. Často jsme svědky jejich

soubojů. V případě nebezpečí se ukryjí  do díry v bahně.

Typická lokalita mangrovníkových krabů a lezců. Pro fotografování tu jsou velmi zrádné, silně kontrastní světelné

podmínky. Bez externího blesku se zde neobejdeme, i když první pohled o této skutečnosti nesvědčí.
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Na snímku vidíme lezce, pneumatofory i díry krabů a lezců. Do takovéhoto bahýnka rozhodně nedoporučuji vstupovat,

pokud máme s sebou fototechniku v ceně desítek tisíc korun.

Periophthalmus argentilineatus. Lezce je nejjednoduší fotit vleže z loďky, kterou zakotvíme u břehu. Trpělivost a klid

se vyplatí, protože již za pár minut spatříme čilý ruch různých životních forem.
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Lezec, vpravo jsou patrny dvě krabí nory.

Pozorování lezců je velmi zábavné. Tito zvídaví tvorové chvilkami cupitají vpřed, pak se zastavují a bedlivě pozorují

své bezprostřední okolí. Dokáží lézt i po vertikálních kmenech do značných výšek.
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Suchozemští krabiSuchozemští krabi
– obrněnci na pomezí souše a vody– obrněnci na pomezí souše a vody
Jiří Patoka a Miloslav Petrýl

Velice zajímavou, a přesto v okrasných chovech dlouho

opomíjenou skupinou bezobratlých živočichů jsou desetinozí
korýši (řád Decapoda). Tento řád zahrnuje velké množství

druhů, z nichž značná část připadá na pravé kraby (infrařád
Brachyura). V současné době mezi kraby řadíme přibližně

6000 druhových taxonů. Většina trvale obývá moře, pouze
850 druhů se částečně či zcela adaptovalo na sladkovodní

prostředí a jen několik desítek z nich vystoupilo až na souš.
Na suchozemské prostředí adaptované druhy můžeme roz-

dělit na dvě skupiny – na kraby obývající přílivovou zónu
a na kraby vnitrozemské.

Do první skupiny patří především krabi houslisti rodu
Uca a velice rychle běhající plážoví sprinteři rodu Ocypode.

Tito krabi obývají specifické prostředí periodicky podléhající
dynamickým změnám, totiž přílivovou zónu na mořském po-

břeží. Jejich život by se dal zjednodušeně rozdělit na pasivní
vyčkávání uvnitř svých nor ve fázi přílivu, a naopak na hyper-

aktivní pobíhání ve fázi odlivu, kdy se tito krabi horečně snaží
v okolí nor sesbírat co nejvíce potravy, hájit své teritorium

proti ostatním krabům a zároveň unikat predátorům. Uměle
nasimulovat takto specifické prostředí není vůbec jednodu-

ché. Proto, ač zajímaví svým chováním, nemají výše popsaní
krabi z hlediska dlouhodobého chovu většího významu.

Opačná situace platí u krabů z druhé skupiny, tedy u těch
druhů, které řadíme mezi kraby vnitrozemské. Podle míry

adaptace na suchozemské prostředí dělíme tuto skupinu
dále na kraby semi-terestrické, kteří se vyznačují obojživel-

ným způsobem života, a kraby terestrické, tedy suchozemské.
Je ovšem třeba poznamenat, že pevné hranice mezi oběma

skupinami neexistují a toto dělení je do jisté míry zavádějící,
protože alespoň v rané fázi vývoje musejí všichni krabi žít

akvatickým způsobem života. Vnitrozemské kraby nelze
označit ani za sladkovodní, jelikož naprostá většina z nich

vyžaduje pro vývoj svých larev mořské prostředí. V období
reprodukce proto podnikají hromadné migrace na mořské

pobřeží, kde pak gravidní samice vstupují do vody a vypou-
štějí larvy. 

Existuje tedy nějaký znak, podle kterého lze tuto skupinu
jednoznačně charakterizovat? Ano, existuje. Je jím odlišný

způsob dýchání. Oproti vodním druhům se totiž terestričtí
i semi-terestričtí krabi adaptovali na příjem vzdušného kyslí-

ku. Jejich žábry postupně zakrněly, a to do té míry, že při dlou-
hodobém ponoření pod vodu nezvládnou pokrýt spotřebu

kyslíku a krab se utopí či lépe řečeno udusí.

V dalším textu se již budeme z hlediska chovatelského

zaobírat pouze vnitrozemskými kraby, a proto je budeme pro
zjednodušení označovat jen jako „kraby“. 

Kde kraby chovat?
Chovnou nádrž je možné zařídit jako paludárium, tedy

např. dvě třetiny souše a jednu třetinu vody. Souš musí být

zabezpečená proti sesuvům, protože krabi obecně rádi hrabou
a brzy by substrát nahrnuli do vody. Jako vhodné opatření

se jeví kolmo vůči dnu vlepené skleněné desky nebo ploché
kameny, které i přes snahu dotyčného kraba udrží většinu

substrátu na požadovaném místě. Souš musí být vytvořena
ze substrátu, který dobře absorbuje vlhkost. Tím může být

rašelina smíchaná s pískem nebo kokosová drť zvaná lignocel.
Nevhodná jsou dlouhá kokosová vlákna, protože se mohou

krabům zapíchnout pod krunýř do žaberní dutiny a způsobit
jim zdravotní komplikace. Pokud je chován hrabavý druh,

měla by být vrstva substrátu tak vysoká, aby mohl tuto svoji
přirozenost projevit. 

Teplota vody musí být podobná jako teplota vzduchu, pro
kontrolu by tedy měl být v paludáriu jeden teploměr pono-

řený v bazénku a druhý umístěný nad hladinou. K vyhřívání
souše postačí 15–25W žárovka zavěšená v krytu z květináče

a některé druhy se dokonce obejdou i bez vytápění. Hlavně
v chovech tropických druhů je důležitá vyšší vzdušná vlhkost

(přes 80 %), proto by paludárium pro kontrolu mělo být vy-
bavené i vlhkoměrem. Souš je nutné pravidelně rosit, ale je

lepší nechávat jeden kout sušší, aby si krabi mohli sami
vybrat tak vlhké prostředí, jaké jim zrovna vyhovuje. 

Kvůli velkým ztrátám a kolísání teploty a vlhkosti je ne-
vhodné odvětrání skrz stropní desku paludária, jako mnohem

vhodnější se jeví odvětrání boční. Kvůli správnému růstu,
zlepšení chuti k jídlu a zabránění komplikacím při svlékání

krunýře je lepší alespoň dvě hodiny denně přisvítit zdrojem
UVB záření, a to buď ve formě speciální zářivky, nebo žárovky.

Platí zde pravidlo 1 W = 1 cm účinného dosahu záření.
Protože krabi rádi šplhají, měly by být v nádrži i různé kořeny

nebo liány, které navíc prostor rozčlení a zvětší tedy plochu,
kterou může krab aktivně využívat. Živé rostliny však pře-

devším velké druhy krabů ničí, respektive je vyhrabávají,
uštipují, případně konzumují. Z tohoto důvodu v paludáriu

najdou uplatnění zejména rychle rostoucí mechy.
Všichni po souši se pohybující krabi potřebují mít přístup

k čerstvé vodě, aby si mohli zvlhčovat povrch žaber a žaberní
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komory. Voda musí být odchlorovaná a podávaná v podobné
teplotě, jaká je uvnitř chovného zařízení. Většina druhů v pří-

rodě vyhledává sladkou i slanou vodu. Pokud není součástí
chovného zařízení přímo nádrž s vodou, postačí některým

krabům (např. zástupcům rodů Gecarcinus a Cardisoma) jen
vodou naplněné misky. Jelikož většina krabů svléká krunýř

ve vodě, měla by být miska hluboká tak, aby se krab mohl celý
ponořit. V každém případě musí být z misek snadný výstup

na souš, aby nedošlo k utopení kraba při trvalém ponoření.
Takové misky lze běžně zakoupit v obchodech pro teraristy,

případně stačí do misky vložit nějakou dekoraci, např. kořen
či vhodný kámen, po kterém může krab bez problému vylézt. 

Pro přípravu imitace mořské vody se používá speciální sůl
pro mořská akvária, kterou tvoří směs nezbytných iontů. Soli,

které se prodávají jako desinfekce pro akvarijní ryby, se pro
její přípravu nehodí, protože jsou oproti mořské vodě ochuze-

né o různé složky. Vyloženě nevhodný je chlorid sodný (ku-
chyňská sůl). Pro většinu krabů je optimální stejný směšovací

poměr sladké vody a soli jako pro mořská akvária. Pokud ma-
jí krabi k dispozici samostatně sladkou i slanou vodu, budou

si sami regulovat potřebný příjem soli. Pro semi-terestrické
druhy, které vyžadují větší množství vody v nádrži (např. rod

Perisesarma), může být souš tvořena jen malými ostrůvky
z kořenů a kamenů vyčnívajících nad hladinu či ukotvený-

mi kusy korkové kůry. Tyto druhy si zpravidla vystačí jen se
sladkou vodou.

Aby se krab cítil v paludáriu dobře a nebyl zbytečně stre-
sován, musí mít k dispozici dostatek úkrytů, které mohou

tvořit například kořeny a kameny, skořápky od kokosových
ořechů nebo keramické květináče. Úkrytů musí být více než

chovaných krabů, jinak bude kvůli nim docházet k soubojům.

Krabi mají až překvapivou sílu, proto se vyplatí dvířka
paludária pořádně zabezpečit proti otevření, případně rovnou

zamknout, protože větší jedinci dokážou sklo bez větších
obtíží odsunout. Pokud krab z chovné nádrže uprchne, mů-

že být problém s jeho nalezením. Přes den se nejspíš bude
skrývat v mezerách mezi nábytkem a vůbec se bude všemožně

snažit, aby nebyl objeven a odchycen. Nutno podotknout,
že krabi jsou v tomto směru značně vynalézaví a i větším

jedincům se často podaří prostě „zmizet“. V takovém případě
není třeba začít s přestavbou celého bytu, místo toho postačí

za tmy umístit doprostřed místnosti plochou misku s vodou.
Krab bude vodou přitahován, opustí úkryt a průměrně obrat-

ný chovatel jej relativně snadno polapí. Jiná situace ovšem
nastává, pokud se krab dostane do vlhkého prostředí. Před ně-

kolika lety utekli krabi Cardisoma armatum z nádrže v jed-
nom pražském velkoobchodu s akvarijními živočichy a ukryli

se do trubek zabudovaných v podlaze, do kterých se vypou-
štěla voda z akvárií. Živili se rybami, které občas z nádrží

vyskočily, a zdálo se, že poměrně prosperují. Jednalo se o vět-
ší jedince, kteří se při vsunutí ruky do potrubí zuřivě bránili

klepety. Personál velkoobchodu tedy brzy zanechal marných
pokusů o odchyt a krabi zřejmě nerušeně dožili v dotyčném

potrubí. Dalším příkladem je zásah pracovníků celní správy
na ruzyňském letišti. Ti údajně ze zvědavosti otevřeli přeprav-

ní box s právě importovanými suchozemskými kraby z Ni-
gérie. Po odklopení víka se krabi okamžitě postavili na bok,

kráčivými končetinami se přitáhli za okraj boxu a hromadně
prchli. Celníci potom zkroušeně volali dovozci, aby si kraby

přijel pochytat, což se nakonec s vypětím všech sil podařilo.
Tyto dva příklady budiž tedy mementem pro začínají chova-

tele, aby nezapomínali zavírat dvířka od paludária.

Drobný krab Parathelphusa pantherina je endemitem sladkovodního jezera Matano na indonéském ostrově Sulawesi.

 (Foto: Miloslav Petrtýl)
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Suchozemští krabi Cardisoma armatum se pokoušejí uprchnout z karanténní nádrže ve velkoobchodu. (Foto: Jiří Patoka)

Čím krmit?
Krabi jsou všežraví a nejsou vůbec vybíraví. Ochotně přijí-

mají umělá tabletová a granulovaná krmiva určená jak přímo

pro korýše, tak i pro ryby. V jídelníčku by měla převažovat
rostlinná složka. Do krmné dávky je vhodné zahrnout i špe-

nát, spařené kopřivy, dubové listy, listy smetánky lékařské,
mrkev a v omezené míře i nepříliš kyselé ovoce (např. hrušky

a jablka), z živočišné složky pak především rybí filé, celé ry-
by, měkkýše, blešivce, patentky, nitěnky, žížaly a příležitost-

ně kuřecí maso a vařené vaječné bílky. V žádném případě ne-
smí být zkrmováni jiní desetinozí korýši (krevety, krabi, raci,

garnáti), jelikož by tímto způsobem mohlo dojít k zavlečení
virové infekce do chovu.

Stejně jako u jiných korýšů je růst krabů závislý na množ-
ství a složení předkládaného krmiva. Krabi tedy porostou

rychleji při vyšší frekvenci krmení a pokud bude v jejich
potravě větší podíl živočišné složky. Je ovšem třeba mít na

paměti, že bude-li chovatel takto urychlovat jejich růst, budou
častěji svlékat krunýř, dříve dospějí, ale také uhynou dříve

než krabi, kteří budou krmeni střídmě a převážně rostlinami.
Juvenilní krabi by měli být krmeni pokud možno každý den,

oproti tomu dospělí jedinci vydrží bez problémů bez potravy
několik dní až týdnů. Ochotu přijímat potravu negativně

ovlivňuje nízká teplota v chovné nádrži a při výraznějším
ochlazení krabi zcela zastavují svůj růst.

Aby měli z čeho stavět svůj krunýř, potřebují krabi při-
jímat v potravě dostatečné množství vápníku. Jeho spotřeba

roste v období před svlékáním krunýře, a minimálně v tuto
dobu by tedy měla být krabům předložena sépiová kost,

vaječné skořápky nebo drcené ulity vodních či suchozem-
ských plžů. Do potravy je také možné přidávat minerální

doplňky pro terarijní zvířata, které se dají běžně koupit v ob-
chodech s chovatelskými potřebami. Není ovšem neobvyklé,

že velcí jedinci připravující se na svlékání krunýře začnou
odmítat krmení i měsíc a půl před samotným procesem

svlékání.
Potrava se obvykle umísťuje do těžké betonové misky na

souš. Jelikož ale krab část krmení roztahá po celém paludá-
riu, je nutné nespotřebované zbytky každý den odstranit, aby

nezačaly plesnivět.
Mnoho lidí vnímá kraby a raky jako „zdravotní policii vod-

ních ekosystémů“. To je do jisté míry pravda, ovšem většina
druhů patří i mezi velice zdatné lovce. Jejich kořistí se stávají

ryby a bezobratlí živočichové včetně plžů a ostatních korýšů,
leckdy i menší jedinci vlastního druhu. Proto mají být krabi

chováni separovaně, případně ve skupinách s převahou sa-
mic. Ani menší druhy se nehodí pro společný chov s kreve-

tami, které aktivně loví, o čemž se již nejeden nezkušený
chovatel přesvědčil.
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Gravidní samice druhu Cardisoma armatum se snůškou vajíček. (Foto: Jiří Patoka)

Jaké druhy se objevují na trhu?
V České republice se prodávají především drobnější semi-

terestrické druhy, které potřebují mít v paludáriu nádrž s vo-
dou. Konkrétně se jedná o načervenale zbarvené kraby druhů
Perisesarma bidens, Pseudosesarma bocourti a Sesarmops

intermedius. Před několika lety se začali pro okrasné účely
dovážet také malí endemičtí krabi z jezer na ostrovech Jáva
a Sulawesi (Indonésie), z nichž barevností nejen krunýře, ale
i očí vynikají především zástupci rodu Geosesarma a skvrnití
krabi druhu Parathelphusa pantherina. Z velkých druhů,
které si mimo období svlékání krunýře vystačí i s menším
bazénkem nebo jen s miskou vody, se nejčastěji prodává
africký krab Cardisoma armatum. Především v dobách minu-
lých si nezodpovědní chovatelé vozili z dovolené v Bulharsku,
Rumunsku a Turecku také odchycené suchozemské kraby
rodu Potamon. Tito krabi nejsou barevně příliš atraktivní
a v současnosti z chovů takřka vymizeli.

Je možný odchov?
Jak již bylo řečeno výše, většina krabů potřebuje pro vývoj

larev mořskou vodu. Z tohoto důvodu je jejich odchov v běž-
ných nádržích nereálný. Výjimkou jsou druhy ze sladkovod-
ních jezer. Jedná se především o kraby rodu Geosesarma,
jejichž larvy prodělávají celý larvální vývoj uvnitř vajíčka
podobně jako u raků. Vylíhlá mláďata jsou plně samostatná
a bez problémů konzumují stejnou potravu jako rodiče. Před-
pokládá se, že podobně nenáročná by měla být i reprodukce
Parathelphusa pantherina. Přesto se odchov v zajetí zatím
nezdařil a nadále patří mezi výzvy spojené s chovem krabů.

Závěrem lze konstatovat, že druhová nabídka krabů na
trhu se pomalu rozšiřuje a stále více chovatelů se na tyto
netradiční živočichy zaměřuje. Chovy v zajetí v řadě případů
přinášejí unikátní možnost rozšíření našich znalostí o biolo-
gii, ekologii a etologii jednotlivých druhů. Až na výše zmíněné
a relativně snadno odchovatelné druhy pochází většina pro-
dávaných krabů z odchytu z volné přírody. Proto by měli cho-
vatelé co možná nejvíce respektovat nároky těchto živočichů,
aby zbytečně nehynuli. Nutným předpokladem úspěšného
chovu je dostatečné množství snadno dostupných informací,
které si může chovatel přečíst ještě před samotným pořízením
krabů. Doufáme, že náš článek se k těmto informacím zařadí.
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Aquascaping:Aquascaping:
Hardscape alebo základy pri tvorbeHardscape alebo základy pri tvorbe
akvakrajinky mojimi očamiakvakrajinky mojimi očami
Matúš Grelnet

Pre každého z nás je v živote inšpiráciou niečo iné. Všet-
kých nás však spája koníček, ktorým je akvaristika. Určite

sa vám už niekedy stalo, že ste zbadali obrázok akvária, ktorý
vás mimoriadne ohúril a inšpiroval. Ak ste fanúšikom prírod-

ných akvárií a aquascapingu, stačí nahliadnuť do výsledkovej
listiny ktorejkoľvek medzinárodnej súťaže týkajúcej sa aqua-

scapingu (IAPLC, EAPLC, IIAC, AGA...) a o inšpiráciu máte
postarané. Cieľom článku je ukázať, ako spraviť z „obyčajné-

ho“ akvária aquascape, ktorý bude zariadený tak, aby bol jeho
finálny stav príťažlivým obrazom prírody v našej domácnosti.

Možno sa však zamýšľate: Čo je to vlastne aquascaping?
V skratke je to forma umenia vyvinutá z akvaristiky, kde sa

snažíme replikovať krásy prírody vo svojich akváriách. Môže
to byť skalný útes, prales, lesná cestička alebo aj vodopád.

Môže sa dokonca jednať o repliku Grand Canyonu vo vašom
akváriu, fantázii sa medze nekladú. Zväčša sa však snažíme

o harmonické usporiadanie skál, koreňov, rastlín a dekorácií,
aby spolu tvorili peknú „akvakrajinku“ alebo obraz prírody.

Avšak poriadna výzva začína momentom, keď sa roz-
hodneme našu inšpiráciu pretaviť do akvária u nás doma.

Ako vytvoriť akvakrajinku, ktorá bude pekná a atraktívna,
no zároveň bude vyzerať zaujímavo a prirodzene tak, ako to

robia „profíci“?
Pekný aquascape sa vizuálne skladá z troch častí: hard-

scapu, rastlín a živočíšstva. Základom pekného aquascapu
je najmä kvalitný hardscape, na ktorého teoretický základ

alebo pravidlá sa zameriam v tomto článku. 
Čo to teda hardscape je? Pod týmto pojmom rozu-

mieme všetko, čo dávame do akvária pred zasadením rast-
lín. Či už je to koreň, kameň alebo akákoľvek iná dekorácia.

Všetky komponenty spolu nám tvoria akoby „kostru“ celého
akvária. 

Ale ako treba hardscape umiestňovať do akvária tak, aby
sme vytvorili peknú akvakrajinku? Nižšie by som rád pred-

stavil pár základných pravidiel a rád, ako vytvoriť zaujímavý
a pekný hardscape. Nuž, poďme na to :-).

(Foto:Peter Slačka)

1. Fokálny bod
Fokálny bod je miesto v akváriu, na ktoré sa oko upriami

ako prvé a zároveň aj ako posledné po dokončení celého vizu-

álneho cyklu/prehliadky. Je dôležité si ho vopred naplánovať
a určiť. Môže to byť výrazne veľký koreň, veľký kameň s neja-

kou jedinečnou štruktúrou alebo jednoducho zhluk výrazných,
napr. červených rastlín na vhodnom mieste. Skrátka čokoľ-

vek, čo na prvý pohľad zaujme oko.

Fokálny bod je to, čo vytvára pocit harmónie a tvorí domi-
nantu akvária. Môže ním byť aj napr. kontrastné miesto, kde

sa láme svetlo, avšak vždy treba zachovať len jeden. V prípade
viacerých výrazných bodov sa môže ľahko stať, že akvárium

prestane pôsobiť prirodzene a váš pohľad bude zmätene tápať
po vizuálnej opore. Skrátka a dobre, akvárium sa vám nebude

páčiť.
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Pekný príklad fokálneho bodu vo forme dominantného kameňa. (Foto: Jozef Michalka)

2. Pravidlo tretín
Najlepší svetoví aquascaperi sa často inšpirujú prírodou,

a preto ukladajú hardscape intuitívne a korigujú tvar, resp.
veľkosť, pretože toto pravidlo majú už prakticky „v oku“.

Pravidlo tretín spočíva v tom, že ukladáme dekorácie, resp.
sadíme rastliny tak, aby sme opticky zvýraznili alebo ohra-

ničili jednotlivé tretiny akvária. 

  
Prečo práve tretiny? Párne číslo častí by pôsobilo príliš

symetricky a prírodné úkazy spravidla symetrické nebývajú.

Tým pádom by párny počet častí kazil prirodzený dojem.
Príklad môžete vidieť nižšie. Ide vlastne o posunutie fokál-

neho bodu na jednu stranu zo stredu akvária, čím sa už ale
dostávame k bodu č. 3.

(Autor: Ľubomír Poštek)
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3. Zlatý rez1 1,618...
Mnohí z vás už o tomto magickom čísle počuli. Pre tých,

ktorí nie, alebo si chcú aspoň v krátkosti osviežiť pamäť, od-

porúčam prečítať odkaz v poznámke pod čiarou. Ako však
použiť tento pomer, resp. číslo v akvaristike? Ako som už po-

vedal, dôležité je neumiestniť primárny fokálny bod alebo
„očný pútač“  do stredu nádrže,  resp. symetricky oproti inému

bodu v nádrži. Ideálne je mať nejakú cestičku, útes, výrazný
koreň alebo rastlinu tak, aby hrany akvária s týmto jedným

hlavným bodom tvorili tento pomer (1:1,618). Samozrejme,
neznamená to, že bez dodržania takéhoto pomeru nemôže

akvárium vyzerať príťažlivo. Ide skôr o odporúčanie pre ľudí,
ktorí toto umiestnenie potrebujú vidieť exaktne v číslach.

(Autor: Ľubomír Poštek)

Príklady umiestňovania hardscapu v pomere zlatého rezu.

Ďalší pekný príklad je možné vidieť na fotografii

v úvode článku.

Na záver by som rád dodal, že v istom ohľade je tvorba
aquascapu (a celý proces) ešte náročnejšia ako napríklad kra-

jinomaľba. Pekný aquascape potrebuje čas, a preto by
sme nemali unáhliť ani tvorbu hardscapu. Nie je dobré, aby

bolo po vytvorení hardscapu akvárium hneď osadené rast-
linstvom, ale odporúčam radšej si po náročnej práci odpoči-

núť a na akvárium sa sebakriticky pozrieť aj o nejaký čas
s čerstvou hlavou. Nesmiete sa dať odradiť prvými nezdarmi

a hlavne venovať čas príprave hardscapu, pretože práve táto
časť akvária sa najhoršie mení. 

Už mi teda neostáva nič iné, ako vám popriať veľa trpez-
livosti s vašou akvakrajinkou a veľa radosti pri jej tvorbe.

1 Zlatý rez, zlatý podiel alebo božský rez (1:1,61) je iracionálne

číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary odvo-

dené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi

príťažlivé a mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od

tohto čísla. (Zlatý rez, Wikipedia)
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Cryptocoryne 'Flamingo' je mimoriadne kontrastná rastlina.

CryptocoryneCryptocoryne 'Flamingo' 'Flamingo'
Ján Drozdík

Sortiment akváriových rastlín sa neustále rozširuje. V po-

slednej dobe ho obohatil aj zaujímavý kultivar kryptokorýn

(čeľaď Araceae) – Cryptocoryne 'Flamingo'. Názov (slovo

flamingo znamená v angličtine plameniak) vystihuje ojedi-

nelé ružové sfarbenie listov tejto rastliny. Vďaka svojej farbe

sa v akváriách pomerne rýchlo rozširuje.

Pôvod

Rastlinu uviedla na trh nemecká firma Dennerle okolo

roku 2010. Podľa informácií priamo z firmy Dennerle ide

o prirodzenú mutáciu, ktorú náhodne objavili v jednom z ich

produkčných skleníkov. Bližšie informácie chýbajú a nemám

ani vedomosť, že by sa niekomu podarilo rastlinu identi-

fikovať, takže o príslušnosti rastlín ku konkrétnemu druhu

sa dá zatiaľ iba špekulovať. Najčastejšie sa spomínajú druhy

Cryptocoryne cordata a Cryptocoryne wendtii. Netuším,

kedy a kde sa objavila informácia o príbuznosti s Cryptoco-

ryne cordata, v každom prípade sa osobne prikláňam k názo-

ru, že rastlina je príbuzná s druhým z menovaných druhov.

Fenotyp listov C. wendtii, hlavne niektorých jej kultivarov,

je pomerne podobný listom C. 'Flamingo' a navyše, rastlina

sa údajne objavila v skupine rastlín C. wendtii 'Brown' [1].

Do úvahy prichádza aj možnosť, že ide o medzidruhového

kríženca. Táto alternatíva je podľa môjho názoru v uzavretom

skleníku plnom rôznych druhov emerzných kryptokorýn tiež

celkom možná. Aj z tohto dôvodu vypúšťam z názvu skratku

„sp.“ alebo „spec.“. (Podle mezinárodního kódu ICNCP [2]

se kultivary označují názvem rodu a přídomkem v jednodu-

chých uvozovkách. Známe-li také nižší taxon, ke kterému

lze kultivar přiřadit, potom je doporučeno – ale nikoli pře-

depsáno – použít jeho celé jméno. Použití „sp.“ pro vyjádření

nejistoty kód nezná. Pozn. red.)
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Vzhľad

Vzhľad rastlín je typický pre rod Cryptocoryne. Ide teda

o rastliny, ktoré majú listy usporiadané v ružici. Dĺžka listo-

vej stopky dosahuje štvrtinu až tretinu dĺžky listovej čepele.

Tvar čepele je úzko vajcovitý až široko kopijovitý. Listy sú

dlhé do 25 cm, výška rastlín je do 20 cm. V bežných akvarij-

ných podmienkach však rastliny dosahujú približne polovič-

né rozmery.

Sfarbenie čepele je hlavnou príčinou popularity tejto

rastliny. Je závislé od podmienok prostredia. Farba môže ko-

lísať od hnedo béžovej cez olivovo zelenú, sýtoružovú až po

takmer bielu.

Ako väčšina kryptokorýn aj Cryptocoryne 'Flamingo' má

vyvinutý mohutný koreňový systém, ktorý je tvorený troma

typmi koreňov. Prvým typom sú dlhé hrubé korene, ktoré

slúžia na fixáciu rastlín v substráte a čerpanie živín z pod-

povrchových vrstiev dna. Druhým typom sú zásobné korene,

ktoré sa podobajú na prvý typ, ale sú hrubšie, kratšie a tupo

ukončené. Tieto dva typy koreňov sú za normálnych okolnos-

tí bielo sfarbené. Tretím typom koreňov sú jemné vlasovité

a skrátené korienky, ktoré niekedy vyrastajú v blízkosti rast-

lín kolmo nahor zo substrátu. Ich primárna funkcia mi nie

je známa. Stretol som sa s názorom, že slúžia buď na zachytá-

vanie jemných minerálnych a organických čiastočiek z vodné-

ho stĺpca, z ktorých následne odčerpávajú živiny, prípadne,

že sú orgánom absorbujúcim kyslík z vody, ktorý sa následne

transportuje do podzemných častí rastliny. Tieto korene majú

v závislosti od vystavenia svetlu farbu bielu, béžovú, olivovú

alebo zelenú. 

Okrem koreňov sa v substráte nachádzajú aj podzemky,

ktoré rastline slúžia na generatívne rozmnožovanie. Sú bielej

farby a zakončené rastovým vrcholom, z ktorého za vhodných

podmienok vzniká nová dcérska rastlina.

V emerzných podmienkach sa vzhľad rastlín mierne mení.

Listy majú hrubšiu kutikulu, sú širšie (široko vajcovité až eli-

psovité), tupo zakončené. Staršie listy skôr strácajú ružové

zafarbenie a sú skôr zelené. V týchto podmienkach najčastej-

šie dochádza aj ku kvitnutiu. Osobnú skúsenosť s kvitnúcimi

rastlinami nemám, no podľa dostupných fotografiií je tulec

súkvetia v spodnej časti béžový, v hornej časti hnedý.

Kvitnúca C. 'Flamingo'. (Foto: Martina Jonášová)

Pri vhodných podmienkach listy dosahujú značnú veľkosť.

Pestovanie

Cryptocoryne 'Flamingo' je relatívne nenáročná rastlina.

Množstvo akvaristov však uvádza, že má s pestovaním určité

problémy. Moje skúsenosti a hypotézy skúsim popísať v na-

sledovných riadkoch.

V prvom rade je dôležité dodržiavať všetky základné pra-

vidlá, ktoré platia všeobecne pri pestovaní väčšiny zástupcov

rodu Cryptocoryne:

Dno – Kryptokoryny preferujú dno s jemnejšou zrnitos-

ťou, pričom za optimum považujem 1–3 mm. Dôležitá je aj

dostatočná výška substrátu, aby sa mohol vyvinúť bohatý

koreňový systém. Za minimum považujem 3 cm, optimum

nad 5 cm. Materiál dna nie je kľúčový, rastliny rovnako dobre

rastú v inertnom minerálnom substráte aj v dnách z pálených

ílov. Dôležité však je, aby bol substrát dostatočne výživný.

Toto dokáže zabezpečiť nahromadený detrit, íl, organický sub-

strát alebo obohatenie dna o minerálne hnojivá. Pri obo-

hatených ílových substrátoch je potrebná určitá opatrnosť.

Ak je substrát čerstvý, množstvo minerálnych látok v ňom

môže byť až príliš veľké a spôsobovať problémy pri tvorbe ko-

reňového systému. V každom prípade sú kryptokoryny rast-

liny, ktoré sú vhodné skôr do starších zabehnutých akvárií

so stabilnými podmienkami. 

Voda – Všeobecne platí, že kryptokoryny obľubujú tvrd-

šiu vodu a vyššie pH, ale ide o rastliny prispôsobivé a bez pro-

blémov znášajú aj veľmi mäkkú vodu. Dôležitá je stabilita

parametrov. Ja tieto rastliny pestujem vo vode s hodnotami

2,97 °dKH, 5,88 °dGH a pH okolo 7. Dennerle uvádza vhodné

parametre v rozpätí 0–20 °dGH a pH 5–8.

Svetlo – Často sa uvádza, že tento kultivar je náročnejší

na svetlo ako ostatné kryptokoryny a silnejšie svetlo je nutné

pre sýte vyfarbenie rastlín. Ide síce o kultivar, ktorý je vzhľa-

dom na predpokladaný nižší obsah fotopigmentov mierne

náročnejší na intenzitu osvetlenia, no ja tieto informácie

nemôžem jednoznačne potvrdiť. Pekne vyfarbené a zdravé

rastliny som pestoval v 30-litrovej nádrži pod osvetlením so

svetelným tokom 150 lm. Naopak, pri príliš intenzívnom

osvetlení sa čepele listov stáčajú a strácajú dekoratívnosť.

Ako pri pestovaní všetkých rastlín, dôležité je nájsť rovno-

váhu medzi teplotou, obsahom živín a intenzitou svetla. 
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Emerzne pestovaná rastlina. (Foto: Martina Jonášová)

Teplota – Rastliny pestujem pri teplotách 22–28 °C

(zima/leto). Predpokladám, že krátkodobejšie výkyvy teploty

za tieto hranice by rastliny zvládli bez problémov.

Výživa – Tak ako pri väčšine koreniacich hydrofytov

je aj pre kryptokoryny koreňová výživa mimoriadne dôležitá.

Pri týchto rastlinách je to obzvlášť evidentné vzhľadom na ich

relatívne mohutný koreňový systém. Preto je pri pestovaní

Cryptocoryne 'Flamingo' veľmi vhodné maximum živín sú-

strediť do dna. Celkovo však ide o rastliny, ktoré z hľa-

diska výživy patria medzi najmenej náročné a bezproblé-

mové. Nikdy som nepozoroval príznaky deficitu akejkoľvek

živiny, a to v nádržiach s pomerne rozdielnymi podmienka-

mi a režimom. Často sa spomína náročnosť na obsah železa

vo vode a jeho súvislosť s vyfarbením, no opäť nemôžem

potvrdiť, že by zmeny obsahu železa vo vode akokoľvek

vplývali na farbu listov. Jediným faktorom, ktorý v mojich

podmienkach naozaj menil zafarbenie, je obsah dusíka. Čím

je nižší, tým je ružová farba sýtejšia a výraznejšia. Samo-

zrejme obsah dusíka musí korešpondovať s obsahom ostat-

ných živín a svetla. 

CO2 – Teraz uvediem možno kontroverznú teóriu, ale pod-

ľa môjho názoru sa za neúspechmi v pestovaní Cryptocoryne

'Flamingo' najčastejšie skrýva priamo alebo nepriamo sýtenie

vody oxidom uhličitým. Jednak sýtenie CO2 znižuje pH, ktoré

kyptokoryny obľubujú skôr vo vyšších hodnotách, a následne

sa vyššiemu obsahu CO2 prispôsobuje obsah živín vo vode

a intenzita osvetlenia. Myslím si, že vysoký obsah živín,

ak sú vo vzájomnom nepomere a v nepomere k obsahu CO2

a svetlu, týmto rastlinám škodí. Rovnako príliš intenzívne

svetlo v spojení s nedostatočnou výživou. Samozrejme, ak sú

pomery vhodné, rastlinám sa darí aj v takýchto intenzívnych

podmienkach. Musím ale uviesť, že toto je môj síce na skúse-

nostiach založený, ale neoverený predpoklad. V každom prí-

pade slabšie svetlo bez sýtenia CO2 a nižší obsah živín (vzhľa-

dom na vyfarbenie hlavne dusíka), je spoľahlivou cestou, ako

tieto rastliny úspešne pestovať, a iba v týchto podmienkach

som videl rastliny, ktoré dosahovali maximálne rozmery.

Rast – Cryptocoryne 'Flamingo' je pomaly rastúca rast-

lina. Rýchlosť rastu je samozrejme závislá na parametroch

prostredia, ale napríklad v porovnaní s Cryptocoryne wendtii

'Green' je polovičná. Veľkosť rastlín je okrem iného závislá

aj na dobe, ktorá uplynula od výsadby. Iba rastliny, ktoré

sú dlhodobo (u mňa aspoň rok) na jednom mieste, dokážu

vytvárať naozaj veľké listy.
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Rozmnožovanie – Keďže ide o náhodne vzniknutý kul-

tivar, dá sa predpokladať, že jeho fenotyp nie je geneticky

úplne stabilizovaný. Preto sa rastliny bežne množia iba vege-

tatívnym spôsobom. V komerčných podmienkach metódou

„in vitro“ (Dennerle uvádza problémy s emerzným pestova-

ním), v domácich podmienkach spontánne – rastliny vytvá-

rajú podzemky, na konci ktorých vyrastajú dcérske rastliny.

Tie stačí jednoducho od materskej rastliny oddeliť. Okrem

toho sa hlavná stonka počas rastu rozkonáruje, a rastliny

tak vytvárajú trsy, ktoré stačí rovnako jednoducho rozdeliť

na jednotlivé rastliny. Tvorba dcérskych rastlín a podzemkov

je však aj v porovnaní s niektorými inými druhmi krypto-

korýn extrémne pomalá. Ak ju chceme trošku urýchliť, môže-

me rastliny vytiahnuť zo substrátu, korene skrátiť približne

na polovicu výšky rastliny a zasadiť. V relatívne krátkej dobe

rastliny vytvoria niekoľko malých dcérskych rastlín a postup

môžeme opakovať. Ak chceme docieliť odnožovanie, s rastli-

nami naopak nesmieme dlhšiu dobu hýbať. Rozmnožovanie

podzemkami je ale v porovnaní s prvým postupom menej

efektívne. 

Dvojica Cryptocoryne 'Flamingo' ako farebný akcent.

(Foto: Michal Musil)

Použitie v akvaristike

Cryptocoryne 'Flamingo' sa väčšinou odporúča ako kober-

cová rastlina do popredia a do miniakvárií. Porast nízkych

sýtoružových rastlín môže vyzerať naozaj efektne. Za určitých

podmienok však rastliny dosahujú väčšie rozmery, a v takom

prípade ich môžeme použiť aj ako dominantu nádrže, prípad-

ne v strednej časti väčších akvárií. Skupinová výsadba vyzerá

takmer vždy lepšie ako jednotlivo vysadené rastliny. Použitie

vo forme solitéru alebo farebného akcentu môže byť niekedy

problematické, keďže rastliny sú až príliš výrazné a v harmo-

nickej kompozícii menej výrazných rastlín môžu pôsobiť

rušivo. Najvhodnejšie je ich použitie v kombinácii s inými

výraznými, napríklad červenými rastlinami, pri ktorých budú

stále dostatočne výrazné, ale zároveň nie príliš. 

Záver

Pokúsil som sa čiastočne sprostredkovať moje skúsenosti

s touto mimoriadne zaujímavou rastlinkou. Prajem vám veľa

pestovateľských úspechov a dúfam, že tento článok niekoho

z vás inšpiruje a moje informácie doplní, minimálne peknými

fotkami v niektorom z ďalších čísel časopisu :-).

[1] Dennerle Aquarium Plants – New Products 2013/2014. Dostupné

na: https://issuu.com/peha68/docs/2522_sf_gb_pflanzen-

neuheiten_2013- (p. 6)

[2] Brickell, C. D., Alexander, C., David, J. C., Hetterscheid, W. L. A.,

Leslie, A. C., Malecot, V., Xiaobai Jin & Cubey, J. J. (2009):

International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. ISHS,

Leuven, 184 pp.

Príklad použitia rastlín v skupinovej výsadbe.
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa  
Lenka Šikulová

Ichtyologové nelení a publikace s popisy nových zajíma-

vých druhů ryb se stále objevují jako na běžícím pásu, a proto

jsme se rozhodli také nelenit a udělat z Novinek z rybího svě-

ta víceméně pravidelnou součást Akvária. Důvodem je i to,

že za čtvrt roku bude těch nových druhů většinou asi tak ně-

jak přiměřeně a nebude tolik hrozit zahlcení čtenáře novými

jmény, která pak obratem zapomene… ;-)

Tento díl Novinek obsahuje ještě jeden menší restík z ro-

ku 2015, který se již nepodařilo zařadit do předchozího čísla

časopisu, ale dál už následují druhy, které se ve svém celém

vědeckém názvu pyšní letopočtem 2016.

Gymnogeophagus n. spp. Malabarba et al., 2015 [1]

Hned pět nových druhů cichlid rodu Gymnogeophagus

bylo popsáno v práci Malabarba et al. (2015). Rod, který

se zdá být monofyletický (ha! i takové existují!), je rozšířen

v neotropické oblasti, zejména v povodí řek Paraguay, Paraná

a Uruguay. Z přítoků středního a horního toku Río Uruguay

byly popsány nové druhy, které jsou blízce příbuzné G. gym-

nogenys, a to na základě materiálu, který byl z dané oblasti

postupně dovážen v posledních dvou desetiletích. Jedná se

o druhy G. constellatus, G. lipokarenos, G. mekinos, G. mis-

sioneiro a G. pseudolabiatus. Rozlišení těchto druhů zároveň

znamená zmenšení areálu G. gymnogenys, se kterým byly

dříve zaměňovány. Všechny druhy mají průměrnou standard-

ní délku těla kolem 10 cm a dospělí samci se pyšní tukovým

hrbolem na hlavě. Ten je zdaleka největší u druhu G. lipoka-

renos, což se odráží i ve jméně rybky složeném z řeckých slov

lipos – tuk a kara – hlava.

G. pseudolabiatus, paratypy, nahoře samec (102 mm SL),

dole samice (80,5 mm SL). (Zdroj: [1])

Moema kenwoodi  Valdesalici, 2016 [2]

Nový druh anuálního halančíka rodu Moema popsal Ste-

fano Valdesalici na základě jedinců odchycených v izolované

vysychavé tůni v tropickém lese v povodí řeky Madre de Dios

na jihovýchodě Peru, severně od Puerto Maldonado. Samci

se od samců ostatních zástupců rodu liší eliptickou ocasní

ploutví s šikmými hnědými pruhy a širokým žlutým pruhem

na ventrální (břišní) straně ocasní ploutve, která zároveň

postrádá černý pruh na okraji. Samičky jsou nenápadně

hnědavě zbarvené. Samec zvolený za holotyp nově popsaného

druhu měl standardní délku 44,1 mm, ostatní odchycené

rybky byly menší. 

Rod Moema zůstává málo prozkoumaný vzhledem k jeho

vazbě na drobné vysychavé lesní tůně, které jsou jen zřídka

vzorkovány, a také z důvodu nízkých populačních hustot.

V rámci dané studie se i přes mnohahodinové úsilí podařilo

odchytit pouze čtyři jedince M. kenwoodi. Druh je zatím

znám jen z typové lokality – malé tůně s hloubkou kolem

5–8 cm, se substrátem tvořeným bahnem a spadaným listím

a s tmavě hnědou vodou o teplotě kolem 24 °C a pH 6,8.

M. kenwoodi, holotyp, samec několik minut po odchycení.

(Zdroj: [2])

M. kenwoodi, samice (32,6 mm SL). (Zdroj: [2])

Laimosemion leticia Valdesalici, 2016 [3]

Popis dalšího nového druhu halančíka publikoval na po-

čátku roku 2016 Stefano Valdesalici v časopise Zootaxa. Druh

byl nalezen v povodí řeky Tacana v horní Amazonii na jihu

Kolumbie. Typovou lokalitou je mělký mokřad v tropickém

deštném pralese poblíž města Leticia. Jedná se o miniaturní

druh o velikosti jen málo přes 2 cm, řazený do podrodu Owi-
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eyeye. Od ostatních zástupců rodu se liší některými morfo-

logickými znaky a hlavně unikátním zbarvením nepárových

ploutví, které jsou oranžové s modrým pruhem na okraji.

Laimosemion leticia, holotyp, samec, 21.1 mm SL.

(Foto: S. Valdesalici [3])

Laimosemion leticia, paratyp, samice, 23.1 mm SL 

(Foto: S. Valdesalici [3])

Hyphessobrycon delimai Teixeira et al., 2016 [4]

Hyphessobrycon krenakore Teixeira et al., 2016 [4] 

Dva nové druhy teter byly popsány z horní části povodí

Tapajós a Xingu týmem brazilského ichtyologa Tulia F. Tei-

xeiry. Nové druhy byly zařazeny do rodu Hyphessobrycon,

od ostatních zástupců tohoto rodu je možné je odlišit podle

některých znaků ve zbarvení těla. H. delimai je o něco výraz-

nější, ale obě nové tetřičky jsou zbarvené atraktivně. Mají

tělo s červenavým nádechem a hodně červeného pigmentu

na ploutvích.

Hyphessobrycon delimai. (Zdroj: [4])

Melanotaenia n. spp. Allen et al., 2016 [5] 

Několik nových duhovek rodu Melanotaenia popsal tým

dr. Allena na základě genetických analýz, které prokázaly,

že skupina blízce příbuzných druhů duhovek z oblasti Birds

Neck ze západní Nové Guiney označovaná jako skupina „Gol-

diei“ obsahuje nejméně 6 druhů, včetně pěti nově popsaných.

Členové skupiny sdílejí širokou škálu morfologických a meris-

tických znaků (meristické znaky jsou znaky počitatelné, např.

počet šupin v postranní čáře, počet paprsků v ploutvích atd.;

opakem jsou znaky plastické). Výraznější rozdíly mezi jednot-

livými druhy naopak chybí, a tak je lze bezpečně rozeznat

pouze na základě genetických odlišností a jejich alopatrického

(tj. nepřekrývajícího se) výskytu. Druhy mají sice poněkud

odlišné zbarvení, to je však variabilní a jako rozlišovací znak

nespolehlivé.

Tři z nově popsaných druhů (Melanotaenia bowmani,

M. grunwaldi a M. mamahensis) obývají povodí řek na se-

veru oblasti a není zcela jasné, jak se tam vlastně dostaly.

Pravděpodobné je, že na sever v minulosti pronikl jejich spo-

lečný předek přes koridor Omba-Woromi, což je oblast s níz-

kou nadmořskou výškou, spojující severní povodí s jižní částí

oblasti, která je původním domovem této linie duhovek.

Zde na jihu se v současnosti vyskytují nově popsané druhy

M. etnaensis a M. lacunosa, obývající oblast kolem zátoky

Etna na jižním pobřeží Nové Guiney, a také již dříve popsaný

druh M. dumasi z jezera Yamur (tento druh byl v minulosti

považován za neplatný a synonymní s M. goldiei).

M. etnaensis v akváriu – nahoře samec (cca 100 mm SL),

dole samice (cca 65 mm SL). (Foto: G.R. Allen [5])

Zajímavostí je, že M. grunwaldi byla objevena již dříve

v řece Topo a také již úspěšně odstartovala svoji akvarijní ka-

riéru jako Melanotaenia sp. "Topo River". Rybka je zajímavá

svým zbarvením, které se mění od zelené přes oranžovou do

žluté. Chov je dle informací z internetu snadný, větší pozor-

nost je třeba věnovat pouze pH vody, které by vždy mělo být

slabě zásadité.

M. grunwaldi. (Foto: M. Lange, www.regenbogenfische.com)
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Hypancistrus margaritatus Tan & Armbruster, 2016

Hypancistrus phantasma Tan & Armbruster, 2016 [6]

Popis dvou nových druhů z čeledi Loricariidae (kruný-

řovcovití) byl publikován v práci Tan et Armbruster (2016)

v časopise ZooKeys. Druhy byly popsány na základě ryb

odchycených v povodí Rio Negro a od ostatních zástupců

nepočetného rodu Hypancistrus se liší unikátním barevným

vzorem s tečkami. Obecně platí, že zástupce rodu lze odli-

šit na základě zbarvení, nikoli tradičními morfometrickými

metodami, což je značně problematické, protože barevné

vzory jsou variabilní a navíc existuje řada zatím nepopsaných

forem. Mnohým z nich byl přidělen kód (tzv. L-číslo), pod

kterým jsou ryby známy akvaristické veřejnosti.

Oba nově popsané druhy se zdají být velmi vzácné.

H. phantasma má tmavé tělo s ještě tmavšími tečkami a byl

popsán podle několika exemplářů odchycených v roce 1924

v Rio Uaupes, opakovaně nalezen nebyl. Pro popis H. marga-

ritatus posloužil dokonce jediný exemplář se standardní dél-

kou 45,6 mm, který byl odchycen v hlavním toku řeky Taku-

tu. Více ryb uloveno nebylo, a to ani při dalších výpravách

do dané oblasti, nicméně tento druh byl zřejmě již několikrát

odchycen pro obchod s akvarijními rybami (a to i větší kusy

s délkou těla do cca 11 cm) a byl mu přidělen kód L404. Ryba

je velmi atraktivní, pyšní se tmavým tělem a výraznými svět-

lými tečkami, přičemž podle zdokumentovaných importů ryb

L404 se zdá, že počet těchto teček se s velikostí ryby zvyšuje,

ale vzdálenost mezi nimi zůstává stejná.

H. margaritatus, holotyp. (Foto: Sabaj Pérez [6])

Z dalších novinek v rámci čeledi Loricariidae stojí za zmín-

ku práce Armbruster et Lujan (2016) [7] s popisem nového

druhu Peckoltia wernekei z dolního toku řeky Ventuari (pří-

tok Orinoka) ve státě Amazonas ve Venezuele. Kromě popisu

P. wernekei práce obsahuje i klíč k určování všech prozatím

známých zástupců rodu Peckoltia.

Cryptomyrus n. gen. Sullivan et al., 2016 [8]

Rod Cryptomyrus je perličkou na závěr ;-). Ichtyolog John

Sullivan s kolegy ho totiž ve své publikaci popsali jako zbrusu

nový rod se dvěma novými druhy C. ogoouensis a C. ona –

a to vše na základě tří jedinců, odchycených za posledních

13 let na různých lokalitách ve státě Gabon v rovníkové Africe.

Název Cryptomyrus je složený z řeckých slov kryptos (tajem-

ství, skrytý) a myros (samec murény) a vypovídá o vzácnosti

těchto ryb, i když není jasné, zda je skutečná, nebo daná tím,

že průzkumy gabonské ichtyofauny se zatím nezaměřily na

hlavní místa jejich výskytu.   

Tyto neobyčejné ryby patří do rozmanité čeledi Mormy-

ridae (rypounovití), která je rozšířena ve sladkých vodách

tropické Afriky a zahrnuje aktuálně 223 platných druhů o ve-

likosti od 5 cm do cca 1,5 m (nově popsané druhy jsou spíše

malé, se standardní délkou kolem 10–11 cm). Ryby mají jed-

noduchý elektrický orgán, který jim slouží nejen k orientaci

a vyhledávání kořisti ve zkalené vodě, ale i ke komunikaci –

signály, které ryby vydávají, jsou nejen druhově specifické, ale

je v nich zakódována i informace o pohlaví jedince a vzorec

a načasování pulsů vypovídá také o jeho náladě a motivaci

(jinými slovy, svým elektrickým polem ryba sděluje, co je zač

a co právě dělá).

C. ona, 98 mm SL, samec odchycený v řece Mabounié;

nahoře nafixovaný, dole zrentgenovaný. (Zdroj: [8])
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GirardinusGirardinus  metallicusmetallicus

- nenáročná „metalistka“ z Kuby- nenáročná „metalistka“ z Kuby
Jozef Májsky

Hoci som si pred pár rokmi povedal, že živorodkami sa už

nebudem zaoberať a udržím si v menšom akváriu len môjho

obľúbenca – živorodku trpasličiu (Heterandria formosa),

nakoniec som sľub nedodržal. Od jesene roku 2014 tak medzi

mojich chovancov patrí ďalší zástupca čeľade Poeciliidae, ne-

smierne čiperná, odolná a intenzívne sa množiaca živorodka

lesklá (Girardinus metallicus Poey 1854). Je to už tretí ku-

bánsky druh živorodiek, ktorý sa ocitol v mojich akváriách,

a treba povedať, že zatiaľ najmenej problémový. 

Je pravdepodobné, že sa tento druh do rúk českosloven-
ských akvaristov dostal ešte v období 1. ČSR, keď sa v Európe

objavili prvé importované exempláre (1927). Bližšie som však
po výskyte tejto kubánskej živorodky v akváriách našich pra-

dedov nepátral. S istotou môžeme tvrdiť, že sortiment u nás
chovaných akváriových rýb obohatila v roku 1967, keď ju

z bývalej NDR priviezol Dokoupil [1] a dal jej slovenské meno
živorodka kovová. Ide o doslovný preklad latinského druho-

vého mena, českí akvaristi ju pomenovali živorodka lesklá.
Oveľa častejšie sa stretávame s druhovým prívlastkom lesklá,

rod živorodka dokonca niektorí akvaristi nahradili novotva-
rom žirardinka. Ja ju volám „metalistka“, a to nielen pre jej

striebristé kovovo lesklé sfarbenie, ale aj pre tvrdšiu hudbu,
ktorú si zvyknem pustiť pri čistení akvária. 

Najviac lesklé sú bruchá dospelých samíc, inak u oboch
pohlaví prevláda žltkastoolivové sfarbenie, ktoré spestrujú

u niektorých jedincov a pri určitom osvetlení jemne nazna-
čené priečne pásiky v zadnej časti tela. Tmavšie obrúbenie

šupín vytvára na tele rýb sieťovaný vzor. Na báze chrbtovej
plutvy nachádzame výraznú čiernu škvrnku, análnu plutvu

samičiek zas zdobí jemne modrý lem. Inak má tento druh
plutvičky takmer bezfarebné, niekedy s dymovým nádychom.

U samcov je samozrejme análna plutva premenená v páriaci
orgán – gonopódium, ktoré je takmer celé čierne. U formy,

ktorú chovám ja, sa totiž tiahne čierny pásik od spodnej
čeľuste pod hrdlom a ďalej po spodku brucha až na gono-

pódium. Pri vhodnom osvetlení spestruje nie príliš pestrý šat
oboch pohlaví modrastá škvrna na žiabrovom viečku a u sam-

čekov aj čierna škvrna nad ním – trochu posunutá dozadu.
Za ňou sa môže kde tu na chrbte ešte vyskytnúť drobučká

čierna škvrnka.

Živorodka lesklá patrí medzi kubánske endemity, pričom

treba zdôrazniť, že ani vo svojej domovine nie je rozšíre-

ná celoplošne.  Ako udáva Dokoupil [4],  areál  druhu  zahŕňa,

Samicu živorodky lesklej by sme si mohli ľahko spliesť

so samicami niektorých iných živorodiek.

Samčekovia čiernobruchej rasy sú farebne atraktívni.

resp. zahŕňal viacero lokalít v najzápadnejšej kubánskej pro-

vincii Pinar del Río a ostrov Isla de la Juventud (do r. 1978

Isla de Pinos). Snáď ešte stále žije na predmestí Havany v La-

guito Marianao, kde jej spoločnosť robili Girardinus falcatus,

Gambusia punctata, G. puncticulata a Limia vittata. 

Okrem stojatých vôd tomuto odolnému a prispôsobivému

druhu vyhovujú aj tečúce vody – potoky a riečky, zabahnené

priekopy a pod. Keď má možnosť, preferuje porasty vodných

rastlín, no dokáže žiť aj vo vodných telesách bez vegetácie. 

Ako naznačuje horné postavenie úst, táto živorodka zberá

potravu hlavne z vodnej hladiny. Okrem náletového hmyzu

a lariev komárov tvoria významnú zložku jej potravy riasy.
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Nielen od abiotických pomerov na tej-ktorej lokalite, ale aj

od množstva a kvality potravy závisí veľkosť rýb v lokálnych

populáciách. Podľa Dokoupila [4] dorastajú samice do dĺžky

8–10 cm, samce dosahujú zhruba polovičnú veľkosť (5–6 cm).

Podľa mojich skúseností i skúseností iných chovateľov
nedosahujú ryby chované v našich akváriách ani zďaleka

uvedenú dĺžku, za statné sú považované samice veľké 5–6 cm,
samčekovia dorastajú v zajatí len asi 2 cm. Pritom nejde o cho-

vy v 30litrových nádržkách, ktoré kde tu odporúčajú niekto-
ré internetové stránky. Moje dobre živené ryby dorastajú

do tejto veľkosti v 100litrovom akváriu, v ktorom pravidelne
raz za týždeň vymieňam štvrtinu až tretinu objemu vody.

Keďže v domovine žije G. metallicus v krasovej oblasti, dobre
sa cíti v tvrdšej zásaditej vode. U mňa má vodovodná voda

tvrdosť min. 25 °dGH, takže je viac než vyhovujúca. Keďže
priemerná ročná teplota na Kube prekračuje 25 °C, s teplo-

tou vody sa v akváriách umiestnených v bežných moderných
bytoch nemusíme prakticky zaoberať. Dlhodobejší pokles

teploty vody pod 20 °C by asi nebol vhodný.
Podobne ako väčšina živorodiek, aj živorodka lesklá sa cíti

dobre v akváriu s hustými porastmi vodných rastlín. Vhodné
sú aj plávajúce druhy, resp. druhy s listami splývajúcimi po

hladine. V mojom akváriu dominuje robustná kryptokoryna
Cryptocoryne aponogetifolia, na dne ju dopĺňajú anubiasy.

Živorodka lesklá je síce všežravý druh, je však vhodné,
aby v potrave prevládali ľahko stráviteľné zložky. V prípade

núdze si vystačíme aj so sušenými krmivami, ktoré aj ja po-
dávam prakticky denne, no pre dosiahnutie dobrej kondície

rýb považujem za nevyhnutné skrmovať živý alebo mrazený
planktón. Rybky s chuťou prijímajú aj pakomárie larvy –

patentky, nitenky (Tubifex) a strúhané hovädzie srdce, no s tý-
mito výživnými krmivami radšej šetrime. Stačí ich podávať

maximálne trikrát za týždeň. Je pravdepodobné, že tento
druh živorodky konzumuje aj špenát, resp. nejakú zmrazenú

špenátovú zmes, no zatiaľ som to nevyskúšal.
Pri rôznorodej potrave, ktorú prijímajú tieto večne hladné

rybky doslova z ruky, je ich jedinou starosťou rozmnožovanie.
Treba povedať, že sa mu venujú s plným nasadením. Drobní
samčekovia sa príliš nezdržujú imponovaním pred svojimi
partnerkami, hoci občas je možné pozorovať aj to, obyčajne
idú „rovno na vec“. Pri prenasledovaní narážajú papuľkou
do blízkosti análneho otvoru samice a v príhodnom okamihu
sa pokúšajú o oplodnenie, pričom otáčajú dopredu gonopó-
dium, ktoré pri akte zviera s telom uhol asi 10–15 ° a je mier-
ne vyosené do strany. Šarvátky medzi samcami o samice sú
neškodné, skôr sa zdá, že pri prenasledovaní samíc sa dokážu
spolčiť, čo má výhody pri zdolaní „obete“, ktorá je oproti nim
neporovnateľne väčšia.

Keďže chovám tento druh živorodky vo viacgeneračnom
akváriu, nemôžem uviesť exaktné údaje o dĺžke gravidity

samíc ani o počte mladých z jedného vrhu. Viacerí autori
udávajú, že po asi 25 dní trvajúcej gravidite rodí samica až

do 60 mláďat (veľkosť 3–5 mm). Napríklad Slaboch [2] ale
uvádza, že ich počet je skôr zhruba polovičný. Tiež sa pri-

kláňam k počtu 30.

Mladé rybky sa v mojom akváriu veľmi rýchlo po pôrode
snažia dostať k hladine, kde nachádzajú bezpečie v hustej

spleti listov rastlín. Je možné, že dospelé samice niektoré
slabšie mláďatá zožerú, no nikdy som nepozoroval zo strany

dospelých rýb žiadne prenasledovanie potomstva. Aj preto nám
pri chove zhruba piatich samíc v stolitrovej nádrži vznikne asi

po štvrťroku problém s prerybnením, teda ak neodlovujeme
časť mladých rýb. Sprievodným znakom tohto stavu je po-

merne pomalý rast mladších generácií rýb, čo je jav bežný aj
u iných živorodiek, resp. aj ďalších druhov rýb. 

Na záver môžem spolu s mnohými ďalšími akvaristami,
ktorí živorodku lesklú chovali, konštatovať, že ide o nená-

ročnú, spoločenskú rybku, vhodnú aj do rúk začiatočníkov.
Určite nebudem sám, koho by zaujímala aktuálna situácia

tohto druhu v jej domovine.

Literatúra:

[1] Dokoupil, N. (1969): O chove živorodky kovovej (Girardinus

metallicus Poey 1854). Živa, 17 (6): p. 225-226.

[2] Slaboch, R. (2004): Živorodka s černým břichem. Dostupné na:

www.akvarium.cz/1899/pages/text/recent/slaboch/g-m/g-m.htm

[3] Dokoupil, N. (1981): Živorodky. SZN, Praha, 264 pp.

Samček pred párením naráža papuľkou do blízkosti

análneho otvoru samice.

O spárenie so samicou sa neraz snažia viacerí samčekovia.
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Barevné formy žirardinky leskléBarevné formy žirardinky lesklé
((GirardinusGirardinus  metallicusmetallicus))
Roman Slaboch

Přítel Jožo Májsky popisuje ve svém článku zkušenosti

s nejznámější a dlouhodobě nejčastěji chovanou formou G. me-

tallicus, jejíž samci mají černý lem břišní linie. Není ovšem

zdaleka jedinou, která se v akváriích specialistů vyskytuje.
Nutno ale přiznat, že je formou velmi atraktivní a vitální. 

Někteří autoři ji však nepovažují za „dobrý“ druh, ale za
přírodního, ustáleného křížence G. metallicus a G . denticu-

latus [1]. Oba druhy lze běžně nalézt na společných lokalitách,
takže tato teorie je reálná. Jisté však je, že původní Poeyův

popis z roku 1854 černé znaky samců nezmiňuje.
Stříbřitou formu s absencí jakékoli černé barvy jsem před

lety získal přímo z jejich typové lokality (Jardin Botanico,
Havana) a s rozpaky musím přiznat, že se mi ji nepodařilo

rozmnožit. Ryby byly velmi plaché, lekavé a neochotně přijí-
maly potravu. Po půl roce jejich chov skončil. Holandský cho-

vatel, který je soukromě importoval, dopadl stejně a je pravdě-
podobné, že tato původní forma není v současné době chována.

Kolem roku 2010 se objevila velmi zajímavá žlutobřichá
forma, údajně pocházející z lokality Varadero. Samci mají

hlavu a dolní polovinu těla citronově žlutou. Toto barvení ale
není permanentní a jeho intenzita kolísá podle nálady, typu

krmení a osvětlení. Na rozdíl od černobřiché formy nejsou její
samci tak sexuálně agilní a pokusy o oplození jsou vidět jen

občas. Rod Girardinus je typický dlouhým dospíváním sam-
ců, jejichž gonopodium se začíná diferencovat přibližně po

půl roce. Tato forma ale dokáže chovatele značně znejistět,
protože její samci se nezřídka objevují až po devíti měsících.

Zato jsou mnohdy i dvakrát větší než u černobřiché formy
(6 cm). To je velikost, kterou uvádí Dokoupil [2]. Dospělé

samice občas zintenzívní zlatavou barvu boků a kontrast mezi
lesklými partiemi, čímž (soudě podle aktivity samců) evident-

ně zvyšují sexuální atraktivitu. Jejich chov a odchov je jinak
shodný s černobřichou formou.

Zcela nedávno (2014) se objevila další, čtvrtá barevná
forma, která je jakýmsi průnikem mezi černobřichou a žluto-
břichou formou. Pochází z přehrady Zaza v provincii Villa
Clara. Podle některých zdrojů jde o křížení mezi černobřichou
a žlutobřichou formou. To je samozřejmě možné a podle mne
i pravděpodobné, ale vzhledem ke známé lokalitě výskytu
se jedná o přírodního křížence. Ryby jsou plaché a podobně
jako u nominátní formy nepříliš vitální. Mnou chovaná po-
pulace (původem z japonských chovů) trpí zatím 100% úmrt-
ností mláďat do 1 měsíce po narození.

[1] Wischnath, L. (1993): Atlas of Livebearers of The World, T.F.H.
Publications, 336 pp.
[2] Dokoupil, N. (1981): Živorodky. SZN, Praha, 264 pp.

Girardinus metallicus, „původní“ nominátní forma

bez černých znaků.

Girardinus denticulatus, druh, jehož křížením

s G. metallicus pravděpodobně vznikla černobřichá forma.

Girardinus metallicus, žlutobřichá forma. Na samicích

je dobře vidět kontrast zlatých boků a lesklých partií.

Girardinus metallicus, forma spojující žluté a černé znaky.
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Živá voda ModráŽivá voda Modrá
Markéta Rejlková

Botanická a sladkovodní expozice Živá voda, jak zní celý
název, bývá často označována za specifické obří akvárium.

Ale aby bylo jasno – tohle ve skutečnosti NENÍ akvárium.
Je to rybník, nebo dokonce malá soustava rybníků a tůní,

napájených potokem. A je to paradoxně akvaristická bomba.
Nevím, jak vy, ale já cítím daleko větší pohnutí, když se

na mě z bezprostřední blízkosti dívá kapr, lín nebo štika,
než kdyby tam za akrylátovou stěnou proplouval nějaký obří

amazonský sumec či hejno terčovců. Naše ryby obdivuju –
a teď je vedlejší, jestli jsou naše „odjakživa“, nebo teprve pár

stovek či desítek let. S kaprem obzvlášť jsme kulturně propo-
jeni a pro mě osobně je to jeden z nejmilejších obyvatel vodní

říše. Tady je možné si ho užít dosyta, zblízka a úplně jinak než
na štědrovečerní tabuli. Vítejte v Modré u Velehradu.

Na ryby se můžeme dívat v tunelu, který je osm metrů
dlouhý a zavede nás do nitra rybníka s objemem 850 kubíků.

Rybník to tedy není nijak velký, navíc je jeho osádka poměr-
ně hustá (viděno očima akvaristy) a jde o samé velké ryby,

pořádně vykrmené. V kombinaci se sluníčkem, kterému
v osvitu hladiny nebrání žádné stromy, se dá očekávat zelený

či jiný zákal. Přesně jako v rybníce. A tak na nás ryby vykukují
znenadání, když se přiblíží z hlubin zakalených vod. Pořád ale

je na co se dívat, ryby rejdí kolem tunelu jedna za druhou
a napínat oči a propátrávat vodní masy, jestli se třeba neuká-

že obrys bolena, k zážitku rozhodně patří.
Já jsem tu byla v polovině května 2015, viditelnost se

během roku pochopitelně mění (řekla bych, že byla aktuálně
na tom horším konci spektra), ale křišťálově čistou vodu

akvárií byste tu hledali marně.
Nádrž je rozdělená na dvě poloviny, jedna představuje

společenstvo chladnějších vod a druhá ten již zmiňovaný
rybník, tedy cejnové pásmo. V této polovině jsou ryby větší,

více připlouvají k tunelu a právě ony mají na svědomí většinu
nadšení dětí i dospělých. V tunelu nedokážete zůstat neteční,

ta podvodní krása vás dostane a připravte se na pořádnou
porci úžasu, obdivu a pobavení.

           60           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz reportáže

Tunel je v hloubce asi 3,5 m, sestoupit ale můžeme ještě
o jedno patro a tři metry níže, kde je okno do rybníka pod

tunelem. Tady je viditelnost slabší a rozhled jen malý, ale
můžeme tu najít další pozoruhodné ryby. Také je tu expozi-

ce věnovaná nepůvodním druhům ryb, tedy nízké akvárium
s nimi a řada informačních tabulek. Je tu tma a klid, nikdo se

tu dlouho nezdržuje, což neplatí o tunelu. Toho je těžké se
nabažit a jít zkoumat další zdejší nabídky k poznání či zábavě.

Mimo hlavního rybníku můžeme na protilehlé straně bu-
dovy nahlédnout oknem do menší hluboké tůňky. Zrovna

byla celá zařasená, což jí v mých očích nikterak neubíralo na
kouzlu, spíše naopak. Všude jsou po ruce popisky, takže je

snadné zjistit, na co se díváte, jakou část přírody daná nádrž
reprezentuje, kdo tu žije.

Areál je výrazně zaměřený na vzdělávání, pořádá pro-
gramy pro školy, různé akce pro veřejnost. Spolupracuje s po-

tápěčem Vladimírem Přibylem, který návštěvníkům předvá-
dí ryby, kontakt s nimi, zároveň provádí čištění stěn tunelu

a také (to už venku z vody :-)) přednáší o potápěčské práci,
technice apod. 

Na své si přijdou pochopitelně i rybáři, na stěnách vnitř-
ních prostor jsou informační tabulky o rekordních úlovcích

v našich vodách. Děti mohou zkusit oblíbený lov ryb na udici
s magnetem, vybarvovat různé obrázky. Na stěnách jsou i ke-

ramické makety ryb v životní velikosti s popisem v Braillově
písmu. V sále v přízemí (odkud můžete vyjít na terasu a podí-

vat se na tunel shora) je malá výstavka vycpaných živočichů,
spojených s vodním prostředím, také jedno akvárium s „ry-

bou měsíce“, která je návštěvníkům představena detailněji,
a různé další informační materiály na rybí témata. Na stěnách

zrovna byly překrásné fotografie Petera Áče, zachycující naše
ryby v přirozeném prostředí. Předpokládám, že se jednalo

o dočasnou výstavku a výzdoba místnosti se mění.
Při sestupu do podzemí pak zaujme pěkná „nástěnka“,

věnovaná budování celé expozice včetně snímků tunelu ve
vyhloubené jámě. To člověk jen tak běžně nevidí. V sále dole

běží tématická videoprojekce a můžete se v příjemném šeru
posadit a něco se dozvědět.

 

Vstup do tunelu.

Můžete se tu koupat (v jiné nádrži bez ryb), můžete se
procházet po naučných (krátkých) chodnících a prohlížet si

okolní vegetaci, bylinkovou zahrádku, pstruhy v potoce...
Když se podíváte na domovské stránky expozice [1], na-

jdete tam poměrně detailní informace o tom, co můžete při
své návštěvě čekat. Ve srovnání s např. zoologickými zahra-

dami nebo veřejnými akvárii toho zdánlivě není mnoho, ale
cesty do Modré nebudete litovat. Poloha je jako stvořená pro

delší rodinný výlet – hned vedle Živé vody je archeoskanzen,
připomínající Velkomoravskou říši, jen kilometr vzdálený je

klášter ve Velehradě, do 20 km najdete např. zámek Buchlo-
vice, hrad Buchlov, řadu kulturních a technických památek

v blízkém Starém Městě, Uherském Hradišti a okolí, např.
unikátní kovovou ZOO. Přírodní a kamenné inspirace nejen

pro aquascapery pak nabízí Chřiby, jejichž svahy se začínají
zvedat hned za Modrou. A zhruba 35 km odsud se nachází

ZOO Lešná, kde je k vidění mj. i několik akvárií.
Ale pokud jde o mě, mohla bych pozorováním kapříků

strávit nejmíň půl dne, potom se svlažit v koupací části, zajít
si na něco dobrého do restaurace v přilehlém hotelu – a už

mám dojmů na celý den až až. Beztak se mi o těch šupináčích
v noci po výletě i zdálo :-).

 

A proč si myslím, že je Živá voda akvaristickou bombou?

Kde jinde se můžete zasnít a představit si, že byste jednou
měli z domu okno do rybníka nebo akvária? (Koho to nikdy

nenapadlo?!) Kde můžete na vlastní oči vidět, že řasy v celé
plejádě svých forem nejsou nepřítelem, ale dokreslují věro-

hodnou scenérii vodního světa? A kde se můžete zblízka dí-
vat na „grimasy“ velkých ryb a uvědomit si, kolik už toho asi

naplavaly a zažily?

Všichni máme ryby rádi a pokud vás doposud zajímaly

jen ty tropické a barevné, tady se zamilujete i do těch našich.

A pokud už jste jimi dávno fascinováni tak jako já, po této

návštěvě se budete cítit jako pokropení živou vodou.

[1] zivavodamodra.cz 

Pohled z tunelu, naproti je malá teplá tůň.
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Aby byli reportáží uspokojeni i ti čtenáři, zaměření na

techniku, fakta a čísla, na některé zajímavé detaily z provozu

této expozice jsem se  zeptala. Odpovídal mi ing. Jiří Kroča.

Nejdříve se musím zeptat na expoziční jezero a tunel

v něm, který je unikátní a jsme zvyklí něco podob-

ného vídat spíše v mořských akváriích – z jak silného

akrylátu je a kdo ho vyrobil?

Ano, náš tunel je unikátní především v tom, že je insta-

lován do sladkovodní expozice ve vnějším prostředí, tudíž

musí odolat veškerým sezónním a teplotním změnám.

Mořské prostředí má nesporně výhodu relativně stálé tep-

loty a průhlednosti vody po celý rok. Realizace byla výzvou

i pro dodavatele tunelu a podvodních oken, anglickou firmu

AquaMarine. Oblé stěny akrylátového tunelu jsou silné 8 cm,

svislá část a okna mají tloušťku 12 cm.

Kolik druhů ryb v expozičním jezeře v současné době

plave? 

Naše expozice má simulovat společenstvo řeky Moravy,

a to jak současně se vyskytující druhy, tak i ty historické, již

vymizelé. Naše obsádka je již téměř kompletní. Máme zde

32 rybích druhů, včetně majestátných jedinců vyzy velké.

Jak je zajištěna kvalita vody? Jaké parametry prů-

běžne sledujete? 

Expozice je recirkulačním systémem oběhu stálé vody

s průběžným doplňováním ztrát odparem a odkalováním

filtrů.

Máme zde dva filtrační okruhy s mechanickými, biolo-

gickými a sterilizačními stupni. Další nezávislý okruh pro

ozonizaci v letním období. Okruh tepelného čerpadla s mož-

ností ochlazovat vodu ve pstruhové tůni.

Z hydrochemických parametrů monitorujeme denně

teplotu, pH, kyslík a alkalitu. Dle potřeb analyzujeme vodu

v jezeře i ve zdroji na tvrdost, obsah dusičnanů, dusitanů

a amoniaku. Jednou měsíčně nám laboratoř provádí biolo-

gické rozbory. S brněnskými biology provádíme průběžný

screening řas a sinic.

Můžete popsat, jak vypadá pravidelná péče o pod-

vodní expozici?

Krom běžného krmení a čistění skel tunelu a oken nám

pan potápěč vysává dno. Dále pravidelně odkalujeme filtry.

Hodně pozornosti si žádá i okolní zahrada.

Jak ryby zvládaly letošní horké léto?

Vzhledem k technické vybavenosti a relativně velké

hloubce našeho expozičního jezera to zde ryby zvládají

statečně.

Horší to je na okolních mělkých a silně zabahněných

rybnících. Uvážím-li ještě to sucho, s tím související riziko

jednorázových splachů ze sedimentů v kanalizacích, až nám

jednou pořádně zaprší...!? Bojím se domyslet!

Je problematické některé druhy v expozici udržet

v dobré kondici a jsou naopak jiné, které se jeví jako

nenáročně? 

Pochopitelně hodně bdíme nad kondicí lososovitých ryb

a candátů. Naopak o kapry, karase a vůbec ostatní kap-

rovité takové obavy nemáme.

Museli jste už řešit nějaký veterinární problém,

případně ošetřujete preventivně nějak vodu či

krmivo? 

Asi dvakrát jsme museli provést celkovou koupel proti

kapřivcům...

Jak často osádku doplňujete či obměňujete? 

Pominu-li, že průběžně doplňujeme drobné kaprovité

druhy jakožto kořist našim predátorům, tak již příliš nedo-

plňujeme. Spíše jen když se naskytne nějaká rarita. Posled-

ními takovými exempláři byli kapr Jonáš se svými úcty-

hodnými 26 kilogramy a pak několik candátů na doplnění

remontního hejna. (Remontní hejno v rybářské terminologii

označuje pohlavně zatím nedospělé ryby, chované za účelem

doplnění hejna generačního – pozn. red.)

Na webových stránkách máte zveřejněnou výzvu

rybářům, aby do expozice darovali své kapitální

úlovky. Funguje tahle spolupráce, máte v jezeře

nějaké pozoruhodné rybí jedince, získané touto

cestou? 

Ano. Touto cestou se k nám několik exemplářů skutečně

dostalo. Většinou tyto jedince křtíme jménem dárce. Takže

dnes tu máme štiku Danielu, kapry Vašíka a Laďu a vyzy

od sponzorů: Juru a Itala – Velkého Bílého :-)!

Máte za sebou téměř tři sezóny provozu – dá se to

vyjádřit v číslech? 

Loni nás navštívilo přes 75 tisíc platících návštěvníků,

letos to bude asi velmi obdobné!

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se expozici Živá voda

daří i nadále.
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Průčelí expoziční budovy a přilehlá tůňka.

Ryba měsíce – tato část expozice by si žádala vylepšení.

Zvířata z okolí vod.

Výzdoba připomínající budování v roce 2012.

Expoziční rybník z naučné stezky kolem potoka.

Pohled na tunel shora je také moc zajímavý.

Koupací část areálu.

Nepůvodní druhy ryb v samostatné části expozice.
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Ponořené „salátové“ a částečně už i plovoucí listy leknínů.

Prustka obecná (Hippuris vulgaris).

Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) ne náhodou

připomíná šípatkovce (Echinodorus). Patří do stejné čeledi.

Rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus). Tyto ponořené listy

vydrží jen krátkodobě.

Vrbina penízková (Lysimachia nummularia),

nám dobře známá i z akvárií.

V potoce můžeme zahlédnout pstruhy obecné (Salmo trutta).

V tůňce žije želva bahenní (Emys orbicularis).

Typická silueta velkého candáta obecného (Sander

lucioperca). Fotografováno v nejspodnějším patře.
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Okno do tůně láká k nahlédnutí dospělé i děti.

Hořavka duhová (Rhodeus amarus).

Úhoř říční (Anguilla anguilla).

Dominantní rybou je vyza velká (Huso huso).

Hlava vyzy a ve srovnání s ní „malí“ jeseteři. Chovají zde

tři druhy, jesetera ruského (Acipenser gueldenstaedtii),

malého (A. ruthenus) a hvězdnatého (A. stellatus).

Velký kapr, který vytrvale pózoval hned za stěnou.

Pořádně vykrmený kapr obecný (Cyprinus carpio).

Jeseteří „úsměv“.
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Nerozlučná dvojice kaprů.

Fascinace vyzou. Nad ní je bolen dravý (Aspius aspius).
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Zelená pohádková říše.

Možná, že úsměv na tváři toho „ponořeného“ pána je jen optickým klamem, způsobeným vlněním hladiny. Já si to nemyslím.
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Galway AtlantaquariaGalway Atlantaquaria
Jaroslav Mačuga

Galway Atlantaquaria (ďalej iba GA), National Aquarium
of Ireland [1] je najväčšie akvárium svojho druhu v Írsku. Na-

chádza sa na promenáde v časti Salthill s výhľadom na záliv
v Galway a Aranské ostrovy. Budova bola postavená špe-

ciálne pre tento účel. Nemá pevné základy, na mieste ju drží
28 pilierov zapustených do zeme, ktoré obmýva spodná voda.

Z vtáčej perspektívy má tvar ryby, môžete sa o tom presved-
čiť na Google Maps. Majiteľ GA sa pred pár rokmi rozhodol,

že by bolo fajn mať aj akvaristiku, kde pracujem. 
Vstupné do GA je 11,50 € pre dospelých a 7,50 € pre deti.

Väčšina tunajších má však ročné permanentky v cene 100 €
pre štvorčlennú rodinu. Keďže v západnom Írsku je daždi-

vých často až 225 dní v roku a vonku okrem pitia Guinnessu
a whiskey nie je čo robiť, sú to dobre investované peniaze. 

Väčšina živočíchov v akváriu pochádza z írskych vôd.
Prehliadky sú každú hodinu a je možné kŕmiť alebo pohladiť

si žraloka, raju či držať v ruke hviezdicu alebo najväčší druh
kraba v Írsku.

Po zaplatení vstupného máte dosť dobrú šancu, že vás
prekvapí hukot jednej tony vody vyliatej do Splash akvária.

V ňom žije roj morských vlkov (Dicentrarchus labrax). Je to

jediný druh ryby žijúci v okolí Írska, ktorý musí byť dovezený
z farmy v Anglicku, kvôli jeho ochrane v tunajších vodách.

Ostatné ryby získava GA od miestnych rybárov. Tak získali
aj svoju najväčšiu atrakciu Valentínu, ktorá pláva v nádrži

Ocean tank. Je to raja biela (Rostroja alba) a je na zozname
ohrozených druhov. Valentína tu žije od roku 2004, keď ešte

nikto netušil, že to vajíčko, ktoré im rybár doniesol, je taký
poklad. Je to jediný exemplár žijúci v zajatí. Pracovníci ak-

vária ju však nemajú veľmi v láske, už dorástla do veľkosti,
keď dokáže zabiť menšieho žraloka, čo sa už párkrát stalo.

           68           



Akvárium, číslo 32 e-akvarium.cz reportáže

(Foto: Garry Wendellen, GA)

(Foto: Kelsie Sherman, GA)

Plochou najväčšie akvárium je Ray pool (cca 10 x 10 m),
ale hĺbku má asi len pol metra. Sú v ňom raje a žraloky, kto-

rých sa môžu návštevníci pod dohľadom personálu dotknúť.
Takzvané „touchpools“ sú aj na druhom poschodí, medzi

najmenšími asi najobľúbenejšie. V Galway funguje niekoľko
potápačských klubov a členom je povolené pri špeciálnych

príležitostiach ponárať sa v Ocean akváriu a zbierať peniaze
na charitatívne účely, čo je v Írsku veľmi populárne (podľa

štatistík 79 % Írov prispieva každý mesiac na charitu).
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(Foto: Kelsie Sherman, GA)

(Foto: Garry Wendellen, GA)

Zo stropu visí kostra mláďaťa vráskavca (Balaenoptera

physalus), ktorého more vyplavilo v roku 1994 v okrese Ker-
ry. V roku 2000 bola kostra premiestnená sem do budovy GA.

Medzi kolegami koluje historka, že výstava kostry na pôvod-
nom mieste negenerovala dostatočný profit a že pod hrozbou

exekúcie bola kostra odkúpená za zlomok ceny. Do každej
kosti bolo vyryté číslo a kostra bola prevezená zo dňa na deň

bez špeciálnej prípravy v nákladnom aute na terajšie miesto,
kde bola opäť poskladaná ako puzzle.

Oproti kostre je vystavené 5500 rokov staré kanoe, náj-
dené na pobreží po búrke miestnym obyvateľom. Tieto nálezy

však už nie sú také zriedkavé vďaka rozrastajúcej sa popula-
rite potápania a freedivingu.

 

(Foto: Kelsie Sherman, GA)

Túto rybu chytil jeden z pracovníkov, je to morský čert

(Lophiiformes). Bolo naozaj zaujímavé sledovať ho,

ako sa snaží prilákať svojou „udicou“ malé rybky.

Bohužiaľ krátko po odchyte uhynul. Túto rybu sa rybárom

pošťastí chytiť len zriedkavo. (Foto: Garry Wendellen, GA)

Polypy medúzy ušatej (Aurelia aurata). GA ju posiela dodá-

vateľ z Anglicka, avšak tento rok nastali problémy s udrža-

ním populácie, medúzy sa akosi nechceli rozmnožovať.

Po vylúčení všetkých možných príčin nakoniec vysvitlo,

že dodávateľ spravil údržbu svojej techniky a niekde v sys-

téme bol použitý kov (pravdepodobne olovo v čerpadle),

z ktorého medúzy ostali sterilné. Problémy však neskončili.

Medúzy sa množili, avšak v malej miere. Tento problém

trval niekoľko mesiacov, až kým v GA nezačala pracovať

študentka, ktorá v minulosti robila výskum na medúzach.

Vysvitlo, že sa o medúzy staral personál príliš dobre, stačilo

ich nechať na slnku týždeň bez výmeny vody a pár dní bez

potravy a úspech sa dostavil. (Foto: Garry Wendellen, GA)
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Kareta obyčajná (Caretta caretta) Leona bola vyplavená
polomŕtva v novembri 2013 v dedine Quilty v Írsku, keď mala

byť v tomto čase v oblasti Kapverd. Bola umiestnená v jednej
z karanténnych nádrží v GA s takmer dennými prehliadkami

miestnej veterinárky.
Teplota oceánu bola vtedy približne 10 °C, Leone bola tep-

lota postupne zvýšená až na 17 °C. Karanténna nádrž musela
byť dodatočne zaizolovaná, ale aj napriek tomu boli nákla-

dy na prevádzku nádrže značné. V letných mesiacoch bola
premiestnená do Ocean akvária, kde ostala až do novembra.

V decembri 2014 bola letecky premiestnená na Kanárske ost-
rovy, kde bola po pár týždňoch vypustená s pripevneným vy-

sielačom. Jej cestu je možné sledovať tu: [2].
Tieto korytnačky sú na Kanárskych ostrovoch veľmi popu-

lárne a na to, aby ste ich videli, vám stačí v podstate šnorchel
a maska.

(Foto: Pat Flynn, clareherald.com)

(Foto: Joanne Casserly, GA)

Sladkovodná nádrž s ostriežmi (Perca fluviatilis), červeni-

cami (Scardinius erytrophtalmus) a pleskáčmi (Abramis

brama). Niekoľko rokov bol v nádrži skrytý predátor. Podo-

zrenie padlo na úhorov, ktorí boli v nádrži chovaný pred-

tým. Spôsobovali problémy už v minulosti tým, že dokázali

cestovať z nádrže do nádrže cez prívodné trubice. Avšak

tento úhor bol naozaj rafinovaný, dokázal oklamať všetky

nastavené pasce. Nakoniec sa ho podarilo chytiť... na háčik.

Replika hrádze na rieke Corrib a v nej pstruh Salmo trutta.

(Foto: Garry Wendellen, GA)
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Neidentifikovaný koral nájdený v hĺbke 730 metrov. Pri ma-

povaní Írskeho pobrežia bola nájdená populácia koralov na

ploche 100 km štvorcových, o ktorej predtým nikto nevedel.

(Foto: Garry Wendellen, GA)

Taurulus bubalis. Agresívna ryba, pri nebezpečenstve

narovná chrbtovú plutvu. Bolestivé, ale nie jedovaté.

Parablennius gattorugine. Obľúbená ryba potápačov,

vďačne pózuje. Za ním sa schováva Gaidropsarus vulgaris.

Maja squinado. (Foto: Kelsie Sherman, GA)

Langusta Palinurus elephas. Bola lovená vo veľkých

počtoch, väčšinou pascami. Je na zozname ohrozených

druhov a jej lov je zakázaný. Stratené pasce valcovitého

tvaru sú však stálym nebezpečenstvom, pretože sú unášané

prúdmi a tento tvor má na tele výrastky, ktoré sa veľmi

ľahko zamotávajú do siete. (Foto: Kelsie Sherman, GA)

Cancer pagurus. (Foto: Garry Wendellen, GA)

Vajíčka žralokov. (Foto: Garry Wendellen, GA)
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Liaheň pre žralokov a raje. Voda steká do nádrže cez valec

naplnený plastovým materiálom, ktorý prispieva k výmene

plynov vo vode. Bez neho by sa malé žraloky nevyliahli.

Napravo homár, čakajúci na transport do výstavnej nádrže.

Výmenník chladiča. Samotný chladič je umiestnený na

streche budovy. Používa sa na Arctic nádrž na obrázku

dole, kde žije sivoň arktický (Salvelinus alpinus) a počas

letných mesiacov sa používa aj na ochladzovanie

ostatných nádrží.

Modré prívodne trubice, ktoré zásobujú GA čerstvou vodou.

Voda sa pri vhodných poveternostných podmienkach nasáva

denne pomocou jedného hlavného a dvoch pomocných

čerpadiel. Čerstvá voda putuje do vonkajšej nádrže.

Celá plocha zarastená trávou je vrch vonkajšej nádrže,

hĺbka je niekoľko metrov. Odtiaľ sa po vizuálnej kontrole

prečerpáva cez filtre a UV sterilizátory do nádrží. 

Používajú sa štyri Lacron filtre. Doteraz sa ako filtračné

médium používal piesok, od poslednej údržby sa používa

mix TMC skleneného média frakcie 1,0 mm až 6,0 mm.

Filtre sa čistia dvakrát týždenne spätným preplachom.

Sladkovodné akváriá majú vlastný filtračný systém.

Používa sa dažďová voda, a ak je to potrebné, aj vodovodná.
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Vzduchová pumpa o výkone 360 m3/hod a ďalšie dve

rezervné pumpy.

Karanténne nádrže. Všetka technika je asi meter nad úrov-

ňou podlahy kvôli v minulosti zriedkavým, ale v súčasnosti

častým záplavám. Parkovisko a z časti aj budova GA je totiž

postavená pod úrovňou mora len 30–40 m od pobrežia.

Povodne, ktoré zasiahli Galway po Vianociach 2013, boli
najhoršie za posledných 25 rokov. Väčšina techniky bola

zachránená. Od roku 2013 prichádzajú povodne prakticky
každý rok okolo Vianoc a mali sme ich aj tento rok, avšak

v menšej miere. Mesto sa snaží prijať opatrenia, ktoré by za-
bránili podobnej udalosti. Zatiaľ s malým úspechom.

Zaplavené autá na parkovisku pred GA. Majitelia mali

približne 5 minút na to, aby odišli do bezpečia. Šťastie v ne-

šťastí je, že drahé poistky áut v Írsku kryjú aj tzv. Acts of God

– zásahy vyššej moci. Prvé záplavy boli naozaj nečakané,

teraz mesto vydáva varovania pred záplavami a uzatvára

rizikové oblasti. (Foto: Joe O'Shaughnessy, irishtimes.com)

Snažil som sa napísať niektoré príbehy, ktoré bežný náv-
števník akvária nepozná. Na nový rok zastihol kolegov telefo-

nát, že sa na pobreží Írska opäť našla korytnačka. Asi dostala
dobré referencie na Galway Atlantaquaria od Leony :-). Bola

pomenovaná Eva podľa búrky, ktorá ju vyplavila. Má (pravde-
podobne odborne) amputovanú plutvu, no je v dobrej kondícii.

[1] http://www.nationalaquarium.ie

[2] www.celestialgreenventures.com/leona-loggerhead-turtle/ 

(Foto: Garry Wendellen, GA)
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Horst Linke: Labyrinth Fish WorldHorst Linke: Labyrinth Fish World
Roman Rak

Snem každé vůdčí osobnosti v jakékoliv lidské odborné
činnosti je vydat na vrcholu své slávy výpravnou, celobarev-
nou monografii nebo encyklopedii, která zůstane nepřeko-
nána navždy v knihovnách a v paměti dalších odborníků
a milovníků daného oboru. 

Aby to bylo možné, musí být splněno několik základních
kritérií: autor musí být uznávanou kapacitou ve svém oboru,
schopen analyticky myslet a čtivě psát, disponovat obrov-
ským množstvím znalostí, zkušeností a archivního materiálu
(zejména kvalitních fotografií) a především dnes najít nad-
šeného a přesvědčeného vydavatele, který dokáže zafinanco-
vat velmi nákladný projekt a knihu vydat tak, aby byla ještě
cenově přijatelná pro čtenáře.

Tento profesionální sen se podařilo Horstu Linkemu,
světově známému milovníkovi a odborníkovi na labyrintky,
a to do slova a do písmene, splnit. Knihu dokončuje krátce
po svých 75. narozeninách.

V rukách držím celobarevnou monografii formátu A4,
která má 577 číslovaných stran na dokonalém křídovém pa-

píru o hmotnosti 2,9 kg! V knize je 1768 kvalitních fotografií,
jejichž jediným autorem je Horst, který patří k předním

světovým fotografům labyrintek. K číslovanému počtu stran
je nutné ještě připočíst desítky stránek s barevnými rekla-

mami asijských akvarijních firem (pěstíren, výrobců techniky,
krmiva apod.).

Ne každému se reklama v knize líbí. Naštěstí je koncen-
trována jen do předních a posledních stran publikace, takže

nijak dále neruší kontinuitu celkového obsahu knihy. Je ale
zřejmé, že bez této reklamy by se kniha nedala jinak vydat za

cenu, za kterou je prodávána (v Evropě kolem 40 Euro, na
elektronických aukcích kolem 90 USD). Sám reklamy nemám

rád, ale zde mne příjemně překvapily „novotou“, co se v Asii
všechno vyrábí, šlechtí, množí a prodává. Je to zcela jiný

pohled na akvarijní trhy, než je běžný Evropan zvyklý.
Knihy je rozdělena do následujících čtyř základních sekcí:

Labyrintky, Akvárium pro labyrintky, Labyrintky Asie, Laby-
rintky Afriky. V první sekci je vysvětlen pojem „labyrintka“,

jejich systematika, morfologie a voda v jejich přirozených lo-
kalitách, mapka výskytu, parametry vody. Zvláštní pozornost

je věnována pH a britským a americkým měrným jednotkám
(ve vztahu k evropské soustavě měrných jednotek). V druhé

sekci pak autor popisuje zásady chovu labyrintek v akvarij-
ních nádržích.

Jádrem monografie je třetí a čtvrtá sekce, tedy popisy ryb

a jejich výskyt, s velmi bohatou a vysoce kvalitní fotografic-

kou dokumentací. Nalezneme zde nádherné snímky přirozeně

vybarvených ryb i pohledy na jejich přirozené biotopy. Horst

Linke je znám svými expedičními cestami do Asie a to se po-

chopitelně odráží i v jeho fotografiích přirozeného prostředí

ryb i asijských pěstíren. Díky jeho osobním kontaktům z cest

Asií si dokážeme určitě odpovědět i na otázku, proč tato vý-
pravná publikace vyšla zrovna v Taiwanu, a ne v Evropě. 

Horst zvládl fotografování jak v divoké přírodě, tak i v ná-
držích s různými druhy osvětlení, takže se čtenář může potě-

šit i seriály úžasných fotek ze tření některých druhů. Velký for-
mát knihy umožňuje na snímcích pozorovat i drobné detaily.

Čtenáři, kteří by očekávali, že zde naleznou podvodní snímky,
budou zklamáni. Autor se nespecializuje na tuto dokumentaci

biotopů, v mělkých vodách Asie to není ani zpravidla možné.
Ve třetí a čtvrté sekci je kapitola vždycky logicky členěna

na vysvětlení původu jména ryby (tzv. etymologie), obvykle
z latiny nebo z angličtiny, latinský a anglický název popi-

sovaného druhu, přesnou citaci prvního vědeckého popisu,
systematiku, místopis přirozeného výskytu (včetně GPS sou-

řadnic), údaje z biotopu (slovní popis místa odchytu, jeho
okolnosti, parametry vody), rozmnožování, velikost dospělé-

ho jedince, autorovy poznámky a literární prameny.

Ve třetí kapitole jsou popsány tyto rody asijských laby-

rintek: Anabas (2), Belontia (2), Betta (110), Colisa (6), Cte-

nops (1),Helostoma (1), Luciocephalus (2),Macropodus (9),
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Malpulutta (1), Osphronemus (4), Parasphaerichthys (2), Pa-

rosphromenus (40), Pseudosphromenus (2), Sphaerichthys (4),

Trichogaster (4) a Trichopsis (4). Řazení popisu druhu v rám-

ci rodu je v knize abecední. Čísla v oblých závorkách odpo-

vídají počtu popisovaných druhů daného rodu, včetně zatím

vědecky nepopsaných taxonů označených „sp.“ a zpravidla

místem výskytu. Africké druhy ve čtvrté sekci jsou zastoupeny

pouze dvěma rody: Ctenopoma(10) a Microctenopoma (5).

Pokud očekáváte, že v popisu rozmnožování naleznete

nějaké detaily, jste na omylu. Autor obvykle jen uvádí, zda

se jedná o tlamovcovou labyrintku, nebo zda se ryby vytírají

volně do vody či staví pěnové hnízdo. Způsob rozmnožování

je popsán v obecné kapitole a pro všechny popisované druhy

se jedná jen o několik typových způsobů.

Osobně si cením velkého množství kvalitních fotografií

jak ryb, tak biotopů. Ty jsou velmi důležité, abychom si uměli

představit domovinu rybek a připravili jim vhodné podmínky

pro chov v zajetí nebo působivou biotopní nádrž. Pro mnohé

mohou být fotografie i velmi inspirativní pro případné cesty

do jihovýchodní Asie, protože dnes už není problém si při

cestě na dovolenou do Thajska či Vietnamu zastavit u nějaké-

ho rýžového políčka, přívodního kanálu, u malého jezírka

či jen louže.

V knize je patrná silná autorova orientace především

na asijské labyrintky. U afrických labyrintek chybí v knize

obvykle fotografie dospělých jedinců, kteří bývají zcela

odlišně zbarvení než mladé rybky. Rovněž absentuje větší

množství biotopních fotografií, což je logické. Afrika je oproti

Asii pořád nepoměrně nebezpečnější pro cestovatele (politic-

ká nestabilita, občanské války, zákeřné nemoci, divoká zvěř),

a to zejména rovníková část západní Afriky, kde se labyrintky

právě vyskytují. Africké labyrintky nejsou zřejmě ani tak za-

jímavé pro chov v běžných nádržích a ti akvaristé, kteří je

chovají, jsou zpravidla úzce specializovaní odborníci. Rybky

nejsou tak barevné jako v Asii, převládají hnědé a šedé odstí-

ny, jsou větší, nepoměrně agresivnější (např. někteří zástup-

ci rodu Ctenopoma dokáží pozřít rybu téměř o stejné délce)

a převážnou část dne se skrývají v nádrži.

Z hlediska grafické úpravy se mně osobně nelíbí velké

množství bílého, nevyužitého prostoru na některých strán-

kách. Ale to je věc osobního názoru. Mnoho grafiků totiž dnes

zastává názor, že volný prostor, „vzdušnost“ je jeden ze zák-

ladních prvků moderních grafických stylů.

To, co ke konci své recenze této výjimečné monografie

uvádím, nejsou žádné zásadní faktické výtky, ale jen osobní

postoj, který v žádném případě nesmí nijak ovlivnit rozhodo-

vání čtenáře, zda si knihu pořídit, či ne. Kniha je výjimečná.

Pokud labyrintky patří k vašim oblíbeným druhům v nádržích

a nebo jestliže si chcete průřezově představit pestrost a domo-

vinu těchto rybek, seznámit se s tímto specifickým světem

ryb, žijících ve vysokých teplotách ve velmi mělkých vodách

zarostlých hustou vegetací, rozhodně kniha nesmí chybět ve

vaší odborné knihovně. Splňte si i vy svůj sen!

Publikace: Labyrinth Fish World

Autor: Horst Linke
Vydal: Fish Magazine Taiwan

Rok vydání: srpen 2014

ISBN: 978-986-54527-7-0

Rozměr: 22,5 × 30,5 cm
Rozsah: 577 stran

Cena: 1100 Kč
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Karel Krček: Historie akvaristikyKarel Krček: Historie akvaristiky
v českých zemíchv českých zemích
Roman Slaboch

Karel Krček je dlouhými lety prověřený autor akvaristické
literatury. Svoji první knihu, „Akvaristická technika od A do Z“,
vydal před neuvěřitelnými 44 lety. Absolutní většina v ní uve-
řejněných informací je i nyní stále platná. To platí i o dalších
pěti titulech, které následovaly. Jeho poslední kniha je ale op-
ravdu výjimečná. Informace v ní obsažené nezestárnou nikdy.

Historie akvaristiky v českých zemích je první díl velké
akvaristické ságy, začínající v dávnověku akvaristiky a končící
rokem 1945. Promítá se v ní autorovo přesné, analytické myš-
lení technického inženýra, láska k akvaristice jako oboru,
ke starým knihám a k historii. Množství informací, obrazo-
vých i faktických, které nám Karel Krček předkládá, je úcty-
hodné. Tato kniha vám nabídne nostalgii starých tisků, pánů
akvaristů v buřinkách a cylindrech, nádheru starých akvárií
na prvních akvaristických výstavách a také nečekaně zajímavé
příběhy ze života akvaristů a prvních akvaristických spolků.

Nečeká vás jeden příběh. Čekají vás stovky prolínajících se
příběhů o nadšencích, koumácích, experimentátorech, vizio-
nářích, organizátorech, o přátelství, ale i podrazech, které ak-
varistiku odjakživa provázely. Ve všech příbězích se ale odráží
autorův laskavý nadhled a porozumění s entuziasmem i sla-
bůstkami prvních chovatelů akvarijních rybek. Vynořují se tak
před námi jména dobře známá i dávno zapomenutá. Jsou
nám představena s úctou, kterou si jejich průkopnictví zaslu-
huje, a opět ponechána jejich věčnému akvaristickému snění.

Tolik doslovná předmluva. Dodávám, že kniha je vytiště-
na na perfektním křídovém papíře, na kterém dokonale vy-
niknou faksimile historických obrázků. Těch je mimochodem
přesně 670. Obsah je rozdělen do 8 kapitol a tří příloh:

1. Úvod
2. Kdy a kde vše začalo – od prvopočátků až do poloviny 19. století
3. Druhá polovina 19. století – celkový vzestup akvaristiky
4. Druhá polovina 19. století – rozvoj akvaristiky v českých zemích
5. Česká a moravská akvaristika od roku 1901 do konce 1. sv. války

(1918) – Významná německá a americká akvaristická literatura
6. Česká a moravská akvaristika v období Československé republiky

(1918-1939)
7. Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
8. Konec války a obnovení Československé republiky (1945)

Publikace: Historie akvaristiky v českých zemích
Autor: Karel Krček
Vydal: Karel Krček – vlastním nákladem
Rok vydání: březen 2016

ISBN: 80-86960-73-0
Rozměr: 17,5 × 24,7 cm
Rozsah: 600 stran
Cena: 530 Kč
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Soutěžní výstava ryb v ŽiliněSoutěžní výstava ryb v Žilině
Jiří Libus

Chovatelé z klubu Akvafit v Žilině letos znovu chystají

soutěžní výstavu několika druhů ryb. Jako každý rok se před-
pokládá účast chovatelů z několika evropských zemí. Letos

sice budou chybět krevety, ale přibyla soutěž v párech Xipho-
Molly. Kromě prohlídky zde bude možné podebatovat se zku-

šenými chovateli mečovek, molinézií, gupek a bojovnic.
Výstava se koná již popáté. Jako každý rok bych rád vyzval

všechny chovatele z České republiky a Slovenska k účasti.
Zkušenější jistě najdou několik párů zajímavých ryb na výsta-

vu a soutěž a ti méně zkušení zde mohou objevit inspiraci,
chovné kusy do svých nádrží a načerpat znalosti od vystavo-

vatelů. Bývá zvykem, že v prostorách výstavy probíhá i prodej
akvarijních živočichů a akvaristického příslušenství. Zajíma-

vostí letošního ročníku je sobotní výstava morčat, která se
uskuteční v prostorách soutěže. 

Stručný výtah z pravidel:

Příjem ryb se uskuteční 25.5.2016 od 8 do 20 hod. na
adrese: Jan Budai, Veľká Okružná 15, 010 01 Žilina. Kontakt:

Tel.: +421 949 223 323, e-mail: jan.budai1@gmail.com
Soutěžní páry živorodek a jedinci bojovnic pestrých se

přihlašují telefonicky nebo přes mail. Soutěžní kolekce ryb
zůstávají po ukončení soutěže k dispozici organizátorům

akce, kteří po skončení výstavy obvykle pořádají dražbu.

Těšíme se na hojnou účast!
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Varšavské dny akvaristikyVaršavské dny akvaristiky
Jiří Libus

Varšavské dny akvaristiky jsou největší akvaristickou

událostí v hlavním městě Polska. Konají se každoročně v are-

álu Varšavské zemědělské univerzity.

V rámci tohoto ročníku, který se bude konat ve dnech

21. a 22. května 2016, bylo naplánováno mnoho zajímavostí.

Za zmínku určitě stojí 3. Varšavská akvaristická konference,

Mezinárodní výstava akvárií a různé akvaristické workshopy

a soutěže (včetně druhého ročníku akvaristické vědomostní

soutěže a soutěže o nejzajímavější akvárium).

Konference bude letos ve větší míře zaměřena na korýše.

Můžete očekávat přednášky s tematy: Krmení ryb a korýšů,

Akvarijní a farmový chov krevet a raků, Diagnostika a léčba

chorob ryb a korýšů a další. Na výstavě budou kromě

uměleckých děl z oblasti aquascapingu vystavovány i biotopní

nádrže z Jižní Ameriky, mořská akvária a akvária z zaměřená

na jihovýchodní Asii s velkým zastoupením krevet. Na své si

příjdou i rybáři – součástí výstavy bude i expozice demon-

strující polské vodní ekosystémy. Akvaristické workshopy

se letos budou věnovat nejen sladkovodní, ale i mořské

akvaristice.

Novinkou letošního roku je soutěž v determinaci vodních

živočichů. Vzhledem k požadavkům na latinské názvosloví

nebude neznalost polštiny nijak diskriminujícím faktorem,

takže se soutěže bez obav mohou zúčastnit i ti, kteří polské

názvosloví neovládají.

Cílem akce je seznámit účastníky s problematikou bio-

logie, ekologie a ochrany různých druhů vodních živočichů

a rostlin. Samozřejmě zde účastník také načerpá inspiraci

z akvaristické praxe a získá určitě cenné kontakty na odbor-

níky, kteří se zabývají akvaristikou a vodním prostředím na

profesionální úrovni.

Varšavské dni akvaristiky jsou určeny především studen-

tům, akademikům, přátelům akvaristiky, odborníkům z ob-

lasti životního prostředí a ochrany vod.

Veškeré další podrobnosti budou zveřejněny od poloviny

dubna na příslušných webových stránkách [1].

[1] www.warszawskiedniakwarystyki.pl/
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