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Akvárium, číslo 33 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,

tak mě napadlo, že by bylo zajímavé spočítat, kolikrát se

v tomto vydání Akvária vyskytnou slova akvárium, akvarista,

akvarijní apod. Vždyť jen na titulní straně máme šest a na

této zatím sedm zásahů – dál jsem nepočítala. Akvária, kam

se podívám. Dokonce i v souvislosti s dovolenou přemýšlím

o tom, jaké veřejné akvárium bych mohla navštívit... a dost!

Oddychnout si od akvaristiky snad nepotřebujeme, vždyť

je to koníček a často i vášeň. Ale oddychnout si od zářivek

a od monitorů nám prospěje, co tedy potěšit své oči zelenou

barvou někde venku? Budiž Vám inspirací snímek na této

stránce, na kterém se snoubí dvě moje nejoblíbenější barvy:

zelená a hnědá. (Někteří mí známí – neakvaristé – dokonce

škarohlídsky tvrdí, že v mých akváriích jinou barvu ani nevi-

děli a většinou ani neviděli žádné ryby! To je ale ještě doce-

la pozitivní hodnocení oproti tomu, kterého se dočkal Jarda

Dvořák, viz rozhovor v rubrice Lidé.) A budiž Vám tento sní-

mek zároveň výzvou, abyste se dívali kolem sebe, kolem vody

a do vody a vnímali krásu naší přírody. Třeba si z toho něco

vezmete i pro svá (biotopní?) akvária.

Toto 33. číslo je kromě „hnusných“ ryb, zajímavých lidí,

nových ichtyologických objevů, překvapivých myšlenek o pěs-

tování rostlin, novinek u raků, práce s mikroskopem, přírodní

inspirace, krásných knih a přátelských setkání... opět plné

nadšení a poznatků, které nás všechny posunou o kousek dál.

Skláním před Vámi hlavu, pokud všech 80 stránek poctivě

přečtete, stejně jako skláním hlavu ještě hlouběji před těmi,

kteří je pro nás zaplnili. Cítím, že se nám čím dál tím víc daří

naplňovat motto našeho časopisu a že ho skutečně dělají

akvaristé pro sebe navzájem.

Výjimečně proto nebudu na závěr úvodníku apelovat na

váhající autory, aby se osmělili a poslali své příspěvky, ačkoliv

to je vždycky vítané a dodá nám to energii. Teď jste ale na

řadě Vy, čtenáři. Přejte si, o čem chcete číst. Na některých

slibech ještě musíme zapracovat, ale popostrčení z Vaší stra-

ny nikdy nezůstane úplně opomenuté, tak do toho. 

Příjemné počtení a bohaté letní zážitky!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Akvárium, číslo 33 e-akvarium.cz ryby

Samec (vlevo) a samice (vpravo) hořavky očkaté Rhodeus ocellatus v období rozmnožování. (Foto: Radim Blažek)

Hořavka očkatáHořavka očkatá
RhodeusRhodeus  ocellatusocellatus  
– ryba, která své potomstvo svěřuje obrněné chůvě– ryba, která své potomstvo svěřuje obrněné chůvě
Matej Polačik

V akváriích je dnes chován bezpočet různých druhů ryb.

Většina z nich splňuje dva základní předpoklady pro oblíbe-
nost u běžných chovatelů – dorůstá rozměrů vhodných pro

chov v omezeném prostoru a má atraktivní zbarvení či tvar
těla. Některé chované skupiny ryb hezké zbarvení vesměs

postrádají, například divoké živorodky, anebo ho i mají, ale
obecně jsou považovány za příliš chovatelsky komplikované

pro masové komerční využití v okrasné akvaristice, například
halančíci. Pro svou „jinakost“ si však získali pozornost ak-

varistů-specialistů, kteří na ně nedají dopustit. Existují ale
i ryby, které v „jinakosti“ hravě strčí do kapsy i halančíky,

přičemž svou skupinu chovatelů si u nás zatím ještě nenašly.
V období tření bývají nádherně zbarvené. Jejich chov i od-

chov je, alespoň u části druhů, přitom opravdu jednoduchý.
Ryby s uvedenými vlastnostmi jsou asijské hořavky. Málo

lidí u nás obecně ví, že takové ryby vůbec existují. Hořavky
jsou kaprovité ryby se zajímavým geografickým rozšířením –

hořavka duhová Rhodeus amarus žije v Evropě (i poměrně
hojně u nás). Všechny ostatní druhy (je jich přibližně 80,

nové jsou každoročně popisovány) obývají různé typy vod ve
východní Asii. Zatím byly popsány tři rody – Acheilognathus,

Rhodeus a Tanakia [1]. Tvarově jsou poměrně uniformní (viz
foto), velikostně se pohybují mezi 5 a 15 cm. Nejzajímavější

charakteristikou, která je všechny spojuje, je jejich neobvyklá

reprodukční strategie. Samice hořavek kladou jikry do žaber-

ní dutiny velevrubovitých mlžů (Unionidae). Pro tento účel
jim v době rozmnožování naroste dlouhé kladélko, které za-

sunou do vydechovacího otvoru mlže a pomocí něho vypustí
do mlžích žaber jikry. Samec jikry oplodní obláčkem mlíčí,

který mlž nasaje svým vdechovacím otvorem. Jikry se uvnitř
vylíhnou, larvy postupně tráví žloutkový váček a možná se

i přiživují na mikropotravě, kterou mlž pro sebe získává
filtrováním vody. Z bezpečného úkrytu mezi lasturami vy-

plavou již poměrně velké a velice životaschopné rybičky
přibližně za 3–4 týdny. Plůdek rychle roste a hořavky jsou

schopné rozmnožování zpravidla již následující rozmnožo-
vací sezonu.

Představte si, že celý výše popsaný proces se může ode-
hrát přímo před vašima očima. Určitě si teď kladete otázku,

jak jde dohromady tak složité rozmnožování s umělým pro-
středím akvária. Odpovědí je, že u některých druhů hořa-

vek až překvapivě dobře. Týká se to i naší domácí hořavky
duhové, která snáší chov v akváriu. I když je Evropsky

významným druhem a tedy legislativně chráněná, je možné
ji získat z farmových chovů. V nabídce ji má např. německý

Aquarium Glaser. K rozmnožení hořavky duhové je ale nut-
né poskytnout jí některou z našich škeblí nebo velevrubů

(Unionidae), mezi kterými jsou však i chráněné druhy. 
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Naše hořavka duhová Rhodeus amarus ve svatebním šatu. (Foto: Radim Blažek)

Je však možné si namísto hořavky duhové pořídit náhra-

du, která ji výrazně předčí v atraktivitě zbarvení, lépe snáší
akvarijní prostředí, má delší rozmnožovací období a není při

jejím odchovu nutné nijak zasahovat do poklidného života
našich původních druhů mlžů. Hořavka očkatá Rhodeus ocel-

latus pochází z ostrova Taiwan. Běžně dorůstá do velikosti
asi 7 cm, ale rozmnožují se již 4 cm velcí jedinci. Zejména

v třecím období bývají samci nádherně vybarvení. 
K chovu R. ocellatus je vhodné přistupovat jako k chovu

větších parmiček (např. Pethia conchonius, Puntigrus tetra-

zona) s výjimkou vytápění, které není vůbec potřeba. V praxi

to znamená nádrž od 80 l výše, s rostlinami, filtrací, občasnou
výměnou vody a pestrým krmením. Rhodeus ocellatus nejsou

plaché a mimo období tření jsou to ryby velice snášenlivé.
Pro iniciaci rozmnožování je u hořavek obecně nutné přezi-

mování. U R. ocellatus postačí několikatýdenní pokles teplot
na 13–15 °C, ideálně se zkrácenou dobou denního osvitu

(např. umístění ve sklepě nebo garáži s okny).  
Když chceme R. ocellatus rozmnožit, je nutné obstarat jí

mlže. Zde právě tkví hlavní výhoda R. ocellatus. Je to genera-
lista, který se v přírodě vytírá do mnoha druhů velevrubovi-

tých mlžů (na rozdíl od hořavek-specialistů, které vyžadují
několik málo nebo dokonce jen jeden specifický druh mlže).

Jedním z druhů, s pomocí kterého se R. ocellatus přiroze-
ně rozmnožuje, je i škeble asijská Sinanodonta woodiana.

Ta se již vyskytuje i u nás jako nepůvodní druh. Poprvé byl
zjištěn (týká se i Slovenska) v 90. letech a postupně se dále

šíří. Hojně se vyskytuje na jižní Moravě, ale také v jižních,
středních a západních Čechách a počet lokalit jejího výskytu

rychle přibývá [2]. Na Slovensku ji lze najít např. v povodích

řek Podunajské a Východoslovenské nížiny [3]. Od všech na-
šich druhů se dá škeble asijská jednoznačně odlišit relativně

kulatým tvarem a načervenalým zbarvením lastur. Z horního
pohledu je také nejvypouklejší. Pravidlem je, že dorůstá znač-

ných rozměrů – délky až 20 cm (z našich škeblí může ojedi-
něle dosáhnout podobnou velikost jenom dnes již poměrně

vzácná škeble rybniční Anodonta cygnea). Kdo „dostane do
oka“ vzhled vzrostlých jedinců, snadno pak rozezná od našich

škeblí i malé exempláře S. woodiana. 

Škeble asijská Sinanodonta woodiana (nahoře) a naše

domácí škeble říční Anodonta anatina (dole).

U S. woodiana si všimněte načervenalého zbarvení

a okrouhlého tvaru. (Foto: Martin Reichard)
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Škeble asijská není samozřejmě jako nepůvodní a navíc

i invazní druh zákonem nijak chráněná. Naopak, její přítom-

nost v našich vodách je nežádoucí. Kdokoliv má zájem, může

si ji nasbírat a chovat doma (když se někde vyskytuje, tak je

výskyt obvykle masový). Pro účely odchovu R. ocellatus dopo-

ručuji nasbírat brzo na jaře několik menších kusů. Škeble ne-

vpouštíme do nádrže s hořavkami volně, ale raději naplníme

plastový kelímek pískem a škebli do něj „zapíchneme“ kon-

cem, kde se vysouvá noha mlže sloužící k pohybu. To zamezí

jejímu cestováni po akváriu a „vyorávaní“ rostlin.

Kvalitně krmeným přezimovaným samicím R. ocellatus

při teplotě okolo 20 °C za přítomnosti škeblí za několik dnů

až týdnů vyrostou dlouhá kladélka. Samici připravenou ke

tření rozeznáme podle kladélka v koncové části téměř až prů-

svitného, které navíc dosahuje až délky jejich těla. Samec se

překrásně vybarví a snaží se pro sebe odháněním ostatních

samců obsadit konkrétní škebli. Samici k ní přitom láká

trhavými pohyby, až ji nakonec přesvědčí. Samice pak – po

důkladném očichání proudu škeblí vydechované vody a sérii

testovacích „zhoupnutí se“ nad ní – do škeble vpustí blesko-

vým zasunutím kladélka dávku (1–10) jiker. Tření se pak ve

stejný den ještě několikrát opakuje. Když je celá dávka jiker

vytřená, samici se kladélko opětovně zkrátí, nezmizí však

úplně. Za sezonu se samice tře několikrát, přičemž kladélko

se jí podle rozmnožovací aktivity opakovaně zkracuje a pro-

dlužuje. Třecí období je velmi dlouhé – při kvalitním prů-

běžném krmení trvá od dubna až do srpna. 

Ze škeble malé hořavky vyplouvají za 3–4 týdny. Protože

se ve škebli po vícenásobném tření obvykle nacházejí různá

vývojová stadia embryí, hořavky škebli opouští postupně.

Měří asi 10 mm a jednoduše se dají odkrmit i na drobném

suchém krmivu. 

Škebli, o které s jistotou víme, že se do ní hořavky (opa-

kovaně) vytřely, můžeme přeložit do jiné, prázdné nádrže.

Vyplavaná mláďata tak budou v úplném bezpečí. Pokud bu-

deme škebli asijskou využívat po období maximálně 8 týdnů,

není nutné se pokoušet ji v akváriu krmit. Nicméně je dobré

její stav hlídat pro případ, že by náhodou uhynula (první

příznak je její pootevření na více než 0,5 cm). Rozkládající

se škeble může zkazit vodu v akváriu.

R. ocellatus, ale i jiné druhy hořavek, lze velice dobře cho-

vat zhruba od května do října v zahradním jezírku. V tomto

prostředí mají ryby i škeble přirozenou potravu a daří se jim

velice dobře. Rozplavaná mláďata samovolně krásně prospí-

vají a odrůstají. Do podzimního výlovu (v našich podmínkách

říjen až začátek listopadu) můžou dosáhnout velikost až 4 cm.

Nikdy však nesmíme R. ocellatus ani škebli asijskou umístit

do jezírka, z kterého mají byť jen mizivou šanci dostat se do

volných vod (např. průtočný, z potoka napájený rybníček).

R. ocellatus je považována za invazní druh, který se mimo

svou domovinu již stihl rozšířit např. v Číně, Japonsku,

Koreji, Vietnamu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a na ostrově

Fidži. Pro svou obecnou odolnost není zcela vyloučené, že by

mohla vytvořit rozmnožující se populace i v našich vodách.

Je potřebné zamezit i šíření škeble asijské. Přitom je veli-

ce důležité mít na paměti, že velevrubovití mlži se efektivně

šíří hlavně ve stadiu glochidia. Glochidium je parazitické

vývojové stadium, které vypouští samice mlže volně do vody

v obrovských počtech. Má mikroskopickou velikost a přichy-

tává se na kůži, ploutvích a žábrech ryb, kde saje jejich tělní

tekutiny. Po několika dnech se z ryby uvolní a promění se

v miniaturního mlže, který pak dále žije již klasickým mlžím

způsobem a potravu získává filtrací vody. V parazitickém sta-

diu však dokáže úplně nepozorovaně cestovat spolu s rybami

např. při jejich transportu. Proto by neměly být do volných

vod, kde se zatím nevyskytuje škeble asijská, vypouštěny žád-

né ryby, které s ní byly předtím v kontaktu.

A kde R. ocellatus sehnat? V běžném akvaristickém ob-

chodě ji zatím koupit nelze. I když pocházejí z východní Asie,

k jejich získaní je lépe se orientovat raději směrem na západ.

Sezónně (na jaře) je jako jezírkové ryby dováží Aquarium

Glaser. V případě zájmu je potřebné obrátit se na jejich čes-

kou nebo slovenskou pobočku (někoho, kdo ryby od nich bere

a vozí je k nám). Občas se dají hořavky koupit i na některé

z akvaburz, na brněnské burze jsem je viděl v nabídce pana

Líbala. Měl tehdy i další druh z Taiwanu a kontinentální Číny,

T. himantegus.

Asijské hořavky jsou skupina ryb, která si doufám časem

u nás své příznivce najde. Skýtá značnou variabilitu ve veli-

kosti zahrnující druhy vysloveně jezírkové (např. Acheilo-

gnathus tonkinensis), ale i druhy vhodné pro malá akvária.

Například Rhodeus fangi dosahuje délky maximálně 5 cm,

dospělé jsou však již 3–3,5 cm ryby. Některé druhy se odcho-

vají s pomocí mlžů prakticky „samotné“, jako např. R. ocel-

latus nebo T. himantegus. Jiné budou jako výzva přitažlivější

pro zkušenější chovatele. Reprodukční kompatibilita konkrét-

ního druhu hořavky s u nás dostupným druhem mlže může

být jen částečná. Již zmíněná R. fangi se ochotně vytírá, nic-

méně embrya ve škebli přežívají do vyplavání jen velmi ojedi-

něle. Možná stačí jenom „něco“ změnit a půjde to. A když

úplně selže přirozený výtěr do mlže, u řady druhů je ještě šan-

ce v podobě umělého výtěru. Ze samice s kladélkem a samce

ve tření se dají jikry a mlíčí lehkým tlakem vymáčknout,

smíchat, a malá hořavka „ze zkumavky“ se za několik týdnů

může vyvinout i na Petriho misce. Hořavky nabízí opravdu

nedozírné možnosti pro ty, kteří si rádi s rybami „hrají“…

Zdroje: 
[1] Kawamura, K., Ueda, T., Arai, R. & Smith, C. (2014): Phylogenetic

Relationships of Bitterling Fishes (Teleostei: Cypriniformes: Acheilo-

gnathinae), Inferred from Mitochondrial Cytochrome b Sequences.

Zoological Science 31:321-329.

[2] Lorencová, E. (2014): Invazní druhy vodních měkkýšů v České

republice. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně.

(bakalářská práce). Dostupné na: 

http://is.muni.cz/th/393897/prif_b/Plny_text_prace.pdf 

[3] Čejka, T. (2007): Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana) na

Slovensku. Limnologický spravodajca 1: 39-41.
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Tanakia himantegus, další druh hořavky, po kterém by se měl ohlížet začínající chovatel. (Foto: Radim Blažek)

Rhodeus fangi, miniaturní hořavka. (Foto: Radim Blažek)

Rhodeus sinensis. (Foto: Radim Blažek)
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Samec Acheilognathus imberbis. (Foto: Radim Blažek)

Acheilognathus cf. rhombeus klade jikry na rozdíl od ostatních druhů do mlžů na podzim,

 vylíhnou se a vyplavou ven však až na jaře. (Foto: Radim Blažek)
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Tetra diamantováTetra diamantová
MoenkhausiaMoenkhausia  pittieripittieri  Eigenmann, 1920Eigenmann, 1920
Petr Rosmaník

Jakou barvu má diamant? Téměř žádnou, ale přece v sobě

ukrývá všechny barvy světelného spektra. Stejné je to i s tet-

rou diamantovou, zástupcem nejrozšířenější čeledi akvarijních

ryb – Characidae, tedy trnobřichovitých. Tetra diamantová

pochází z Venezuely, kde dorůstá až 6 cm, v akváriích pak asi

5,5 cm. Aby se z diamantu stal briliant a ukázal se v plné

kráse, musí projít procesem broušení, a pak vyžaduje vhodné

světlo i úhel pohledu k prohlížení. Stejně tak i tetra diaman-

tová, aby z ní byl plovoucí briliant, vyžaduje svoji péči, pozor-

nost chovatele a vhodné životní podmínky obecně. 

Konkrétněji: světlo není vše, ale k pozorování jejích bri-

liantových odlesků je velmi důležité. Tetrovité ryby obvykle

preferují životní prostor spíše přistíněný. Tetry diamantové

naopak v akváriu vyhledávají místa s přímým dopadem

slunečního svitu, kde se v celém houfu poklidně zdržují.

Nejednou jsem si kladl otázku, proč tomu asi tak je, ale spo-

lehlivou odpověď jsem zatím nenašel. Nicméně domnívám se,

že v prosluněném prostoru – vzhledem k tomu, že prakticky

nemají žádnou barvu (natož nějakou výstražnou), pouze od-

rážejí briliantový třpyt a jejich tvar se ztrácí – jsou pro pří-

padného predátora hůř rozpoznatelné, a tudíž je i snížena

pravděpodobnost napadení.

Důležité je také to, aby byly chovány v početné skupině,

případně doplněné jinými rybami, ale vhodných druhů. Tedy

opět nejlépe z čeledi Characidae. Jako většina tetrovitých ryb,

také tetra diamantová se spokojeně cítí ve vodě měkčí, slabě

kyselé s pH rozhodně pod hranicí 7. Na teplotu vody není

náročná a dobře prospívá v rozmezí 22–24 °C, v bytových

nádržích tedy i bez přitápění ohřevným tělískem po většinu

roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o rybu hejnovou, za ro-

zumnou velikost nádrže pro cca 10 jedinců považuji 80 l,

spíše podlouhlého tvaru než vyšší. 

Jelikož nepředpokládám chov pouze v monokultuře, dopo-

ručuji nádrž nejméně 100 l, osázenou skupinami jemnějších

rostlin s dostatečným prostorem pro plavání, doplněnou

jinými klidnějšími rybami. Jak jsem již uvedl, ideálně volíme

opět z čeledě Characidae, neboť zde je výběr skutečně velko-

lepý a s nejmenším rizikem nevhodnosti k soužití. Vzhledem

k určité plachosti teter diamantových volme druhy klidné,

neagresivní. 
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Moenkhausia pittieri, sameček.

Neviděl jsem ještě zdařilejší kombinaci, než hejno teter

diamantových a neonek Paracheirodon innesi, doplněné hej-

nem modravých teter královských Inpaichthys kerri a pozor,

dno pokryté drcenou břidlicí a namísto vyluhovaného kořene

kus hnědého uhlí, asi jako pěst velký. Rostlinný porost tvořily

trsy nafialovělé Cryptocoryne affinis, temně zeleného Bolbi-

tis heudelotii a hustý porost svěžího Helanthium tenellum. 

Tetry diamantové přijímají veškerou potravu, tedy kromě

živé i sušenou. Zamýšlíme-li je odchovávat, pak je vhodné

potravní složku obohatit o průsvitné pakomáří larvy (Core-

thra), červené pakomáří larvy (Chironomus) a samozřejmě

živý vodní plankton. Protože ten bývá nejčastějším zdrojem

potravy akvarijních ryb, přece jen si neodpustím jedno upo-

zornění. I dobře míněné přilepšení chovaným rybám živým

planktonem může mít z dlouhodobého hlediska neblahé ná-

sledky. Plankton má totiž tu vlastnost, že v sobě kumuluje

např. detergenty a tenzidy ze saponátů a pracích prostředků,

pesticidy z přihnojování a ošetřování kulturních plodin atd.

Jestliže takovým „kontaminovaným“ planktonem krmíme

dlouhou dobu, nezřídka celou sezónu, může to vést k někte-

rým sekundárním infekcím, šokovým stavům a v nejhorším

případě ke genetickým postižením, projevujícím se i v ná-

sledných generacích, pokud takoví jedinci jsou ještě schopni

reprodukce. Je proto důležité věnovat pozornost místům,

odkud plankton lovíme, brát v úvahu možnost splachů

z okolních polí, sledovat, co a odkud do nádrže přitéká, zda

do ní nejsou vylévány nebo neprosakují ropné látky např.

z nedaleké autoopravny, kovovýrobny, případně si vyslech-

nout zkušenosti jiných akvaristů s krmením naloveným v da-

né lokalitě.

V chovném hejnu by početně měli převládat samečci.

Nikoliv proto, že jsou přece jenom oku pohlednější, ale pře-

devším proto, aby samičky s dozrávajícími jikrami měly dost

možností se průběžně vytírat i ve společné nádrži a nedošlo

u nich k přezrání a následně případnému zatvrdnutí jiker.

Předpokládejme, že máme ryby zdravé a v dobré tělesné

kondici. Samečci výpady zahánějí jiné ryby, které vpluly do

jejich pomyslného teritoria, a mezi sebou navzájem svádějí

neškodné souboje. Z nich vzejde nejsilnější sameček, který

láká zaplňující se samičky do drobnolistých rostlin k výtěru.

Moenkhausia pittieri, samička.

K němu skutečně ve společné nádrží velmi často dochází.

Ovšem mladých se z těchto výtěrů sotva dočkáme. K tomu

je třeba připravit separátní vytírací nádržku obsahu alespoň

10–15 l. Do ní z poloviny odebereme vodu z chovné nádrže,

zbytek doplníme vodou čerstvou a navečer do ní přeneseme

vytipovaný pár. Samečka snadno rozpoznáme podle většího

vzrůstu a zejména dlouze protažené hřbetní ploutve. Poněkud

menší samička je viditelně plnější a kulatější v břišní partii.

Malý rozdíl je i ve tvaru ploutví břišních a anální, ale my

zůstaneme u těch na první pohled viditelných markantů.

Zpravidla druhý či třetí den se ryby vytřou do trsu vložené

jemnolisté rostliny nebo vytírací střiže. Při teplotě 26 °C se

larvy v přistíněné vytíračce vylíhnou asi za 30 hodin a 5. den

se volně rozplavou. Nebývá jich více než 150. V tu dobu už je

samozřejmě rodičovský pár zpět v chovné nádrži, neboť by

odložené jikry s největší pravděpodobností sežral. Krmení

začínáme nálevníky, naupliemi buchanek, přikrmujeme

rozetřeným žloutkem na tvrdo uvařeného vajíčka a na prach

rozmělněným kvalitním vločkovým krmením, ale vždy teprve

tehdy, až plůdek strávil vlastní žloutkový váček a počíná se

rozplavávat. Na prach rozetřené vločkové před granulovaným

krmivem upřednostňuji proto, že prach z vloček se ve vodě

dlouho a pomalu vznáší, tudíž ho plůdek lépe uloví.

Zpočátku rychle rostoucí mladé rybky svůj růst i přes

dostatek různorodé potravy z nevysvětlených důvodů ve stáří

dvou měsíců nápadně zpomalí. Nicméně správně odchované

tetry diamantové dorostou prodejní velikosti ve stáří pěti

měsíců a mohou začít zdobit nádrže jiných akvaristů. Ve věku

jednoho roku jsou schopné další reprodukce, přesto k odcho-

vům nasazujeme samečky poněkud starší, nikoliv však staré. 

Nezřídka se mi přihodilo, že z bohatého trsu Bolbitis heu-

delotii ve společné nádrži jednoho dne vyplavaly dvě, tři malé

tetřičky, ale už natolik vzrostlé, aby nebyly jinými sežrány.

Z toho vyplývá jediné, že v houšti drobných lístků po celou

dobu nacházely nejen ochranu, ale i dostatek mikroorganis-

mů k potravě.

Až tuto nezajímavě stříbřitou rybu vysokého zploštělého

těla s červenou horní polovinou oční duhovky uvidíte v pro-

dejní nádrži, věřte, že vidíte něco jiného, než to, co z ní teprve

zanedlouho bude. Tak jako z diamantu se teprve časem a při-

činěním stane briliant.
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DiverzitaDiverzita
středoamerických cichlidstředoamerických cichlid
Lenka Šikulová

Práce Diversity and evolution of the Middle American

cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classifica-

tion [1] publikovaná v dubnu letošního roku v časopise Ver-

tebrate Zoology týmem vědců vedeným dr. Říčanem z Jiho-

české univerzity v Českých Budějovicích by se dala zařadit

do rybích novinek, ale rozhodli jsme se, že si zaslouží extra

článek. Práce se svým rozsahem vymyká běžnému standardu

a navíc je zaměřena na skupinu ryb, kterou mnozí akvaristé

považují za svoji srdeční záležitost. Jedná se o středoamerické

cichlidy podčeledi Cichlosomatinae, tribu Heroini. Rozsáhlá

publikace obsahuje taxonomicky kompletní molekulární fylo-

genezi této skupiny cichlid, na jejímž základě je provedena

revize jejich diverzity a systematiky na úrovni rodu.

Až na dvě vzácné výjimky patří do tribu Heroini všechny

cichlidy obývající oblast Střední Ameriky. Jejich morfologická

a ekologická diverzita je velmi vysoká, což se odráží v jejich

extrémně komplikované rodové klasifikaci. Odlišení jednotli-

vých rodů na základě morfologických znaků je velmi obtížné,

protože podobnost druhů bývá často výsledkem konvergent-

ního vývoje jednotlivých znaků. Rody jsou proto často

parafyletické (tj. nezahrnující všechny potomky společného

předka) nebo dokonce polyfyletické (tj. zahrnující potomky

různých předků), jak ukazují molekulárně fylogenetické ana-

lýzy. Mnohé tradičně uznávané rody a jejich taxonomické

složení proto neodráží skutečné fylogenetické vztahy.

Kombinací molekulárních metod, jejichž názvy nejsem

schopná přeložit a jejichž podstatu upřímně řečeno zcela

nechápu (čtenáři, odpusť!), a analýz morfologických a eko-

logických znaků jednotlivých druhů i biogeografických dat

byly v rámci zkoumané skupiny středoamerických cichlid

vylišeny tři hlavní vývojové linie (tzv. klady) označované jako

herichthyines, amphilophines a astatheroines. Tyto klady

nejsou sesterskými skupinami, neboť mezi nimi jsou vtrou-

šeny některé rody cichlid obývajících Jižní Ameriku a Antily.

Původ mají zřejmě ve dvou fylogeneticky nezávislých, nic-

méně geograficky i časově se překrývajících kolonizacích

oblasti Střední Ameriky, a to z Ameriky Jižní. 

Celkem bylo v rámci zkoumané skupiny vylišeno 31 rodů

středoamerických cichlid (plus šest v Jižní Americe a jednoho

na Antilách) jako samostatných vývojových linií obsazujících

samostatné adaptivní zóny. Z toho devět rodů bylo nově

popsáno pro druhy nebo skupiny druhů, které postrádaly

název na úrovni rodu (resp. byly provizorně označovány jako

„Cichlasoma“ nebo „Heros“), nebo byly řazeny do jiných ne-

příbuzných rodů. Jedná se o rody Chocoheros, Chortihe-

ros, Cribroheros, Darienheros, Isthmoheros, Krono-

heros, Mayaheros, Talamancaheros a Wajpamheros.

Souhrnný fylogenetický strom založený na analýze

 jaderné DNA (zelená značí konflikt s výsledky analýzy

mitochondriální DNA). Patrná je pozice nově popsaných

rodů v systému skupiny. (Zdroj: [1])
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Z pohledu akvaristy jsou pravděpodobně nejzajímavěj-

ší částí publikace výsledky rozsáhlé analýzy morfologických

a ekologických znaků středoamerických cichlid, ze kterých je

zřejmá diverzita této skupiny ryb. Cichlidy jsou dobře známé

svou adaptibilitou a mnohé znaky, které byly dříve pova-

žovány za homologie, mohou být pouhé povrchní podobnosti

vzniklé konvergentním vývojem, případně znaky zděděné

po předcích, a tedy bezcenné při konstrukci systému. Autoři

se proto drželi funkčního přístupu k této analýze a inter-

pretaci morfologických znaků, neboť pouhý výčet rozdílů

a podobností mezi druhy bez ohledu na jejich způsob života

(biologii a ekologii) by byl zjednodušující a zavádějící. 

Bylo zjištěno, že naprostá většina morfologických znaků

je vzájemně korelována v závislosti na ekologii druhů a že

tvoří pouze omezený počet funkčně determinovaných kom-

binací, tzv. ekomorf. To platí jak pro znaky kraniální (na

hlavě), které jsou determinovány zejména potravní ekologií

druhu, tak i znaky postkraniální, které určuje hlavně cha-

rakter obývaného prostředí. Celkem bylo nalezeno pět hlav-

ních kraniálních a dvě postkraniální ekomorfy a třináct

jejich kombinací, které se v rámci evoluce středoamerických

cichlid v stejném prostředí vyvinuly opakovaně (tj. nezávis-

le), a to jak u druhů žijících v překrývajících se areálech, tak

i u druhů vyvíjejících se zcela odděleně. To je také důvodem,

proč jednotlivé vývojové linie (rody) nemohou být správně

definovány bez znalosti fylogeneze. Mají totiž v mnoha

případech jen málo znaků, které by umožnily jejich odlišení

od paralelně se vyvíjejících rodů. Často to bývá zbarvení,

zejména pak jeho změny v rámci ontogenetického vývoje

jedince a také třecí zbarvení, ačkoli se zdá, že ani to nemusí

být čistě výsledkem pohlavního výběru – i zde se dá nalézt

závislost na prostředí, kdy druhy (bez ohledu na svou

příslušnost k rodům) obývající čisté proudící vody se typicky

pyšní kontrastním světlým třecím zbarvením, zatímco druhy

z kalných stojatých vod bývají při tření zpravidla tmavé.

Prakticky jediným znakem, který se ukázal jako na prostře-

dí nezávislý, je vývoj barevných vzorů v rámci ontogeneze

(tj. vývoje jedince). 

Ale zpět k ekomorfám a diverzitě středoamerických

cichlid… :-). Na základě potravních preferencí a způsobu

získávání potravy bylo rozlišeno pět hlavních kraniálních

ekomorf (s dalšími podkategoriemi). Jsou to nespecializo-

vaní dravci živící se sbíráním jednotlivých malých organis-

mů, zeména bezobratlých, rybožraví predátoři, prosívači

jemného substrátu, detritovoři a seškrabávači perify-

tonu (nárostů řas a jiných jednobuněčných organismů s čás-

tečkami detritu i drobnými bezobratlými). Poslední tři zmí-

něné skupiny zahrnují ryby, které se z části nebo zcela živí

potravou rostlinného původu, a ty lze v rámci neotropických

cichlid tribu Heroini nalézt pouze ve Střední Americe. Všech-

ny příbuzné jihoamerické rody patří mezi nespecializované

sběrače nebo rybožravé predátory. Nespecializovaní sběrači

jsou původní ekomorfou (takto vypadal společný předek dneš-

ních druhů), ostatní jsou odvozené a v průběhu evoluce se

vyvinuly často nezávisle (paralelně) u několika linií či opa-

kovaně, a to u všech tří hlavních vývojových linií – kladů

(herichthyines, amphilophines a astatheroines) a dokonce

i v rámci některých rodů. Prakticky všechny morfologické

znaky na hlavě vykazují společnou evoluci a jsou přímo spo-

jeny se způsobem příjmu potravy a tedy ekomorfami, které

jsou např. snadno identifikovatelné na základě tvaru zubů. 

Diverzita typů zubů (vybráno jen několik příkladů):

piscivores = rybožraví dravci,

generalists-predators = nespecializovaní dravci,

 sifters = prosívači jemného substrátu,

 plant-eater = spásač rostlin,

 scraper = seškrabávač perifytonu.

 (Zdroj: [1])

Obecně platí, že dravci zastoupení sběrači, rybožravými

predátory a prosívači substrátu mají spíše delší až vyloženě

dlouhé hlavy a čelisti, liší se tvarem těla. Naopak ryby kon-

zumující zejména potravu rostlinného původu, tedy detrito-

voři a seškrabávači, mají hlavu i čelisti krátké. Seškrabáva-

či jsou většinou reofilní (obývající místa v tekoucích vodách
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s rychlým proudem, kde na stabilním substrátu typicky do-

chází k rozvoji perifytonu) a mají proto delší a nižší těla,

detritovoři naopak těla vyšší a kratší… čímž se dostáváme

k postkraniálním ekomorfám. 

Jak již bylo řečeno, podoba postkraniálních znaků je ur-
čena typem obývaného prostředí, a ekomorfy jsou tak cha-
rakterizovány tvarem těla a mnoha meristickými znaky, jako
je počet obratlů, paprsků v nepárových ploutvích, šupin v po-
stranní čáře apod. Definovány jsou pouze dvě hlavní kate-
gorie – lotická a lenitická ekomorfa (tj. ryba žijící v te-
koucí  vs. stojaté vodě).

Na následujícím obrázku je uveden příklad opakované
evoluce obou ekomorf v linii Theraps-Paraneetroplus, ze kte-
rého je patrné, že zástupci lotické ekomorfy jsou typičtí pro-
táhlým tvarem těla a dlouhým ocasním násadcem s malou
tmavou skvrnou a světlým třecím zbarvením. Tlamku mají
typicky spodní a jsou to seškrabávači řasových nárostů.
Naopak zástupci lenitické ekomorfy mají tělo krátké a vysoké,
se zkráceným ocasním násadcem, který nese velkou tmavou
skvrnu. Jejich třecí zbarvení je tmavé. Tlamku mají konco-
vou a živí se organickými zbytky (detritem).

Lotická a lenitická ekomorfa a některé příslušné znaky na

příkladu druhů z linie Theraps-Paraneetroplus, kde se obě

ekomorfy vyvinuly opakovaně v povodí toku Usumacinta.

Všechny druhy z tekoucích vod (levý sloupec) byly původně

klasifikovány jako rod Theraps a všechny druhy z vod stoja-

tých (pravý sloupec) jako Vieja. Tato klasifikace odrážela

pouze příslušnost k ekomorfám, nikoli příbuzenské vztahy.

Blízce příbuzné druhy jsou naopak v řádcích vedle sebe.

(Zdroj: [1])

Podobně jako morfologické znaky i znaky a vlastnosti

související s rozmnožováním tvoří vzájemně korelovaný set.

V zásadě se můžeme u středoamerických cichlid setkat se

dvěma typy rozmnožovacích strategií. U typu označovaného

jako rodičovská rodina o jikry a potěr pečuje samec i sami-

ce s víceméně stejnou intenzitou a jejich role jsou obdobné,

takže se mohou při péči o mladé střídat. Tato strategie je spo-

jena s dalšími znaky, jako je víceméně shodná velikost samců

a samic i obdobná barevnost v době tření a péče o potomstvo,

které ryby často odchovávají na volném prostranství. Druhou,

u středoamerických cichlid tribu Heroini mnohem častější

strategií, je rodina typu otec – matka s výrazně rozděle-

nými rolemi samců a samic při rozmnožování, kdy samice

tráví mnohem více času péčí o jikry a potěr, případně tuto

péči obstarává sama. V souvislosti s tímto rozdělením rolí

vykazují ryby výrazný sexuální dimorfismus – samci jsou

větší (v extrémních případech až několikanásobně) než sami-

ce, které jsou ale v období tření barevně výraznější či kon-

trastnější. Jikry jsou kladeny do skrýší, buď přirozeně se

vyskytujících, nebo rodičovským párem aktivně vytvářených.

Práce Říčana et al. (2016) se zabývá mnoha dalšími mor-

fologickými a ekologickými znaky a mnoha dalšími aspekty

fylogenetického vývoje středoamerických cichlid, jejichž

diverzita je přirovnávána k diverzitě cichlid příbřežních

mělkých oblastí jezera Tanganika a mezi skupinami říčních

cichlid prakticky nemá obdoby. Je to skvělé čtení a nadšeným

zájemcům vřele doporučuji kompletní publikaci, která je vol-

ně dostupná na internetu.

[1] Říčan, O., Piálek, L., Dragová, K. & Novák, J. (2016): Diversity

and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei:

Cichlidae) with revised classification. Vertebrate Zool. 66(1): 1–102.

Některé vybrané taxonomické změny: 

Caquetaia umbrifera --> Kronoheros umbriferus

Amphilophus rostratus --> Cribroheros rostratus

Amphilophus nourissati --> Wajpamheros nourissati

Tomocichla sieboldii --> Talamancaheros sieboldii

Theraps wesseli --> Chortiheros wesseli

Cichlasoma beani --> Mayaheros beani

Cichlasoma urophthalmum --> Mayaheros urophthalmus

Cryptoheros myrnae --> Amatitlania myrnae

Cryptoheros nanoluteus --> Amatitlania nanolutea

Cryptoheros sajica --> Amatitlania sajica

Cryptoheros septemfasciatus --> Amatitlania septemfasciata

Cryptoheros panamensis --> Panamius panamensis
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Nároky akvarijních rostlinNároky akvarijních rostlin
Marcel Goliaš

Úvod
Přestože rostlinná akvária jsou (nebo alespoň bývala)

v české kotlině spíše okrajovou záležitostí a pro akvaristy

zaměřené na chov ryb jsou rostliny podřadné a nezajímavé,

pro mě jsou zase vodní rostliny mnohem krásnější než ryby,

a proto se jim (resp. jejich nárokům) snažím co nejlépe poro-

zumět.* Stejně jako chovatel snažící se o úspěšný odchov

svých ryb musí vědět, jaké optimální podmínky jeho ryby

k životu a rozmnožování potřebují, musí „rostlinkář“ snažící

se o úspěšné pěstování svých rostlin vědět, jaké optimální

podmínky vyžadují jeho rostliny. A zatímco u spousty druhů

akvarijních ryb jsou tyto optimální životní podmínky už dlou-

há léta známé a poměrně dobře popsané a chovatelům se při

jejich nastolení úspěšně daří tyto ryby rozmnožovat a odcho-

vávat, nároky akvarijních rostlin tak dobře popsané nejsou,

takže spoustě akvaristů se některé druhy akvarijních rostlin

úspěšně pěstovat nedaří. Na téma nároků akvarijních rostlin

sice existuje velké množství „zaručených informací“, ale jen

málo ověřených faktů.
* Jde samozřejmě o osobní preference – každému se líbí něco

jiného – a proto bychom se měli vzájemně respektovat, i když třeba

nesdílíme stejný pohled na ten náš akvaristický svět. Právě v té roz-

manitosti spočívá krása a bohatství našeho koníčka. Připadá mi to

jako to budhistické podobenství o slepcích a slonu. Každý vidí svou

část celku, ale teprve všechny pohledy dohromady popisují celou

pravdu. Já se tedy pokusím přispět svým kouskem do skládačky

našeho akvaristického poznání, a i když to pro některé nebude tak

zajímavé jako články o rybách, doufám, že to přispěje k našemu

vzájemnému obohacení.

Náročnost jakožto míra adaptability 

(či velikost „výbavy“)

Akvarijní rostliny jsme si zvykli rozdělovat na nenáročné,

středně náročné a náročné, přičemž jako „nenáročné“ označu-

jeme obvykle rostliny, kterým stačí relativně slabé osvětlení,

malé množství živin a přirozená hladina CO2 (např. Anubias,

Ceratophyllum, Echinodorus, Egeria, Ludwigia nebo Vallis-

neria); jako „středně náročné“ zase rostliny, které už k dob-

rému růstu vyžadují středně silné osvětlení, přibližně 10 mg/l

CO2, přihnojování mikroprvky a ideálně i nějaký zásobní sub-

strát (např. Alternanthera, Limnophila, Myriophyllum nebo

Pogostemon); a jako „náročné“ pak rostliny, které vyžadují

silné osvětlení, přibližně 25 mg/l CO2, vydatné přihnojování

makro i mikroprvky a výživný substrát (např. Didiplis, Glos-

sostigma, Hemianthus, Rotala wallichii a macrandra nebo

Tonina).*
* Toto dělení zavedl největší evropský pěstitel akvarijních rostlin,

firma Tropica [1].

Podobné dělení je však v mnoha ohledech spíše zavádějící

než užitečné, protože každá rostlina je evolučně adaptovaná

(resp. vybavená) na život v určitém prostředí a ne všechny

rostliny jsou schopné se se svou „výbavou“ dokonale při-

způsobit životu v prostředí jiném. Pokud tedy jakkoli „nároč-

nou“ rostlinu zasadíme do prostředí, na které je dokonale

adaptovaná (vybavená), pak bude její pěstování i pro napro-

stého začátečníka jednoduché a nenáročné => bude to hrač-

ka a bude nám v našem akváriu růst jako plevel. Problémy

lze očekávat pouze v případě, kdy ji zasadíme do prostředí,

které je pro ni cizí a kterému se nedokáže přizpůsobit (chybí

jí na to výbava, resp. vhodné fyziologické mechanismy).

„Nenáročné“ rostliny jsou tedy obvykle „univerzální“ rost-

liny, které jsou mnohem dokonaleji vybavené na život v růz-

ném prostředí, a dokážou se tak mnohem lépe přizpůsobit

odlišným podmínkám (proto se jim také v ekologii často říká

„invazivní“, neboť se dokáží snadno šířit i mimo své původní

místo výskytu). Daly by se přirovnat k autům s nadstandardní

výbavou (a univerzálními pneumatikami), která si dokáží

poradit v jakémkoli terénu. Naproti tomu „náročné“ druhy

rostlin jsou jako auta jen se základní výbavou (a letními

pneumatikami), která jsou vhodná jen do určitého, specific-

kého terénu – např. do města. Dokud s takovým autem

budete jezdit jen po městě, všechno bude fajn. Jakmile s ním

ale zajedete do hor, skončí to špatně. Na jízdu v horském

terénu prostě nejsou vybavena (uzpůsobena).

Vezmeme-li si za příklad třeba takovou Rotala wallichii,

tak ta dokáže (navzdory tomu, co o ní píše firma Tropica) růst

velmi dobře i v akváriu s čistým křemičitým pískem, bez umě-

lého přidávání CO2 a pod relativně slabým osvětlením. Její

„náročnost“ však spočívá v absenci mechanismů, které by ji

chránily před toxicitou těžkých kovů v případě nadměrného

množství mikroprvků ve vodě. Na jednu stranu tedy tato

„náročná“ rostlina dokáže tolerovat velmi široké spektrum

světelných a fyzikálně-chemických podmínek a má poměrně

nízké nároky na množství živin, přičemž dokáže efektivně vy-

těžovat vzácné mikroprvky, ale na druhou stranu si neumí

moc dobře poradit se zvýšenou koncentrací těžkých kovů ve

vodě, které pro ni mohou být i v relativně nízké koncentraci

velmi toxické (jak vyplývá z mých vlastních experimentů).

Úspěšnost při pěstování akvarijních rostlin stojí tedy na

dvou pilířích: 1) na dokonalé znalosti nároků jednotlivých

druhů rostlin, a 2) na zajištění vhodných podmínek v souladu

s těmito nároky. Na jedné straně tedy musíme vědět, jaké

podmínky naše rostliny k dobrému růstu potřebují, a na

druhé straně jim tyto podmínky musíme samozřejmě zajistit.
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Rotala wallichii v testovacích akváriích se vzrůstající koncentrací živin (vč. těžkých kovů).

Problém ovšem je, že většina akvaristů nároky svých rost-

lin prostě nezná. S tím pak logicky souvisí i naše případné

obtíže při pěstování některých „náročných“ druhů rostlin,

které k dobrému růstu vyžadují specifické podmínky. Pokud

nevíme, co daná rostlina vyžaduje a jaké rozmezí parametrů

je ještě schopná tolerovat, bude náš úspěch při jejím pěsto-

vání balancovat jen na jednom pilíři – na náhodě, že se nám

podaří zajistit jí v našem akváriu přesně ty podmínky, které

jí vyhovují (aniž bychom ovšem věděli, jaké to jsou).

Kromě neznalosti nároků akvarijních rostlin je tedy ještě

jedna zásadní věc, která nám v úspěšném pěstování těchto

rostlin může bránit, a tou je paradoxně naše zkušenost, resp.

náš výklad toho, co se v našem akváriu děje a co za to může.

Někdy máme ve svém akváriu nějaký náročný druh rostliny,

které se u nás daří a dobře roste. Každý akvarista si ale tento

úspěch vysvětluje velmi často po svém. To, jak a čím si svůj

úspěch vysvětlujeme, však nemusí být vždy správné. Důvod,

proč nás naše vlastní zkušenosti dokáží tak často oklamat,

a je proto nutné je brát s rezervou, souvisí s množstvím (často

přehlížených) faktorů, které v našich akváriích vstupují do

hry a mohou mít na výsledek podstatný vliv.

Když se opět vrátím k příkladu Rotala wallichii, tak ne-

jednomu akvaristovi dobře roste i v akváriu s přebytkem

mikroprvků, což zdánlivě odporuje tomu, co už o ní víme –

totiž, že nedokáže moc dobře tolerovat zvýšené koncentra-

ce některých mikroprvků, především těžkých kovů. Jak je to

možné? Důvodů může být hned několik a málokterý z nich

si běžný akvarista uvědomí. Některé mikroprvky patří mezi

velmi nestabilní, resp. vysoce reaktivní prvky, které mají

tendenci vytvářet v prostředí bohatém na rozpuštěný kyslík

oxidy kovů, jež se pak vysrážejí a pro rostliny se stanou ne-

přístupné (nejčastěji např. železo). Za druhé mají mikroprvky

tendenci vázat se na organické sloučeniny (přírodní či umělé

cheláty), pokud jsou tyto sloučeniny ve vodě přítomné. Je-li

tedy v akvarijní vodě dostatečně vysoká koncentrace rozpuš-

těných organických látek (např. huminových látek), mikro-

prvky se na ně naváží, což rostliny ochrání před potenciální

toxicitou některých z nich. To všechno (a některé další fak-

tory) může rotalu před toxickým účinkem některých mikro-

prvků ochránit, aniž by o tom akvarista věděl. Takový akva-

rista pak může do svého akvária přidávat beztrestně vyšší

dávky mikroprvků, aniž by to mělo negativní vliv na růst jeho

rotaly, protože v jeho akváriu působí ochranné faktory, které

jí před případnou toxicitou chrání. Pokud ale tu samou dávku

mikroprvků přidá do svého akvária jiný akvarista, u něhož

tyto ochranné faktory nebudou přítomné (nebo jen v malém

množství), výsledek může být zcela jiný – toxický. Na tomto

příkladu je opět vidět, jak ošidné mohou být naše zkušenosti,

pokud nejsou podloženy dostatečnými znalostmi. Naše zkuše-

nost nám může „nalhávat“, že Rotala wallichii bez problémů

poroste i v prostředí s vysokými koncentracemi mikroprvků.

Ve skutečnosti je to ale možné pouze v případě, kdy toxický

účinek těžkých kovů ve vodě nějakým způsobem nejprve

zneutralizujeme (např. chelatací nebo oxidací).

Pokud tedy zjistíme, že např. Rotala wallichii dokáže tole-

rovat poměrně široké rozpětí světelných podmínek, tvrdosti,

alkality, pH, makroživin i CO2, ale protože se u ní nevyvinul

žádný mechanismus, který by ji chránil před toxicitou těžkých

kovů, mohou jí i relativně nízké koncentrace mikroprvků ve

vodě ublížit, a na základě těchto znalostí upravíme podmínky

ve svém akváriu tak, abychom toxické účinky mikroprvků

eliminovali (ať už tak, že budeme koncentraci mikroprvků

udržovat na co nejnižší úrovni, nebo tak, že před nimi rostliny

ochráníme použitím dostatečného množství organických

chelátů), bude nám tato rostlina dobře růst, aniž bychom měli

s jejím pěstováním sebemenší zkušenosti. Znalosti nám tedy

v tomto ohledu pomohou mnohem lépe než léta zkušeností.

Bohužel podobné znalosti se dají získat obvykle jen po-

mocí tzv. řízených experimentů, kdy výzkumník přesně ví,

jaké podmínky v jeho testovacích akváriích panují, a dokáže

s určitostí identifikovat konkrétní faktor, který za to či ono

(ať už je to například nějaký projev toxicity či deficience, nebo

jiný nežádoucí jev) může. Identifikovat konkrétního „viníka“

v běžném rostlinném akváriu je naproti tomu neobyčejně

obtížné, protože zde do hry vstupuje velké množství nekon-

trolovatelných faktorů a velmi komplikovaných reakcí, které

běžným pozorováním ani s mnohaletými zkušenostmi nemu-

síme odhalit.
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Odlišné nároky rostlin, ryb a mikroorganismů

Pokud jde o rostliny, není dnes zdaleka ojedinělé doporu-

čovat ostatním, aby jim zajistili od všeho dostatek (rozuměj

přebytek), a to v duchu rčení „více znamená lépe“. Díky tomu

dnes někteří akvaristé perou do svých akvárií co největší kvan-

tum světla a ládují tam obrovská kvanta živin (včetně CO2),

aniž by se někdo z nich zamyslel nad tím, zda to má nějaký

smysl a zda nemohou být zvýšené koncentrace některých

živin škodlivé pro ryby, mikroorganismy i samotné rostliny.

Pokud chceme, aby nám rostlinné akvárium dobře fungo-

valo a rostliny, ryby i mikroorganismy v něm prosperovaly,

je důležité si uvědomit, že všechny tyto skupiny organismů

mají různé nároky a preferují často odlišné podmínky pro-

středí, ale dokonce i různé druhy rostlin (nebo živočichů)

mohou mít výrazně odlišné nároky. To znamená, že nároky

rostlin, ryb i mikroorganismů jsou obvykle druhově speci-

fické. Tohle si bohužel velká část akvaristů neuvědomuje

a všechny druhy rostlin hází do stejného pytle v domnění,

že co vyhovuje jednomu druhu, musí nutně vyhovovat i jiné-

mu. Svá rostlinná akvária pak tito akvaristé často a bez sebe-

menších zábran přehnojují v přesvědčení, že tím všem svým

rostlinám zajišťují optimální podmínky k životu. Extrémně

vysoké koncentrace živin však nejenže nejsou optimální pro

všechny druhy rostlin, ale pro některé z nich mohou být i vy-

loženě škodlivé či toxické (což se samozřejmě týká i živoči-

chů). Jak už jsem totiž zmínil, různé druhy rostlin mají (nejen

pokud jde o množství živin) různé hranice tolerance.

V odborné literatuře se například uvádí, že na některé

druhy vodních rostlin působí toxicky už 40 mg/l CO2 [2]. Tato

koncentrace se u mnoha druhů vodních rostlin považuje za

maximální využitelnou (vyšší množství už u většiny druhů

nevede k žádnému zvýšení rychlosti růstu, ale spíše k útlumu

– inhibici fotosyntézy).

Existuje samozřejmě i velké množství vědeckých studií,

které se zabývají toxicitou látek (živin) pro vodní živočichy.

V jedné studii, která přezkoumávala publikovanou vědeckou

literaturu o toxických účincích dusičnanů (NO3
-) na sladko-

vodní a mořské živočichy (bezobratlé, ryby a obojživelníky),

stanovili vědci jako bezpečnou hladinu dusičnanů pro vodní

život koncentraci pod 9 mg/l [3]. Pokud jde o železo, dopo-

ručují někteří vědci nepřekračovat u citlivých živočichů kon-

centraci 0,3 mg/l [4].

V jiné studii přišli zase vědci na to, že vážné zdravotní

komplikace mohou mladým rybkám v akvakulturách působit

už relativně nízké koncentrace CO2 (nad 8 mg/l). Oproti kon-

centraci 2 mg/l dosahovaly testované ryby při 8 a 18 mg/l

nižších hmotnostních přírůstků a byly celkově v horší kon-

dici. Při vyšších koncentracích CO2 se rovněž s vyšší frekvencí

vyskytovaly případy šedých zákalů, bublinek pod sklérou, lézí

a vystouplých očí [5]. Přestože se tato studie týkala mořských

ryb, jeden z jejích autorů mi doporučoval nepřekračovat ani

ve sladkovodních akváriích koncentrace nad 15 mg/l, nebo

ještě lépe nad 10 mg/l CO2 [6]. Pokud nám tedy záleží na

zdraví a fyziologické kondici našich tropických sladkovodních

ryb, neměli bychom dlouhodobě překračovat koncentrace

20 mg/l CO2 [7, 8].

Nároky vodních rostlin
Při popisování nároků rostlin na vodu, světlo nebo živiny

bychom měli rozlišovat tři věci:

1) Minimum nezbytné k přežití

2) Optimum pro dobrý růst

3) Maximum pro dosažení největšího výnosu

Zákon klesajících výnosů v podobě rychlosti růstu rostliny 'Pogostemon erectus' při různě vysoké externí koncentraci živin

(označované jako koncentrace dusičnanů v mg/l). Ilustrační obrázek.
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Na výše uvedeném grafu je dobře vidět princip, jakým
se nároky rostlin (ať už na světlo, nebo na živiny) řídí. Každý
druh rostlin potřebuje určité minimální množství světla nebo
živin k přežití. Zpočátku vám každé malé zvýšení investic
(světla nebo živin) přinese poměrně velký výnos/zisk (v tom-
to případě růst). Od určitého okamžiku se však karta obrátí
a s každou další investicí bude váš výnos menší a menší,
až nakonec dosáhnete bodu, kdy už další investicí nezískáte
naprosto nic (nebo se vám výnos dokonce sníží).

Minimum nezbytné k přežití zde představuje začátek
(levá strana) křivky. Optimum pro dobrý růst je zde někde
mezi 4 a 8 mg/l NO3

-, kdy se vám vaše investice nejvíce vy-
platí (resp. ještě vyplatí). Maximum zde pak představuje pro-
střední část křivky (16 mg/l NO3

-). Konec (pravá strana) křiv-
ky znázorňuje investici (dotaci živin), která už bude vyloženě
ztrátová (nepovede k dalšímu zvýšení rychlosti růstu, ale
naopak k jeho utlumení – inhibici).

Monitorování parametrů vody v 60l akváriu.

Nároky na vodu
Jak už jsme si řekli, každý druh rostlin dokáže tolerovat

určitý rozsah parametrů, což platí i o vodě a jejích základních
parametrech jako je pH, tvrdost, alkalita, vodivost, obsah
rozpuštěných látek (či živin) nebo teplota. Existuje tedy určité
rozmezí, které jsou schopné rostliny tolerovat, a v rámci
tohoto širšího rozmezí pak existuje určité užší rozmezí, které
lze považovat za optimální.

Většina tropických rostlin dokáže tolerovat teploty v roz-
mezí přibližně 20–30 °C, ale optimálního růstu dosahuje
obvykle při teplotách kolem 23–25 °C. Konkrétní (přesná)
hodnota je samozřejmě druhově specifická (i když případné
rozdíly nebudou nějak zásadně odlišné).

Pokud jde o tvrdost a alkalitu, běžně rozšířeným omylem
je přesvědčení, že podmínky panující v původní domovině
akvarijních rostlin jsou pro jejich růst automaticky optimální,
což ale většinou není pravda. V přírodě totiž optimální pod-
mínky panují jen zřídka kdy. Každý druh rostlin se adaptoval
na konkrétní místo, kde dokázal úspěšně konkurovat jiným
druhům rostlin. Proto třeba některé druhy rostlin žijí v měk-
kých, kyselých vodách extrémně chudých na vápník (příp.
i hořčík a draslík), což ale neznamená, že toto prostředí zbož-
ňují. Mnohem pravděpodobněji to znamená, že v prostředí,

které je na tyto živiny bohatší, nedokázaly úspěšně konku-
rovat jiným druhům rostlin, a ty je proto odtud vytlačily.
Z tohoto důvodu není možné považovat všechny parametry
vody v původní domovině akvarijních rostlin automaticky za
optimální, a obzvláště to platí o tvrdosti a alkalitě. Navzdory
všem tvrzením tak v tvrdších, zásaditých vodách roste většina
rostlin lépe než v měkkých, kyselých vodách. Pokud některé
druhy rostlin rostou špatně v tvrdší, alkalické vodě, pak to
s největší pravděpodobností není kvůli vyšší tvrdosti či alkali-
tě, ale kvůli nedostatku volného CO2 a některých mikroprvků
(obojí totiž bývá v tvrdší vodě za normálních okolností vzác-
né). Pokud však rostlinám zajistíme dostatek CO2 a mikroprv-
ků i v tvrdší vodě, měly by růst lépe než za stejných podmínek
v měkké vodě.

Pokud jde o pH, dokáže většina rostlin tolerovat rozmezí
přibližně od 4 do 10. Vzhledem k dostupnosti živin rozpuš-
těných ve vodě se však jako optimální jeví neutrální až mírně
kyselé pH v rozmezí 6,8–7,0.

Obsah rozpuštěných organických látek není pro růst
rostlin podstatný (v tom smyslu, že rostliny ke svému růstu
tyto látky nezbytně nepotřebují – nejsou pro ně esenciální),
ale především v měkké, kyselé vodě jim tyto látky poskytují
ochranu před možnými toxickými účinky těžkých kovů, které
se na organické látky pohotově vážou. Postupnou degradací
těchto organických látek (chelátů) působením světla, tepla
či vyššího pH se malá část látek uvolňuje průběžně do vody,
kde jsou na malou chvíli k dispozici rostlinám. Větší část však
zůstává pevně navázaná na organické látky (cheláty), díky
čemuž nejsou pro rostliny (ani živočichy) toxické.

Nároky na světlo
Na poli světla panuje v akvaristice podobně neutěšená

situace jako na poli živin. Pokud jde o živiny, akvaristé nemají
k dispozici dostatek ověřených informací o tom, jaké množ-
ství živin je vlastně pro rostliny optimální. A pokud jde o svět-
lo, běžní akvaristé nemají přístup k přístrojům, které měří
jeho intenzitu, a tak často nejsou schopni odhadnout, zda ma-
jí ve svém akváriu dost světla pro pěstování svých rostlin.

Po desetiletí používali akvaristé k vyjádření intenzity osvět-
lení zavádějící jednotky „watt na litr“, které jsou ale už z prin-
cipu dokonce i jako velmi hrubý odhad naprosto nepoužitel-
né (a spíše matoucí). Intenzita světla využitelná rostlinami
(přesněji „fotosynteticky aktivní záření“, angl. PAR) se
už od 80. let měří pomocí speciálních přístrojů (PAR metrů)
a udává se v jednotkách µmol/m2/s (nebo také µmol PAR).
Problém ovšem je, že i po více než 40 letech jsou PAR metry
pořád velmi drahé, a tudíž nedostupné (nejlevnější takový
přístroj se prodává v přepočtu za 4–5 tisíc Kč) [9]. Určitým
řešením může být použití levnějších LUX metrů, které však
obvykle nejsou určeny pro měření pod vodou (což je v našem
případě nutné). Pro hrubý přepočet mezi LUX a PAR se pou-
žívá koeficient 75 u zářivkového osvětlení (tj. 1500 luxů / 75 =
20 µmol PAR), 54 u slunečního záření, ~60 pro metalhalido-
vé výbojky a ~45 pro bílé LED čipy.*

* Výše uvedené koeficienty jsou pouze orientační (zprůměro-

vané) a v praxi se mohou u konkrétního osvětlovacího tělesa lišit.
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U bodového světla je důležité mít neustále na paměti,
že s přibývající vzdáleností od zdroje jeho intenzita exponen-
ciálně klesá. To znamená, že když ve vzdálenosti 10 cm od svě-
telného zdroje naměříme intenzitu ozáření 1000 µmol PAR,
tak ve dvojnásobné vzdálenosti naměříme o 22, tj. 4x méně
(250 µmol PAR) a ve trojnásobné vzdálenosti pak o 32, tj. 9x
méně (111 µmol PAR) atd.

Pro zajímavost: Praktické rozdíly mezi intenzitou světla měře-

nou „na vzduchu“ a „pod vodou“ nejsou v akvarijním prostředí velké

(není-li voda extrémně zakalená). Zanedbatelný je dokonce i vliv

krycího skla, byť by bylo orosené (pokud je ovšem čisté). Také při

průchodu světla vodní hladinou poklesne jeho intenzita jen mírně.

Dost velký vliv na intenzitu světla pod vodou však mají odrazy od

bočních stěn (skel), přičemž větší roli hrají především u menších

akvárií, kde jsou skla blíže u sebe. V menších krychlových akváriích

se může díky odrazům intenzita světla znásobit i 2–3krát (oproti

intenzitě měřené „na suchu“, resp. na vzduchu).

V odborné literatuře se uvádí, že většina stínomilných
druhů rostlin potřebuje k přežití minimálně 10–30 µmol PAR,
zatímco většina světlomilných druhů potřebuje minimálně
30–50 µmol PAR. Na druhou stranu, maximálního růstu do-
sahuje řada rychle rostoucích vodních rostlin při hodnotách
v rozmezí 500–1000 µmol PAR [10, 11, 12, 13, 14]. Opět platí,
že konkrétní (přesné) hodnoty jsou druhově specifické –
tj. každý druh rostlin bude mít trochu jiné nároky.

Z toho plyne, že pokud chceme našim rostlinám zajistit
dostatek světla k dobrému růstu, potřebujeme se trefit do
rozmezí 50–500 µmol PAR (což je poměrně široké rozpětí).

Pokud jim nezajistíme alespoň minimální množství světla,
rostliny odumřou. Pokud to naopak s intenzitou přeženeme,
začnou se nám nekontrolovaně množit řasy. Z tohoto důvo-
du se na základě praktických zkušeností doporučuje nepře-
kračovat u dna akvária hodnoty kolem 50–150 µmol PAR
(přičemž hodnoty nad 100 µmol PAR už většina akvaristů
považuje za opravdu silné osvětlení vhodné pro ty, co mají
extrémní nároky na rychlost růstu svých rostlin). Za ideální
rozmezí pro dobrý růst většiny akvarijních rostlin se považuje
50–100 µmol PAR (středně silné osvětlení) u dna a kolem
200–300 µmol PAR u hladiny. Na internetu se dají najít
různá praktická měření, na základě kterých lze intenzitu
běžně používaných svítidel v různé vzdálenosti od světelného
zdroje odhadnout [15].

Druhou možností je prostě zkoušet, zkoušet a zkoušet,
dokud nenajdeme optimální stav, při němž nám většina
rostlin dobře poroste, aniž by se nám zároveň nekontrolovaně
množily řasy. Jednou ze známek relativně silného osvětlení
může být i tzv. perličkování rostlin (tj. vypouštění bublinek),
které je neklamnou známkou intenzivně probíhající fotosyn-
tézy. Světlo sice není jediným faktorem, který se zde uplat-
ňuje, ale pro hrubý odhad to stačí. Pokud tedy většina vašich
rostlin v akváriu vypouští při fotosyntéze bublinky (nebo je
bublinkami doslova obalena), pak používáte pravděpodobně
poměrně silné osvětlení. Některé rostliny (např. Riccia) však
perličkují i při nižších intenzitách osvětlení, takže je vhodné
sledovat chování více druhů rostlin.

Pokud jde o délku fotoperiody, většina rostlin si bez prob-
lémů vystačí s délkou kolem 8–10 hodin.

Měření intenzity osvětlení (v µmol PAR) v akváriu „Dream Garden“ [16] osvětleném zářivkami T5 (4x 24 W); 
hodnoty v kroužcích jsou naměřené uprostřed nádrže (kolmo pod světlem), ve čtverečcích u skel.

(Foto použito s laskavým svolením autora: Jiří Novotný)
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Nároky na živiny

Rostliny k dobrému růstu potřebují celkem 17 esenciál-

ních prvků. Největší kus flákoty na jejich „talíři“ (~96 %) tvoří

uhlík, kyslík a vodík. Trošku „zeleninky“ (necelá 4 %) před-

stavuje dusík, draslík, vápník, hořčík, fosfor a síra. A nepa-

trné množství „koření“ k dochucení pokrmu (setiny procenta)

tvoří ostatní esenciální živiny jako chlór, železo, mangan,

zinek, bróm, měď, nikl a molybden.

Jednoznačně nejvíce nedostatkovými živinami bývá v pří-

rodě uhlík ve formě oxidu uhličitého, a pak fosfor.

Oxidu uhličitého bývá ve vodě, která je v rovnovážném

stavu s obsahem CO2 ve vzduchu, běžně jen kolem 0,5 mg/l

[17]. V přírodních vodách jeho koncentrace obvykle nepřekra-

čuje několik málo mg/l (z tohoto důvodu se některé rostliny

naučily získávat uhlík i z hydrogenuhličitanů [HCO3-], pře-

stože je pro ně takový způsob získávání uhlíku asi 10x ener-

geticky náročnější a 10x větší přednost dávají příjmu uhlíku

z CO2) [18, 19].

Fosfor je zase vysoce reaktivní prvek, který nevydrží ve

vodě příliš dlouho v rostlinám přístupném stavu. Proto se

rostliny naučily ho do sebe z vody velmi rychle „nasát“ a ulo-

žit do zásoby. Z tohoto důvodu stačí rostliny „krmit“ fosforem

klidně i jen jednou týdně.

Pro zajímavost: Podle doc. Ole Pedersena, Ph.D. z katedry bio-

logie na Kodaňské univerzitě mívají jezera obecně nižší koncentraci

CO2 než řeky a čím menší řeka, tím bývá koncentrace CO2 zpravidla

vyšší. Podzemní vody mohou mít koncentraci 40–80 mg/l, řeky

0,4–40 mg/l (přičemž ta nižší hodnota by platila třeba pro dolní tok

Dunaje nebo Rýna) a jezera mezi 0,04 a 9 mg/l [20].

Podle vědců, kteří zkoumali biochemii povodí Amazonky,

se průměrná hodnota rozpuštěného oxidu uhličitého v hlavním

toku Amazonky pohybuje kolem 5,8 mg/l (133 µM) (přičemž v prů-

běhu roku kolísá v rozmezí 4–9 mg/l), v hlavních přítocích kolem

7,7 mg/l (175 µM) a v záplavových oblastech zvaných várzea pak

díky aktivní respiraci kolem 17,6 mg/l (400 µM). Průměrná kon-

centrace rozpuštěných dusičnanů (NO3
-) je zde 0,7, 0,5 a 0,25 mg/l

a průměrná koncentrace rozpuštěných fosforečnanů (PO4
3-) je

0,06, 0,05 a 0,03 mg/l (to platí pro hlavní tok, přítoky a oblast

várzea) [21].

Jak už tedy bylo řečeno, část živin potřebují rostliny v re-

lativně velkém množství (tzv. makroprvky) a část v relativně

malém až nepatrném množství (tzv. mikroprvky). Protože

někteří akvaristé mívají o nutričních potřebách rostlin dosti

zkreslené informace, tak si pamatujte, že (zjednodušeně ře-

čeno) pro dobrý růst budou drtivé většině akvarijních rostlin

(v hustě osázeném a dobře osvětleném akváriu s obyčejným

pískem, kde budou rostliny odkázané v podstatě jen na výživu

z vodního sloupce) stačit makroprvky v množství jednotek

mg/l (tj. < 10 mg/l) a mikroprvky maximálně v setinách mg/l

(tj. < 0,1 mg/l).

U železa se sice někdy uvádí, že stojí jednou nohou ještě

mezi mikroprvky a druhou už mezi makroprvky, ale já osobně

jsem přesvědčený o tom (a nasvědčují tomu i mé dosavadní

růstové experimenty), že akvarijním rostlinám by měla

k dobrému růstu bohatě stačit týdenní dávka ne vyšší než

0,1 mg/l Fe.

Obecně se dnes uznává, že v přírodě, kde bývá dostupnost

celé řady prvků (především N a P v organické formě, a dále

Fe a Mn) mnohonásobně vyšší v půdě než ve vodě, přijímá

většina vodních rostlin nadpoloviční většinu těchto prvků ko-

řeny ze substrátu, kdežto většinu ostatních živin (především

N ve formě NH4
+, K, Ca, Mg, Na, Cl a S) přijímá svými listy

z vody [22, 23, 24]. Některé výzkumy však naznačují, že ve

většině případů je pro rostliny rozhodující koncentrace, nikoli

lokace – jinými slovy, pokud budou mít k dispozici více živin

v substrátu, zaměří se spíše na čerpání živin skrze kořeny;

pokud budou mít k dispozici více živin ve vodě, zaměří se

naopak na čerpání živin skrze listy [25]. Dostatečná koncen-

trace živin ve vodě tedy eliminuje do jisté míry potřebu

výživného substrátu, a naopak dostatečná koncentrace živin

v substrátu eliminuje do jisté míry potřebu výživných látek

ve vodě.

Důležitá jsou zde ta slova „do jisté míry“, protože třeba

fosfor přijímají rostliny primárně skrze kořeny, a to v někte-

rých případech bez ohledu na to, kolik ho mají k dispozici

ve vodě [26, 27, 28]. Naproti tomu draslík, vápník a amonium

přijímají rostliny primárně skrze listy. (Nejmarkantnější je to

u vápníku, kdy kompletní odstranění vápníku z vody mělo

u některých vodních rostlin za následek jejich odumření,

i když ho měly dostatek v substrátu. Na druhou stranu se ale

v odborné literatuře uvádí, že k dobrému růstu jim zpravidla

stačí jen kolem 1–2 mg/l [29]). U hořčíku je to zhruba půl

na půl.

Doporučené koncentrace živin

Nenarazil jsem dosud na žádné doporučení či metodu

hnojení, která by se nesetkala s nepochopením. Jakmile ak-

varista uvidí nějaká čísla, jakoby mu v hlavě něco přeskočilo

a mozek se mu přepnul z režimu „přemýšlení“ (o souvislos-

tech) do režimu slepého „následování“ (čísel). Přesto cítím

potřebu nějaká čísla uvést, protože se setkávám celkem čas-

to s názory, že rostliny k dobrému růstu potřebují velké množ-

ství živin (především v silně osvětlených a oxidem uhličitým

vydatně přihnojovaných akváriích) a že pokud nebudou mít

k dispozici všeho dost (nadbytek), mohou se u nich automa-

ticky projevit různé deficience. Takhle to ale prostě nefun-

guje a znovu bych rád čtenáře odkázal na graf „klesajících

výnosů“.

Po tomto krátkém úvodním (a jistě zcela zbytečném)

slovu k zavádějící řeči čísel tedy uvedu své doporučení

(vycházející z výše uvedených poznatků a mých růstových

experimentů) ohledně optimálního množství živin pro dobrý

růst většiny stonkových akvarijních rostlin pěstovaných při

relativně silném osvětlení (100 µmol PAR u dna a 200 µmol

PAR u hladiny) a s přihlédnutím ke zdraví a dobré fyziolo-

gické kondici vodních živočichů:
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Alkalita: ~3 °dKH (60 mg/l HCO3
-) => tato alkalita je dosta-

    tečná, ale vyšší neuškodí

Tvrdost: ~6 °dGH (30 mg/l Ca, 10 mg/l Mg)*

Volný oxid uhličitý: 10 mg/l CO2 [30]

NPK: 2–3 mg/l N (= ~10 mg/l NO3
-), 0,3 mg/l P (= ~1 mg/l

            PO4
3-), 5 mg/l K

Mikroprvky: 0,1 mg/l Fe (množství ostatních esenciálních

prvků zde pro zjednodušení neuvádím)

To odpovídá poměru 10 CO2 : 10 NO3
- : 1 PO4

3- : 5 K : 0,1 Fe.

* Vápník (Ca2+) soutěží s dalšími kationty (např. Fe2+/Fe3+, Zn2+,

Mn2+) o to, kdo projde přes buněčnou membránu do buňky. Když

je tedy vápníku ve vodě opravdu hodně, tak obsadí drtivou většinu

volných míst na přenašečích a železo (nebo další kationty) se pak do

rostliny nemusí v dostatečném množství dostat, což může mít za ná-

sledek jejich kritický nedostatek (deficienci) uvnitř buňky (rostliny)

=> se všemi negativními důsledky, které s tím souvisí. Tento princip

(běžně označovaný jako „blokace či antagonismus živin“) platí samo-

zřejmě i pro další živiny. Proto je důležité, aby byly vůči sobě jednot-

livé živiny v určitém rozumném (vyváženém) poměru podle toho, jak

moc je rostliny potřebují. Jinými slovy, jakmile to s nějakou živinou

dramaticky přeženete, koledujete si o problémy.

Poznámka k výše uvedeným optimálním koncentracím živin:

S výjimkou CO2 se jedná o cílové, 1x týdně obnovované,

resp. udržované (nikoli pravidelně dávkované) koncentrace,

které platí pro hustě osázené a silně osvětlené akvárium

s čistým křemičitým pískem bez ryb (či jiných přídavných

zdrojů živin). Pokud tedy máte ve svém akváriu ryby a pou-

žíváte navíc výživný substrát, pak vám k zajištění dobrého

růstu rostlin bude stačit samozřejmě menší množství živin.

(Opět připomenu, že je třeba na výživu rostlin nahlížet kom-

plexně, holisticky – tj. v kontextu všech dalších faktorů, kte-

ré mají na dostupnost, příjem a spotřebu živin vliv.)

Jedná se o hodnoty představující optimální škálu hodnot

z výše uvedeného grafu „Zákon klesajících výnosů“. To zna-

mená, že pokud tyto koncentrace překročíte, získáte sice něco

málo navíc, ale žádné podstatné (radikální) zlepšení si od to-

ho rozhodně neslibujte. Při zvýšení koncentrace živin o 100 %

(oproti těmto hodnotám) je možné očekávat reálné zrychlení

růstu už jen o zhruba o ¼ a při zvýšení o 200 % se růst zrych-

lí jen asi o ⅓. To platí samozřejmě nejen o NPK, ale i o CO2

a dalších živinách.

Dovolím si rovněž tvrdit, že pokud někdo při těchto kon-

centracích pozoruje u svých rostlin projevy nedostatku někte-

rých živin, pak se mu pravděpodobně tyto živiny z vody vy-

srážely (což je nejčastěji případ železa s fosforem, které spolu

vzájemně reagují za vzniku málo rozpustných sraženin a tím

„mizí“ z vody), nebo mu přespříliš vysoká koncentrace někte-

ré živiny (nejčastěji vápníku) blokuje příjem jiných živin.

V takovém případě může být vhodné použít silnější cheláty

nebo upravit (snížit) nepoměrně vysokou koncentraci proble-

matických živin.

Pro představu, jak málo živin může stačit:

Při mých experimentech stačilo k dobrému růstu všech

sledovaných rostlin (Ludwigia palustris, Rotala rotundifolia,

Rotala macrandra, Didiplis diandra, Pogostemon erectus

a Rotala wallichii) dokonce i jen 2 mg/l NO3
-, 0,2 mg/l PO4

3-,

0,02 mg/l Fe-DTPA a 1 mg/l K+. Při těchto koncentracích

nevykazovala žádná rostlina projevy nedostatku živin (ne-

počítáme-li za vážný nedostatek pomalejší růst).

Růstový experiment (2, 4, 8, 16 a 32 mg/l NO3
-, 10x méně PO4

3-, 100x méně Fe-DTPA).
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Závěr
Pokud budeme znát nároky akvarijních rostlin na vodu,

světlo a živiny, budeme jim schopni zajistit optimální podmín-

ky k růstu, aniž bychom si dělali z akvária splaškovou vodu,

fotonový reaktor nebo nutriční žumpu (živný roztok). Před

několika desítkami let se akvaristé spoléhali při hnojení rost-

lin často jen na „rybí hnojivo“ v kombinaci s trochou zeminy

pod vrstvou písku a občasným doléváním pitné vody. Dnešní

akvaristé ale mají podle všeho pocit, že tyto přirozené zdro-

je živin už rostlinám nestačí. Zdůvodňují to nejčastěji tím,

že dnes používáme silnější osvětlení a pěstujeme náročnější

druhy rostlin. Já si ale myslím, že dokonce i při velmi silném

osvětlení a vysoké koncentraci CO2 stačí rostlinám k dobrému

růstu relativně malé množství živin. A pokud navíc ve svém

akváriu někdo použije výživný substrát (např. zeminu pro

vodní rostliny), pak budou mít rostliny k dispozici dostateč-

nou zásobu většiny živin na dlouhá léta.
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CheraxCherax  gherardiaegherardiae  
první druh raka popsanýprvní druh raka popsaný
díky české akvaristicedíky české akvaristice
TEXT: Jiří Patoka, Marin Bláha a Antonín Koba    FOTO: Miloslav Petrýl

Podobně jako u sladkovodních krevet, započal i chov raků
v akváriích v polovině devadesátých let minulého století.
Největším trhem s více než sto dvaceti druhy je tradičně
Německo, Česká republika se sedmadvaceti prodávanými
a chovanými druhy se řadí celosvětově na druhé místo.
V chovech jsou kvůli svému atraktivnímu zbarvení velice
populární australští a papuánští raci rodu Cherax. Tito raci
se v akváriích obtížně odchovávají, protože jsou značně agre-
sivní a mají i kanibalské sklony. Pouze druhy, které se chovají
i na maso, tedy C. cainii, C. destructor a C. quadricarinatus,
jsou množeny ve venkovních nádržích v jihovýchodní Asii.
Všichni ostatní zástupci rodu Cherax jsou odchytáváni ve vol-
né přírodě, a to především na ostrově Papua. Ta je posled-
ní oblastí na světě, kde se očekává větší diverzita dosud
neznámých druhů raků. Západní část tohoto ostrova náleží
k Indonésii, tedy ke státu, který je hlavním vývozcem právě
akvarijních raků rodu Cherax. Jelikož komerční zájmy často
předcházejí vědeckému poznání, není překvapením, že se řa-
da vědecky nepopsaných papuánských raků začala objevovat
pod obchodními názvy a jako Cherax sp. právě v zásilkách
mířících z Indonésie do Evropy.

Tato skutečnost samozřejmě neunikla pozornosti taxono-
mů. Jako první Cherax objevený díky akvaristice byl v roce
2006 popsán C. holthuisi, prodávaný nejčastěji pod komer-
čním názvem Apricot či Orange Coral. V roce 2008 pak násle-
doval C. boesemani, prodávaný jako Red Brick, a ve stejném
roce byl popsán i druh C. peknyi, známý pod názvem Zebra
či Tiger. Několik let se nic nedělo, až bylo v roce 2015 po-
psáno hned několik dalších druhů tohoto rodu. Konkrétně
druh v akvaristice označovaný jako Hoa Creek či Irian Pur-
ple získal vědecké jméno C. pulcher a druh prodávaný jako
Orange Tip byl nazván C. snowden. Všechny tyto popisy byly
opublikovány Němci, Rakušanem a Australanem.

Jelikož se papuánští raci dovážejí i do ČR, rozhodli jsme
se prozkoumat situaci a navštívili několik importérů, kteří
krom ryb obchodují i s korýši. Hned při jedné z prvních
návštěv se podařilo zachytit několik jedinců, kteří se od běžně
prodávaných druhů na první pohled lišili ve svém zbarvení.
Tito raci pak byli na České zemědělské univerzitě v Praze
a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích podrobeni
morfometrické a genetické analýze. Na základě výsledků
z těchto analýz byly k naší velké radosti identifikovány dva

nové druhy, jejichž popisy jsme následně opublikovali ve
vědeckých časopisech. Bohužel u druhu nazvaného C. sub-

terigneus se jednalo o paralelní popis k již zmíněnému druhu
C. snowden, a jelikož německý popis vyšel v tištěné podobě
o několik dní dříve, získal prioritu a druhové jméno subte-

rigneus se stalo jeho synonymem. Jako validní druh byl ale
popsán C. gherardiae, který se tak stal prvním rakem, jenž
získal své vědecké jméno díky české akvaristice.

Cherax gherardiae je morfologicky i geneticky nejblíže
příbuzný druhu C. boesemani. Je to endemit jezera a řeky
Ajamaru, nacházející se na náhorní plošině stejného názvu
v nadmořské výšce 250 m na Ptačí Hlavě (indonésky Kepala
Burung), což je nejzápadnější papuánský poloostrov. Rak byl
pojmenován na počest Francescy Gherardi († 2013), přední
italské bioložky, jež významně přispěla k rozvoji výzkumu
a poznání ekologie a etologie sladkovodních desetinohých
korýšů včetně raků.

Cherax gherardiae patří k větším rakům, dorůstá prav-
děpodobně až 20 cm délky těla. Pohlaví se u tohto druhu
rozlišuje snadno. Dospělé samice mají robustnější zadeček
a dospělí samci větší klepeta, stejně jako je tomu i u jiných
raků. Samci ale především mají na vnějším okraji klepet
podélnou měkkou skvrnu, tvořenou prohlubní s tekutinou
překrytou pružnou transparentní membránou. Podobně je
tomu i u dalších papuánských raků C. albertisii, C. boese-

mani, C. lorentzi, C. minor, C. monticola nebo C. pulcher.
Skvrnu mají i samci druhu C. misolicus, který je endemitem
nedalekého ostrova Misol, a také dva druhy, které se vyskytují
jak na Papui, tak i v severní Austrálii, C. quadricarinatus

a C. rhynchotus. Přítomnost těchto samčích skvrn je sice
dobrým determinačním znakem při určování pohlaví, není
to ale znak určující příslušnost k jednomu ze dvou podrodů
rodu Cherax, jak někteří autoři mylně uvádějí. Tímto znakem
je tvar rypce neboli rostra a scaphoceritu, což je přeměněný
exopodit (vnější větev) dlouhých tykadel. Rostrum u C. ghe-

rardiae je úzké a má výrazné okraje, scaphocerit je troj-
úhelníkový a postupně se zužuje k trnu na jeho konci.
Podle těchto znaků náleží C. gherardiae do podrodu
Astaconephrops. Poslední vědecké studie zaměřené na fylo-
genetiku ovšem naznačují, že validita obou podrodů je mini-
málně sporná a je možné, že v budoucnu budou spojeny
do jednoho.
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Samec raka Cherax gherardiae s charakteristickou měkkou skvrnou na vnějším okraji klepeta (označeno šipkou),

která ho na první pohled odlišuje od samice.

Samice raka Cherax gherardiae s odlišně zbarveným regenerátem pravého klepeta.
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Detail ústního aparátu raka Cherax gherardiae.

Stabilita populací ve volné přírodě stejně jako specific-

ké ekologické nároky nejsou u raka C. gherardiae známé.

Jelikož je pravděpodobně rozšířen pouze v oblasti o rozloze

10 až 15 km2, může mít intenzivní odchyt velice negativní

dopad na jeho početnost a v krajním případě hrozí nevratné

poškození celého druhu, případně až jeho vyhynutí. V blízké

budoucnosti nebudou pravděpodobně nalezeny finanční

prostředky na realizaci jeho monitoringu, a jako nejlepší řeše-

ní k potlačení odchytu se tedy jeví reprodukce v zajetí. Proto

by měl být (i navzdory očekávatelným chovatelským kom-

plikacím) odchov v akváriích jedním z kroků eliminujících

úbytek tohoto barevně nepřehlédnutelného druhu ve volné

přírodě.
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Cherax snowden, který je také označován synonymem C. subterigneus, je běžně prodáván pod komerčním

názvem Orange Tip.

Cherax pulcher byl jedním z prvních dovážených raků rodu Cherax. Přesto byl vědecky popsán až v roce 2015.

Prodává se často pod komerčním názvem Hoa Creek.
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Peaks, 1. miesto v súťaži GAPLC 2014, kategória Nano.

Aquascaper na slovíčko:Aquascaper na slovíčko:

Roman HolbaRoman Holba
TEXT: Matúš Grelnet   FOTO: Roman Holba

Pred zopár týždňami sme v 31. čísle časopisu uviedli premiérové interview s aquascaperom pod názvom Aquascaper na

slovíčko. V tomto čísle by sme radi nadviazali na tento úspešný začiatok do, verím, dlhotrvajúcej tradície. Tu, v 33. čísle,

prinášame rozhovor s akvaristom a aquascaperom ktorý má za sebou mnoho nádrží, súťaží a v posledných rokoch sa stal

veľmi úspešným aj na rôznych domácich a svetových súťažiach. Dnes ho môžeme nepochybne radiť medzi najlepších

českých aquascaperov. Roman Holba.

„Pocházím ze Slavičína, je to kousek od Valašských Klobouk, 

takže celkově Valašsko. Je mi 28 let, ale k akvaristice jsem se dostal 

někdy tak kolem 11–12 let. Momentálně mám doma 450l nádrž a jednu 120l.

Zúčastnil jsem se už hodně soutěží. Začalo to na domácí scéně takovými, 

kde se posílaly fotografie na určité téma, a dopracoval jsem se 

k celosvětovým prestižním soutěžím.“
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Nádrž Peaks, 12 l.

Ako si sa dostal k akvaristike? Koľko akvárií si už

spolu založil?
K akvaristice jsem se dostal někdy tak kolem 11–12 let,

kdy mě k tomu přivedl otec. Měl jsem hodně nádrží od ma-

lých po velké. Něco si zřizoval otec, ale ten se tomu už ne-

věnuje, takže jsem to převzal, a tak největší nádrž je 450l

a nejmenší byla 12l. Svého času jsem měl doma i pět nádrží.

Momentálně mám ale jen dvě. Kolik jsem jich založil od po-

čátku netuším, ale mohlo by to být asi někde kolem 30 až 40.

Pamätáš si aj na prvé akvárium z detstva?

První akvárium bylo myslím kolem 50 litrů, které měl

otec a převzal jsem ho po něm. Pamatuji si, že tam byl upro-

střed velký trs bolbitisu, na dně říční štěrk, miniaturní vnitř-

ní filtr a světlo bylo z krytu na gramofon, který byl černě

nastříkaný a v něm 2 PL zářivky. Jako rybky jsem měl tetry

císařské. Později mi pak rodiče zařídili 240l nádrž.

Na čo sa v akvaristike zameriavaš? Čo ťa „chytilo“?

Od dětství jsem si toho vyzkoušel poměrně dost. Začal

jsem hlavně s rybičkami, zkoušel je rozmnožovat, měl malé

druhy rybek i velké. Později jsem si vyzkoušel i terčovce.

Když mě ale oslovily více rostliny a krajinky, tak jsem se vrhl

do aquascapingu a to mi už zůstalo. Takže další posun

někam dál už neočekávám. Tvořit krajinky či podvodní

světy mě baví.

Odkiaľ pochádza inšpirácia pre tvoje diela? Máš na

to nejaký „tajný recept“?
Inspiruji se všude, hlavně tedy na internetu. Na facebooku

sleduji spoustu aquascaperů, především z Asie a Japonska.

Pak také sleduji galerie ze soutěží. Všímám si kompozice

kamenů, kořenů a rostlin, jejich skladby, střihu, barev atp.

Zapojuji také svou fantazii a zkušenosti, které jsem za tu do-

bu nasbíral. Zkouším někdy i nové věci nebo experimentuji.

Kolikrát něco vytvořím a za nějakou dobu zjistím, že to bylo

šlápnutí vedle. Spousta lidí si myslí, že udělám každou nádrž

na první dobrou, ale není tomu tak. V poslední řadě si pak

také všímám okolí kolem sebe nebo přímo vyhledávám

fotografie krajin, třeba nějakých lesů nebo pohoří.

Jedna z prvých Romanových nádrží z detstva.
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Za akú dlhú dobu pokladáš akvárium za hodné
finálnej fotky do súťaže? Ako vieš, že už je pripra-

vené?
Když má člověk nějaké zkušenosti, tak to nějak vycítí,

že teď je ta správná doba a že později by to nemuselo být

už ono. Velkou roli hrají rostliny a celková kompozice nebo

také růst. Třeba některé nádrže s mechy jsou vytvořeny jen

na pár měsíců, aby mechy dobře vypadaly. Po nějaké delší

době už mechy přerůstají a je i třeba obtížné je zastřihovat.

Je tam takový ten moment, kdy to přirozeně roste a vypadá

to neuměle. Jak to překročí určitou mez, je tam už poznat

nějaký zásah.

Jinak záleží i na velikosti nádrže. Ty velké, tam to oprav-

du trvá déle, u malých stačí pár měsíců, pár střihů a nádrž

vypadá skvěle. A pak samozřejmě záleží i na detailech.

Občas je to náročné vše skloubit tak, aby rostliny dorostly

zároveň do požadované podoby. Ze zkušenosti menší nádrže

můžou být připravené za 3–6 měsíců. Ty větší pak o něco

později.

Ktoré akvárium pokladáš za svoje najvydarenejšie
vôbec?

Určitě to, se kterým jsem vyhrál GAPLC. Ač jsem s ním

neměl v plánu vůbec soutěžit a tvořil jsem si ho jen tak pro

radost, tak se mi asi podařilo. Možná bych vybral i nějaké

větší, kde je zase víc detailů. Asi každé má něco do sebe :-).

Čo ťa na akvaristike najviac fascinuje?
Fascinuje mě ten život. V dětství jsem vydržel se do akvá-

ria dívat dlouhé hodiny. Pozorovat chování ryb a krevetek,

ať už při krmení nebo vytírání. Plápolající rostliny v proudu

a sledování růstu každého nového listu. Člověku, který nemá

žádný vztah k přírodě, to nic neřekne, ale já jsem šťastný,

když si v dnešní moderní době mohu doma udělat „živý

obraz“. Mít tam kus přírody, která uklidňuje. Dnes to beru

jako krásný a originální designový doplněk bytu.

Akých všetkých súťaží si sa doteraz zúčastnil a aké sú
tvoje najlepšie umiestnenia?

Tak významnější soutěže, kterých se účastním, jsou

IAPLC, AGA, EAPLC (dříve GAPLC), IIAC a možná byla

ještě nějaká. V IAPLC 2015 mě potěšilo zatím mé nejlepší

umístění, a to 228. místo. Pak v AGA 2014 to bylo umístění

v TOP 10, nejspíš 4. místo. Mezi ten největší úspěch řadím

vítězství v GAPLC 2014, kdy jsem získal 1. místo, a stal se tak

mistrem Evropy v kategorii Nano (pozn.: viď prvú fotogra-
fiu).

A pak soutěže typu výstava miniakvárií, kterých sem se

zúčastnil v Brně na akvaburze, tam jsem byl 4x a pokaždé

jsem vyhrál 1. místo, kdy hodnotili návštěvníci. Pak taky ty

české a slovenské, které většinou organizoval nějaký web na

určité téma a posílaly se fotky. To jsem několikrát získal

i 1. místo anebo se umístil na předních místech.

Red Cherry kreveta, Neocaridina davidi var. Red.
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Nádrž Forest edge, 50 l, súťaž Dennerle Tank Contest, 2. kolo, 14. miesto.

Nádrž Cleft, 30 l, 1. miesto a Čestné uznanie na súťažnej výstave miniakvárií Brno 2013.

           29           



Akvárium, číslo 33 e-akvarium.cz aquadesign

Nádrž Clarity, 120 l.

Nebolo to však vždy ako z rozprávky... alebo zo súťaže?

           30           



Akvárium, číslo 33 e-akvarium.cz aquadesign

Detail z Forest Edge, 50 l.

A na záver, je niečo, čo by si chcel odkázať začínajú-
cim aquascaperom?

Zkoušet, mít trpělivost a nevzdávat to při prvních pro-

blémech. Občas mi píšou lidé, že by chtěli poradit, tak se

snažím jim sdělit něco z vlastní zkušenosti. Ale je to těžké,

co funguje mně, nemusí až tak fungovat někomu jinému.

Proto je nejlepší zkoušet a zjistit si sám, jak na to. 

Každý začátečník se může řídit ověřeným postupem,

který funguje. Ale je tu spousta lidí, kteří použijí náhražky

a pak jsou zklamaní, že to nefunguje. Ani se jim tak moc ne-

divím, protože tento obor není nejlevnějším koníčkem, ale

sám jsem si to zažil. Také jsem šetřil, také jsem nahrazoval

a také nadával, proč to nejde. Rostliny nerostly a byl jsem

spíše milovníkem všech druhů řas. Když jsem ale začal po-

užívat kvalitní materiály, najednou to začalo jít.

Ale nenechte se zmást, není to jen o materiálech, člověk

také musí o tom něco vědět. Je bláhové si myslet, že si nádrž

zařídím podle postupu a vše bude tak nádherné. I my, co už

něco umíme, tak se občas také potrápíme řasami. 

Takže obrnit se trpělivostí a zkoušet a uvidíte, že se to

zlomí a začne to jít.

Ďakujem za rozhovor.

Rocky mountains, 40 l.

Romana nájdete na facebooku pod menom Aquascaper

Roman Holba a môžete tam sledovať jeho príspevky. 

Takisto sa podieľal na založení facebookovej stránky ČAPA
– Český Aquascaping Přírodních Akvárií, ktorá je tak-
tiež plná zaujímavých informácii a môžete tam nájsť známych
akvaristov z Česka, ale aj Slovenska.

Viac sa môžete dozvedieť aj z rozhovoru v 11. čísle Akvária,
ktorý vám priblíži Romana ako fotografa.

Nádrž Rocky mountains, 40 l, Poropanchax normani,

Otocinclus affinis, Caridina multidentata.
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Detail z akvária Branch, 30 l, húfik Boraras urophthalmoides.

Amano krevetka, Caridina multidentata.

Nádrž Lava Coast, 450 l.
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa  
Lenka Šikulová

Nově popsaných ryb se za poslední tři měsíce opět nasklá-

dala celá řádka a rybí novinky tohoto čísla mohou směle začít

tam, kde předchozí skončily – u čeledi Mormyridae zahrnující

bizarní africké ryby, které k orientaci i komunikaci využívají

slabých elektrických signálů. Pokračovat budeme pancéřníč-

ky, s nimiž se roztrhl pytel díky publikacím brazilského ichty-

ologa Luize F. C. Tencatta s různými spoluautory, a i milov-

níci halančíků, cichlid, gobíků a dalších si přijdou na své. 

Pokud mezi níže uvedenými rybkami svého favorita nena-

leznete, můžete zkusit počkat na příští číslo časopisu Akvá-

rium, nebo sami mrknout na Worldfish [1] :-)

Petrocephalus leo Lavoué, 2016

Rod Petrocephalus, zahrnující 46 druhů (včetně nově po-

psaného P. leo), je jediným rodem podčeledi Petrocephali-

nae, která představuje sesterskou skupinu mnohem počet-

nější podčeledi Mormyrinae s více než 180 druhy ve dvaceti

rodech. Zajímavé je, že celá třetina druhů rodu Petrocephalus

byla popsána až během posledního desetiletí, a to na základě

odlišností morfologických, genetických a také elektrofyzio-

logických, neboť elektrické signály vysílané rybami jsou dru-

hově specifické.

P. leo popsal Sébastien Lavoué [2] z řeky Kotto v povodí

Oubangui, významného pravostranného přítoku Konga. Jed-

ná se o drobnou rybku, standardní délka největšího odchy-

ceného jedince byla 78,9 mm. Od naprosté většiny ostatních

zástupců rodu Petrocephalus se liší absencí pro rod typických

elektroceptivních rozet na hlavě a také zbarvením, zejména

pak výraznou černou skvrnou u báze prsních ploutví.

P. leo, fotografie živého jedince, SL cca 7 cm.

(Foto: Roger Bills, [2])

Marcusenius desertus Kramer et al., 2016 

Rod Marcusenius zahrnuje aktuálně téměř 50 druhů spíše

větších rypounů a stále jsou nalézány další. M. desertus byl

popsán z ústí řeky Cunene, která se vlévá do Atlantského

oceánu na hranicích mezi Angolou a Namibií. Dané území

nabízí drsné podmínky chladné a bouřemi bičované pouště

téměř bez vegetace v národním parku Skeleton Coast. Podle

charakteru lokality autoři zvolili druhové jméno ryby.

M. desertus, holotyp, samec, SL 19,6 cm. (Zdroj: [3])

Corydoras eversi Tencatt & Britto, 2016 

C. eversi je nově popsaný, nicméně ve světě akvaristiky

již delší dobu známý jasně oranžově zbarvený pancéřníček,

který byl opakovaně nabízen pod označením Corydoras sp.

"Guaraná" (podle oranžových semen paulinie nápojné /Pau-

llinia cupana/, která jsou stimulantem centrální nervové sou-

stavy; guarana snižuje únavu a udržuje pozornost a bdělost,

takže ji mnozí /většinou marně/ zobkají před maturitou nebo

ve zkouškovém období...). 

Druh je zatím známý pouze z typové lokality, kterou je be-

zejmenný přítok Rio Araguaia s čirou, svižně tekoucí vodou

a písčitým substrátem. A je to opravdu fešák!

Corydoras eversi, jedinec chovaný v akváriu, SL 37 mm.

(Foto: Hans-Georg Evers, [4])

Corydoras knaacki Tencatt & Evers, 2016 

Dalším nově popsaným pancéřníčkem je C. knaacki, pyš-

nící se atraktivním narůžověle oranžovým zbarvením. I on byl

již dříve představen akvaristické veřejnosti, a to pod kódovým

označením CW032. Druh byl nyní formálně popsán z povodí

Río Madre de Dios v peruánské části Amazonie, typovou lo-

kalitou je bažinatá oblast, kde rybky obývají do hněda zbar-

vené, ale velmi čisté stojaté vody.
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C. knaacki, živý jedinec; SL 37 mm. (Zdroj: [5]) 

Corydoras brittoi Tencatt & Ohara, 2016

Corydoras pavanelliae Tencatt & Ohara, 2016

Hned dva druhy pancéřníčků byly popsány v práci Tencatt
& Ohara (2016) [6] z povodí Rio Aripuanã ve státě Mato
Grosso v Brazílii. Druhy sdílejí společnou typovou lokalitu,
kterou je menší tok s příbřežní vegetací, čirou, svižně tekoucí
vodou a dnem tvořeným pískem a spadaným listím.

C. brittoi, živý jedinec s opaleskujícím zelenožlutým

zbarvením těla. (Zdroj: [6])

Koho pancéřníčci „berou“, možná ocení také práci Tencatt
et al. (2016) [7], která přináší obsáhlou revizi C. paleatus

a zároveň také popis nového druhu C. froehlichi, který byl
dříve s pancéřníčkem skvrnitým zaměňován. 

Cynopoecilus feltrini Costa et al., 2016 

C. feltrini byl popsán jako další zástupce komplexu C. me-

lanotaenia, skupiny morfologicky podobných druhů ende-
mických pro oblast jižní Brazílie a severovýchodní Uruguaye.
Zvláštností rodu Cynopoecilus je vnitřní oplození. 

C. feltrini je aktuálně znám pouze z vysychavých tůní v zá-
topovém území řeky Tubarão ve státě Santa Catarina v jižní
Brazílii. Jeho nálezem se areál rodu rozšiřuje dále na sever. 

C. feltrini, paratyp, samec, SL 43,5 mm. (Zdroj: [8])

Hypsolebias faouri Britzke et al., 2016

Hypsolebias martinsi Britzke et al., 2016 

V práci Britzke et al. (2016) [9] byly popsány dva nové

druhy anuálních halančíků ze skupiny Hypsolebias antenori.

Zástupci této skupiny obývají semiaridní oblast na severový-

chodě Brazílie a jsou striktně vázáni na vysychavé biotopy.

Většina se vyskytuje v povodí Rio Săo Francisco, ale několik

druhů také ve vysychavých tůních v povodích menších toků

ústících přímo do Atlantiku, což je také případ H. martinsi.

H. faouri dorůstající délky kolem 4,5 cm byl popsán z vy-

sychavé tůně severně od města Barreiras, hustě zarostlé vodní

vegetací, s vodou o mírně kyselém pH a teplotě 28 °C, což

je také průměrná roční teplota dané oblasti. Samci vykazu-

jí typické teritoriální chování. O něco menší H. martinsi se

v akváriu choval zcela mírumilovně.

H. martinsi, holotyp, samec, SL 27,5 mm.

(Foto: Guillaume Dethu, [9])

Amaralia oviraptor Friel & Carvalho, 2016 

Sumci poměrně málo početné, ale zajímavé čeledi Aspre-
dinidae se v rybích novinkách objevili již předminule. Popis
dalšího druhu „bendžo sumce“ publikovali letos John P. Friel
a Tiago P. Carvalho v časopise Zootaxa [10]. Tentokrát jde
o zástupce rodu Amaralia, A. oviraptor. Rybka o velikosti
kolem 10 cm je široce rozšířena v říčním systému Paraná-
Paraguay a její druhové jméno vypovídá o zvláštních potrav-
ních preferencích druhu, respektive celého rodu, do kterého
je dále řazena A. hypsiura. Zatímco jiné druhy čeledi Aspre-
dinidae se živí většinou organickými zbytky a bezobratlými,
pitva zástupců rodu Amaralia ukázala, že konzumují téměř
výhradně jikry jiných druhů sumcovitých ryb, a to i jikry v po-
kročilém stádiu vývoje.

A. oviraptor, paratyp, SL 108 mm. (Zdroj: [10])
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Lentipes kolobangara Keith et al., 2016

L. kolobangara je nově popsaným druhem čeledi Gobi-
idae (hlaváčovití). Byl nalezen v čistých, prudce tekoucích
potocích na Šalamounových ostrovech, nicméně je pravdě-
podobné, že je stejně jako ostatní zástupci rodu amfidromní
rybkou migrující mezi sladkou vodou a mořem. Rod Lentipes

je rozšířen v Tichém oceánu od Indonésie po oblast Papuy
Nové Guiney a od jižního Japonska po Havajské ostrovy.
Nový druh L. kolobangara se od ostatních zástupců rodu liší
některými morfologickými znaky a také specifickým zbarve-
ním samců, kteří se pyšní tenkým červeným knírkem a skvr-
nami u báze prsních ploutví. Pohlavní dimorfismus je výraz-
ný, samičky jsou zbarvené nenápadně šedo-hnědě.

L. kolobangara, detail přední části těla samce.

 (Foto: C. Lord, [11])

Gymnogeophagus terrapurpura Loureiro et al., 2016

Rod Gymnogeophagus je rozšířen v Jižní Americe a za-
hrnuje druhy vykazující dvě odlišné reprodukční strategie –
buď jsou to tlamovci, nebo se třou na substrát. Do druhé
skupiny patří i nově popsaný druh G. terrapurpurea, obýva-
jící různé typy sladkovodních habitatů ve střední a dolní čás-
ti povodí řeky Uruguay a v povodí některých malých toků
ústících do estuáru Río de la Plata a Atlantského oceánu
v Uruguay. Ryby se vyznačují příkladnou péčí o potomstvo
a v období rozmnožování jsou silně teritoriální.

G. terrapurpurea. (Zdroj: [12])

Schistura kampucheensis Bohlen et al., 2016

Nový druh mřenky rodu Schistura popsal Jörg Bohlen
z Akademie věd České republiky s týmem spoluautorů v ča-
sopise Ichthyological Exploration of Freshwaters [13]. Rod
Schistura je široce rozšířen v jižní a jihovýchodní Asii a aktu-
álně zahrnuje přes 190 druhů, přičemž jsou poměrně často

nalézány další. Nově popsaný druh S. kampucheensis byl
odchycen na několika lokalitách v Kambodži, kde se zdá být
vcelku široce rozšířen, zatímco mimo Kambodžu nebyl zatím
vůbec nalezen. Tento fakt také vyjadřuje druhové jméno
rybky, neboť Kampuchea v jazyce Khmerů znamená Kam-
bodža. Jedná se o malou mřenku s protáhlým tělem béžové
barvy s šedými příčnými pruhy, která se vyskytuje v menších
tocích se dnem tvořeným z velké části kameny, mezi kterými
se rybky ukrývají.

S. kampucheensis, paratyp krátce po odchycení z toku

Ta Da Ou Bey, SL 37,3 mm. (Zdroj: [13])

[1] http://wp.worldfish.de 
[2] Lavoué, S. (2016): Petrocephalus leo, a new species of African
electric fish (Osteoglossomorpha: Mormyridae) from the Oubangui
River basin (Congo basin). Zootaxa, 4121 (3): 319–330.
[3] Kramer, L.B., Van der Bank, F.H. & Wink, M. (2016): Marcu-
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[5] Tencatt, L.F.C. & Evers, H.-G. (2016): A new species of Corydo-
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deira basin, Brazil. Neotropical Ichthyology, 14 (1): e150063.
[7] Tencatt, L.F.C., Britto, M.R.d. & Pavanelli, C.S. (2016): Revisio-
nary study of the armored catfish Corydoras paleatus (Jenyns, 1842)
(Siluriformes: Callichthyidae) over 180 years after its discovery by
Darwin, with description of a new species. Neotropical Ichthyology,
14 (1): e150089.
[8] Costa, W.J.E.M., Amorim, P.F. & Mattos, J.L. (2016): A new spe-
cies of inseminating seasonal killifish of the Cynopoecilus melano-

taenia complex from southern Brazil (Cyprinodontiformes: Rivuli-
dae). Biodiversity Data Journal, 4: e6888.
[9] Britzke, R., Nielsen, D.T.B. & Oliveira, C. (2016): Description of
two new species of annual fishes of the Hypsolebias antenori species
group (Cyprinodontiformes: Rivulidae), from Northeast Brazil. Zoo-
taxa, 4114 (2): 123–138.
[10] Friel, J.P. & Carvalho, T.P. (2016): A new species of Amaralia
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[11] Keith, P., Lord, C., Boseto, D. & Ebner, B.C. (2016): A new spe-
cies of  Lentipes (Gobiidae) from the Solomon Islands. Cybium, 40
(2): 139-146.
[12] Loureiro, M., Zarucki, M., Malabarba, L.R. & González-Bergon-
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Pohled na krevetyPohled na krevety  
elektronovým mikroskopemelektronovým mikroskopem
Jiří Libus

Třicáté číslo Akvária se z části věnovalo mikroskopickým

preparátům a možnostem, jak preparát připravit a vyfotogra-

fovat tak, aby výsledek měl co nejvěrnější zobrazení s velkou

hloubkou ostrosti. U světelného mikroskopu, který má dnes

leckdo doma, je právě hloubka ostrosti při větších zvětšeních

značný problém, proto se jeden článek věnoval skládání foto-

grafií zaostřených na jednotlivé části sledovaného objektu.

Velkého zvětšení, poměrně dokonalé hloubky ostrosti bez dal-

šího doostřování částí preparátu a dokonce i jistý trojrozměr-

ný aspekt jedince dosáhneme tím, že použijeme mikroskop

nikoli světelný, ale elektronový. Dostat se k takovému, který

by byl použitelný na vzorky živých tkání, je ale poměrně složi-

té, ceny elektronových mikroskopů (EM) se pohybují v milio-

nech Kč. Institucí, které by tímto mikroskopem disponovaly,

je sice v republice poměrně dost, ale mikroskopy mají vytí-

žené svými výzkumy. Jelikož bydlím v Brně, mám velikou

výhodu v tom, že zde sídlí firma TESCAN, která jako jedna

z mála na světě tyto mikroskopy vyrábí a v jejich demon-

stračních laboratořích disponují různými typy elektronových

mikroskopů. Po několika málo jednáních mi bylo umožněno

nahlédnout „pod pokličku“ elektronové mikroskopie, vytvořit

pár preparátů a podívat se na krevety pohledem, kterého běž-

ný smrtelník na světelném mikroskopu nemůže dosáhnout.

Jak funguje elektronový mikroskop?

Než se začnu věnovat přímo zajímavým fotografiím, které

byly pomocí EM pořízeny, podívejme se na elektronovou

mikroskopii v širších souvislostech. Vše začalo již ve 30. letech

19. století, kdy světelný mikroskop dosáhl zvětšení cca 2000x

při rozlišení 0,2µm, tedy své maximální hranice. V té době

vědci naznali, že musí přijít na jiný princip, kterým by mikro-

skop pořizoval obraz, a světlo světa spatřil právě EM. 

Obraz, který pořizujeme, je tvořen pomocí signálu, který

předávají odražené neboli sekundární elektrony. Zjednodu-

šeně řečeno, místo fotonů zde informaci nesou elektrony.

Elektrony mají menší vlnovou délku, a tudíž dokáží poskyt-

nout mnohem lepší rozlišení v porovnání s fotony. Kromě

toho, že pomocí elektronového mikroskopu dokážeme určit,

jak vypadá povrch vzorku (morfologie), je také možné EM

použít ke zjištění dalších vlastností pozorovaného preparátu.

Zajímavou skutečností totiž je, že při interakci elektronů se

vzorkem vzniká řada signálů. Detekční systém mikroskopu

pak jednotlivé signály sbírá a interpretuje. 

Detektory můžeme rozlišit na následujících několik typů.

Detektor sekundárních elektronů (Secondary Electrons – SE)

je používán pro zobrazení detailů na povrchu objektu (ten

jsme používali při sledování krevet). Detektor zpětně odra-

žených elektronů (Back-Scattered Electrons – BSE) dává

informaci o odlišných materiálových fázích ve vzorku, tzv.

materiálový kontrast. Pomocí detektoru rentgenového záření

(Energy Dispersive Spectrometer – EDS) pak můžeme zjistit

kvalitativní i kvantitativní chemické složení vzorku. Mezi

další detektory můžeme zařadit například detektor difrakce

zpětně odražených elektronů (Electron Backscatter Diffrac-

tion – EBSD), pomocí kterého můžeme zjišťovat mechanické

vlastnosti krystalických materiálů. Vznikají i další signály,

které jsou využívány pro specifické aplikace, jako např. de-

tektor katodoluminiscence (mineralogie), detektor prošlých

elektronů (biologie, nanomateriály) a další.

Příprava vzorku

Před vložením preparátu do komory je živočich obvykle

uveden do fotogenické polohy. Nastaví se všechny jeho kon-

četiny a části těla tak, aby na výsledném snímku vypadal co

nejlépe. Takto připravenou krevetu upevníme oboustrannou

uhlíkovou lepicí páskou na malou hliníkovou podložku (viz

Foto 1). Práci s preparátem, aby vypadal co nejdokonaleji,

se před fotografováním člověk obvykle věnuje několik hodin

pod světelným mikroskopem či binolupou. 

Abychom z EM dostali dobré zobrazení pozorovaných

objektů, je potřeba si uvědomit, že tyto přístroje potřebují

vytvořit vakuum jak v komoře kolem vzorku, tak v tubusu

přístroje, kde je primární svazek formován. Molekuly plynu

uvnitř tubusu a komory totiž způsobují rozptyl primární-

ho elektronového paprsku a deformují jak signál, který jde

směrem ke vzorku, tak i signál směřující k detektorům.

Aby k takovému ovlivňování primárního svazku nedocházelo,

je třeba umožnit elektronům ideální průlet tubusem mikro-

skopu a tím zajistit co nejlepší kvalitu zobrazení. 

Co s biologickými vzorky, které jsou plné vody, může

udělat vakuum, je jasné. Proto se při pozorování biologic-

kých preparátů někdy používají systémy pracující s nízkým

vakuem v komoře. V těchto případech je komora naplněna

inertním plynem, který pomáhá odvádět elektrický náboj

nahromaděný na povrchu nevodivých vzorků. V počáteční

komunikaci jsme uvažovali z výše uvedených důvodů nad
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použitím EM, který pracuje s nízkým vakuem. Fotografie,

které pak vznikají, mají ale většinou menší rozlišení a také

horší trojrozměrný aspekt. Naštěstí zrovna krevety mají

poměrně tvrdý exoskelet, takže bylo možné použít mikro-

skop pracující s vysokým vakuem, a snímky jsou tím pádem

v mezích možností poměrně pěkné.

Před vložením krevety do komory (Foto 2) je také potřeba

preparát co nejdokonaleji vyčistit, aby na povrchu nebyly

žádné cizorodé částice. Povrch pozorovaného objektu musí

být suchý. Pro lepší stabilitu vzorku a pro odvedení přeby-

tečného náboje, který zkresluje výsledný obraz, se čistý pre-

parát vloží i s podložkou do naprašovací aparatury (Foto 3),

která krevetu pokryje tenkou vrstvou kovu (nejčastěji zlata

či v našem případě platiny). Vrstva má jen 10–20 nm, takže

nehrozí pokovováním nějaké deformace či zkreslení povrchu

pozorovaného objektu (Foto 4).

Foto 1. Co nejvíce vysušené krevety upevněné na hliníkové

podložce oboustranně lepící uhlíkovou páskou. Jak vidíme

ve spodní části fotografie, malé krevety s méně pevným

krunýřem se vysušením deformují výrazněji.

Foto 2. Držák, na který se upevní podložka s objekty,

 v levé části fotografie je vidět vstup do komory.

Foto 3. Naprašovací aparatura, která pokryje objekt

vrstvou kovu tenkou jen několik nm.

Foto 4. Krevety pokryté tenkou vrstvou platiny před

vložením do komory elektronového mikroskopu.

Fotografování

Jakmile jsou preparáty připraveny, můžeme je upevnit

na držák, na kterém jsou vzorky vloženy do komory mikro-

skpou. V této chvíli končí veškerá manuální práce a nyní již

s pozorovanými objekty manipulujeme pouze pomocí příkazů

přes počítač. Komora se po zadání příkazu uzavře a postupně

se z ní odčerpá veškerý vzduch. V případě větších biologic-

kých preparátů, jako byly krevety, je čerpání mírně kompli-

kovanější, protože preparát není dokonale vysušen, kapalina

ve vakuu okamžitě zmrzne a led po nějakou dobu ovlivňuje

vnitřní prostředí svou sublimací. Výpar je následně odčerpán

vakuovou soustavou přístroje. Po přibližně třech minutách

nás počítač informuje o tom, že nastalo v komoře vakuum.

Nyní je možné objekt na držáku pomocí příkazů natáčet v pěti

osách (X,Y,Z, rotace a náklon) a měnit zvětšení podle potřeby.

Jakmile máme na obrazovce to, co chceme mít na fotografii,

stačí již jen nastavit rozlišení a fotografie se začne ukládat.
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Takto vypadá samice Neocaridina davidi var. Cherry  (častěji používané synonymum N. heteropoda var. Cherry)

vyfotografovaná již v komoře EM. Jak je z obrázku patrné, EM si poradí i s fotografováním poměrně velkých objektů.

Rostrum a oko N. davidi var. Cherry. Na oku je vidět, že vakuem došlo k deformaci a bílý odlesk naznačuje, že se na oku

vytvořil přebytečný náboj – kreveta na fotografii na sobě zatím neměla tenkou vrstvu platiny.
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Vajíčko krevety přichycené pleopodami k ostatním vajíčkům pod zadečkem.

Pleopody mají na sobě spoustu vláknitých výběžků, které

pomáhají držet vajíčka a přivádět k nim okysličenou vodu.

Vláknité výběžky se dělí na další vlákna, která drží vajíčko.

Pro lepší uchycení na často se pohybujících končetinách

jsou vajíčka ještě přichycena slizem. Na fotografii jsou

patrné hrudky, které vzniknou ve chvíli, kdy sliz zaschne.
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Caridina multidentata (syn. C. japonica). Vidíme, že tento

druh má rostrum menší s daleko jemnějším zoubkováním.

Kreveta byla pokryta platinou – nedošlo k tak rozsáhlé

deformaci složeného oka jako u předchozí „Cherry“.

Tady nádherně vidíme vrchní část čtvercových zrcadlových

boxů, pomocí kterých krevety vidí. Pod povrchem je asi

2–3x delší komolý hranol (zrcadlový box). Rohovka krevety

funguje jako slabá čočka, která zaměřuje světlo vstupující

do onoho zrcadlového boxu. Tento mechanismus vidění

se jinde v živočišné říši nevyskytuje. Výsledný obraz, který

krevety vidí, je podobný tomu, co vidí můry 

a obecně hmyz se složenýma očima.

Detail složeného oka. Při tomto zvětšení již vidíme, že k menším deformacím objektu došlo.
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Detail klepeta N. davidi var. Cherry. Vidíme krásně uzpůsobené „hřebínky“, kterými kreveta strhává mikroorganismy

z řas a podkladu, kde hledá potravu. Z obrázku je také patrné, že jsem objekt dobře nevyčistil.

Vajíčko Halocaridina rubra. Z měřítka poznáme, že vajíčka

těchto velmi drobných krevet jsou srovnatelně velká

s vajíčky větších N. davidi.

V dnešní době je zatím nereálné uvažovat o tom, že by se

podobně jako světelný mikroskop i ten elektronový stal sou-

částí vybavení každé laboratoře, firmy či dokonce zvídavější

domácnosti. Přesto je dostupnost těchto přístrojů stále větší

a možná se v blízké budoucnosti setkáme s podobnými za-

jímavými fotografiemi chovaných živočichů či třeba jejich

parazitů, které budou pořízeny ve firmách zabývajících se

importem a odchovem ryb a krevet.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat Mgr. Vítězslavu Am-

brožovi z firmy TESCAN za možnost nahlédnout do proble-

matiky elektronové mikroskopie a využít jejich přístrojové vy-

bavení na pořízení fotografií krevet touto unikátní metodou.
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aquascapingaquascaping KONTRAKONTRA biotopní akvária biotopní akvária
Markéta Rejlková

Možná jako akvaristi potřebujete nový impuls. A nebo se naopak cítíte plní energie a chcete ji investovat do něčeho smy-

sluplného. Co takhle zkusit prozkoumat zdroje, které Vám nabídnu, a ponořit se do zvažování vlastních možností? Podívat

se na svá akvária a na akvaristiku vůbec jinýma očima? 

Předložím Vám koncept biotopních akvárií, který je náročný a zábavný zároveň. Některá má slova ve Vás určitě vyvo-

lají odezvu a zamyšlení, přerušte klidně čtení a oponujte mi (ať už v duchu, nebo třeba písemně). Položím otázky, na které

nedokážu najít uspokojivou odpověď, nebo bychom odpověděli každý jinak a pokaždé správně. Téma poskytuje obrovský

prostor pro fantazii a vlastní vyjádření, budu proto opravdu ráda, pokud mi napíšete své postřehy, nápady, otázky.

Biotopní tématice se dlouhodobě snažíme v Akváriu věnovat hodně prostoru – pravda, orientujeme se daleko více

na biotopy přírodní než na jejich akvarijní ztvárnění. Jsem přesvědčená o tom, že zájem o biotopní akvária bude stoupat

a s tím ruku v ruce přijdou i články o inspirujících nádržích, o které se s námi časem podělíte třeba právě Vy.

Položme si hned na úvod otázku:

Proč si lidé pořizují akvárium?
(Nečtěte hned dál, odpovězte.)

Protože: Chtějí mít doma kus přírody. Chovat nějaké zví-
řátko. Zkrášlit si domov. Ohromovat návštěvy něčím skuteč-
ně krásným a ojedinělým. Věnovat se cílenému chovatelství.
Prostě mít a obdivovat toho nádherného živočicha/rostlinu.
Mít doma kus přírody. Aha, to už tu bylo… Ještě něco?

Mít doma kus přírody.

Tohle je jednoznačně obrovská a nepopiratelná motivace
většiny z nás, byť třeba ne ta jediná a u někoho možná ani ne
ta hlavní. Všimli jste si však někdy, jak málo akvárií se ve sku-
tečnosti přírodě snaží podobat?

Nezačínali kdysi akvaristé tak, že do nádoby přemístili
opravdický kus přírody (od substrátu ze dna přes drobné
bezobratlé po rostliny a rybky z místního rybníka – dokonce
i vodu v něm nabrali)? Přidali postupně technické vybave-
ní, které umožnilo tento kousek přírody udržet dlouhodobě,
tj. vzduchování, ohřívač, osvětlení, filtr… A dostali jsme se
celkem nedávno někam, kde standardem byl jednotný štěrk

a v něm zasázené rostliny snad podle nějakých unifikovaných
příruček či vzorů, případně „Afrika“ s břidlicovými paneláky.
Ryby pořád zůstaly tím fascinujícím prvkem, ale kde je pest-
rost přírody? Rezignovali jsme na estetiku a na naše nároky
na akvárium jako celek?

Na scénu pak vstoupila holandská akvária, ve kterých bylo
vše naruby – vzhled hrál rozhodující roli, ryby zcela okra-
jovou. Prostřednictvím rostlin můžeme daleko více něco vy-
tvářet, s akváriem pracovat. Je potřeba se hlouběji zajímat
o to, jak věci fungují. Naplno čelíme skutečnosti, že vodní
ekosytém a jeho akvarijní napodobenina je komplexní zále-
žitost.

Nejnovějším trendem (vlastně téměř nejnovějším, proto
se teď díváme dále) je aquascaping. Estetika dominuje, naše
poznání biologických a chemických procesů se zvyšuje a pří-
roda je opět tou největší inspirací. Akvárium má znovu
být kouskem přírody.

Jenže není a je to do očí bijící.
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                                                                     krajina  x        kus přírody
Aquascapeři modelují ve vymezeném prostoru „krajinu“. Pro neangličtináře: krajina se řekne landscape (land = země), odtud tedy

aquascape je něco jako vodní krajina, vodní scenérie. Navíc je tu koncovka –ing, označující činnost. V čem spočívá aquascaping? V pečlivém

naplánování vzhledu naší „krajiny“ a v jejím vytvoření. Většinou je potřeba dopřát krajině čas, aby vypadala podle našich představ a uzrála.

Jenže aquascapovat nelze donekonečna, potom už je to jen udržování něčeho, co jsme „naskejpovali“ předtím. Ztratí se –ing, aktivita a tvoření.

Proto je aquascaping krátkodobou záležitostí, zato můžeme stále objevovat a zkoušet nové věci.

V biotopním akváriu neděláme z kamenů skály. Nesnažíme se vytvořit iluzi horského údolí, ryby nelétají nad zalesněnými kopci jako hejno

ptáků. Pracujeme v měřítku 1:1. Musíme zapomenout na využití některých materiálů s fantastickou strukturou, tvarem, barvou, které se nám líbí,

ale v přírodě pod vodou by působily jako pěst na oko. Aby byl kus přírody co nejdokonalejší, snažíme se pojmout do akvária co nejvíce prvků.

Zatímco aquascaper vybírá, co v akváriu chce, při zakládání biotopního akvária se smiřujeme s tím, co musíme oželet. (Řasy to nejsou.)

                                                                          okrasa x        osvěta
Když tvoříme aquascape (a vlastně jakékoliv akvárium), tak chceme, aby se nám výsledek líbil. To je ovšem ryze individuální záležitost.

O tom, jak na nás působí japonská zahrada, evropská „babiččina“ zahrádka, řeka za městem nebo třeba Viktoriiny vodopády, je zbytečné se

dohadovat a už vůbec nemá smysl to hodnotit. Aquascaping je o snaze, aby to nějak vypadalo. Základní požadavek u biotopního akvária je ten,

aby to nějak fungovalo (a působilo, ale to by mělo přijít jako důsledek funkčnosti). Aquascapeři řeší hnojení, svícení, málokdy se pozastavují nad

tím, že je to neekologické a nepřirozené a často to živočichům může vyloženě škodit. V centru pozornosti jsou cheláty a lumeny a kdovíco ještě,

ale neznáme rostliny samotné. Kupujeme naše domácí druhy rostlin! Je snazší si koupit rostlinu a na přiložené cedulce nebo internetu si přečíst,

kolik světla a hnojení údajně potřebuje. Koho napadne začít zjišťovat, odkud rostlina pochází, v jakých podmínkách roste? Kolik akvaristů, kteří

se někdy pokoušeli pěstovat v akváriích např. bahničku (Eleocharis), si dalo tu práci a našli si ji v přírodě, aby se podívali, kde a jak roste?

Pochopitelně, můžeme se těšit z akvaristiky a mít úspěchy, aniž bychom chtěli vědět úplně všechno. Když se ale snažíme napodobit konkrétní

biotop, tak právě o tomhle to je. Detektivní práce po čase začne přinášet své ovoce také v tom, že budeme daleko více rozumět i dalším biotopům,

jak budou drobné dílky mozaiky poznání zapadat do sebe. Začneme vnímat a oceňovat neviditelné.

                                                                 náročné x   nekompromisní
Ovládat umění aquascapingu není rozhodně snadné. Potřebujeme zkušenosti, znalosti a dovednosti. Lidé se obecně rádi pouštějí do něčeho,

co vnímají jako náročné. Je to výzva a to nás láká. 

Biotopní akvárium může být tak náročné, jak se rozhodneme. Tradičně je ovšem vnímáno jako kompromis. Nejvyšší metou je ale být nekom-

promisní – alespoň při skládání vzorového obrazu. Pokud máme všechny informace o tom, jak biotop skutečně vypadá a funguje, a rozumíme

vazbám a funkcím, pak můžeme uvažovat o tom, co lze ještě vynechat, aniž bychom se myšlence biotopního akvária zpronevěřili. Že jsou takové

znalosti prakticky nedosažitelné? Ano, je to podobně jako aquascaping taky výzva – a hodilo by se použít i přívlastky nedostižné, nemožné,

nereálné. Náročné na n-tou :-)!

                                                               technické x   typické
U aquascapingu máme před očima výsledný obraz a snažíme se najít postupy a techniky, jak se k němu dopracovat. Je to zároveň velmi

tvořivá disciplína. U biotopních akvárií je naše tvořivost svázána tím, že se snažíme nalézt a vypíchnout to typické v konkrétním prostředí.

Smyslem není hledat možnosti, jak by to šlo, ale optimum, jak by to mělo být. Nepůvodní druhy? Odpadky? Terestrická rostlina, která je teď pod

vodou, protože jsou zrovna záplavy? Proč ne, to všechno v přírodě na konkrétním místě může existovat. Ale v biotopním akváriu si chceme

vychutnat to, co příroda vymyslela a sama vytvořila, ne nahodilé události, kterým se leckdy nestíhá bránit.

                                                               rostlinné x   různorodé
A nebo taky rybí? Biotopní akvárium může být bez ryb, ale zpravidla tam nějaké budou, a když ne ryby, tak aspoň jiní živočichové. Zato

rostliny tam (k naší velké lítosti) mnoho prostoru nemají, resp. biotopů, kde rostliny jsou výraznou složkou, je poměrně málo. Má to však i své

výhody, znovu se můžeme na vlastní oči přesvědčit o tom, že v jednoduchosti je krása. A také se zbavíme okovů přesvědčení, že koloběh živin

a života je založený na rovnovážném vztahu rostliny-živočichové. Budeme mnohem více přemýšlet o funkci rostlin. O mikrobech, o koloběhu

prvků. O tom, jak můžou jezera a řeky plné ryb vlastně bez rostlin fungovat.

Aquascaping na rostlinách vždy netrvá – je blackwater akvárium aquascapingovou záležitostí, nebo představuje biotop? 

A musí to být nutně jedno, nebo druhé?

Různorodost biotopů je fascinující a nekonečná. Představte si, že jste v místnosti plné akvárií. Každé jedno je jiné, plavou (přesněji řečenou

jsou) v něm úplně jiné ryby, na dně leží úplně jiný materiál, akvárium je jinak nasvícené, zařízené, působí zkrátka úplně odlišným dojmem.

A přitom v každém tom akváriu je co nejvěrnější napodobenina konkrétních podmínek, které umožňují rybám cítit se dobře a vyniknout v tom,

v čem vynikají. (Některé např. v dokonalém maskování, takže v akváriu vlastně nevyniknou vůbec, ale není tohle krása a dokonalost přírody?)

                                                                    Amano x   autenticita
Takashi Amano byl velkou osobností a pro rozvoj akvaristiky toho udělal hodně. Je logické, že byl a bude vzorem a inspirací. V biotopních

akváriích tápeme, protože jediný vzor, který máme, je příroda sama. Sotva můžeme vytvořit biotopní akvárium, které by bylo dokonalé – tedy

snad i můžeme, ale až se nám to podaří, neudeme to s jistotou vědět. Příroda je příliš proměnlivá a víme toho o ní stále tak málo. Neexistuje

autorita, která by nám potvrdila, že naše biotopní akvárium je skvělé. Jistou autoritou a osobností je Heiko Bleher, ale s jeho pojetím se ne každý

úplně ztotožní. Každopádně ani Heiko Bleher nebyl všude a neví vše. Na tomto kolbišti jsme každý svým vlastním učitelem a porotcem, ostatně

napodobovat jiné biotopní akvárium by bylo paradoxní, nemyslíte? Nezbývá než čerpat přímo z přírody.
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Tak, a máme po souboji. Jestli jste původně očekávali ne-
milosrdnou bitvu mezi aquascapery a příznivci biotopních
akvárií, asi jste už z předchozích náznaků pochopili, že o to
tady nepůjde. Vnímám vlastně aquascaping jako předstupeň
chvíle, kdy si se stejným zaujetím pro detail začneme všímat
přirozeného prostředí ryb a místo krajinek začneme tvořit ten
kus přírody, o který nám celou dobu jde.

Aquascaping přinesl jednoznačné zaměření na akvári-
um jako celek a také velký důraz na estetiku. Sláva!
Ale nejnovějším trendem a budoucností akvaristiky jsou pod-
le mě právě biotopní akvária. Setkávají se tu dva důležité
faktory – jednak daleko větší dostupnost informací, ryb,
rostlin. Pokud si vezmeme do hlavy, že chceme kus přírody na
vlastní oči vidět a/nebo si ho opatřit, tak to můžeme udělat.
Importéři chrlí stále nové druhy ryb, které byly třeba obje-
vené teprve úplně nedávno a než se nadějeme, plavou nám
v akváriu – ale neplavou už mezitím v přírodě. 

A to je ta druhá stránka věci. Svět se zmenšuje a zrychluje.
Některé druhy mizí navěky, pokud se je nepodaří zachránit
alespoň v lidské péči. Z obrovského množství ryb, které se
každoročně přemísťují po zeměkouli a prodávají akvaristům,
jich jen zlomek nekončí jako rychloobrátkové spotřební zboží.
A my to samozřejmě vnímáme, akvaristé nejsou necitliví kon-
zumenti. Nesneseme představu, že by kus našeho světa měl
nadobro zmizet, když s tím i my osobně můžeme něco udělat.
Chceme svým rybám dopřát ty nejlepší podmínky pro život
a zároveň naplnit naši touhu po kousku přírody. Daleko
intenzivnější práce s informacemi, které můžeme získat o při-
rozeném prostředí konkrétního druhu, jsou klíčem k úspěchu.

Nesmíme se ale upínat na už překonanou představu
biotopního akvária jako nádrže, u které si odškrtáváme v sez-
namu, kterým parametrům vyhovuje. Příroda je především
nádherná a fascinující. (A funkční.) Pokud tohle přeneseme
do našich akvárií – a od aquascapingu si vypůjčíme dů-
raz na vzhled a aktivní tvořivý proces – objevíme úplně
nový prostor, kam můžeme růst.

Mimo to, pokud se nám povede vykouzlit ty správné pod-
mínky, najednou zjistíme, že jsme své ryby doteď neznali.
Nezvyklý pohyb, srocení do hejna, překvapivá péče o potom-
stvo nebo využívání nečekaného zdroje potravy – to jsou jen
příklady momentů, kdy nám (zcela náhle a s podivnou jis-
totou) proběhne hlavou, že takhle to musí být v přírodě.
Mě osobně v těchto vzácných chvílích až zamrazí, protože si
uvědomím, že ti tvorové jsou pořád divokými zvířaty, per-
fektně naprogramovanými soužitím tisíců generací jejich
předků a konkrétního prostředí, odkud pocházejí.

Co to tedy vlastně jsou ta biotopní akvária?
Dříve bývala chápána jako nádrže „reprezentující určitou

geografickou oblast“. Postupně jsme se ale zbavili povrchního
dojmu, že existuje něco jako „biotop afrických jezer“ nebo
„biotop jihoamerických řek“. Všechny africké cichlidy nežijí
v tvrdé vodě, mnohé naopak vyžadují vodu měkkou – a totéž
platí např. pro živorodky. Už je všem jasné, že nestačí podívat
se do běžné akvaristické příručky. Spektrum chovaných dru-

hů je dnes tak obrovské, že potřebujeme speciální poznatky.
A stejně tak specifická jsou dnes biotopní akvária. Mají před-
stavovat jedno zcela konkrétní místo – břeh, či naopak hlubi-
ny jezera, potok, podemletý břeh řeky. Jedné konkrétní řeky!

Je nejvyšší čas na tomto místě připomenout, že o bio-
topních akváriích jsem už psala v úplně prvním čísle Akvária.
(A jímá mě hrůza, co jsem vám slibovala a po deseti letech
ještě nedokázala splnit.) Pokusím se v tomto čísle neopakovat
už jednou napsané – zatímco tenkrát jsem se zaměřila na
samotnou podstatu biotopních akvárií a důvody, proč se jimi
zabývat, tentokrát chci poskytnout daleko praktičtější nasmě-
rování na konkrétní místa, ze kterých se lze odrazit. V před-
chozím článku pak najdete definici biotopu a také soupis
prvků, kterými se můžeme/musíme zabývat.

Naposledy chci ještě zdůraznit, že v moderním pojetí
biotopních akvárií jde o celek, vzhled, funkci. Nepřeceňujme
parametry vody (jsou důležité, ale ne prvořadé). Nepodléhej-
me dojmu, že biotopní akvária jsou nutně jednotvárná. V pří-
rodě existuje jen málo míst, kde byste našli jen jeden či dva
druhy ryb. Většinou jich je na každé lokalitě více. 

Které vody jsou chudé? Kolik druhů ryb potřebujete vidět
v akváriu, aby vás uspokojilo? To, že musíme pátrat a se sklad-
bou ryb si lámat hlavu (co se nám líbí, co tam opravdu žije,
co seženeme), nás přenese do úplných začátků. Nevím, jak vy,
ale já jsem jako dítě před nákupem nových rybiček do mého
jediného akvária popsala celý notýsek, abych nevybrala špatně
– a na to pečlivé plánování a snění mám krásné vzpomínky.

Řada běžných akvarijních druhů ryb má velice široký
areál rozšíření, což souvisí s jejich „univerzálností“ a přizpů-
sobivostí, bývají tedy snadno chovatelné a kombinovatelné
s jinými druhy. Vyskytují se tam, kde jsou podmínky pro ryby
obecně příznivé, tj. nijak extrémní – proto jich tam bývá
hodně. Opačným případem jsou druhy, vázané na speciální
podmínky. Vyžadují specifickou potravu, silný proud, zvláštní
chemismus apod. Někde se mohou vyskytovat společně,
zpravidla tam, kde se potkávají dva biotopy – je potom na
našem zvážení, jestli je oba zahrneme do naší nádrže, při do-
statečné velikosti to je docela dobře možné.

Prakticky bez rostlin jsou černé vody, jenže zrovna tam
najdeme nebývalé množství ryb. To je radost vybírat. Podob-
ně fascinující je, že v kdejaké skutečně malé středoamerické
říčce najdeme několik druhů živorodek a cichlid, nemluvě
o tom, že nepřehlédnutelnou součástí takového biotopu jsou
plži. Donedávna opomíjení, ale dnes si (podobně jako krevet-
ky) svá biotopní akvária zaslouží.

Zahrnutí bezobratlých živočichů do našeho biotopního
akvária přináší další prvek – musíme se daleko více zabývat
řasami a „patinou“ vůbec. Řasa už není pouhou řasou, příp.
něčím nadbytečným. Zkoumáme, jaké typy řas a nárostů plži
konzumují. A koneckonců je požírají i ryby. Rozsivky? Rudu-
chy? Jednobuněčné zelené řasy, vláknité řasy, sinice…? Jaké
podmínky potřebujeme k jejich pěstování? Ideální podmínky
pro živočichy (i rostliny) můžeme získat jako vedlejší produkt
naší snahy o napodobení přírody, ale někdy je to naopak.
Někdy musíme teprve zjistit, jak přírodu napodobit.
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Praktické aspekty tvorby biotopních akvárií
Jak už jsem psala, biotopní akvária mají znázorňovat

kousek přírody v měřítku 1:1. Má to tu výhodu, že pokud
vezmeme kámen a položíme ho na písek, je to prostě kámen
na písku. Nepotřebujeme předstírat, že je to skála. Musíme
samozřejmě zohlednit prostorové možnosti akvária, pokud ho
vyplníme jedním velkým balvanem, nebude divák spokojený.
Akvárium nesmí působit jako přecpaná konzerva.

Má-li naše nádrž představovat rychle proudící bystřinu,
potřebujeme zvolit odpovídající materiál, ať už jde o tvar
(zaoblené hrany), nebo velikost a ukládání částic. Ohromně
pomůže, když si takovou bystřinu prohlédneme na vlastní oči
– a nemusíme kvůli tomu cestovat přes půl světa, fyzikální
zákony působí všude stejně. Úplně jinak ale samozřejmě
vypadá dno potoka, který teče na granitech, než např. na
vápencovém podloží. Jiný materiál najdeme v peřejích, jiný
v tůních a jiný naplavený na mělčinách. Na dně rybníka nebo
mrtvého ramene neleží oblé valouny. Různě děrované, vy-
hloubené a složitě tvarované kameny můžou snad být tam,
kde dochází k erozi (např. příbojová zóna, břehy toků s pro-
měnlivým průtokem apod.), ale nenajdeme je na dně rychle
proudící řeky. Tam jsou hladké kamenné plotny nebo doko-
nale zaoblené valouny.

Hodily by se nám znalosti geomorfologie a geologie, ale
opravdu stačí se co nejvíce dívat kolem sebe. Potom nám
prostě cit nedovolí umístit do akvária kořen tak, aby za
každou cenu vynikal – chceme, aby vypadal přirozeně.

Téměř do každého biotopu patří nějaké to napadané dře-
vo a především rostlinné zbytky, tlející listí. Tady se nám
sotva podaří sehnat takové listí, které by v našem vybraném
místě kdesi v tropech leželo. Ale nezoufejme, např. v ZOO
Hellabrunn se mi moc líbilo použití palmových listů – vypa-
daly jako kokosové (viz snímek níže), ale to je vcelku jedno.
Okamžitě jsem si vzpomněla, že při fotografování ryb v Ama-
zonii jsem takovéhle utopené palmové listy viděla mockrát.
Pokud pěstujete palmu, máte tedy zajímavý zdroj užitečného
přírodního materiálu.

ZOO Hellabrunn, Mnichov. Nádrž pro trnuchy má předsta-

vovat „Amazonii“. Čirá voda, zatopený strom a kus palmy

(kmen evidentně k palmě nepatří), oblé kameny poházené

nahodile na jemném písku bez stopy nějakých dalších rost-

linných zbytků, trs Microsorum... to je až příliš nesourodé.

Pokud chystáte tropické biotopní akvárium, tak by nepa-
třičně působilo listí dubu. Ačkoliv v Asii byste na některé
„cípaté“ druhy dubu mohli eventuálně narazit, je snadnější se
podobně notoricky známým tvarům vyhnout. A nebo nechat
dubové listí tak dlouho louhovat, než ho dáte do akvária,
že se pak rychle rozpadá a je doslova k nepoznání. Takhle
to dělám já, protože dubové listí používám jinak velmi ráda.
Podobně můžeme pracovat s bukem. Potřebujeme vlastně
jen jakousi „listovou drť“. Ale i tady je důležité si zjišťovat
informace a nespokojit se s estetickým dojmem, listí různých
druhů stromů se chová jinak, a i když třeba javorové listí
bezpochyby může do vody na podzim spadnout, jeho použití
ve větším množství bych neriskovala. O akátu nemluvě. 

Zkoumání vlastností různých materiálů je při skládání
naší biotopní mozaiky nutností. Kameny, dřevo, štěrk i listí
jsou ale pořád jen části, ze kterých chceme vybudovat celek.
A znovu se musíme poučit od aquascaperů a vidět akvárium
jako jeden (trojrozměrný) obraz. Pracujeme s prostorem –
a tady se dostáváme k podle mě největší překážce, se kterou
se musíme poprat, aby naše akvárium působilo jako kus pří-
rody a nikoliv jako vitrína. Pokud neuděláme vyloženě chybu
v uspořádání dekorací a rozměrech nádrže vzhledem k zaří-
zení a obyvatelům (!), potom obvykle pozorovatel nemá prob-
lém s tím, že akvárium po stranách „končí“. Když akvárium
pozorujeme, stejně nevnímáme nijak široký úhel. Co ale bez-
pečně nepřehlédneme je fakt, že za akváriem jsou kabely, od-
lupuje se omítka a nebo je tam nalepená postarší fototapeta.

Jak se vypořádat s pozadím akvária? Nejsnazší je neřešit
to a rezignovat na snahu dodat akváriu hloubku. To by ale
byla velká škoda. Musíme se zamyslet, co má naše akvárium
zobrazovat a jak ho tedy ohraničit. Na tohle není jedna
odpověď. Můžeme mít v akváriu strmý břeh? Stěnu z kame-
ní? (Kolmá stěna z kamenů, uložených na sobě, vypadá ne-
přirozeně. Pokud nemáte prostor na to, aby kamení mělo
pozvolný sklon, tak bude lepší zvážit variantu jedné „skály“.)
Co třeba podemletý břeh? Houština rostlin, za kterou není nic
vidět? Ta zabere nejméně místa a dobře a naprosto přirozeně
vypadá, ale má to háček – hodí se jen do biotopů, které před-
stavují zarostlé vody (a spíše ty stojaté). A co takhle využít fo-
totapetu? Těžko takovou, kterou běžně koupíte v akvaristice,
nicméně dokážu si velmi dobře představit pečlivě připrave-
nou fotografii (pořízenou pochopitelně pod vodou a vytisk-
nutou tak, aby se „ztrácela“), která ten kýžený nekonečný
prostor poskytne. Dnes není problém sehnat nebo si vyrobit
pozadí, které bude vcelku věrohodně vypadat jako to, co chce-
me – skála, dřevo, hromada kamení, podemletý břeh. Jenže
sebevěrnější imitace nepřinese očekávaný efekt, pokud naše
zadání nebude dobře promyšlené a nebude ladit s biotopem.

Osobně se snažím co nejvíc využívat trik, se kterým mů-
žou krásně pracovat majitelé a provozovatelé obřích nádrží –
na druhý konec prostě nedohlédnete. Já sice takový bazén
nemám, ale většinu akvárií mám hlubokých 50 cm a působí
daleko méně „ploše“ než jiné nádrže. Pokud se šikovně nasví-
tí, tak prostě nedohlédnete, kam ryby mizí a odkud vyplou-
vají. Pro blackwater akvária a vůbec akvária, kam svítíme jen
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umírněně (spousta ryb to ocení; k přemýšlení o podmínkách
daného biotopu světlo patří!), je tohle jednoduché řešení, jak
prostor opticky získat, místo abychom ho zadní stěnou omezo-
vali. Hluboká akvária nepůsobí jako skleněný obraz, kde ryby
proplouvají zprava doleva a zpátky. Je to spíše okno, kterým
nahlížíme do hlubin.

Nádrž 50 x 50 x 30 cm. Čajově zbarvená voda, tlumené

osvětlení směrované na přední část akvária a dostatečná

hloubka udělají své – pozadí akvárium neohraničuje a ryby

vyplouvají z tmavé hlubiny (ve skutečnosti je zadní část

ještě tmavší než na fotce). S blackwater je to snadné, proto

je to ideální vstup do světa biotopních akvárií.

Příklad ne zrovna šťastně zvoleného pozadí. Takovou stěnu

asi sotva budeme hledat v amazonské řece, o štěrku by se

dalo říci totéž. Opět ZOO Hellabrunn, kde mimochodem

neustále dochází k předělávání a vylepšování nádrží a dnes

už i toto akvárium vypadá daleko přirozeněji.

ZOO Frankfurt, akvárium s dravými piraněmi. Tohle by ve

skutečnosti bylo fantastické biotopní akvárium pro úplně

jiné ryby. Řasou porostlá skála vypadá naprosto přirozeně.

Krásné akvárium s atmosférou „kusu přírody“.

Zajímavé je také provázání akvária a okolního prostoru.

Někdy se i takto dá vyřešit pozadí – prostě necháme za nádrží

naaranžovanou dekoraci, která vypadá např. jako okolí ryb-

níka. Ve skutečnosti je velice náročné udělat to tak, aby deko-

race nevypadala jako dlouho nezalévané květiny či zaprášené

haraburdí. (Ten dojem jsem měla nedávno v ZOO Ulm v Ně-

mecku.) Působivé je naopak řešení, kdy nádrž koncipujeme

jako paludárium a necháme do vody přecházet či spadat ve-

getaci z vrchní části.

Pokud jsme si dali tu práci a vytvořili perfektní obraz pod-

vodního světa, ještě to můžeme zhatit netrpělivostí. I sebedo-

konaleji vybrané a uspořádané kořeny a kameny na diváka na

první pohled křičí „jsem akvárium“, když nemají tu správnou

(= jakoukoliv) patinu.

Tohle vypěstovat v akváriu je sakramentsky těžké. K napo-

dobení mnohých proudících vod potřebujeme kombinovat

silné osvětlení –  a chladnou prokysličenou vodu.

Za zmínku stojí i specifika výběru ryb, kolem kterých se

to vše točí. Někdy je nutné si více připlatit, dál cestovat, déle

čekat. A hlavně je potřeba si uvědomit, že i když spolu druhy

A a B žijí na jednom místě (a to doslova), jejich rozdílný tem-

perament nemusí umožňovat společný chov v akváriu. Nejde

přitom jen o agresivitu, ale taky o to, aby se každá ryba byla

schopná dostatečně nasytit. Sofistikované krmení na hladi-

nu a zároveň nenápadně trubičkou na dno po pár týdnech

přestane bavit i toho nejzapálenějšího akvaristu. Simulovat

v nádrži přírodní prostor (velikost, členitost) i bohatost pot-

ravních zdrojů je velice obtížné, ne-li nemožné.

Ještě jedna překážka se může objevit – vyberete si svě-

domitě své ryby, a když vám je šikovný obchodník sežene,

zjistíte, že je to ve skutečnosti jiný druh. To nastává často

u početných a méně přehledných skupin, např. u L-sumců,

z mých zájmových skupin si musím dát pozor např. u rodů

Micropoecilia, Stiphodon, Rhinogobius... Jinak totiž skončí-

me s rybou, která je sice více či méně podobná té naší vyvole-

né, ale žije o tisíc kilometrů jinde a s dalšími obyvateli našeho

pečlivě naplánovaného biotopu se prostě nepotkává. Možná,

že dokonce žije v dost odlišném prostředí. Co teď? (Bezpochy-

by je nejlepší začínat pořízením té „nejrizikovější“ či nejhůře

sehnatelné ryby. Když to nevyjde, založíme biotop jiný. Hm.)
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Kde se inspirovat biotopními akvárii?
Inspiraci hledáme v přírodě, to je jasné. Někdy ale velmi

pomůže se podívat, jak některé prvky působí přímo v akváriu.

Na vlastní oči můžeme všechny detaily vidět na některých

výstavách, ukázky biotopních nádrží se stávají čím dál tím

častěji jejich součástí. A občas narazíme na zajímavé biotopní

expozice v zoologických zahradách a veřejných akvá-

riích. Tam jsou z pochopitelných důvodů častější akvária pe-

střeji osázená rybami i rostlinami, protože laické návštěvníky

potěší nejvíce. Navíc je někdy čitelná snaha (podle mě často

kontraproduktivní) ukázat maximum druhů.

Tady velice ráda zmíním ZOO Ostrava, kde je několik ak-

varijních expozic, pojmenovaných nadějně jako Písčiny řeky

Fly, Přítok jezera Sentani, Tůně řeky Narayani atd. Koncept

specifických biotopů je skvělý, řešení možná ne vždy úplně

stoprocentní, ale na poměry nejen československých zoologic-

kých zahrad je to příjemná změna k lepšímu.

ZOO Ostrava, černé vody Rio Negra a jejich výborná atmo-

sféra. Škoda, že použitý substrát se sem typově moc nehodí

a ani pro zeměžrouty není ideální. Nemůžeme pak sledovat

jejich typické projevy. Černota je perfektní, nejde vůbec

odhadnout, jak je akvárium velké a kolik toho z něj vidíme.

ZOO Salzburg přistupuje k expozicím dost zvláštně. Tohle

akvárium, kterému dominuje skutečně povedené pozadí

a efekt skály je věrohodný, postrádá nějaké další kameny

v prostoru, ale budiž. Cedulka hlásá „Velká africká jezera“,

plavou zde cichlidy z různých jezer i říční druhy. Korunu

tomu dává kryptokoryna a Poecilia salvatoris. Proč?

Zajímavou a občas i velmi zdařilou ukázkou biotopních

nádrží jsou akvária pro studenovodní ryby. Zde už bohužel

zrušená expozice Pod hladinou Vltavy v pražském paláci

Kinských. Tvar akvária není ideální, příliš omezuje pohled

diváka i pohyb ryb, ale „obyčejný“ mech, štěrk a kamení

s jemnou patinou vykouzlí jednoduchou a pohlednou scénu.

ZOO Ostrava, nepálská dravá řeka Kali Gandaki. Dominantou má být nožovec Chitala chitala, při troše štěstí bylo možné

zahlédnout i hrotočelce Mastacembelus armatus. Hodily by se sem bezpochyby ještě nějaké menší rybky na oživení, jenže lze

předpokládat, že apetit nožovců je značný... Doplňkem (z pohledu akvaristy) jsou želvy Hamiltonovy Geoclemys hamiltonii.

Tohle akvárium je velmi povedené z hlediska vnitřního zařízení – pozadí a kameny spolu ladí, vše má příjemnou patinu.

Kromě detailů – přihodila bych ještě další kameny a větší oblázky, pochybovala bych o výskytu této želvy v dravé řece (jenže

ve vedlejší zarostlé tůni by se zase ukázalo, že i želvy mají velký apetit...) – však pozorný akvarista odhalí jednu poměrně

zásadní chybu. Neprozradím; kdo z čtenářů to správně pozná a napíše na redakční mail jako první, získá prémiové krmivo.
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Předchozí odstavce vyzněly dost kriticky a puntičkářsky,

vím o tom. Tématem jsou ale biotopní akvária, nekompro-

misní a ideální. To vůbec neznamená, že je snad biotopní

akvárium nějakým akvaristickým ideálem. Akvaristika není

soutěž o „nej“. A přesto spousta soutěží existuje...

Zkuste si představit, že budeme zakládat každé naše akvá-

rium tak pečlivě, jako by to byla veřejná expozice. Do jisté

míry vlastně je, protože prostřednictvím akvárií ukazujeme

kus přírody také všem našim blízkým a můžeme tím jejich

vztah k vodnímu světu velmi ovlivnit. Mám na mysli všechny

lidi, kteří naše akvária uvidí osobně. To je úplně jiný vjem,

než když je vyfotíme a pověsíme na internet (ta akvária, nikoli

lidi). I z toho důvodu jsem jako zdroj inspirace uvedla nejprve

výstavy a expozice, dají nám toho nesrovnatelně více.

Ale zpátky k soutěživosti – zajímat nás budou konkrétně

soutěže biotopních akvárií, resp. jejich internetové pre-

zentace (v mnoha případech následuje finálové kolo v rámci

nějaké výstavy). V poslední době přibývají, mj. také na národ-

ních úrovních, a můžou nám určitě jako zdroj inspirace a in-

formací posloužit. U soutěží, které probíhají už mnoho let, je

dobře patrný přesun od konceptu biotopních akvárií typu

„černé řeky Jižní Ameriky“ k „zatopený les na Caño Chiquito“.

S posunem k vyžadované specifičnosti a „opravdovosti“

biotopních akvárií v kombinaci s hodnocením estetické strán-

ky se tato disciplína stala opravdu náročnou. Hodnocení je

pak značně subjektivní, pokud členové poroty přesně neznají

dané místo (a to prostě znát nemohou, protože i kdyby to byl

potok za jejich domem, tak i ten má během roku nespočet

podob). Zúčastnit se takové soutěže je rozhodně výzvou, když

má akvárium i hezky vypadat.

Některé konkrétní soutěže, resp. odkazy na jejich stránky,

najdete v následující sekci pěkně pohromadě. Tady chci opět

vypíchnout jednu soutěž, která vyniká nad ostatní:

Biotope Aquarium Design Contest

Tato mezinárodní soutěž se může pyšnit archívem mnoha

desítek nádrží a zveřejněnými komentáři odborné poroty,

které rozhodně stojí za to si pročíst. Postupně je patrný posun

v kvalitě i v počtu účastníků z celého světa, na internetové

předkolo navazuje obvykle finále v Petrohradě. Letošní roč-

ník byl vyhlášený teprve nedávno, přihlášky se budou přijí-

mat v průběhu října.

Podívejte se teď na některá soutěžní akvária (nevybrala

jsem ta vítězná, nejhezčí, nejlepší... určitě doporučuju podívat

se i na další).

Río San Lucas, povodí Río Atoyac, San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, Mexiko. Ta nadvodní část a její napojení je skvělé, navíc

snížením hladiny se zdůrazní protáhlý tvar nádrže, což se k řece hodí. Akvárium vypadá jako čerstvě založené, navíc rostliny

evokují spíše představu klidné zátočiny u břehu, zatímco obnažené valouny bychom našli v největším proudu. Každopádně

je to velmi příjemné akvárium a je to „kus přírody“, souhlasíte? (Autor: Víctor Manuel Ortiz Cruz, Mexiko [1])

Igarapé Preto, přítok řeky Caurés, Amazonie, Brazílie. Nádrž má objem 1500 l a směle by mohla zdobit nějaké veřejné

prostory. Autor přiznal, že Vallisneria jako kosmopolitní druh byla zvolena pro oživení. Dubové listy jsou tu do očí bijící,

taky plovoucí rostliny v kombinaci s černou vodou nejdou dohromady. Jinak je to krásné akvárium a pro ryby určitě

fantastický domov. (Autor: Kirill Shaklein, Rusko [1])

           48           



Akvárium, číslo 33 e-akvarium.cz téma

Jezero Malawi. Africká jezera přímo vybízejí k napodobení biotopu. Srovnejte níže... (Autor: Alexander Polimonov, Rusko [1])

Tanganika. Jinak ale stejné prvky: světlý písek a oblé kameny (ponechme stranou dohady, jaký tvar kamenů by byl skutečně

odpovídající). Zelenou řasu bych hledala v mělké vodě, když si odmyslím ryby, vidím krásný říční biotop. Ale aspoň je na ka-

menech nějaká patina. Nahoře při nejlepší vůli nevidím kus přírody, ale čerstvé akvárium. (Autor: Ugur Rusen Dogan, Turecko [1])

Rio Amazonas. Pominu, že název je nevhodný, protože v Amazonce bychom toto nikdy neviděli (samozřejmě napodobovat

biotop bílé vody je dost ošidné, proto taky biotopní akvária přímo z Amazonky prakticky neexistují) a že tam plavou ryby,

které např. vůbec nežijí v Brazílii. Je to jinak docela příjemné (nikoliv biotopní) akvárium s dominantními kořeny – a právě

jejich čistota je do očí bijící. Tohle je prvek, který dojem „kusu přírody“ úplně zablokuje. (Autor: Gert Blank, Nizozemí [1])

Klidný záliv malého přítoku řeky Mamberamo. Skvělé!

Jen trochu víc ušpinit :-). (Autor: Jakub Kijak, Polsko [1])

Sundarbans, bahnité nánosy řeky Matla. Nějak nemůžu

uvěřit, že tohle akvárium má jen 200 l. Jeho autor popisuje

systém přepouštění vody do druhé nádrže, čímž simuluje

příliv a odliv. (Autor: Bappaditya Mukhopadhyay, Indie [1])
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Zdroje informací o biotopech

Soutěže

• Biotope Aquarium Design Contest (nejbohatší archív)

[1] http://all4aquarium.ru/en/events/biotope-contest

[2] https://www.facebook.com/BiotopeAquarium/

• International Biotope Aquarium Contest 2016 (letošní

nový počin Heiko Blehera, rovněž po internetovém před-

kole probíhalo přímé klání vybraných finalistů)
[3] https://www.facebook.com/International-Biotope-

Aquarium-Contest-2016-1743389222562021/

• The Aquatic Gardeners Association's (AGA) International

Aquascaping Contest (součástí je už 15 let kategorie bio-

topních akvárií, také tady je patrná stoupající tendence

jak do počtu, tak do kvality soutěžních akvárií – rozhodně

nahlédněte!)
[4] http://showcase.aquatic-gardeners.org

Další internetové zdroje

• youtube (klíčová slova underwater, fish, biotope atd. nám

odhalí neskuečné bohatství)

• Ivan Mikolji (najdete ho na youtube, ale také na mnoha

jiných místech internetu, my jsme ho představili formou

rozhovoru v Akváriu č. 25; inspirace pro Venezuelu)
[5] https://mikolji.com

• Crypts Pages (primárně zdroj informací o kryptokorynách

– ale najdeme tu i snímky biotopů)
[6] https://crypts.home.xs4all.nl/Cryptocoryne/

• Aquatic Quotient (tohle fórum, mimochodem hodně zají-

mavé a navštěvované akvaristy především z Indonésie,

Malajsie, Thajska apod. – tudíž je mezinárodní a v ang-

ličtině – má speciální sekci pro zprávy z výprav na akce

a také do terénu; pro poznatky o asijských biotopech k ne-

zaplacení)
[7] http://www.aquaticquotient.com/forum/forumdisplay.php/1

1-Events-field-trips-and-gatherings

• Loaches Online (nejen o mřenkách, ale i o dalších rybách

žijících v proudící vodě – já sem chodím obdivovat např.

hlaváče z rodu Stiphodon, o kterých je v diskusním fóru

spousta poznatků z chovu a také snímky z přírody)
[8] http://www.loaches.com

• JBL (blog stojí za sledování, nejen kvůli podvodním zábě-

rům z přírody a informacím o terénních výpravách)
[9] https://www.jbl.de/en/blog?areas_id=1&sort_id=0

• Aquanet.tv (různá akvaristická videa s významným zamě-

řením na cestování za rybami)
[10] http://aquaszene.com

• NANFA (The North American Native Fishes Association,

zasvěceno severoamerickým rybám)
[11] http://www.nanfa.org

• a další...

Knihy

Knih naštěstí každoročně přibývá. Musíme rozlišovat kni-

hy o biotopních akváriích a o biotopech samotných. Bohužel

ještě není běžné doprovázet povídání o určitých místech také

podvodními snímky, což je velká škoda – jedna fotografie

toho řekne víc než mnoho slov. Bleherovy biotopy, které jsme

představili v recenzi v č. 30, nám také příliš nepomohou, ani

co se týká představ o podvodních scenériích v přírodě, ani po-

kud jde o estetickou stránku akvárií. Do knihovny ale patří,

protože o konkrétních biotopech nám poskytnou i tak hodně

informací.

Pro „biotopního akvaristu“ je tolik zajímavých knih, že je-

jich výčet se stručným popisem by vydal na několik stran.

A protože by byla škoda je takto odbýt, budu je postupně

zařazovat do rubriky Recenze. V tomto čísle jsou tam dva vel-

mi speciální (a hodně fotografické) bonbónky.

Časopisy

Reportáže z cest na přírodní lokality jsou pravidelně zařa-

zované např. do německých časopisů DATZ a Amazonas.

Nenajdeme je (nebo aspoň ne tak kvalitní a rozsáhlé) v běž-

ných populárních magazínech. V Akváriu se biotopům samo-

zřejmě věnujeme a i nadále intenzivně věnovat budeme.

Naše „domácí“ podvodní fotografie a filmy

Pro představu o biotopu určité řeky nebo tůně nemusíme

nutně vidět to konkrétní místo – řeky jsou si podobné po

celém světě. Tedy černá řeka v Amazonii a v Thajsku, stejně

jako horská bystřina na Slovensku a v Číně. Určitě nás obo-

hatí, když se budeme dívat na fotografie z jakéhokoliv sladko-

vodního prostředí.

Za pozornost stojí:

• Peter Áč (slovenský fotograf, autor moc pěkných knih)
• Hugo Habrman (český filmař)
• PAF Tachov (festival potápěčského filmu a fotografie)

Chodit ven, dívat se, potápět se nebo šnorchlovat!!!

Nemůžu dostatečně zdůraznit, že dívat se shora, zapisovat

naměřené hodnoty a fotit ulovené ryby vám dá jen mizivou

představu o biotopu, dokud se nepodíváte pod hladinu.
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Závěrem...
Jednu zásadní otázku si budeme klást stále zas a znovu:

Nakolik musíme vše věrně kopírovat? Nemusíme vůbec
nic, vždyť smyslem našeho snažení je poskytnout rybám co nej-
přirozenější prostředí a sobě ten kousek přírody, jehož oprav-
dovost hodnotíme my sami. Na druhou stranu, s přístupem
„nesehnal jsem tetru červenou, tak jsem tam dal růžovou“
můžeme poklidně zůstat u toho, že máme akvárium obecného
typu „Jižní Amerika“. Biotopní akvárium to není.

U kopírování přírody musíme postupovat s rozmyslem.
Bílá voda? (Viz rubrika Biotopy v tomto čísle.) Je nesmyslné
vodu kalit jen proto, aby to bylo „přesně jako v přírodě“. 

Několikrát jsem zmínila, že u biotopního akvária je důleži-
té, jak funguje. Zajímá nás funkce různých prvků. Vezměme
si příklad prudce tekoucí říčky. Ať už se zaměříme na plže,
kteří mají na ulitách zvláštní usazeniny, nebo na ryby, které
mohou mít specifický tvar těla... Vidíme tu kameny porostlé
čímsi, co bezpochyby hraje důležitou roli v potravním řetězci.
Co je podstatné? Sluneční paprsky? Dostatek správných řas?
Obsah vápníku, křemíku, kyslíku...? Nebo samotné proudění
vody? Možná se budeme muset vzdát té usazeniny na ulitách,
její existence v přírodě nám však o podmínkách mnohé napo-
vídá. Co když vezmeme rybu, která se vyskytuje v podobných
bystřinách, a dáme ji do akvária se silným prouděním – bude
vždycky spokojená? Není to náhodou druh, který v bystřině
vyhledává chráněné hlubší tůně, příp. se pohybuje v úkrytech
pod kameny? Napovědět nám může vzhled ryby, pokud má
nějakou adaptaci typu přísavná ústa, přísavný terčík z ploutví,
potom bude proud skutečně milovat a vyhledávat. V opač-
ném případě se můžeme zamyslet nad funkcemi proudu, které
naše ryba zřejmě využívá a není to samotná hydromasáž :-).
Vysoký obsah kyslíku, specifická potrava i její příjem, různé
komplikace při rozmnožování – tření pod kameny, nebo hro-
madně v otevřeném prostranství bez následné ochrany plůd-
ku, migrace... To vše může a nemusí platit pro náš konkrétní
druh. Každopádně fakt, že ryba žije v proudící řece, skutečně
ještě nemusí znamenat, že miluje plavání proti proudu.

Může se dokonce přihodit, že svým rybám poskytneme
lepší podmínky, než by měly v přírodě. Minimálně co se týká
ochrany před parazity a predátory. A také se dá předpokládat,
že nedovolíme odvodnění, znečištění, introdukci invazních
druhů, nadměrný lov. Ochráníme ryby před lidmi.

Někdy je těžké uvěřit, že za pár let tady ty ryby ještě budou,

mezi všemi těmi odpadky. A někdy taky už nebudou...

Pár tipů na zajímavá biotopní akvária
Napíšu tu několik svých představ; některé jsou velmi teo-

retické a chybí jim propracování, jiné už naopak zkouším rea-

lizovat v daleko konkrétnější podobě (seznam níže je velice

obecný). Výběr je samozřejmě ovlivněn tím, jaké ryby se mi

líbí, každý z nás se přiklání k něčemu jinému. Smyslem je uká-

zat pestrost a nastartovat vaše vlastní snění.

Druhová akvária pro ohrožené druhy

Pokud máte více akvárií, určitě se najde jedno, kde můžete

chovat druh, jehož existence je zcela závislá na lidské péči.

Těch druhů, které jsou již v přírodě vyhynulé, je bohužel dost.

Kandidátů na stejný osud ještě více, tedy pokud je v chovech

udržíme. Většinou je potřebné druhové akvárium, v tom pří-

padě nám nic nebrání nastudovat si podmínky na původní

lokalitě a vytvořit rybám plnohodnotný náhradní domov.

Blackwater

Nejen jihoamerické řeky, ale i Asie nebo Afrika skýtá mož-

nost chovu zajímavých druhů. Kombinace afrických říčních

cichlidek s drobnými parmičkami či tetrami, to by šlo!

Trochu jiná Tanganika

Šnekáči jako obyvatelé specifického biotopu jsou dost po-

pulární (zaslouženě). A co takhle zástupci tribu Eretmodini,

také spíše menší a velmi pěkné cichlidy, dokonale přizpůsobe-

ní životu v příbojové zóně jezera?

Sulawesi

Spousta dostupných informací i druhů. Co dodat?

Horské řeky Taiwanu

Stiphodon, Sicyopterus, Rhinogobius... či na jiných ostro-

vech nebo na asijské pevnině další hlaváči, mřenky, sekavci aj.

Zařasené oblé kameny a pořádný „fičák“.

Řeky Střední Ameriky

Zmiňovat Mexiko by v mém podání asi bylo nadbytečné,

to je srdcová záležitost a tam se lze s různými biotopy vyřádit.

Tak tedy také Panama: opět živorodky, ale ty cichlidy k nim

jsou zde aspoň menší. Čirá proudící voda, kameny, dřevo...

Severní Amerika

Zarostlé močály Floridy. Pouštní jezírka v Nevadě. A nebo

svižně tekoucí řeky v Minnesotě s těmi úplně nejkrásnějšími

rybami... No moment, a co takhle biotop našich vod?!

A jaký by byl váš vysněný biotop?

Pokud Vás zajímá nějaký konkrétní biotop, máte svou

vlastní představu či dokonce fungující akvárium, a nebo

byste jen byli rádi za inspiraci a informace – napište nám.
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Místo, kde se rodí Amazonka: Encontro das Águas, setkání vod. Působivý soutok Rio Negro a Rio Solimões u Manausu.

Plovoucí rostliny sem ve velkém množství přináší voda bílá, pro černou vodu je naopak typická pěna.

Černá a bíláČerná a bílá
Markéta Rejlková

Není to jako v magii, kdy černá představuje zlo a bílá dobro. Naopak můžu parafrázovat známou písničku a konstatovat,

že černá je dobrá. Černá voda alias blackwater je termín, se kterým se setkávají akvaristé běžně: dají se koupit přípravky na

úpravu vody s tímto názvem; o některých druzích ryb se říká, že jsou černovodní; aquascapeři vědí, že blackwater akvárium

je typické bílým jemným pískem, kořeny, listím, absencí rostlin a (podle vkusu více či méně) tmavě zbarvenou vodou.

Akvaristé občas mylně zobecňují, že tropické pralesní vody, nebo dokonce všechny řeky v Amazonii (potažmo v Jižní

Americe) jsou černé. Nejsou. Posláním tohoto článku je jednoduše (a v důsledku toho zjednodušeně) a přehledně popsat

hlavní typy vod a uvést některá fakta, jejichž zdrojem je samotná příroda, nikoliv akvária. Praktické tipy ohledně práce

s černou vodou tady nehledejte, pro doplnění znalostí si můžete najít heslo blackwater v tématickém rejstříku na našem

webu [1]. Odkáže vás na články s chovatelskými postupy i na inspirační materiály o černovodních biotopech a akváriích.

Pro začátek musím opravit titulek článku konstatováním,

že kromě černé a bílé vody má pro nás zásadní výz-

nam i třetí hlavní typ, voda čirá. 

Všechny tyto typy vod najdeme do jisté míry na všech

kontinentech, i když nejpřesněji a nejsmysluplněji můžeme

dělení aplikovat na tropické řeky (pro které je také původ-

ně určené; tři typy vod z Amazonie popsal už před více než

150 lety Alfred Russel Wallace). Lze ho však přizpůsobit a po-

dobné základní charakteristiky pozorovat s trochou volnější-

ho výkladu i u řek ze subtropického a mírného pásma. Zkuste

si to při výletech po Evropě.

Používají se samozřejmě i jiné klasifikace vod, které mo-

hou být v konkrétní situaci vhodnější a přesnější, nicméně

pro naši základní orientaci je toto klasické akvaristické dělení

(černá – bílá – čirá) naprosto dostatečné.

Existují i další typy, zcela se vymykající, např. sirné vody

(které kupodivu nejsou z akvaristického hlediska nezajímavé,

ba právě naopak), ale ty jsou vyloženě okrajové. Také stoja-

té vody, např. různé mokřady, brakické laguny, horská nebo

pouštní jezera apod. mají svou vlastní charakteristiku, která

se v něčem může velmi podobat, v něčem jsou ale tyto vody

svérázné. Věnovat se teď budeme jen třem hlavním typům.

Tyto typy vod se zásadně liší svými fyzikálně-chemickými

vlastnostmi s přímým dopadem na biologické procesy v nich

probíhající. Nejde tedy o pouhý rozdíl ve zbarvení.

V následující tabulce naleznete charakteristiky a hodno-

ty, které jsou typické. Tabulka není zdaleka vyčerpávající

a je potřeba s určitou shovívavostí zohlednit, že článek má

podat opravdu zjednodušený a zobecněný přehled.
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černá bílá čirá

základní 
charakteristika

voda bohatá na obsah huminových látek
vznikajících rozkladem rostlinného
materiálu, z hlediska minerálů však

extrémně chudá

zvýšené množství unášeného sedimentu,
voda je pro další život bohatá

věrná svému pojmenování, tato voda
je opticky čistá; hlubší toky jsou shora

zelené či modré

barva a zákal jantarová, rezavá až kávová barva; voda
je však bez výrazného zákalu (jako čaj)

hnědá, rezavá až špinavě bílá voda podle
typu unášeného sedimentu, který

způsobuje silný zákal (ve stojaté vodě
méně výrazný)

voda bez zbarvení a zákalu – čistá a čirá

typická 
lokalizace

voda pralesní či např. rašeliništní, odté-
kající pomalu, proto se v ní huminové

látky hromadí; roviny, stojaté a pomalu
tekoucí vody (příp. toky se zdrojovou
oblastí v rozlehlých pralesech); okolní

půda je téměř bez minerální složky

vody stojaté, pomalu i rychle proudící,
od hor po nížiny – podstatný

je sediment, který se snadno vodou
spláchne (jíl, písek, půda); typicky velké
řeky pod geologicky mladším pohořím,

dolní toky řek

zpravidla horské toky na pevném
horninovém podloží, s rychlou

obměnou; pramenné úseky řek;
eventuálně lze do této kategorie zařadit

i jezera napájená čirými řekami
či podzemní vodou

substrát písek, detrit, tlející listí stromů písek, jíl, bahno, kamení
skály, větší kameny, štěrk, u stojaté

a mírně tekoucí vody i jemnější materiál

pH 3,5-6,0 6,0-7,5
5,0-7,5 (čiré řeky v Amazonii spíše

do 6,5; čiré vody z jiných oblastí na vá-
penatém podloží mohou být i zásadité)

tvrdost prakticky nulová
podle podloží a zdroje: velmi nízká (Rio

Solimões), ale i střední až vysoká
velmi nízká až vysoká

vodivost nejčastěji do 10 μS/cm od desítek μS/cm výše od 10 μS/cm po stovky μS/cm (viz pH)

obsah živin

velmi nízký – v podstatě jde o čistou H2O
s obsahem látek vznikajících rozkladem
rostlinného materiálu, bez významného

kontaktu s minerálním podložím

vysoký vzhledem k minerálnímu obsahu
i k větší biomase (více živin pro rostliny
--> více živočichů, v důsledku obojího

potom více organického odpadu
vracejícího se do oběhu živin)

zpravidla nízký, ale ne extrémně

další vlastnosti

čím výraznější je zbarvení, tím méně
světla proniká do větších hloubek;

huminové látky mají vysokou sorpční
schopnost, tj. vážou např. těžké kovy

a další látky, jsou chemicky velmi aktivní
(vliv na pH, alkalitu, stabilitu

a dostupnost různých prvků); více CO2

kvůli rozkladným procesům

zákal zabraňuje pronikání světla; nízká
viditelnost může vést k vývojovým

adaptacím u živočichů (význam zraku
a jiných smyslů, význam zbarvení,

behaviorální adaptace), v případě velmi
silného zákalu pak musí být přizpůsoben

i příjem (lokace) potravy, dýchání

dostatek světla; perfektní viditelnost;
zpravidla vysoký obsah kyslíku; podle
geologických podmínek může být voda

bohatá na některé prvky (železo, hořčík,
vápník apod.)

rostliny

nedostatek živin a světla umožňuje růst
převážně jen speciálně adaptovaným

druhům (masožravky) či rostlinám po-
nořeným jen částečně (typicky mangro-
vy, některé palmy); pro zelené řasy příliš

málo živin; z akvarijních rostlin např.
Tonina, Eriocaulon, Syngonanthus

velmi omezené pronikání světla, najde-
me zde rostliny především splývající pod

hladinou, plovoucí či takové, které
koření ve dně, ale listy mají plovoucí,

či rostliny vyloženě bahenní (vyrůstající
nad hladinu); netýká se prudkých
horských řek, ty jsou bez rostlin

dostatek světla a většinou alespoň
minimální dostupné množství živin,

limitující však může být často rychlost
proudění; vhodné podmínky pro řasy,

příp. mechy; větší množství ponořených
makrofyt na chráněných místech

u břehů a ve stojatých tůních

bakterie, 
bezobratlí

málo býložravých druhů, převaha
saprofágů, příp. predátorů nižších

organismů (relativně bohaté je zastou-
pení dekompozitorů obecně); extrémně

nízké pH ale nevyhovuje většině
organismů od bakterií po larvy hmyzu

hojnost napříč všemi hlavními
skupinami

chemismus vody nijak nelimituje život,
významné je však často proudění;

bohatá fauna vázaná na porosty řas
či rozsivek; výskyt druhů typických pro

čistou okysličenou vodu

ryby

navzdory limitujícím podmínkám jsou
ryby pozoruhodně bohatě zastoupeny;
dobrá viditelnost, ale zároveň tmavé
prostředí vedlo k rozvoji nápadných

barev a vzorů (výrazné pruhy, iridizující
plošky); ryby na své okolí dobře vidí,
což se odráží v jejich behaviorálních

projevech (zkoumání okolí, sběr potravy,
využívání úkrytů, vzájemné interakce)

na živiny a biomasu bohatá řeka uživí
mnoho ryb, pestré druhové zastoupení
a vysoká biomasa; zrak nevýznamný,

tj. ryby bývají všežravé, planktonožravé,
predátoři nespoléhající na zrak,

prosévači dna; zbarvení nejčastěji
stříbřité, nevýrazné; často malé oči;
odpadá potřeba složitých námluv,

nemožnost vizuální kontroly teritoria

spojení pozitiv vod černých (viditelnost)
i bílých (dostatek potravy); bohatá ichty-

ofauna, hojné zastoupení druhů prefe-
rujících vyšší obsah kyslíku a dostatek

řas (typicky v Jižní Americe krunýřovci,
v Asii některé kaprovité či hlaváčovité

ryby, jinde i některé býložravé cichlidy,
živorodky atd.); rozvinuté sociální cho-
vání, nápadné barvy či naopak mimikry

příklady řek
Rio Negro, Rio Tefé, Río Atabapo, Río

Inírida, Río Ventuari
Rio Solimões, Rio Napo, Rio Madeira,

Rio Branco, Río Apure, Río Meta
Rio Xingu, Rio Tapajos, Rio Trombetas,

Rio Tocantins

specifika              
a rizika 
lidského 
využívání

pokud jde o velké černé řeky, prales,
který je obklopuje, bývá chudý na druhy
i na produkci biomasy, okolní půda málo
úrodná – proto bývají tyto oblasti řídce
osídlené a málo zasažené zemědělstvím

a odlesňováním; menší černé toky a tůně
jsou však jakožto „neproduktivní“

snadným terčem snah o získávání další
výnosné půdy, prostě se zazemní, vysuší

(dnes obzvlášť aktuální v JV Asii)

bílé řeky jsou spojeny s úrodnou půdou,
proto se na jejich březích daleko víc

hospodaří; jsou ale nevhodné pro
výstavbu přehrad, protože ty by se velmi
rychle zanášely (opět velký problem v JV

Asii, kde kvůli kombinaci vlivu geolo-
gických podmínek, silných klimatických

projevů /monzuny/ a rapidního
odlesňování půdy dochází k silné erozi,

zdejší velké řeky jsou většinou bílé)

rekreační využití; ideální vody pro
šnorchlování a pozorování podvodního

světa, pokud tam ovšem není blízko
parkoviště – na přístupných místech

v celé Latinské Americe (ostatně i u nás)
slouží čiré řeky i jezera jako velmi

populární koupaliště se všemi důsledky;
čiré řeky jsou nejvhodnější pro stavbu
přehrad (viz např. kauza Belo Monte

na Rio Xingu)
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Soutok Rio Negro a Rio Solimões u Manausu. Rio Negro

má v ústí neuvěřitelnou hloubku 100 m, průměrnou teplotu

jen 22 °C a teče rychlostí 2 km/hod., zatímco Solimões (dále

už Amazonka) proudí 2–3krát rychleji a teplotu má 28 °C.

Tohle všechno vám řekne průvodce na loďce, kterou si

můžete najmout v přístavu a doplout si soutok prohlédnout

zblízka a rozdíl v teplotě si osahat. (Foto: Jaromír Šmerda ml.) 

Bílé vody – pozor, termínem white water bývají ozna-

čovány také řeky, kterým vodáci říkají „divoká voda“, to ale

s naší klasifikací nemá nic společného. Stěžejní je množství

sedimentu, který určuje zákal a zabarvení. Někdy je voda také

žlutá, oranžová nebo prostě „špinavě blátivá“.

Nenechte se mýlit, tady žije hodně ryb. A samozřejmě

nechybí pro bílou vodu tak typické plovoucí rostliny.

Podvodním snímkem bílé vody nemůžu z pochopitelných

důvodů sloužit. Ryby lze zahlédnout jen blízko pod hladi-

nou – a to ještě v tomto případě není voda extrémně kalná.

Černé vody bývají zbarveny čajově a v místech, kde jsou

prosluněné a paprsky se navíc odrážejí od velice světlého

jemného písku, působí téměř jako červené.

Pokud snad hladina klidné řeky nevypadá nijak zvláštně,

tak jakékoliv zčeření prozradí, že jde o vodu černou.

Můžete také zkusit ponořit ruku – v černé vodě prý piraně

(a v menší míře to platí i o kajmanech) moc často nebývají.

Bez záruky ;-)!!!

Typický obrázek z černých vod. Rybky mají možná ne vždy

barvami hýřící, ale zato lesklé či jinak kontrastní vzory.

 A ať už jde např. o všudypřítomné drobnoústky nebo

o cichlidky, velice pozorně si prohlížejí své okolí.
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Čiré vody, pokud se zaměříme na Amazonii, odvodňují

Guyanskou a Brazilskou vysočinu, nikoliv Andy (to je doména

vod bílých); proto chcete-li na svém výletě vidět vyloženě

„šnorchlovací“ řeky, zamiřte do severovýchodní Brazílie (stá-

ty Amapá a Roraima) v případě prvního masívu, či do bra-

zilských států Mato Grosso, Tocantins, Pará, Goias či až do

Mato Grosso do Sul u paraguayských hranic. Mimo povodí

Amazonky, ale stále ještě ve vodách Guyanské vysočiny mů-

žete šnorchlovat ve Francouzské Guyaně (viz recenze úžasné

knihy v tomto čísle) a také v Surinamu, Guyaně a v části Ve-

nezuely.

Mimo Jižní Ameriku můžeme čirou vodu vidět velmi

hojně ve Střední Americe, byť právě tyto říčky a řeky na roz-

díl od Xingu nebo Tocantins mají vodu zpravidla (ne vždy!)

zásaditou a tvrdou. Stejná je ale rychle proudící čistá voda

s vysokým obsahem kyslíku, málo makrofyt, zato ale bohaté

nárosty na kamenech a na ně vázané skupiny živočichů –

tady díky vhodnějšímu chemismu dominují plži.

Čirá voda, zde Río Frío v Mexiku (viz Akvárium č. 16),

má při proslunění typickou modrozelenou barvu. Při pono-

ření najdete hejna ryb, všudypřítomné plže a také místy

mnoho rostlin (zejména mechů) vlajících v proudu.

Ve vodě, která je opticky velmi čistá a zároveň rychle prou-

dící, se vám hodí dvě schopnosti: splývat s okolím a udržet

se na místě. Obojí zvládají přísavníci na jedničku.

Snímek z Tobogan de la Selva (viz Akvárium č. 18).

Jak jsou na tom pro zajímavost evropské vody? Čiré

řeky tu najdeme, odvodňují např. žulová pohoří. Bílé vody,

bohaté na sediment, tečou v nížinách či splavují minerály

z vápencových hor. A černou vodu bychom našli třeba v okolí

rašelinišť. Pozor, ne každá voda, která vypadá černě, je takto

zbarvená kvůli huminovým látkám (to by ve skutečnosti byla

čajově zbarvená) – někdy je tmavá kvůli typu sedimentu,

se kterým přichází do kontaktu. Podle Wikipedie [2] je čer-

nou řekou Morava – to ale musel napsat někdo pod dojmem

pohledu na soutok s Dunajem, kdy Morava je sice o poznání

tmavší, černou řekou však není.

Morava se zde (z pravé strany snímku) vlévá do Dunaje.

Srovnejte s fotografií na předchozí straně. Tady jsou ale

tmavé vody Moravy pohlcené Dunajem téměř okamžitě.

Odkaz na Wikipedii [2] doporučuji každopádně k nahléd-

nutí, pokud se budete zajímat o detailní rozdíly mezi černou

a bílou (případně i čirou) vodou. Najdete tam tabulku che-

mických analýz, srovnání výskytu planktonních organismů

i příklady černých řek z různých kontinentů. Nepovažuju to

ale za zdroj úplně věrohodný, pro další zajímavé údaje připo-

juju proto hůře dostupné, ale daleko relevantnější zdroje [3,

4, 5].

Ačkoliv by se z výše uvedených charakteristik mohlo zdát,

že různé typy vod poskytují úplně jiné podmínky pro život,

existuje mnoho druhů ryb, které najdeme ve více typech vod

(především vody černé a čiré mají z velké části překrývající

se ichtyofaunu). A samozřejmě platí: ne každou jihoameric-

kou řeku, natož každou jinou přírodní vodu, můžeme zařadit

do jedné z těchto tří škatulek.

[1] http://e-akvarium.cz/tematicky-rejstrik

[2] en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_river

[3] McClain, M.E., Victoria, R. & Richey, J.E. (2001): The Biogeo-

chemistry of the Amazon Basin. Oxford University Press, 384 pp.

[4] Albert, J.S. & Reis, R. (2011): Historical Biogeography of Neotro-

pical Freshwater Fishes. University of California Press, 408 pp.

[5] Goulding, M. (1980): The Fishes and the Forest: Explorations in

Amazonian Natural History. University of California Press, 280 pp.
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Pozadí nádrže v designu samotné přírody:Pozadí nádrže v designu samotné přírody:

jezerojezero Ba BểBa Bể
TEXT: Roman Rak     FOTO: Irena a Roman Rakovi

Cesta na jiný kontinent je vždy tak trochu opředená ta-
jemstvím. Na jedné straně se těšíme, ale zároveň i bojíme.
Můžeme se připravit na leccos, ale nedokážeme naplánovat
úplně všechno. Realita je vždy rozdílná. Velkou neznámou
je počasí, které se může obrátit proti nám. V přírodě záleží
prostě na štěstí.

Déle než devatenáct měsíců jsme s přáteli plánovali cestu
do hor severního Vietnamu, na fotografickou expedici za pů-
vodními domorodými kmeny poblíž hranic s Čínou. Tak tro-
chu jsem doufal, že potkáme i něco akvaristicky zajímavého.

V horách nás zastihlo chladnější a deštivé počasí, které
přišlo o měsíc dříve než obvykle a jež se nechtělo umoudřit,
ani když jsme dorazili k největšímu vietnamskému přírod-
nímu jezeru Ba Bể v nižších polohách. Tomuto mytickému
jezeru věnuji určitě časem samostatný příspěvek. 

Jezero leží v hlubokém údolí se strmými svahy, které jsou
pokryté primárním horským pralesem a ze kterých stékají
přívalové vody. Přeháňky nás provázely na každém kroku.
Jezero bylo většinu dne v oparech, voda v důsledku tropic-
kých dešťů na mnoha místech kalná. 

V deštivém počasí se fotografovat moc nedá, zejména
v tropech. Jednak se neustále bojíme o techniku, která tu do-
stává opravdu zabrat, jednak toho není moc vidět. To je ale
svým způsobem také mýtus. Nelze určitě fotit otevřenou kra-
jinu, tzv. plein air; pokud ovšem nechceme zachytit právě tu
deštivou atmosféru. Ale když už jsme na tolik vytouženém
místě ve špatných klimatických podmínkách, nesmíme se jen
tak vzdát a musíme si najít náhradní cíle, abychom využili
naší přítomnosti a ze situace vytěžili i tak maximum.

Typické loďky se stříškou pro dopravu osob, nákladu i motocyklů po jezeře, kde často prší.
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Jezero Ba Bể v severovýchodním Vietnamu vzniklo asi před 200 milióny let. Okolní krajina je tvořena vápencovými útvary.

Z hlediska fotografování při špatném počasí pak platí je-
diná rada – fotit buď makro, nebo objekty blízké, kde se ne-
přízeň počasí až tak neprojeví. Možná dokonce spíše naopak,
světlo je rozptýlené a fotky „za mokra“ vypadají v mnoha
případech lépe než při plném, ostrém slunci. Občas si při
citlivém zacházení můžeme pomoci i s externím bleskem,
který při fotocestách přírodou do baťohu rozhodně patří.
I vhodný postprocesing fotografií po našem návratu domů
dokáže s takto pořízenými snímky udělat opravdové divy.
Do snímků stačí pustit jen více světla, ve fotoeditoru je jed-
noduše zesvětlit a uvidíte, jak fotky doslova rozkvetou a za-
září i barvami! Nejen v přírodě pak platí další fotografické
pravidlo – foť, co to jde, dokud situace trvá, a některé detaily
řeš až v teple a suchu doma u obrazovky počítače.

A tak jsme si zapůjčili místní štíhlou loďku se stříškou
a vyrazili podél pobřeží k přítokovým a odtokovým říčkám,
spojených s Ba Bể. Hladina jezera v průběhu roku mění svou
výšku v rozsahu až 1–2 m. Teď bylo období sucha, takže bylo
možné pozorovat právě ty části strmých, téměř kolmých
břehů, které jsou jinak pod vodou.

Pokud se na břehy vodních ploch pozorně díváme, uvědo-
míme si, jak asi vypadají i pod hladinou. A hned také máme
úžasnou inspiraci, jak by mohlo vypadat přirozené pozadí ne-
bo dno v našich biotopních či společenských nádržích. Stačí
pak fotoaparátem vhodně zadokumentovat realitu, abychom
si na ni později mohli snáze vzpomenout. A tak na následují-
cích obrázcích přináším přírodní inspiraci pro návrh a tvorbu
našich nádrží, biotop vietnamského jezera Ba Bể. 

Primární prales kolem jezera je druhově velmi bohatý jak z hlediska fauny, tak flóry. Všimni si strmých břehů, které ukazují,
kam až sahá voda v době dešťů. Lidské oko je schopno rozlišovat nejvíce barevných odstínů právě zelené barvy.
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Břehy jezera tvořené ostrými skalními útvary. Žlutá barva kamenů poblíž vodní hladiny neukazuje na jiný geologický
charakter, ale je důsledkem silných dešťů, které smývají do jezera velké množství jílu.

A takto vypadá břeh řeky, vytékající z jezera. Silný proud zaoblil kameny ve spodních částech břehu. Jílem zbarvené valouny
kontrastují s tmavou barvou ostatních skal a sytě zelenou vegetací, která svými kořeny zpevňuje břeh.

V jednoduchosti je krása. Dvojí zbarvení kamenů a pokryv převažujícím druhem kapradiny.
Umíš si představit takový design nádrže?
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Kořeny velkých stromů často tvoří dominantní prvky plastových pozadí do akvarijních nádrží od předních výrobců. Kořeny
v představách designerů rostou obvykle svisle do vody. U tekoucích vod to je však zcela jinak, jak ukazuje příroda. Hlavní

kořeny, které drží strom na břehu řeky, rostou vždy proti jejímu proudu (zde řeka tedy teče zleva doprava). Pokud budeme
chtít věrně napodobit biotop tekoucí řeky, na tuto skutečnost bychom nikdy neměli zapomínat. Horizontální prvky silných

kořenů jsou zároveň místy, kde se bezpečně uchycuje i menší vegetace nad i pod vodní hladinou.

Pokud se podíváme hlouběji pod kořeny, vidíme, že tento druh stromu nemá žádný hlavní kořen, který by rostl hluboko do
půdy. Naopak, kořeny se „rozlézají“ do stran a jsou domovinou mnoha drobných tvorů.

Dominantou pozadí je velký kámen s několika menšími. Dominanta by nikdy neměla být ve středu pohledu
(lhostejno, zda na snímku či na pozadí nádrže), ale spíše v jeho levé nebo pravé třetině.
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Břeh jezera je tvořen v podstatě stále stejným geologickým materiálem – vápencem.

Všimni si, jak ale příroda pomocí svých sil dokáže prostorově měnit břeh řeky. Horní snímek je více prostorově plastický,
tento naopak plošný, a pozadí do nádrží produkovaná mnohými výrobci pak věrně odpovídají realitě.

Zde je ztvárnění břehu velmi dynamické, ostré až agresivní, přesně tak, jak vypadalo živelné působení samotné přírody
po dlouhé desítky tisíc let. Zajímavé na těchto třech snímcích je i to, že byly pořízeny na úseku několika mála

stovek metrů břehu. I tak varibilně umí příroda čarovat na malém prostoru!
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Snímek v pravé třetině ustupuje do pozadí. Černé barvě, která prohlubuje hloubkový efekt, kontrastují
zářivě červené květy leknínů i sytá zeleň listů.

Řeky v okolí jezera protékají často krasovými jeskyněmi, které jsou uvnitř úžasně zbarvené. V jeskyních, které mají vždy
dva východy, žijí jen určité druhy netopýrů. Na snímku je jeskyně Puong, ve které žije 18 druhů netopýrů.

Z okolních hor do jezera stékají řeky a o vodopády zde není rozhodně nouze.
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Kombinace velkých, nepravidelných kamenů a oválných valounů na písčitém dně podtrhuje ráz horské říčky.

Hydrocotyle sp. spolu se seschlými listy pokrývá kraje říčky, které jsou pravidelně zaplavovány vodou.

Vodopády Ðầu Ðẳng mají délku přes 1 km. Jezero Ba Bể vytéká do zlatonosné řeky Năng. Na obřích kamenech
a vápencových útvarech, neustále skrápěných vodní tříští, rostou vlhkomilné rostliny včetně vzácných druhů orchidejí.
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Období sklizně rýže, která se mlátí přímo na horských políčkách. Vítr pak do okolí roznáší vzniklý prach.

Na našich toulkách ve vietnamských horách tropického
a subtropického pásu jsme narazili jako fotografové na jeden
velmi nepříjemný problém. Všichni známe situaci, kdy např.
v zimním období jdeme fotit do tropického skleníku. Na vněj-
ší, zimou vychladlé čočce objektivu dochází ke kondenzaci
vodních par, k zamlžení objektivu. Nejlepším řešením je něko-
lik minut počkat, objektiv nijak nečistit, protože tím ho spíše
znečistíme.

Při cestách automobilem jsme dokázali za hodinu sjet níže
i o několik set výškových metrů, a pochopitelně tak docházelo
v důsledku relativně rychlých změn teplot k podobnému rose-
ní. Jenže v tomto případě u objektivů typu zoom docházelo
ke kondenzaci vodních par na soustavách čoček uvnitř objek-
tivu! I ve vysokých nadmořských výškách kolem 2000–3000 m
je vzdušná vlhkost kolem 85–90 %, a pokud se zde zdržuje-
me několik dní, vlhkost proniká dovnitř těla teleobjektivů,
které není technicky možné dokonale utěsnit (při zoomování
se mění délka ohniskové vzdálenosti i délka objektivu samot-
ného a do těla proniká okolní vlhký vzduch). 

Do podobné situace se můžeme v tropech dostat i díky
kapalným čisticím prostředkům na optiku na bázi alkoholu.
Při čištění se alkohol rychle odpařuje, prudce se snižuje po-
vrchová teplota a opět dochází k nechtěné kondenzaci. Řešení
je pochopitelně stejné – trpělivě počkat. 

Problém v tropických oblastech s vysokou vzdušnou vlh-
kostí ale je ten, že dovnitř objektivu se společně s vlhkostí
dostávají i spóry různých hub a plísní, a pokud je objektiv
provozován dlouhodobě v takovýchto vlhkých podmínkách,
může docházet a dochází k růstu plísní opět uvnitř těla ob-
jektivu včetně povrchů čoček. V praxi to pak znamená nechat
objektiv profesionálně vyčistit a vydesinfikovat, což jsou ná-
klady v řádu tisíců až deseti tisíců korun v závislosti na typu
objektivu.

Zdroje:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Ba_Bể_National_Park
[2] http://www.babenationalpark.com.vn/en/introduction/ba-be-
national-park.aspx  
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Frédéric Melki:Frédéric Melki:

Poissons d'eau douce de GuyanePoissons d'eau douce de Guyane
Plongée dans les eaux de l'Amazonie françaisePlongée dans les eaux de l'Amazonie française
Markéta Rejlková

Kdybyste si letos měli koupit jedinou knihu, je to tahle.
A kdybyste se měli za celý rok naučit jen jednu věc, pak to
bude francouzština, pokud ji už neovládáte. V tom případě
dodávám české znění titulu: Sladkovodní ryby Guyany,

ponoření do vod francouzské Amazonie. Řeč je samo-
zřejmě o Francouzské Guyaně a o knize, která vyšla teprve
před pár měsíci.

Informace vydavatelství slibuje 240 druhů ryb a unikátní
fotografie z jejich přirozeného prostředí. A jelikož Biotope
(společnost věnující se ekologickým výzkumům na vysoce
profesionání úrovni nejen ve Francii, Frédéric Melki je mimo-
chodem její spoluzakladatel a v současnosti firmu vede) vydá-
vá moc pěkné a propracované publikace, byla jsem zvědavá,
nakolik mě potěší také obsah knihy. Tématicky a obálkou mě
totiž přitahovala ohromně!

U každé nové knížky obřadně sundám papírový přebal,
než v ní vůbec začnu listovat. Když jsem to udělala tentokrát,
doslova jsem přestala dýchat. Posuďte sami podle fotografií
napravo, že první i druhý dojem jsou na jedničku! Uvnitř
knihy nečekejte žádné zklamání, je tu spousta fotografií, které
jsou dostatečně velké a velice kvalitní. Za tolik povedených
fotek bychom mohli být rádi i v akvarijních podmínkách,
je těžké si představit, kolik času musel autor věnovat pořízení
snímků v přírodě. Do Francouzské Guyany jezdil opakovaně
mnoho let a podílel se na ichtyologických inventarizacích.
To je patrné i z předkládaných informací, můžeme nahléd-
nout pod pokličku výzkumu. Nicméně kniha je určená laikům
a každého akvaristu můžu ujistit, že nebude některé pasáže
přeskakovat, protože jsou moc odborné, a naopak rozhodně
nezavře znuděně knihu s tím, že to všechno už dávno ví.

Než přejdu k obsahu samotnému, je na místě předeslat,
že publikace je sice z velké míry fotografická, ale nepřečíst
si také text by byla vážně škoda. Francouzská Guyana není
vnímána jako akvaristicky nejpřitažlivější země, ale pokud
si uvědomíme, že je součástí Francie (tedy i Evropské Unie)
a je možné se sem při využití akčních letenek dostat za po-
měrně malý peníz, nemůže nás přehled zde žijících ryb nechat
v klidu. Těch ze sladkých a brakických vod je 427 druhů.
Jak se dočteme, v této zemi platí, že „ať jste kdekoliv, nikdy
nejste daleko od nějaké vody, ve které jsou ryby“. Zjistíme,
jaké ryby tady hledat, kde je hledat a jak a kdy za nimi cesto-
vat. A pokud zůstaneme doma, poskytnou nám text a fotogra-
fie nové pohledy na společenství ryb, jejich prostředí, potra-
vu, adaptace. Krásné fotografie skutečně pohladí na duši.
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V úvodu knihy se dozvíme základní údaje o geografii a kli-
matu Francouzské Guyany a o jejích vodách. Naprostou vět-
šinu území pokrývá deštný prales a vodní síť je velice boha-
tá, její celková délka se odhaduje na 110 tisíc kilometrů.
Ze tří čtvrtin jde o drobné říčky s hloubkou do 1 m a šířkou
max. 10 m, tak jako např. Crique Aya (velkou devízou celé
knihy je, že se všude zmiňují i názvy toků, tedy i u každé
fotografie!). V této říčce najdeme 70 druhů ryb – srovnatelně
velký tok ve Francii by jich hostil méně než 10. Hlavních řek
je ve Fr. Guyaně jedenáct a tečou od jihu na sever, kde ústí
do Atlantiku. Můžeme je vidět na mapě a dočíst se o rozdí-
lech v ichtyofauně ve směru východo-západním (některé řeky
hostí odlišné druhy než ty sousední) a také ve směru severo-
jižním (v rámci povodí najdeme jiné druhy při pobřeží a jiné
hluboko ve vnitrozemí). Guyanská vysočina se vyznačuje vy-
sokým stupněm endemismu, kapitolka o historickém vývoji
Amazonie nám vysvětlí, proč tomu tak je.

Postupně se seznámíme s různými sladkovodními bio-
topy, od pramenných úseků a velmi prudkých potůčků až po
mokřady na pobřeží, a samozřejmě s jejich rybími obyvateli.
Následuje část knihy, věnovaná diverzitě ryb. Ryby žijící pod
hladinou, druhy dna, noční druhy, ozobávači rostlin, lovci,
parazitické ryby... spousta fotek a také informace, které jsou
nesmírně zajímavé. Které druhy ožírají nárůsty z kamenů
a které ze dřeva? Které hmyzožravé druhy lapají svou kořist
z hladiny, které hledají larvy vodního hmyzu u dna? Které
krunýřovce najdeme v tom největším proudu? A věděli jste,
že tu žijí dva druhy cichlid, které jsou vyloženě planktono-
žravé, a proto je téměř nemožné je dlouhodobě chovat v ak-
váriu? A nebo další příklad, že trnovčík Tatia intermedia

je aktivní striktně v noci, kdy freneticky plave pod hladinou
a hledá na ni spadlý hmyz? Jeden se pak ptá, jak takovou
rybu můžeme v zajetí vůbec chovat a pozorovat?

Jednotlivé taxonomické skupiny ryb jsou pak představeny
na fotografiích, na své si přijdou především milovníci tetro-
vitých a sumců, ale i halančíků, cichlid, živorodek atd. Občas
je připojena tabulka pro identifikaci druhů nebo jiná užitečná
informace.

Závěrečná část patří interakci lidí a řek. Nejprve něco
o nebezpečných rybách (piraně, trnuchy apod.), o rybaření,
vlivu těžby, stavbě přehrad... Několik stran je věnovaných
výzkumným projektům. Je hodně zajímavé si přečíst a pro-
hlédnout na fotografiích, jak vědci loví ryby. Napadlo by vás,
že elektrolov je ve zdejších extrémně měkkých vodách k ni-
čemu? A že ke slovu může přijít toxická látka, kterou k ryba-
ření využívají původní indiánští obyvatelé? A nebo se musí
ichtyolog navléknout do neoprenu a na několik hodin se po-
nořit a dívat. Autor se s námi podělil o svá doporučení ohled-
ně šnorchlování a potápění v řekách Francouzské Guyany
a také napsal, s čím konkrétně fotil a fotí.

V knize nejsou poznatky o chemismu vody, jde o pozoro-
vání ryb, jejich prostředí a vzájemných vazeb. Na závěr
nechybí kompletní seznam zdejší ichtyofauny s rozšířením
v jednotlivých povodích, fotografie několika zatím nepo-
psaných taxonů nezahrnutých do atlasů (rok vydání 2006
a 2010) a rejstřík všech vyobrazených druhů.

Co víc dodat? Jedná se o precizně poskládanou publikaci
pro milovníky ryb, ichtyology, akvaristy, potápěče a obdivo-
vatele jihoamerické přírody. Kniha je navíc velmi povedená
i po grafické stránce. Obsah, co se týká informační hodnoty
a především inspiračního „nakopnutí“, jsem shrnula úplně
první větou této recenze.

Publikace: Poissons d'eau douce de Guyane, 

plongée dans les eaux 
de l'Amazonie française

Autor: Frédéric Melki
Vydal: Biotope éditions
Rok vydání: únor 2016

ISBN: 978-2-36662-163-1
Rozměr: 26,8 × 26,8 cm
Rozsah: 348 stran
Jazyk:   francouzský
Cena: 49 EUR
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Oliver Lucanus:Oliver Lucanus:

The Amazon Below WaterThe Amazon Below Water
Markéta Rejlková

Jméno Olivera Lucanuse vám pravděpodobně bude odně-

kud povědomé – objevuje se např. v zahraničních časopisech

ve spojitosti se zajímavými importy. Oliver, původem Němec,

který se usadil v Kanadě, se importováním ryb živí a v této

oblasti je považovaný za autoritu s mnoha zkušenostmi přímo

z terénu. Díky četným návštěvám jihoamerického kontinentu

se mu podařilo nashromáždit spoustu fotografického mate-

riálu, který je svým způsobem unikátní. Ukazuje nám „Ama-

zonku pod vodou“, jak zní doslovný název knihy.

Kniha velkého formátu není určená k tomu, abyste si s ní

večer zalezli do postele a něco zajímavého se dočetli. Zavalila

by vás. Není to ale ani fotografická publikace, kterou prolistu-

jete, pokocháte se a už se k ní nepotřebujete vracet. Fotogra-

fové a potápěči do ní budou nahlížet opakovaně, aby hledali

inspiraci pro své vlastní snahy o zachycení podvodního světa.

Milovníci přírody se budou chtít znovu podívat na několik

úžasných dvojic snímků, zachycujících např. peřeje „nahoře“

a „dole“. Napadne nás, že podobná místa míjíme se zběžným

pohledem. Snímky ale ukazují, že pod hladinou kypí životem!

A konečně akvaristé, ti se mohou dočíst o všech zachycených

druzích ryb (jejichž seznam je na webu [1]) drobné postřehy,

vztahující se nejčastěji ke způsobu života na daném místě –

využívání úkrytů, potravy, přizpůsobení proudící vodě, soci-

ální chování apod. Něco málo se dočteme i o zobrazených

lokalitách – ve skutečnosti nejde o Amazonku, najdeme zde

místa od slavného Bonita až po deltu Orinoka – zejména

o sezónních změnách, o substrátu, o rostlinách. 

Nečekejte žádná čísla ani návod k napodobení v akváriu.

Kniha má ukázat krásy přírody, text je jen doprovod. Kvalita

snímků není vždy dokonalá, na druhou stranu zachycují

věrně aktuální podmínky. A komu se poštěstí vyfotit (a ne

jednou) arowanu letící nad hladinou?

Ačkoliv akvaristé nejsou vyloženě cílovou skupinou, vidět

„naše“ ryby v původním prostředí je rozhodně obohacující

a doprovodné komentáře nám mohou přinést nové poučení.

[1] www.belowwater.com/book.html

Publikace: The Amazon Below Water

Autor: Oliver Lucanus

Vydal: Panta Rhei

Rok vydání: 2009

ISBN: 978-3-941881-00-6

Rozměr: 30,3 × 30,3 cm

Rozsah: 345 stran

Počet fotografií:   300

Jazyk:   anglická, nebo německá verze

Cena: 72 EUR
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Jarda DvořákJarda Dvořák
– chovatel „hnusných“ ryb– chovatel „hnusných“ ryb
Roman Slaboch

Jedním z lidí, se kterými se velmi rád setkávám, je i můj

dávný přítel, šéf žďárského akvaristického spolku TETRA.

Protože máme stejnou „krevní skupinu“ s afinitou na méně

obvyklé, nekomerční druhy ryb, vždy si spolu příjemně

popovídáme. Na tento rozhovor jsme se dohadovali několik

měsíců, po které jsme se stále nějak míjeli v prostoru a čase.

A tak jsem nesmírně, rád, že se mi nakonec povedlo jej vy-

zpovídat. 

Vím, že klub vedeš už opravdu velmi dlouho. Přinej-
menším po celou dobu, co se známe, takže nejméně
15 let.

Žďárský spolek akvaristů TETRA vedu od jeho založení

20.5.1987. Tak vidíš, ani jsem si to neuvědomil a příští rok

tomu bude 30 let. Od počátečního malého klubu jsme se po-

stupem stali klubem střední velikosti, ale to je způsobeno

tím, že se velké spolky zmenšily anebo i zanikly. Naše člen-

ská základna se již cca 10 let pohybuje mezi 15 až 20 členy

a nikdy nás nebylo o mnoho víc.

No, to už máte všechny dětské nemoci za sebou. Váš
klub je oproti většině ostatních sdružení poměrně
aktivní. Jaká je jeho hlavní náplň činnosti?

Za těch skoro 30 let existence je to akvaristika na všech-

ny způsoby. Po počátečním „rozjezdu“ jsme pořádali několik

výstav. Zní to dnes sice dost nostalgicky, ale byla to jiná

doba. Vzhledem k členské základně a finančním, technickým

a prostorovým možnostem jsme od toho upustili. Již mnoho

let se držíme zásady dělat jednu věc a pořádně, než několik

věcí napůl (nebo ne stoprocentně). Obdivuji spolky, které

pořádají výstavy. Je to ohromná práce a kdo to nikdy nezku-

sil, tak to těžko může ocenit. Obdivuji vůbec spolky a party

lidí, které pro akvaristiku něco dělají. 

Později jsme se podíleli na výstavách spojených s před-

náškami a od roku 2002 pořádáme AKVAKONGRES. Ten

je hlavní a nosnou každoroční akcí spolku. Letos jsme jej

pořádali už po patnácté. Je to naše stěžejní akce a snažíme

se na ni zajistit ty nejkvalitnější přednášející. No a věříme,

že se nám to stále daří. Tato akce je zároveň spojena s dopo-

ledním zasedáním sdružení spolků AKVA CZ.

Členské schůze našeho spolku se konají každý měsíc

a několikrát do roka se účastníme i akcí dalších spolků, jak

v naší republice, tak i v sousedních zemích, zejména na Slo-

vensku v Německu a Rakousku.

Vzhledem k tomu, jak kvalitně a na úrovni pořádáte
AKVAKONGRES, je nesmírná škoda, že jste se vzdali
výstav, ale vašim důvodům velmi rozumím. Oslovu-
je Tě po těch letech ještě stále organizovaná akva-
ristika?

Bude to znít asi divně, ale já sám sebe nepovažuji za

spolkaře v tom smyslu – spolek, prezenčka, zápis, plnění

úkolů atd. Tak to v našem spolku určitě není. Jsme sdruže-

ní, parta lidí, kteří mají společného koníčka, setkáváme se,

máme radost ze svých chovanců a zvláště odchovů, no a po-

kud to jde, tak z AKVAKONGRESU, kdy k nám přijedou

podobní nadšenci a můžeme s nimi pohovořit, probrat mo-

mentální nálady, odchovy, dotazy, přání atd.

Proto jsem spíš rád, že jsou lidé jako my, že se s nimi

znám, že se potkáváme, můžeme si vyměnit názory, zkuše-

nosti a že tak nějak trochu držíme tu akvaristiku.

Pokud si dobře vzpomínám, tak Ty sám jsi ještě

v nějakém jiném sdružení, ne?
Náš spolek je členem sdružení AKVA CZ. A já osobně

jsem oficiálně plnohodnotným členem mezinárodního spol-

ku chovatelů duhovek Internationale Geselschaft für Regen-

bogenfische e.V. (IRG).
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Pokud jsi šéfem klubu už bezmála 30 let, potom
akvaristou jsi bezesporu ještě déle.

K akvaristice mě přivedla, byť asi neúmyslně, moje ma-

minka. Dodnes si pamatuji návštěvu u strýce, který měl

akvárium a dal mi první mečovky. Následovala sklenice

od okurek a nákup elementky. Maminka, která měla mladší

bratry a jejich akvárium znala a opatrovala v době jejich

nepřítomnosti, to samé zvládla i se mnou. Dokonce zvládla

i moje pubertální přestávky, kdy nebýt její péče, tak by ak-

várium dosáhlo újmy. 

Na střední škole přišly první odchovy. To byly kromě

živorodek „šubrtky“, „citrónky“, dokonce „neonky“ a „rudo-

hlavky“, no a tak podobně. Z dnešního pohledu to byly počty

desítek kusů, ale byla to nádherná akvaristika. Vše sis musel

odzkoušet, a to vybavení, to byl pravěk. Pak na vysoké to

byla spíše údržba. Ale nikdy mě to neopustilo úplně.

S kolika akvárii jsi začínal a kolik jich máš nyní?
Do doby, než jsem postavil dům (no, nejmenší řadový

dům, ale mně stačí), jsem míval tak 3–6 akvárií. Teď mám

ve sklepě místnost a přibližně 4,5 m3 vody v asi 40 akvá-

riích. Ne ve všech jsou ryby, protože bych to fakt nezvládnul.

Jo a k tomu 600 litrů v obýváku.

Co Tě nejvíc baví?
Mám rád skoro všechny ryby, ale pokud se mám nějak

vyhranit, tak jsem se vyvinul z tetřičkáře (určitě se někdy

vrátím) a teď momentálně mě drží duhovky, ale i divoké tla-

movcové bety a cichlidky. A k tomu mě trošku baví i vodní

rostliny.

Máš nějakou specializaci, nějakou srdcovku?
Asi jako většina z nás, po počátečním období „všeobec-

ného základního akvaristy“, jsem dospěl do stavu mít a od-

chovávat ryby nějak zajímavé; způsobem života, lokalitou

apod. Také samozřejmě mít něco, co nemají všichni. Tak mě

stále více lákají přírodní druhy. Někdy od roku 2000 jsou to

duhovky a bety.

Chovné kusy sháním většinou přímo od chovatelů. A dost

lpím na kvalitě. Pokud mám čas, jezdím také po burzách.

Ale je to spíš návštěva kamarádů v Úvalech, Třeboni, Plzni,

Brně atp. Co se týká duhovek, tak pouze IRG.

Na co jsi pyšný?
V 70. letech minulého století jsem množil Hyphessobry-

con rhodostomus a Cheirodon axelrodi. Povedlo se mi roz-

množit i čtverzubce. Zde byl ale spíš problém s prodejem

a vlastně i s darováním ;-).

Dále Betta rubra, Betta falx, B. unimaculata atd. A taky

duhovky, např. Rhadinocentrus ornatus a nedávno popsaná

Melenotaenia rubrivittata.

Kolik druhů jsi už choval a kolik jich máš teď?
To bych asi měl někdy spočítat, ale jak už jsem říkal,

já měl a mám spíš období. Bylo období teter, také diskusí

období, cichlidky atd., teď chovám hlavně duhovky. Duho-

vek mám momentálně 10 druhů.

Vzrušuje Tě po tolika letech akvaristika jako celek,
nebo se už spíš soustřeďuješ jen na specialitky?

Já to moc neodlišuji. Denně se snažím nakrmit, zkontro-

lovat a udělat to nejnutnější. Snažím se krmit živým. O ví-

kendu vyčistit a vyměnit vodu. Jednou měsíčně je to už větší

brigáda (ale asi mě to stále baví). Je to prostě většina vol-

ného času. Odchovy momentálně prodávám jen výjimečně.

Naštěstí je u mě akvaristika stále hobby. Spíše to sponzoruji.

Tolerantní rodina je základ každého úspěšného ak-
varisty. Předpokládám, že i u Tebe.

Manželka si mě jako akvaristu vzala a už 33 let to snáší

velmi statečně. Není akvaristka, ale poskytuje pevné zázemí.

Oba moji kluci už mají svoje rodiny, ale dříve mi dost

pomáhali a jezdili jsme i na burzy jako aktivní prodejci.

Řada akvaristů, kteří se snaží dělat svoje hobby poc-
tivě a na úrovni, se průběžně vzdělává. Jejich kni-
hovny obsahují často desítky kilogramů staré i mo-
derní akvaliteratury. Patříš mezi ně, viď?

Víš o mé úchylce, ano, od mládí sbírám akvarijní litera-

turu, jak knihy, tak i časopisy (já od mládí rád čtu ;-)). Však

v tom je uloženo peněz! Teď už ale sbírám spíše rarity nebo

nějaké katalogy či speciální knihy. Právě teď na zasedání

IRG jsem získal novinku od Gunthera Schmidy „Freshwater

Fishes of Australia“.

 

Chybí Ti ještě nějaký titul, který by sis opravdu přál?
Asi ano, ať už časopisy první republiky Akvaristické

listy, Přírodopisné listy, Akvaristický obzor nebo nějaké ka-

talogy Aqualog. 

Mně se nesmírně líbí Tvoje historka, která dokonale
charakterizuje všechny akvaristy, chovající nekomer-
ční druhy ryb. Tak kdybys ji přihodil...

To je příhoda s Betta sp. von Satun. Kdo tuto rybu nezná,

je to tlamovcová beta, nic moc vybarvená a většinou se po-

valující schovaná v úkrytu v tmavé části akvária. Je moc

zajímavá, a to jak chováním, tak způsobem rozmnožování,

a v rozporu s tím popisem na začátku tvrdím, že je hezká. 

No a tuto rybu se mi před několika roky povedlo sehnat

od jednoho německého chovatele. A následně jsem ji i na-

množil. Na návštěvu přijel kamarád, který s akvaristikou

přišel do kontaktu tak maximálně, že viděl akvárium s čer-

venými či jinými rybkami a že věděl, že je to uklidňující

hobby. No a já jsem ho hrdě dovedl do své rybárničky a uka-

zoval mu rybičky. Když jsme došli k akvárku se zmíněnými

bojovnicemi, vrcholu mé akvaristiky, a bety, které zrovna

měly dobrou chvíli, byly u předního skla a v dobré náladě,

tak na dotaz, co to je, moje žena představila tyto kousky

slovy: „To jsou ryby, které v republice má asi jen Jarda

a možná jsou jen dva chovatelé v Evropě, co je chovají

a množí“. Načež po chvíli zkoumání akvária a pohledech na

mě kamarád naprosto bez pokusu o žert či urážku pokýval

hlavu se slovy: „No ty jsou tak hnusný, že se ani nedivím.“

Já se zase nedivím, že takové druhy máš rád, a přeji Ti

spoustu odchovů takových „hnusných“ ryb.
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XV. AkvakongresXV. Akvakongres
& setkání akvaristů ve Žďáru nad Sázavou& setkání akvaristů ve Žďáru nad Sázavou
Honza Burzanovský

V sobotu 16. dubna t.r. se uskutečnilo již dvacáté celo-

státní zasedání Unie akvaristů České republiky – AKVA CZ,

jež se stalo patnáctou akcí tohoto druhu pořádanou žďárským

spolkem Tetra. Letošní ročník proběhl už podruhé v prosto-

rách velice příjemného malého hotelu Hajčman.

Hotel Hajcman. (Foto: Zdeněk Dočekal)

Clenove zdarskeho spolku pripravuji sal.

 (Foto: Zdeněk Dočekal)

Dopolední část programu se týkala zasedání orgánů Unie

akvaristů, které se konalo v konferenčním sále hotelu za účas-

ti zástupců členských organizací.

Odpolední část programu již byla plně veřejná. Této části

žďárských akcí se po celá ta léta účastní mnohé špičky česko-

slovenské, ale i evropské akvaristiky. A to ať se jedná o samot-

né přednášející, či hosty a návštěvníky, mezi kterými druhdy

nechyběli např. Horst Linke, Wolfgang Staeck, Ingo Seidel,

Hans-Georg Evers, Anton Lamboj a mnoho dalších. Zde ne-

smím zapomenout na švýcarského akvaristu a „lovce rybek“

Alfreda Wasera (po něm je pojmenována např. Betta waseri),

který se svou chotí a několika přáteli navštěvuje v posledních

letech Žďár pravidelně. Ani letos nechyběl.

O zásadní část odpoledního programu letošního setkání se

postarali dva přátelé z pražského spolku Akvárium zal. 1899

– Ing. Karel Krček a RNDr. Roman Slaboch. Krátce okolo půl

druhé přivítal všechny přítomné předseda pořádající organi-

zace Ing. Jaroslav Dvořák, a poté již předal slovo Romanu

Slabochovi, který si pro tento den připravil dvě velice zají-

mavé přednášky.

(dokumentační výnatek z přednášky RNDr. Romana Slabocha)

První přednáška, prozaicky nazvaná „Ďabelska ryba“,

pojednávala o introdukci ryb čeledi Loricariidae (krunýřovci),

které do vod Střední (zejm. Mexiko), jihu Severní Ameriky

(Texas, Florida), ale také do vod Taiwanu, Filipín, Japonska,

Singapuru a na Hawaii zavlekli především obchodníci s tro-

pickými rybkami, a následně i samotní akvaristé.

Roman se z výše uvedených oblastí zaměřil především na

Mexiko, které osobně několikrát navštívil. Přídomek „ďábel-

ské ryby“ získali střední a větší zástupci zavlečených kruný-
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řovcovitých. Jako pez diablo jsou zde označovány druhy do-

růstající velikosti od 20 do 70 cm, jimž se ve španělsky hovo-

řících zemích říká také zkráceně plecos. Od roku 1995, kdy

byly tyto ryby poprvé oficiálně zaznamenány v mexické řece

Mezcala, se masivně rozřířily po celém Mexiku, kde vzhledem

k absenci přirozených predátorů velice snadno zdomácněly

(výrazný výskyt juvenilních jedinců).

Jako děsivý efekt je například možno dokladovat zdevas-

tování celé oblasti přehrady Presa Infiernillo, dříve nejvýz-

namnější lokality sladkovodního rybářství v Mexiku. V roce

1970 zde bylo založeno komerční rybářství, ze kterého profi-

tovalo téměř sto dvacet přilehlých obcí. Produkce konzum-

ních druhů (především šlo o tilápie a kaprovité) na tomto

vodním díle dosahovala ročně až 20 tisíc tun. V přehradě byl

v posledních letech prokázán výskyt pěti druhů krunýřovců

a nejméně deseti typů kříženců, kteří nahradili asi 80 %

produkce hospodářských ryb. To zapříčinilo roční finanční

ztráty přibližně 40 milionů pesos (55 mil. Kč) a vysoké

sociální náklady kvůli úplné nebo částečné ztrátě zaměstnání

3600 rybářů, což spolu se zpracovateli ryb a jejich rodinami

představuje 50 tisíc postižených lidí. 

Tyto ryby nemají žádnou hospodářskou hodnotu a využi-

telnost a díky své přizpůsobivosti a způsobu života vytlačují

všechny dosavadní rybí druhy a narušují ekologickou rovno-

váhu mexických vod. V současnosti se v Mexiku vyskytují

různé druhy krunýřovců (dva nebo více zástupců rodu Hypo-

stomus, čtyři nebo více rodu Pterygoplichthys, ale i další,

zatím nepotvrzené taxony), celkově se jedná asi o 15 druhů

plus další mezidruhové křížence.

(Foto: Petr Veverka)

Po této přednášce následovala krátká pauza a pak druhá

přednáška. Kdekdo u nás moc dobře ví, že Roman je znalcem

divokých populací živorodek. Jak jinak, ve své druhé před-

nášce se s námi na téma „Prave zivorodky celedi Goode-

idae“ (gudeovití) podělil o své znalosti těchto rybek. 

Přednáška byla rozělena do čtyř kapitol. V první Roman

nastínil rozdíly v živorodosti představené podrobným rozkla-

dem u tří zásadních čeledí živorodých ryb – Poecilidae (ovovi-

viparie), Anablepidae (ovoviviparie i viviparie – například

rod Jenynsia) a Goodeidae (viviparie) s následným detailním

zaměřením na čeleď Goodeidae.

Další kapitola pojednávala o systému této čeledi. Čeleď

Goodeidae (ustanovená r. 1923 D. S. Jordanem, pojmenovaná

po ichtyologu G. G. Goodeovi) zahrnuje 5 tribů se šestnácti

rody, do kterých nyní patří přes čtyřicet popsaných druhů.

Jiný systém zařazuje gudeovité do dvou podčeledí – většina

rodů (16) spadá do podčeledi Goodeinae. Jedná se o ryzí

endemity žijící v mělkých sladkovodních plochách na území

Mexika. Druhá podčeleď Empetrichthyinae zahrnuje dva ro-

dy (4 druhy) žijící na jihozápadě oblasti tzv. „Velké pánve“,

rozkládající se na území amerických států Nevada, Utah a na

jihu Kalifornie.

Třetí kapitola komplexně pojednávala o etologii a ekologii

Goodeidae. Roman zde plně využil své osobní znalosti život-

ního prostředí této čeledi a vše dopodrobna zdokumentoval,

včetně typu prostředí výskytu, vodivosti, teploty i pH.

Závěrečná kapitola se týkala zamyšlení nad budoucností

a možným vývojem celé čeledi s pohledem na historii, ale

i probíhající a možné budoucí změny. Mnoho druhů dnes pat-

ří mezi kriticky ohrožené, některé již bohužel neexistují a dal-

ší byly zachráněny jedině díky péči akvaristů a následnému

znovuvysazení do patřičných lokalit.

(dokumentační výnatek z přednášky RNDr. Romana Slabocha)

(dokumentační výnatek z přednášky RNDr. Romana Slabocha)

           70           



Akvárium, číslo 33 e-akvarium.cz reportáže

Po přestávce následoval na dnešní dobu v rámci veřejných
akcí českých akvaristických spolků vzácný akt – krest nove
akvaristicke knihy Ing. Karla Krcka. Nezastupitelné po-
stavení Karla na československé akvaristické literární scéně
zná každý akvarista. Kterákoliv z jeho knížek, jež mu v prů-
běhu posledních čtyřiceti let vyšla, je plným právem považo-
vána za jednu z perel akvaristické knihovny. Tato publikace,
a zaplať pánbůh není zdaleka Karlovou poslední, je ale na-
prostým světovým unikátem v tomto oboru. Dosud nikdo
nezveřejnil a neucelil takovýmto způsobem historii akvaris-
tiky tak jako Ing. Krček v této knize, resp. prvním dílu celé
ságy. Téměř šestisetstránková publikace poutavě představu-
je historii především československé, ale i světové akvaristiky
až do roku 1945… ale co bych tu vyprávěl, o tom jste se samo-
zřejmě mohli dočíst v recenzi doktora Slabocha v minulém
čísle tohoto magazínu.

RNDr. Roman Slaboch a Ing. Karel Krcek. (Foto: Petr Veverka)

(Foto: Jiří Sedlák)

(Foto: Petr Veverka)

Však se této události v roli kmotrů účastnila celá armáda
kamarádů. Karel v průběhu odpoledne nestačil vybavovat pří-
tomným knihu svým věnováním a autogramem.

(Foto: Honza Burzanovský)

To ale ještě nebylo zdaleka vše. Odpoledne uzavírala pro

žďárský spolek typická, velmi bohatá a pestrá tombola. 

(Foto: Honza Burzanovský)

Ani poté akvaristické setkání ve Žďáru neskončilo. Kdo

chtěl, mohl navštívit pěstírnu některého ze členů spolku (na

obr. u Zdenka Dočekala) a případně si dále užít večírek s přá-

teli akvaristy opět v hotelu Hajčman.

Zleva Z. Docekal, A.Waser, pratele ze Švýcarska, Jiznich

Cech atd. (Foto: archiv Zdenka Dočekala)
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AQUA-FISCHAQUA-FISCH
Friedrichshafen 2016Friedrichshafen 2016
Markéta Rejlková

Ve dnech 4.-6.3.2016 se konal už 25. ročník mezinárod-

ního veletrhu zaměřeného na sportovní rybolov a akvaristiku.

Jelikož se nám podzimní výprava do Piacenzy ve složení Milo

Pešek, Miloš Chmelko a já dost líbila, rozhodli jsme se zajet se

podívat i do Friedrichshafenu. Oproti Itálii tady byl sortiment

bližší tomu, na co jsme zvyklí – méně moře a s ním souvise-

jících specialitek, více např. plžů, krabů, importovaných ryb,

rostlin z maďarských pěstíren. Friedrichshafen těží z toho,

že to sem k Bodamskému jezeru mají blízko jak Němci, tak

i Švýcaři a Rakušané. Mezi návštěvníky ale bylo možné za-

slechnout také češtinu – sotva jsme vpluli do davu, už jsme

narazili na akvaristy z rychnovského klubu.

Než se budu věnovat prodejní části, která tvoří jasnou

dominantu veletrhu a bude také rozhodujícím důvodem, proč

se tak daleko někdo z našich končin vypraví, chci pochválit

přednášky. V akvaristické hale (vsuvka: rybáři měli svou

halu a bylo vcelku vtipné vidět, jak občas některý „zabloudil“

i mezi akvária a se zvláštní jiskrou v oku se snažil prodrat da-

vem, aby ty malé čudly viděl zblízka a zároveň okolostojícím

neublížil prutem, který měl ležérně přehozený přes rameno)

byla uprostřed mumraje vyhrazená plocha pro přednáškový

pultík, plátno a několik řad židlí, kde téměř bez ustání po celé

tři dny probíhaly přednášky. Musím říct, že ačkoliv přednášky

byly spíše kratší a nijak extra odborné, bylo velmi příjemné

vidět naživo osobnosti německé akvaristiky, které jsou ve svém

oboru populární a uznávané. U nás je poměrně známý Harro

Hieronymus, ale toho jsem na mysli neměla, jeho přednášku

o LED osvětlení jsem si nechala ujít. Co se týká plžů a jiných

„breberek“, kdo někdy pátral na internetu (ale i v časopisech

typu DATZ), nemohl minout trio následujících: Ulrike Bauer,
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Alexandra Behrendt, Bernd Kaufmann. Bylo evidentní, že se

všichni tři osobně velmi dobře znají, takže své prezentace

navzájem doplňovali a podporovali se, z čehož vyplynula cel-

kově přátelská neformální atmosféra. 

Ulrike Bauer měla přednášku s názvem „Koukej, co se to

tam škrábe – doprovodná fauna v akváriu“. Hlístice, ploš-

těnky, larvy hmyzu, lasturnatky a tak dále. Byla to svižná

přednáška s praktickými tipy ohledně determinace či zvládání

různých kalamit. Alexandra Behrendt potom představovala

různé plže jako možné alternativy k ampuláriím, jejichž chov

je z legislativních důvodů čím dál tím komplikovanější. Bernd

Kaufmann hovořil nejprve o řasách, v druhé prezentaci ukázal

krásu akvarijního světa pod mikroskopem – a své velmi po-

vedené fotografie doprovázel zajímavým povídáním.

Přednášky chválím, nevýhodou bylo umístění přímo mezi

stánky, takže bylo potřeba sedět co nejvíce vpředu, jinak ruch

ztěžoval porozumění. Na druhou stranu, na volné židličky se

co chvíli posadil někdo z unavených nakupujících a na chvíli

se zaposlouchal do zajímavého povídání, takže publika bylo

stále dost.

Bernd Kaufman a jeho přednáška o řasách – je vidět,

že tohle téma poutá a vždy bude poutat velkou pozornost.

Speciální prezentace zakládání biotopních akvárií

se konala jinde, u stánku firmy JBL. Jestliže se mi tři výše

zmiňovaní přednášející trefili do mých zájmů maximálně,

pak o biotopních akváriích nelze říci nic jiného – snad jen to,

že i načasování bylo dokonalé, protože už jsem v hlavě nosila

rozpracovaný projekt, jehož výsledek můžete vidět na jiném

místě tohoto čísla Akvária. Hlavním aktérem byl Benjamin

Hamann, který naživo zakládal biotopní akvárium – vlastně

tři různá akvária během tří dnů, já jsem sledovala zrod toho

druhého. Akci moderovali Philipp Gardemin a Matthias Wie-

sensee z JBL. Mnozí asi víte, že tahle firma v posledních

letech pořádá jakési zájezdy pro akvaristy, které mají podobu

workshopů – cílem není jen podívat se do domoviny akvarij-

ních ryb, ale lokality pořádně prozkoumat a zdokumentovat.

Pokud byste měli to štěstí a dostali se mezi vyvolené účast-

níky (zájem mnohonásobně převyšuje kapacitu), mohli byste

se na výpravě s Philippem či Matthiasem potkat. Benjamin

pracuje v akvaristice a také propaguje tématiku biotopních

akvárií na internetu.

Zakládání akvária trvalo asi hodinu a půl – drtivá většina

diváků, mě nevyjímaje, zůstala od začátku do konce. A to

jsme celou dobu stáli, což v pozdním odpoledni po dni strá-

veném pobíháním mezi stánky bylo celkem náročné (naštěstí

já jsem si poseděla předtím na přednáškách :-)). Celá akce

byla jedním slovem profesionální. Skvělá. Humor vyvážený

s informacemi, které byly nové, konkrétní, překvapivé, inspi-

rativní. Pasivní sledování vyvážené s interakcí mezi diváky

a moderátory. Byla to jednoznačně nejlepší akvaristická před-

náška, pokud to tak nazvu, kterou jsem kdy měla možnost

vidět. Využití produktů JBL bylo úplně okrajové, ale bylo

znát, že firma do téhle oblasti investuje hlavně co se týká

know-how svých lidí, reálných poznatků z terénu a marke-

tingu samotného konceptu „biotopní akvaristiky“.

Založené akvárium nebylo možné okamžitě napustit vo-

dou z důvodu technických obtíží, zato byly k dispozici tištěné

materiály o tomto konkrétním biotopu a zvoleném osazen-

stvu akvária (resp. všech tří akvárií za celý víkend). Určitě

to byla zajímavá inspirace a všichni aktéři byli navíc ochotní

diskutovat o čemkoliv ze svých bohatých zkušeností. Jsem si

poměrně jistá, že pokud někdo z přihlížejících zatím o biotop-

ním akváriu neuvažoval, teď ho to muselo nadchnout. A tak

to má být :-)!

Benjamin Hamann se chystá zakládat akvárium, představu-

jící říčku v Nigérii. V pozadí už hotový včerejší Pantanal.

O hodinu a půl později je téměř hotovo, zbývá ještě napustit

nádrž černou vodou.
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A konečně pár slov k tomu, co bylo možné ve Friedrichs-

hafenu koupit. Zaujalo mě pár druhů ryb, bylo tu z každého

rožku trošku. Odchytové lahůdky z Asie i Amazonie, od drob-

ných chovatelů v jednotkách druhů divoké bojovnice, trpasličí

cichlidky, halančíci, naopak hodně velký výběr cichlid z afric-

kých jezer, ale spíše neokoukané a zajímavé druhy. Všemožné

rostliny ve velkém množství. Staré knihy ve velkém množství.

Nové knihy, těch už tolik nebylo, a časopisy kupodivu téměř

chyběly. Krevetky, plži, krabi, raci. Krmiv a techniky bylo

relativně méně, ale bylo tu v podstatě všechno. Taková vý-

kladní skříň německé akvaristiky, dá se říci. Nechyběly velké

značky s nepřehlédnutelnými expozičními stánky, část haly

ale byla vyhrazena pro drobné prodejce (s u nás nezvyklým

systémem, kdy u prodejního stolu jste si zboží vybrali a na-

konec i vyzvedli, ale platilo se vše u společné kasy). Ceny

byly pochopitelně německé, ale pokud nechcete sedět doma

a čekat, až se ty úchvatné novinky dostanou až k nám (a mno-

hé se vzhledem k ceně a kupní síle našich akvaristů do běžné

prodejní sitě prostě nedostanou vůbec), tak vyjet někam ven

je nutností. Nakupovat samozřejmě není třeba, stačí se roz-

hlížet a nasávat informace a atmosféru, jenže vracet se bez

„suvenýru“ dokáže jen málokdo.

Část vyhrazená pro drobné prodejce.

Tady jsem objevila několik knížek o živorodkách, hurá!

V Německu nemůžou chybět HMF filtry a vše související,

také informační letáky či speciální filtrační materiály.
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Velké firmy mívají tradičně své stánky ozdobené minimál-

ně jedním akváriem. Bylo zajímavé porovnat, jak se vypořá-

daly s aktuálními trendy a nakolik vůbec kladly důraz na to,

aby ukázaly krásu akvaristiky. Posuďte sami, komu se to po-

dařilo nejlépe. Nepřekvapil mě AquaEL, který se specializuje

na miniakvária a umí svou nabídku prezentovat. Zato Juwel

pod odvážným nápisem „evropská akvaristická značka č. 1“

ukázal, že zaspal dobu.
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Bylo zde i několik neprodejních stánků, šlo o prezentace

různých klubů. Velmi pěkná byla expozice zaměřená na rost-

liny, akvakluby z okolí se předvedly několika většími hezky

zařízenými akvárii, svůj prostor zde měly i gupky a velká udá-

lost to byla i pro chovatele bojovnic z mnoha zemí, kteří se tu

průběžně scházeli na přednáškách, hodnocení vystavených

ryb podle standartu ICB a na sobotní dražbě. Nechyběli opět

ani čeští akvaristé, pro chovatele bojovnic je tahle akce v ev-

ropském měřítku rozhodně významná.

Malá (a jak je vidět spíše fotografická) prezentace

německých chovatelů gupek.

Stánek VDA, německého svazu zastřešujícího akvaristické

a teraristické spolky. Škoda, že kromě designově

povedeného stánku tu nebylo k vidění nic.

Rostlinářská sekce VDA (Arbeitskreis Wasserpflanzen

im VDA) se hned naproti prezentovala zajímavě

uspořádanou výstavkou rostlin.

Aukce bojovnic se těšila slušnému zájmu a jak můžete

odhadovat z dlouhých řad nádržek podél stěny,

 vystavených ryb tu byla opravdu spousta.

Kostnický klub předvedl několik větších nádrží, zařízených

většinou v příjemném a jednoduchém stylu.

Pokud se pečlivě promyslí volba substrátu a rostlin,

je možné i na takto krátkodobé akci ukázat krásné, zdravé

a zdánlivě dlouhodobě fungující akvárium.

Na závěr čísla: 15 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy,

163 vystavovatelů z 13 zemí, 21 tisíc návštěvníků. Nutno ale

podotknout, že rybolov rozhodně netahal za kratší konec.

Další ročník je plánovaný na 10.-12. března 2017.

[1] www.aqua-fisch.de
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Akvaristé všech spolků,Akvaristé všech spolků,
spojte se!spojte se!
Zdeněk Frml

Dovolte mi na úvod malé zamyšlení nad současným
stavem akvaristiky v našich krajích. Ze tří tištěných časopisů
zbyl jediný. Po delší odmlce se naštěstí podařilo oživit inter-
netový československý projekt – titul, který právě pročítáte.
Co se týká knih z našeho oboru, je situace ještě horší. Několik
málo tenkých publikací pro začátečníky najdete ukryté ve
spodních policích knihkupectví za ostatními knížkami o cho-
vu všeho možného i nemožného. Naproti tomu naprosto špič-
kovou knihu o historii akvaristiky z pera našeho nestora pana
ing. Karla Krčka velice pravděpodobně ve vaší knihovně ani
knihkupectví prostě nenajdete.

Situace na poli nových médií není podle mého názoru
o nic lepší. Tři, čtyři profesionálně zřízené oborové webové
stránky vykazují mizivou aktivitu – o převzetí iniciativy nad
klasickými tištěnými informačními kanály nelze v našich
podmínkách hovořit.

Trochu lepší situace panuje v oblasti prodejních trhů,
zvlášť v poslední době není víkendový termín, na který by ne-
připadala alespoň jedna nebo dvě takovéto akce. Při bližším
pohledu ovšem zjistíte, že realita není vůbec tak růžová.
Především většina těchto akcí stojí a padá s účastí našich
kolegů teraristů, příp. chovatelů exotického ptactva, samo-
statných akvaristických akcí je mnohem méně a nadále
ubývají, respektive hrozí jejich zánik.

Ke zlepšení situace nepřispívá ani roztříštěnost aktérů
domácí akvaristické scény. Některé spolky jsou členy zastře-
šující organizace AKVA CZ, některé členství v ní odmítají.
Další jsou historicky členy ČSCH, kde jsou ovšem akvaristé
také na chvostu zájmu vedení této celostátní organizace.

Profesionální akvaristika hlásí po několika hubených le-
tech přecejen obrat k lepším zítřkům. Stoupající tržby, nové
zakázky na instalaci a servis reprezentačních nádrží
soukromých i firemních zákazníků a další ukazatele potvrzují
všeobecně dobrou náladu nejenom v našem oboru, ale v celé
ekonomice. Neprofesionální sféra, rozuměj občanská sdru-
žení a spolky, k nějakému razantnímu probuzení zatím ani
zdaleka nesměřuje.

A konečně se tedy dostávám k tomu, proč jsem toto vše
začal psát, k vrcholu spolkové činnosti – k výstavnictví.
K završení celoroční činnosti spolků, ukázce chovatelských
a pěstitelských dovedností členů i nečlenů, doplněné soutěž-
ními druhovými výstavami terčovců, skalárů, živorodek,
bojovnic nebo halančíků, samozřejmě s mezinárodní účastí
a s možností srovnání úrovně našich i zahraničních vystavo-
vatelů. Toto vše je u nás bohužel v troskách…

Rychnovský akvaristický spolek (ZO ČSCH
Rychnov nad Kněžnou) nabízí kolegům ze všech

spolků možnost prezentovat se na letošní jubi-
lejní 40. výstavě Akva EXPO 2016, která se

uskuteční v termínu od soboty 17. září do středy
21. září 2016 v našem Domě chovatelů v Rych-

nově nad Kněžnou. 
K dispozici bude všem zájemcům z řad domácích, ale

i zahraničních spolků, nebo třeba jenom internetovým neofi-

ciálním sdružením, samostatný stojan se dvěma (100 l),

respektive se třemi či čtyřmi nádržemi, popřípadě samostatně

stojící nádrže větších rozměrů (300 l, 500 l, 1000 l), vše dle

vašeho uvážení a vašich představ. Zařídit nádrže je možné

u nás dostupnými materiály – substráty (kačírek, barevné

písky), kameny, kořeny, anebo je samozřejmě možné jako

vítané zpestření naší výstavy zařídit nádrže vaším dovezeným

libovolným materiálem. Co se týká rostlin a ryb, bude nejlepší

dohodnout detaily osobně podle našich i vašich možností.

Všechny dodané materiály i rostliny a živočichy je možné po

výstavě si opět odvézt.

Všechny spolky a sdružení, které využijí této naší nabídky,

budou samozřejmě uvedeny ve výstavním katalogu, u jejich

výstavní expozice bude uveřejněna popiska se všemi údaji

o jejich spolku (počet členů, datum založení, pořádané akce

apod.) a samozřejmě bychom rádi alespoň obrazovou repor-

táží prezentovali výsledek jejich práce na našich stránkách

i v dalších periodikách.

Na naši jubilejní 40. výstavu samozřejmě zveme

do Rychnova nad Kněžnou všechny příznivce akva-

ristiky a teraristiky z celé naší republiky i ze zahra-

ničí. Součástí akce bude přednáškové odpoledne,

malá expozice teraristiky, prodej chovatelských po-

třeb, prodej ryb přímo od chovatelů a další dopro-

vodné akce. 

Přijeďte nás v polovině září podpořit a budete moci zhod-

notit, jak to s naším společným koníčkem opravdu vypadá…

 
Zdeněk Friml

předseda odboru AKVA TERA (ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou)

603 308 207

akvarium-terarium@email.cz
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34. číslo Akvária
vyjde v říjnu 2016

e-akvarium.cz

  
                                                 Pterois radiata 

  (Foto: Markéta Rejlková)


