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Akvárium, číslo 35 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
35. číslo Akvária je tématicky dosti svérázné, jak zjistíte

nahlédnutím do obsahu na následující stránce nebo rychlým
prolistováním všech osmdesáti stran. Odhaduji, že například

tolik řas se nám najednou ještě nikdy nesešlo :-). Je to číslo
hodně fotograficky vydatné, ale kromě oddechového toulání

se po Portugalsku (které si prostě takto vzdát hold zaslouží)
se doufám i něco nového dozvíte. Seznámit se můžete třeba

s jedním aquascaperem, jednou krevetkou a jednou mečov-
kou bez meče.

Já osobně jsem se při práci na článcích také dozvěděla
spoustu věcí. Když pátrám po informacích, které jsou užiteč-

né a zajímavé zároveň, občas cítím velký vděk a obdiv k lidem,

kteří svoje poznatky či postřehy dokážou srozumitelnou for-

mou předat dál. Často jsou to vědci nebo jiní profíci, kteří
svou práci mají tak rádi a ryby je natolik baví, že ještě ve svém

volnu si o nich rádi povídají – třeba prostřednictvím inter-
netu s úplně cizími lidmi. A mně nezbývá než litovat, že jeden

život nestačí na to, dozvědět se všechno, co bych chtěla.
Napište nám, o čem se chcete dozvědět Vy, která témata

pro Vás máme objevit a které osobnosti vyzpovídat. Rádi to
pro Vás uděláme a ještě raději zveřejníme i Váš článek.

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Akvárium, číslo 35 e-akvarium.cz aquadesign

Forest Stream, ADA 60P.

Aquascaper na slovíčko:Aquascaper na slovíčko:

Jozef MichalkaJozef Michalka
TEXT: Matúš Grelnet   FOTO: Jozef Michalka

„Pochádzam z malej dedinky neďaleko

Topoľčian, obec má názov Solčianky. 

Mám 27 rokov, avšak akvaristiku 

som objavil už v rannom detstve. 

Mal som vtedy asi 10 alebo 12 rokov.“

Ako si sa dostal k akvaristike? Spomínaš si na svoje

prvé akvárium?
Moje prvé akvárium malo objem asi 30 litrov a bolo na-

ozaj veľmi amatérske. V tých časoch sme ešte nemali ani
počítač alebo internet, takže získavanie informácii bolo

dosť problematické. Mal som požičanú jednu malú knižku
o akvaristike, ale to bola skôr len taká „brožúra“, keďže

informácie v nej boli len základné a trochu strohé.
V akváriu som mal len štrk, jeden koreň a kúsok machu.

Z techniky len vzduchovací motorček. Žiadne osvetlenie,
žiaden filter, skrátka nič. Predstavte si len samotné 30 l ak-

várium bez akejkoľvek techniky a len s bielym štrkom, kore-
ňom a asi 10 rybkami. Doslova horor :-).

Moja prvá rybka bola gupka (pávie očko), ktorú som

mal od jedného známeho, a vlastne vďaka nemu som sa

nadchol pre akvaristiku. A tak to celé začalo.

Teraz je to už však inak. Ako si pokračoval po svojom

prvom strete s podvodným svetom?

Nuž, dlho to netrvalo. Asi len 1–2 roky. Potom som mal

veľmi dlhú pauzu až do januára 2012. Vtedy som si pove-

dal, že si zadovážim akvárium. Kúpil som set Diversa 80.

Môj výtvor som však radšej nikde neprezentoval :-).

Tento set som mal pár mesiacov – až do doby, keď som

zakúpil ďalší set. Ale tentokrát to bol set Juwel Rio 125.

To akvárium som už prezentoval aj na akva.sk. V tomto

akváriu som prvý krát použil substrát ADA Amazonia.

Vlastne až tento set u mňa odštartoval hlbší záujem o aqua-

scaping, dovtedy bol tento výraz pre mňa neznámy.

No a potom som prešiel na menší rozmer akvária. Bolo

to akvárium zo skla ClearVision s rozmerom 60 x 30 x 35 cm.

Dá sa povedať, že pri tomto rozmere som doteraz.
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Koľko rôznych akvárií, resp. layoutov si vystriedal
doteraz?

Ak by som mal spočítať moje akvária (layouty), tak ich

je cca 10.

Koľko ich máš v prevádzke teraz? Aké sú ich litráže?

Musím podotknúť fakt, že v prevádzke som vždy mal a aj

mám len jedno akvárium. V poslednej dobe je u mňa prob-

lém v tom, že layouty ma po krátkom čase začnú nudiť.

Asi preto ich tak často mením :-).

Ale je to aj tým, že ma aquascaping baví čím ďalej tým

viac. Najradšej mám ten začiatočný proces zakladania no-

vého layoutu.

A ako si na tom so súťažami? 
Súťaže nemám za sebou ešte žiadne... Absolútne. Ani

jednu. Moje konto je zatiaľ čistá nula :-). A dôvod? Vlastná

nespokojnosť s vytvoreným layoutom.

Máš okrem akvaristiky resp. aquascapingu aj nejaký

iný zaujímavý koníček?
Mal som takú menšiu „tvorivú činnosť“, ale dlho som sa

jej nevenoval. Je to rezbárstvo. Naposledy som mal v ruke

dláto asi pred 6 rokmi. Toto je fotografia mojej starej práce,

ktorú som vyrezával asi pred 8 alebo 9 rokmi.

Jedno z Jozefových prvých akvárií. Juwel Rio 125.

Jo´Scape, 60 x 30 x 35 cm.

Aký je tvoj najbližší cieľ čo sa týka akvaristiky? Že by
konečne nejaká súťaž?

Môj najbližší cieľ je jednoznačne účasť v súťaži IAPLC.

Tejto súťaže som sa ešte nezúčastnil, ale vlastne to ešte

žiadnej :-).

Odkiaľ pochádza inšpirácia na tvoje scapy? Máš na
to nejaký „tajný recept“?

Spočiatku som čerpal inšpiráciu len z vytvorených lay-

outov, ktoré som našiel na zahraničných fórach alebo na

YouTube. Ale od layoutu Dračie hory sa snažím „kopírovať“

scenérie vytvorené matkou prírodou :-).
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Dračie hory, ADA 60P.

Dračie hory, ADA 60P.
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Kde berieš materiál?
Materiál nakupujem len v e-shopoch. Väčšinou sa jedná

o zahraničné e-shopy. Tento spôsob získavania materiálu
je však vždy tak trochu lotéria – v niektorých prípadoch

netuším, aké kusy mi prídu. Preto objednávam vždy väčšie
množstvo, aby som mal z čoho vyberať a v prípade potreby

nemusel doobjednávať.

Ako postupuješ po založení, aby ti rastlinky rástli
podľa predstáv?

Keďže používam výhradne výživný substrát, riadim sa
(väčšinou) inštrukciami výrobcu. Prvé 3 týždne uskutočňu-

jem pravidelnú výmenu vody a dávkujem len mikroprvky
a draslík. V našich končinách je tvrdá voda, takže na jej

úpravu používam reverznú osmózu. Vo výsledku používam
vodu s tvrdosťou 3 až 5 °dGH. Po uplynutí niekoľkých

týždňov skontrolujem hladinu NO3
- a PO4

3-. Ak sú hodnoty
veľmi nízke, resp. nemerateľné, začínam s postupným dáv-

kovaním. Ale vždy sa snažím udržiavať NO3
- na hodnote

+/-  5 mg/l.

Za akú dlhú dobu pokladáš akvárium za „hotové“?

Ako vieš, že je „dokončené“? 
Na túto otázku nemôžem dať jednoznačnú odpoveď.

Hlavne preto, že „životnosť“ mojich layoutov je pomerne
krátka. Len za posledný rok zažilo akvárium (ADA 60P)

4x kompletný rescape.

Za najkritickejšie obdobie pokladám prvé 2 až 3 mesiace
od založenia akvária. V tomto období je percento invázie

rias pomerne vysoké a treba počítať s tým, že počas tohoto
obdobia nebude pohľad do akvária práve okúzľujúci.

Z môjho uhla pohľadu je akvárium pripravené vtedy,
ak získa tzv. schopnosť „samočistenia“. Presnejšie poveda-

né, keď akvárium funguje bez náročnejšej údržby, v dlhších
časových intervaloch.

Čo ťa na akvaristike najviac fascinuje?

Na akvaristike ma najviac fascinujú rastliny. Pohľad
do nádrže, v ktorej sú krásne zdravé rastliny, je na neza-

platenie.

Ktoré akvárium pokladáš za svoje najvydarenejšie?
Uf... asi žiadne :-).

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

cim aquascaperom? (Nejaká rada, postreh?)
Neponáhľajte sa! Pri vytváraní layoutu je limitujúcim

faktorom len vaša predstavivosť. Vyskúšajte si nanečisto
niekoľko variácii layoutu. Skrátka, pohrajte sa s hardscape

materiálom. Berte to ako hru!
Pretože pokiaľ zvolíte hneď prvú alternatívu layoutu,

budete s ním po čase nespokojný a začnete premýšľať
o rescape. Čo má za následok len ďalšie výdavky. Verte mi,

viem, o čom hovorím :-).

Rise of the Mountain, 60 x 30 x 35 cm.
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Seiryu Iwagumi, 60 x 30 x 35 cm.

Sansui scape, ADA 60P.
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Sameček Alfa.

MacrobrachiumMacrobrachium  dayanumdayanum  
aneb jak jsem k dajánkám přišlaaneb jak jsem k dajánkám přišla
Jana Parobková

Výskyt: jižní Indie, okolí Bengálského zálivu a řeka

Kaira

Velikost: samice do 7 cm, samci do 9 cm

Voda: dobře zaběhlé akvárium, 2–20 °dGH, 

pH 6,5–8

Odchov: snadný, po 30–50 dnech se líhnou malé

krevetky (bez larválního stádia), důležité 

je dostatečné množství úkrytů, po vylíhnutí

měří cca 0,5 cm

Potrava: všežravci (spíše mrchožrouti)

Zajímavost: utržené končetiny dorůstají

Vůbec poprvé jsem se s dajánkami setkala před několika

roky na sešlosti pražských akvaristů v restauraci U 3 trojek.

Už tenkrát mě zaujaly, ale poté, co jsem na dotaz „… a loví

i rybičky?“ dostala kladnou odpověď, jsem myšlenku na ně

pustila z hlavy při představě, že se mi skoro deseticentimet-

rový kolos vrhá na moje miláčky. Po čase jsem dajánky opět

viděla na sešlosti akvaristů, ale tehdy se můj zájem o ně

změnil na rozhodnutí „tak tyhle potvůrky v akváriu musím

mít“. Samozřejmě jsem zvážila všechna pro i proti, probrala

jsem s potencionálním dárcem nároky dajánek na prostor,

prostředí, krmivo a soužití ve společenském akváriu s ry-

bičkami a na internetu jsem vyhledala maximální množství

           9           



Akvárium, číslo 35 e-akvarium.cz bezobratlí

informací. Nakonec mě dajánky tak uchvátily, že jsem se do-

mluvila na ubytování několika jedinců v mém akváriu. Sice

jsem se trošku obávala, jak budou snášet tvrdou vodu (běžně

mi z kohoutku teče voda o tvrdosti vyšší než 20 °dGH), ale

mé obavy se ukázaly jako liché.

Den D nastal 8. března 2016, kdy jsem si přinesla čtyři

mláďata. Mrňouskové zatím byli bezbarví, průhlední, což ale

velmi rychle začali dohánět. Ještě ten večer, co jsem je vpus-

tila do akvária, začali aktivně prozkoumávat nové obydlí.

To mě opravdu překvapilo. Nebyl na nich vidět žádný stres –

ani z převozu, ani ze změny akvária. U cherrynek takové cho-

vání nepamatuji. Těm trvalo několik týdnů, než se v mém

akváriu rozkoukaly a odvážily se z houštin vyjít ven na světlo.

Druhý den jsem nové krevetky moc neviděla, vegetily si

v rostlinách. Ale vypadá to, že když jde o jídlo, tak jde o život.

Krmení proběhlo ve stylu „kterak dajánka chrabře zahnala

paní Thorakátovou a ostatní havěť“. Když jsem přihodila

tabletku, jedna dajánka hned zjistila, že se objevilo něco

dobrého, neboť se zrovna nacházela poblíž. A jala se tabletu

objímat. Ryby se také chtěly nakrmit, ale dajánka začala

šermovat klepítky, takže se všechny ryby daly na ústup a po-

slušně čekaly, než se nají. Pouze paní Thorakátová usoudila,

že čekat nebude, a jako vždy se vrhla na tabletku. Ale ouha

– tabletku ještě okupovala dajánka. Paní Thorakátové nesta-

čilo, že na ní dělá bububu, a ani nestačilo šermování klepítky,

tak dajánka použila hrubou sílu. Paní Thorakátová pocítila

klepítka na svých šupinách. A moc se jí to nelíbilo. Když

dostala opakovaně od dajánky nabančeno, pochopila, že z kr-

mení nic nebude. Dala se na ústup a poslušně se zařadila

do fronty hladových strávníků. 

Když se dajánka najedla, tak rybám milostivě zbytek

tablety nechala. A to byla mela – všechno, co mělo šupiny,

se vrhlo na tabletku, jako když týden nejedlo. To asi proto,

že v akváriu byly zalezlé ještě další tři dajánky, které zatím

o tabletě nevěděly.

Postupem času všechna čtyři mláďata dorostla do dospě-

losti. Podařily se tři samičky a jeden samec, kterého jsem po-

jmenovala Alfa. Jednak byl první, kdo dospěl, a jednak je šéf.

A je zajímavé, že hned začal velet celému akváriu, včetně paní

Thorakátové. Prostě Alfa jde a nic mu nesmí vadit v cestě –

všechny odežene, ale nikoho agresivně nenapadá – jen si dělá

okolo sebe dostatek prostoru.

Bohužel dvě samičky uhynuly a nevím proč. Zbylou

samičku jsem pojmenovala Beta. Beta už čtyřikrát nosila

vajíčka, poprvé jsem to zaregistrovala v červnu, ale zatím

z toho žádný potomek nevzešel. Pokaždé jí vajíčka postupně

ubývala, až neměla žádné. Jedenkrát, když vajíček měla ještě

hodně, všimla jsem si, že jednou nožičkou přehrabuje vajíčka.

Zřejmě je kontrolovala a ty špatné likvidovala. Likvidaci jako

takovou jsem ale neviděla, pouze tu kontrolu.

Samička Beta s vajíčky.
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Beta se zbytkem vajíček.

Samičky jsou poměrně mohutné, ale menší než samci.

Hlavně to je vidět na ocasní části. Na rozdíl od samců, kteří

mají ocasní část štíhlou, samičky ji mají i před prvním oplod-

něním trošku objemnější. Po prvním oplodnění se krunýř

na ocásku roztáhne, čímž ocasní část ještě více zmohutní,

a samička tam pohodlně může schovat vajíčka, jež přidržuje

pomocí pleopodů, které jinak slouží i k plavání a u samců

kromě plavání i k oplodnění samice. Samička s vajíčky se po-

hybuje nanejvýš opatrně a spíš se schovává v porostu, aby

budoucí potomky co nejlépe ochránila.

Poslední článek klepet samců je šedý a je pokryt štětinami.

(Foto: Jiří Libus)

Jindy jsem pozorovala Alfu s Betou, když byli blízko

u sebe. Alfa Betu jen osahal a vůbec po ní nechtěl, aby vy-

klidila prostor. Beta se sama od sebe jinam nepřesunula.

Vypadalo to docela důvěrně, prostě v klidu seděli vedle sebe.

Vždy si šli z cesty už z dálky, takže mě ta změna překvapila.

Ale možná, že Alfa byl jen po svleku, takže se bál, aby si ne-

pochroumal ještě nezpevněný krunýř.

Celou svlečku dospělce jsem v akváriu měla možnost vidět

jen jednou. A naštěstí byla zrovna Alfy. Skoro bych řekla,

že byla až monstrózní. Kdybych nevěděla, komu patřila, tak

bych ji přisoudila dvojnásobně velké krevetce. Svlečky kre-

vetek se nesmějí z akvária odstraňovat, neboť krevetkám

slouží jako zdroj živin na stavbu nového krunýře.

Alfova svlečka.
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Alfa po svleku, zatím mdlá barva. Požírá vlastní svlečku.

7. září jsem si přinesla další dvě mláďata dajánek. Jedno

bylo strašně orvané. Chyběla mu tykadla, klepítka i dvě

nožičky a mělo pochroumaný ocásek. Zřejmě se připletlo

někomu do cesty a nebylo vítané. Několik týdnů byla krevetka

schovaná, poprvé jsem ji pořádně viděla až 22. září, tak ani

nevím, kdy se svlékla. To už končetiny s klepítky měla úplně

dorostlé, ale zatím byly takové slabší, a začínaly jí růst i no-

žičky, které v tu chvíli měly vzhled 5 mm dlouhých pahýlků.

Dorostlá klepítka a pahýl nožičky, pocuchaný ocásek.

28. září nožičky měly délku jako polovina zdravé nohy

a 30. září dorostly do konečné velikosti, jen byly o poznání

slabší, ale krevetka je k chůzi používala. Také i ocásek již

vypadal lépe, ale úplně v pořádku ještě nebyl. Můj poznatek

je takový, že krevetkám nejdříve dorůstají ty důležitější části

končetin. Ty méně potřebné dorostou také, ale jako poslední.

Nejdříve dorostla klepítka, pak tykadla, o něco později no-

žičky a nakonec po delší době se dal do pořádku i ocásek.

Ta rychlost, jakou se krevetka regeneruje, je obdivuhodná.

Samec, kterému dorůstá levé klepeto, o které přišel v boji

se silnějším samcem. (Foto: Jiří Libus)
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Čumáček.

Na netu jsem prohlížela fotografie a videa dajánek, ale

vesměs jsou na nich nevybarvené, takové mdlé a téměř

nezajímavé, což může někoho od jejich pořízení odradit.

Ale opak je pravdou. V mém akváriu se všechny dajánky

nádherně vybarvily. Některé mají sytější, některé světlejší

zbarvení. Barvu nemají jednolitou, spíš bych to nazvala

vytečkovanou. Všechny mají po těle i tmavší znaky (pruhy)

– nejsou úplně jednobarevné. Pouze po svleku mají nevýraz-

nou mdlou barvu, ale za několik dní se krunýř zpevní a opět

se mu vrátí lesk a původní vybarvení. Dajánky mají i velmi

zajímavá očka. Stejně jako jiné druhy krevetek je mají vy-

stouplá. U malých druhů to až tak patrné není, ale u dajánek,

vzhledem k jejich vzrůstu, je velmi dobře vidět, že očíčka mají

jakoby na stopce, což na mě působí, že jsou velmi choulostivá

a zranitelná.

Dajánky jsou akvaristy obecně považovány za méně míru-

milovný a spíš agresivnější druh, než jsou jejich menší bez-

konfliktní příbuzní. Takovou mám osobní zkušenost ze svého

okolí. Ale i já jsem tak o nich uvažovala, než jsem je blíže

poznala. Velká klepítka u akvaristů vzbuzují respekt a v ná-

vaznosti i strach o ostatní obyvatele akvárií. Tento názor bych

chtěla trochu poopravit či usměrnit.

Současně s dajánkami v jednom akváriu kromě rybiček

(paví oko, razbora klínoskvrnná, dánio perlové, krunýřovec

jednopruhý a pancéřníček kropenatý) chovám i cherrynky.

Trochu jsem měla obavy, jak si na sebe zvyknou. Dajánky

jsou většinu dne schované v rostlinách, ale i sem tam obejdou

nádrž, jestli tam náhodou není něco k snědku. Ryby se během

pár dní naučily, že do těsné blízkosti k dajánkám raději ne-

mají plavat. A když už připlavou blízko, tak si dávají pozor

na klepítka. 

Občas vidím některou rybičku (paví oko), že má trošku

kupírovaný ocásek. Není to ale tím, že by ji některá z dajánek

napadla. Jak jsem vypozorovala, dajánky mají nadevše rády

svůj klid. Pokud se ryby nepřiblíží moc blízko, tak si jich

nevšímají. Ale jestliže naruší jejich prostor, tak je odeženou.

Není v tom žádná agresivita, ale pouze upozornění, aby blíž

neplavaly – nepronásledují je, jen malinko popoběhnou a za-

šermují klepítky, což „nezvaným hostům“ jako výzva k vykli-

zení pole většinou stačí. Dokonce ignorují i malinká mláďata

pavích ok, když se pohybují v jejich těsné blízkosti. Cherrynky

jsou šikovné a stejně jako rybičky se naučily k dajánkám při-

blížit na bezpečnou vzdálenost. Ale i když jsou velmi blízko,

tak si jich dajánky téměř nevšímají.
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Drobný samec Neocaridina zhangjiajiensis var. blue 

beze strachu dosedl na klepeto dominantního samce

Macrobrachium dayanum. (Foto: Jiří Libus)

Když mám chvilku, tak mám nos přilepený na akváriu

a pozoruju chování obou druhů krevetek, nejen to vzájemné.

Zatím jsem neviděla, že by dajánky někdy agresivně napadly

cherrynky. Ani jsem nikdy neviděla, že by pronásledovaly

rybu nebo bezdůvodně ji napadly. Ani nelikvidují šneky, což

by pro ně mohlo být naprosto jednoduché a téměř bezpracné.

Na mrtvolce šneka si velmi rády pochutnají, ale živého šneka

uchopí do klepítek, osahají, ocumlají a odloží jej. Toto jsem

viděla opakovaně. Je pravdou, že když mají něco zajímavého

k snědku, což je v jejich případě tableta, tak vysvětlí i paní

Thorakátové, že si má počkat, jestli něco zbyde. Ostatní ryby

vědí, že dajánky nemají obtěžovat, když konzumují tabletu.

Samička osahává šneka.

U těchto krevetek vidím velké plus – jsou zdatní pojídači

mršin. Opakovaně jsem dajánku pozorovala, jak do sebe sou-

kala mrtvolku šneka, když ji našla na své cestě akváriem.

Viděla jsem i dajánku, jak se láduje téměř rozloženým listem,

jindy jak ukusuje zelenou vláknitou řasu, jež byla přirostlá

ke kameni.

Měla jsem jednoho starého samečka pavího očka, který

byl viditelně na cestě do rybího nebe, takže byl takový ne-

motorný, málo akční, ale dajánky si ho po několik dní

nevšímaly. Nakonec jsem musela jeho trápení ukončit pomocí

perlivé vody. Tak si myslím, že ryby, které zrovna neleží na

dně v posledním tažení, zřejmě dajánky nenapadnou. Ani si

nejsem jista, jestli to udělají, když ryba žije, neviděla jsem to

a zřejmě v mé zarostlé nádrži ani neuvidím. Možná, kdyby

měly pořádný hlad, tak by oslabené ryby, malé krevetky nebo

potěr z nouze mohly ulovit. Ale mám je krátce, takže to je

moje pouhá domněnka.

Zatím jsem vypozorovala, že jsou dajánky poměrně klidné

a pomalé a přímému konfliktu se vyhýbají. Do šarvátek se

vzájemně nepouštějí, raději ustoupí a jdou si z cesty. Ale na

druhou stranu nemám osobní zkušenost s pozorováním dvou

a více samců, neboť zatím mám v akváriu jen Alfu. Dokážu

si představit, že v případě více samců v nádrži určitě dochází

k vyjasňování pozic, což může skončit bitkou, případně

ztrátou některých částí těla, ale i života, pokud ten slabší

neustoupí. Zhlédla jsem ale i video, ve kterém se potkali dva

dospělí samci. Trochu se osahali klepítky, a to hodně z blízka,

a šli si každý svou cestou. S tou agresí a dravostí to určitě není

tak horké. Spíš mám takový pocit, že akvaristé takové chování

dajánkám přisuzují spíš kvůli tomu, že mají velká klepítka,

která na první pohled působí až hrozivě, takže to vybízí k to-

mu, aby dajánkám byly přisuzovány vlastnosti, jež v podstatě

nemají, nebo se projeví teprve v nejvyšší nouzi poté, co vy-

čerpaly všechny možnosti k zastrašení protivníka.

Mládě plave.

Dospělé dajánky většinou pouze chodí po dně, spíš bych

to nazvala pomalé rozvážné přesouvání. Mláďata jsou o poz-

nání aktivnější a rychlejší a plavání jim nedělá problém. Dos-

pělci na mě dělají dojem, že jsou líní a pohyb nevyhledávají.

Zcela zřídka se rozhodnou k plavání. Moc jim to nejde, jsou

to poněkud těžkotonážní plavci. Jejich sportovní výkon má

většinou délku kolem 20 cm, výjimečně plavou i dál. K tomu

ale musejí mít pádný důvod. A když dajánka sedí na rostlině
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a chce slézt na dno, tak se nesnese, jak to dělají ve vší elegan-

ci malé druhy krevetek, ale opatrně sleze dolů a přidržuje se

všeho dostupného okolo, jen aby nemusela plavat. 

Dajánky jsou poměrně velké, takže pohyb v hodně za-

rostlém akváriu mají ztížený. Celkem mě překvapilo, jak si

s prolézáním porostu dokážou velmi dobře poradit. Sice

raději volí snadnější variantu a pohybují se pokud možno

po méně zarostlém dně, ale když potřebují, tak se proderou

i hustými trsy rostlin, i když působí neohrabaně. Matka

příroda je vybavila velmi rozměrnými tykadly, která se ale

dají ohnout natolik, že je dajánky mohou přitisknout k tě-

líčku. Když jsem viděla, do jaké velikosti Alfovi narostla

klepítka, tak jsem si myslela, že jej budou omezovat v pohybu,

zvlášť když mám v akváriu hustý porost. Je zajímavé pozo-

rovat, jak nejdříve prozkoumá a osahá houští, sklopí tykadla

a natáhne klepítka dopředu, jako by plaval prsa, a v pohodě

se protáhne mezi stonky či listy rostlin. Tuto možnost ale volí

spíš výjimečně a moc často ji nevyhledává. Dajánky jsou

pohodáři, kteří většinou volí tu nejpohodlnější cestu. Aktiv-

něji se pohybují pouze v době krmení. 

Můj popis života dajánek pochází pouze z pozorování

mého, tedy jednoho akvária. Podle mě záleží i na tom, jaké

prostředí dajánkám vytvoříme, jak je velké akvárium, kolik

dajánek v něm žije a jací další obyvatelé s nimi v nádrži jsou.

Vše toto ovlivňuje život i chování dajánek, takže je vhodné

brát v úvahu, že jejich projevy se mohou v jiném akváriu i tro-

chu lišit.

A jak by mělo vypadat vhodné akvárium? Důležité je, aby

akvárium bylo přiměřeně velké. Po krátké době, co je mám

v nádrži a co jsem měla možnost sledovat, bych jako

minimální velikost plochy akvária doporučila stejnou, jakou

má to mé, a to 80 x 35 cm. Ta plocha je už dostatečná pro

soužití několika dajánek, jež si na tak malém prostoru

vzájemně vyhoví a nebudou si příliš konkurovat. Ale samo-

zřejmě čím je větší akvárium, tím je pro život dajánek lepší.

Další podmínkou pro vzájemné soužití dajánek, ale i soužití

s ostatními obyvateli akvária je hustěji zarostlé dno a

dostatek úkrytů. To považuji za velmi důležité. Dajánky se v

úkrytu neshromažďují, ale každá si najde své místo jen sama

pro sebe a s nikým se o ně nedělí, neboť to jsou spíše samotáři

a ani nevyhledávají se svým druhem užší kontakt. Na to je

potřeba myslet, a pokud si chceme dajánky do akvária poří-

dit, je i nutné připravit dostatečné množství různých dutin,

průlezů, jeskyněk atd. Dále bych ještě zmínila, že ideální je

s nimi chovat ryby spíš klidnější, které jsou menší nebo

přibližně stejně velké, případně o trošku větší, aby pro da-

jánky nebyly predátory. Co se týká potravy, tak jim chutná

vše, čím jsou krmeny ryby – od vloček přes různé granule

a tablety, až po mraženou či živou drobotinu.

Dajánky bych určitě doporučila do většího společenského

akvária. Jsou to skutečně velmi zajímaví a nádherní tvorové,

kteří si zaslouží naši pozornost. Stačí jen se nebát a pořídit si

je. Poté nejeden akvarista změní náhled na ty „strašné a ne-

bezpečné tvory s velkými klepítky“.

Mladá krevetka.
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Vědecká abeceda: BVědecká abeceda: B
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

B vyslovujeme stejně jako v češtině, a tak se můžeme rov-

nou vrhnout na významy některých ve vědeckém názvosloví

častěji používaných nebo zajímavých slov začínajících tímto

písmenem.

Krátké ryby 

Řecké slovo brachys (resp. brakhús) znamená krátký

a v rodových i druhových rybích jménech ho nalezneme velmi

často. V případě rodových jmen za ním mnohdy následuje

jméno příbuzného nebo podobného rodu – např. Brachy-

danio, Brachygobius. S druhovými přívlastky, které jsou slo-

ženinami obsahujícími slovo brachy, se doslova roztrhl pytel:

brachypterus (krátkoploutvý), brachybarbatus (-vousý), bra-

chycephalus (-hlavý), brachyurus (-ocasý), brachycera (-rohý)

– mimochodem, Brachycera – krátkorozí jsou také podřádem

hmyzího řádu Diptera (dvoukřídlí, často označovaní také jako

„mouchy“), brachygnathum (-čelistný), brachysomus (-tělý)

a mnoho dalších. 

Podívejme se ale ještě jednou třeba na brachyurus – už

víme, že je to složenina řeckých slov brachy – krátký a ur –

ocas. Pokud by však někdo při popisu nového druhu s krát-

kou ocasní ploutví raději volil latinská slova, může stejně

dobře použít brevicaudatus, znamená to totéž ;-).

Vousaté ryby 

Latinské slovo barba = vous, bradka už bylo letmo zmí-

něno výše a je základem mnoha jmen, od notoricky známého

rodu Barbus (parma, parmička), jehož jméno je pak přímým

základem některých dalších, jako např. Barboides, případ-

ně Barbodes (s řeckou příponou –oides, která vyjadřuje po-

dobnost), či Barbonymus (s řeckým anṓnumos = anonymní,

které mělo vyjádřit skutečnost, že rodové jméno dané skupině

druhů chybělo, dokud byly řazeny do rodu Barbus) až po rod

Barbapellis (složenina s latinským pellis = kůže), se kterým

se setkal jen opravdu málokdo, neboť zahrnuje jediný druh

slimule B. pterygalces, který byl popsán podle jediného

exempláře uloveného v hlubokých vodách Antarktidy. Exis-

tuje však mnoho dalších známých i méně známých rodů, jako

je třeba Barbatula (= vous zdrobněle), kam patří třeba naše

mřenka mramorovaná (B. barbatula), Barbichthys (= vou-

satá ryba) nebo Barbuligobius s jediným druhem velmi vou-

skatého gobíka (B. boehlkei).

Jako druhový přívlastek se často objevuje prosté barba-

tus/barbata/barbatum (= vousatý/vousatá/vousaté), vyna-

lézavější autoři použili např. barbulifer (s latinským fero =

nést, nosit) nebo bibarbatus (= dvojvousý) a řadu dalších.

Bi znamená dva

Když už jsme narazili na bibarbatus, sluší se upozornit na

předponu bi-, kterou nalezneme v druhových jménech ryb,

které mají něco dvakrát – dvě tečky či skvrny (bipunctatus,

bimaculatus, biocellatus – oculus = oko), dva pruhy (biline-

atus, bilinearis, bifasciatus), dvě barvy (bicolor) apod.

Epalzeorhynchos bicolor. (Foto: Markéta Rejlková)

Sumci

V názvech mnoha sumců se objevuje slůvko bagre, které

znamená právě sumec. Je španělského původu a v Latinské

Americe se tedy jedná o místní název. Najít ho můžeme ale

i v názvu čeledi Bagridae (sumíčkovití), která v současné době

zahrnuje přes 240 druhů rozšířených nikoli v Latinské Ame-

rice, ale v jihovýchodní Asii a Africe. Čeleď zahrnuje např. rod

Bagrus (sumec), Bagrichthys (sumec + řecké ichthys = ryba)

nebo Bagroides (sumec s příponou –oides vyjadřující podob-

nost). Rod Bagropsis však už patří do čeledi Pimelodidae

(anténovcovití), která je v Jižní a Střední Americe ekologic-

kým ekvivalentem čeledi Bagridae.

Ryby z hlubin 

Tady se nové slovíčko nenaučíte, jen si ho připomenete -
kdo by neznal batyskaf, že ;-)?

Bathy- (případně batho-) má svůj původ v řečtině (bathus

= hluboký; bathos = hloubka, hlubina). Velmi často ho na-
lezneme v rodových složeninách, mnohdy se jedná o rody
skutečně hlubinných mořských ryb (např. rod Bathophilus,
Bathyclupea, Bathyphylax, Bathylagus a mnoho dalších), ale
mohou to být prostě jen ryby žijící u dna, nebo ryby obývající
hlubší vody než ryby nějakého příbuzného či podobného
rodu. Ovšem pozor, obecně platí, že takovou vlastnost může
mít třeba jen druh, podle kterého je rod původně popsán,
a časem, kdy do rodu přibydou další druhy (správně na zákla-
dě příbuznosti, nikoli podobnosti ve vzhledu či ekologických
nárocích), může se logika názvu vytratit, takže se nenechte
odradit, když něco nebude dávat smysl ;-). 
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Ale zpět k bathy-. Jméno rodu Bathybagrus už rozklíču-
jeme snadno, jeho zástupce najdeme v jezeře Tanganika.
Případně jste se možná již setkali s rodem Bathygobius, který
v současné době zahrnuje téměř tři desítky druhů (pozor,
neplést s Brachygobius – viz výše).

Bathy- je rovněž oblíbenou součástí druhových přívlastků.
Setkat se můžeme třeba s označením bathyphila/bathyphilus

(milující hloubku, hlubokou vodu), příkladem může být
Xenotilapia bathyphilus z hlubokých vod jezera Tanganika
nebo Panaque bathyphilus z kalných hlubin hlavního toku
Amazonky, který se svému temnému prostředí přizpůsobil
ztrátou pigmentu a velmi malýma očima a v podstatě se na
své evoluční cestě vydal stejným směrem jako jeskynní druhy,
i když obývá vody povrchové.

Vazbu na hluboké vody vyjadřují i jména jako  Barathrites,
Barathrodemus nebo Barathronus. Mají svůj původ rovněž
v řečtině: barathron = hlubina; název Barathron pak označo-
val hlubokou jámu v Aténách, kam byli házeni odsouzenci.

Termín benthos v řečtině označoval mořskou hlubinu, po-
užívá se ale i pro sladkovodní společenství dna (různé larvy
hmyzu, červi, plži, mlži apod. představují zoobentos, známe
ale i fytobentos – přisedlé rostliny, především řasy). Z ryb je
nám jednoznačně nejznámějším nositelem „bentického“ jména
překrásná cichlida Bentochromis tricoti, kterou najdeme v je-
zeře Tanganika až ve stometrové hloubce!

Panaque bathyphilus. (Zdroj: [1])

Ryby ze severu

Latinský výraz boreas ani od něj odvozené borealis nám
nezní cize. Pozor ale, že sever může být relativní – v nej-
severnější části jezera Malawi žije cichlida Placidochromis

borealis, na severu jihoamerického kontinentu pak najdeme
malou tetřičku Hyphessobrycon borealis.

Jehly

Belone belone označuje mořskou jehlici, známe i čeleď Be-
lonidae (jehlicovití) a řád Beloniformes (jehlotvární). Z úplně
jiného taxonomického soudku je potom Belonesox belizanus,
živorodka štikovitá (doslova jehlovitá štika z Belize).

Belone belone. (Autor: Krüger, 1795-1797)

Ryby, které sice nestřílejí, ale vypadají, že by mohly

Latinské balista = ten, kdo střílí z kuše, případně řecké
ballo = vrhat jsou základem názvu čeledi Balistidae (osten-
covití, anglicky triggerfishes). Není to pro nás opět nic nové-
ho… balistika, balistická křivka… známe! Zmíněná čeleď za-
hrnuje cca 40 druhů často pestře zbarvených ryb obývajících
zejména tropická moře, mimo jiné i rody Balistes, Balisto-

ides, Balistapus a další. Charakteristické jsou pro ně nápadné
vztyčitelné trny na místě přední hřbetní ploutve.

Ryby, které na to vždy nevypadají, ale koušou

Napadlo vás někdy, odkud se bere poměrně časté slůvko
brycon ve jménech tetrovitých ryb, ať už z Afriky, nebo Latin-
ské Ameriky? Posuďte sami, že těch rodů není málo: Bryci-

nus, Brycon, Bryconamericus, Bryconella, Bryconops... (ale
třeba i Hyphessobrycon). Řecký výraz bryko znamená kousat.
Ty největší a kousavě vypadající ryby z rodu Brycon jsou plo-
dožravé, takový rod Brycinus ale skutečně zahrnuje ryby, kte-
ré mohou být pro menší spolubydlící nebezpečné.

Ryby, nebo žáby?

Na závěr se podíváme na skupinu ryb, které připomínají
žáby. Např. rod Ancistrus zahrnuje druhy bufonius a ranun-

culus... pokud znáte vědecká jména žab, rozklíčujete snadno
ropuchu (Bufo) a skokana (Rana), ale rana latinsky znamená
obecně žába – řecká obdoba je bátrakhos, odtud batrachus.
Nejčastěji se s takovým označením setkáme u sumců, dokon-
ce i dvojitě: Batrachoglanis raninus se chová v akváriích a je
to opravdu navzdory svému jménu ryba :-).

Podivná ryba níže budiž pozvánkou na další díl seriálu –
bufo už známe, ceratias rozluštíme příště ;-).

Zástupce hlubinných ryb rodu Bufoceratias. (Zdroj: [2])

[1] Lujan, NK and CC Chamon (2008) Two new species of Lorica-
riidae (Teleostei: Siluriformes) from main channels of the upper and
middle Amazon Basin, with discussion of deep water specialization in
loricariids. Ichthyological Exploration of Freshwaters 19: 271–282.
[2] Miya, M. et al. (2010): Evolutionary history of anglerfishes
(Teleostei: Lophiiformes): a mitogenomic perspective. BMC
Evolutionary Biology 2010, 10:58 doi:10.1186/1471-2148-10-58.
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa  
Lenka Šikulová

V poslední čtvrtině roku 2016 ichtyologové opět nelenili,

takže vybrat těch pár druhů, na které je v rybích novinkách

prostor, nebylo ani tentokrát snadné. Snad si tu každý naj-

dete rybku, která je konkrétně pro Vás zajímavá. Mimo jiné se

s Vámi musím podělit o parádní publikaci věnovanou rybám

rodu Panaqolus s krásnými fotkami. Hurá! Čeleď Loricariidae

nedostává v našem seriálu zdaleka tolik prostoru, kolik by

si zasloužila vzhledem k počtu popisovaných nových druhů

a vzhledem k její atraktivitě pro mnohé akvaristy. Ale tato

čeleď v tom není sama… Výběr ryb pro rybí novinky je bo-

hužel ovlivněn tím, že plné texty článků se často obtížně

shánějí, a také tím, že když už je seženete, najdete v nich

mnohdy jen nevábné fotky ryb naložených ve formaldehydu

apod. Člověk by nevěřil, že když už si autoři dají tolik práce

s popisem druhu, všechno změří, spočítají a zanalyzují… to tu

rybu nemůžou aspoň vyfotit? …živou? No jistě, vědec by na-

mítl, že o fotky tady přece vůbec nejde… jenže my je chceme!

My si nechceme jen číst o tom, jaké má ryba míry a váhy a jak

je zbarvená… chceme se podívat, na co se můžeme těšit :-).

Panaqolus tankei Cramer & Melo de Sousa, 2016 

Rod Panaqolus je (byť po dlouhých diskusích) v současné

době uznávaným rodem snadno odlišitelným od příbuzného

a známějšího rodu Panaque. Aktuálně zahrnuje 12 druhů,

včetně nově popsaného P. tankei. Prohlédnout si je můžete

na obrázku níže, který je převzatý z publikace Cramer & Melo

de Sousa (2016) – slušná sbírka, co říkáte?

Diverzita rodu Panaqolus nicméně není v žádném případě

popsána vyčerpávajícím způsobem, neboť akvaristům je zná-

mo minimálně 10 dalších zatím formálně nepopsaných dru-

hů. Rovněž P. tankei je takto znám již delší dobu. Prodával

se pod označením L398.

Druhy rodu Panaqolus. (Zdroj: [1]; Foto: A. Tanke [a, b, c, l], R. Heidemann [d], I. Seidel [e, h], J. Dignall [f], J. Gottwald [g],

 H.-G. Evers [i], E. Bertelsen [j], a C. Cramer [k])
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P. tankei je krunýřovec menšího vzrůstu, standardní délka

největšího změřeného jedince byla 83 mm. Druh je ende-

mitem dolního toku řeky Xingu pod vodopády Belo Monte.

Ryby se zdržují kolem ponořeného mrtvého dřeva při březích

toku v hloubkách od 1 do 10 m. 

Mnozí víte (a v rybích novinkách už o tom dříve také

padla zmínka), že řeka Xingu, resp. její střední partie jsou

v současné době devastovány výstavbou obřího hydroenerge-

tického komplexu Belo Monte. Xingu přitom hostí ohrom-

nou diverzitu ryb (a dalších organismů), odhadován je výskyt

60 druhů (z toho 15 endemických) jen z čeledi Loricariidae

v dotčeném středním a dolním úseku toku. Z dané oblasti

jsou navíc stále popisovány nové a nové druhy, a tak skutečné

důsledky záměru nebudou nikdy známy, protože se vlastně

ani neví, co všechno tu žije a co bude stavbou zničeno.   

P. tankei. (Zdroj: [1])

Apistogramma sororcula Staeck & Schindler, 2016 

I tahle rybka je akvaristům již delší dobu známa, a to pod

označením Apistogramma sp. "Guaporé". Není to v rámci ro-

du Apistogramma žádná rarita – jde o extrémně bohatý rod

jihoamerických cichlid, k 84 formálně popsaným druhům je

možné přičíst další tři desítky nepopsaných, ale v akvaristické

literatuře uváděných „druhů“. Jednotlivé druhy jsou svým

výskytem často vázány na malé oblasti (třeba jen povodí jedi-

ného toku). A. sororcula je známa z několika lokalit v povodí

Rio Guaporé, kde obývá stojaté či pomalu tekoucí vody, často

velmi mělké příbřežní biotopy. Jedná se o menší rybku se

štíhlým tělem a pro celý rod typickým výrazným sexuálním

dimorfismem. Samci dosahují standardní délky kolem 4 cm

a objevují se ve dvou barevných formách – žluté a modravé.

Samice jsou menší, béžově zbarvené, v době tření a péče o po-

těr zářivě žluté.

A. sororcula; dospělý samec modravé barevné formy.

 (Zdroj: [2])

A. sororcula; samice v období péče o potěr. (Zdroj: [2])

Astatotilapia tchadensis Trape, 2016

Senzační nález nového rybího druhu v Čadu, v jedné z nej-

sušších částí Sahary dokumentuje práce Trape (2016). Asta-

totilapia tchadensis obývá jezero Boukou, jedno ze sedmi

jezer Ounianga Serir, které v poušti přetrvávají díky stálému

přítoku vody z rozsáhlé fosilní podzemní zvodně. Jezera, kte-

rá jsou na seznamu světového dědictví UNESCO (doporu-

čuji zadat název jezer do googlu a vyhledat obrázky), hostí

poměrně bohatou rybí faunu a obecně představují hotspot

biodiverzity pouštních obratlovců.

Astatotilapia tchadensis. (Zdroj: [3])

Scleromystax reisi Britto et al., 2016 

Práce Britto et al. (2016) obsahuje popis nového pancéř-

níčka rodu Scleromystax, jenž zahrnuje druhy rozšířené v po-

vodích řek, které protékají Atlantickým lesem (tj. horami,

které se táhnou podél východního pobřeží Brazílie) a ústí do

Atlantského oceánu mezi jižní částí státu Bahia a jihem státu

Santa Catarina. S. reisi byl objeven v povodí toků ústících

do mělkého lagunového jezera Lagoa dos Patos ve státě Rio

Grande do Sul, takže rozšiřuje areál rodu dále jižním směrem.

Jedná se o rybku se standardní délkou do cca 5 cm, která

obývá velmi drobné a mělké vodní toky s pomalu tekoucí vo-

dou, písčitým dnem a zachovalou příbřežní vegetací.

S. reisi; paratyp, samice, 46,1 mm SL. (Zdroj: [4])
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Badis pancharatnaensis Basumatary et al., 2016

B. pancharatnaensis je nově popsaným zástupcem nepo-

četné čeledi Badidae, která aktuálně zahrnuje 21 druhů rodu

Badis a šest druhů rodu Dario rozšířených v jižní a jiho-

východní Asii. Jedná se o drobnou rybku (SL kolem 4 cm)

s tmavě hnědým tělem s pěti černými pruhy na bocích, které

mohou být v závislosti na náladě ryby výrazné až zcela splý-

vající se základní barvou těla. V současnosti je druh znám

pouze z bažinaté oblasti Hasila Beel v povodí Brahmaput-

ry v oblasti Goalpara v indickém Ásámu. Typovou lokalitou

je nízko položený mokřadní biotop s hustou vodní a bažinnou

vegetací volně propojený s tokem Brahmaputry a často pře-

plavovaný říční vodou. 

B. pancharatnaensis; živý jedinec. (Zdroj: [5])

Danio htamanthinus Kullander & Norén, 2016 

Kullander a Norén (2016) popsali nový druh D. htama-

nthinus podle rybek odchycených ve dvou drobných tocích

v blízkosti vesnice Htamanthi v povodí řeky Chindwin v sever-

ní části Myanmaru. 

D. htamanthinus je miniaturní dánio (standardní délka

pouze kolem 2 cm), které je přiřazeno jako sesterský druh

k dvojici druhů D. choprae a D. flagrans, se kterými sdílí

atraktivní barevný vzor s několika vertikálními tmavými pru-

hy na bocích těla a horizontálním oranžovým pruhem, který

se táhne po bocích od středu těla až na ocasní násadec. Celá

trojice je pak blízce příbuzná i dalším maličkým, ale velice

pestrým druhům dánií D. margaritatus a D. erythromicron.

D. htamanthinus; a) holotyp, 22,9 mm SL, fixovaný;

 c) paratyp, 16,8 mm SL, živý. (Zdroj: [6])

Papiliolebias habluetzeli Valdesalici et al., 2016 

P. habluetzeli je nově popsaným druhem anuálního ha-

lančíka nepočetného rodu Papiliolebias, který je rozšířen

v Jižní Americe. Druh byl popsán týmem Dr. Valdesalici na

základě rybek odchycených ve vysychavé tůni v povodí Río

Mamoré v blízkosti města Trinidad v severní Bolívii. Jedná

se o velmi drobnou rybku, samci se liší od samců ostatních

zástupců rodu zejména tvarem a zbarvením ploutví.

P. habluetzeli; samec, 30 mm SL. (Zdroj: [7])

[1] Cramer, C.A. & Melo de Sousa, L. (2016): A New Species of Tiger

Pleco Panaqolus (Siluriformes: Loricariidae) from the Xingu Basin,

Brazil. PLoS ONE, 11 (11): e0165388.

[2] Staeck, W. & Schindler, I. (2016): Apistogramma sororcula, a new

dwarf cichlid (Teleostei: Cichlidae) from the drainage of the rio Gua-

poré in Bolivia and Brazil. Vertebrate Zoology, 66 (2): 141-150.

[3] Trape, S. (2016): A new cichlid fish in the Sahara: The Ounianga

Serir lakes (Chad), a biodiversity hotspot in the desert. Comptes

Rendus Biologies, 339 (11–12): 529–536.

[4] Britto, M.R., Fukakusa, C.K. & Malabarba, L.R. (2016): New

species of Scleromystax Günther, 1864 (Siluriformes: Callichthyidae)

– extending the meridional distribution of genera endemic to the

Atlantic Forest. Neotropical Ichthyology, 14 (3): Epub Sep 30, 2016.

[5] Basumatary, S., Choudhury, H., Baishya, R.A., Sarma, D. &

Vishwanath, W. (2016): Badis pancharatnaensis, a new percoid fish

species from Brahmaputra River drainage, Assam, India (Teleostei:

Badidae). Vertebrate Zoology, 66 (2): 151-156.

[6] Kullander, S.O. & Norén, M. (2016): Danio htamanthinus (Tele-

ostei: Cyprinidae), a new species of miniature cyprinid fish from the

Chindwin River in Myanmar. Zootaxa, 4178 (4): 535–546. 

[7] Valdesalici, S., Nielsen, D.T.B., Brousseau, R. & Phunkner, J.

(2016): Papiliolebias habluetzeli (Cyprinodontiformes: Cynolebiidae)

a new miniature annual fish from the upper Rio Mamoré, Bolivia.

aqua, International Journal of Ichthyology, 22 (4): 155-164.
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Samec X. birchmanni bezprostředně po odchytu v přírodě. (Foto: Markéta Rejlková)

XiphophorusXiphophorus  birchmannibirchmanni  
Lechner & Radda, 1987Lechner & Radda, 1987
Libor Balnar

Tato mečovka patří mezi nejzajímavější živorodky, přesto

se nikdy nerozšířila a už asi nerozšíří masově do akvárií. Není

totiž červená :-).

Poprvé ji dovezli P. Lechner a H. P. Birchmann v roce

1987 jako „kořist“ ze své dubnové cesty do Mexika. Téhož

roku popisují rybku jako X. montezumae birchmanni Lech-

ner a Radda [1] na základě samce z Río Tatol o délce 60,1 mm.

V roce 1990 pak Rauchenbergerová a kol. zařazují rybku ve

své legendární práci o xifách [2] už do samostatného druhu

X. birchmanni.

(Laskavý čtenář promine – jen pro vysvětlenou :-). Rod

Xiphophorus byl dlouhá léta rozdělen na X. helleri, X. mon-

tezumae a X. maculatus a těmto druhům bývalo přiřazeno

jméno třetí na označení poddruhu, např. X. helleri strigatus,

X. montezumae cortezi atd. Tento systém ukončila revize

Rosena z roku 1979, kdy všechny xify dostávají pouze dru-

hové jméno. Nicméně rivalita panuje i na akademické půdě

a některé modly se kácí těžce!) 

Příbuzenské vztahy ve skupině severních mečovek.

Nejbližšími příbuznými X. birchmanni jsou X. malinche

 a X. cortezi, se kterými má mnohé společné znaky.

(Zdroj: N. Dokoupil podle Meyera, nepubl.)
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Etymologie názvu se vztahuje k jednomu z původních

lovců, H. P. Birchmannovi, dnes nezvěstnému vídeňskému

obchodníkovi se starožitnostmi, který spolu se svým bratrem

již delší dobu zaměstnává Interpol.

Rybky dorůstají kolem 6 cm, a to shodně holky i kluci.

Samečci jsou však vyšší a působí mohutnějším dojmem.

Je toho hodně, co je na „birchách“ zajímavé, např. absence

meče u samců. Asi u 10 % se náznak mečíku objevuje, ale je

velmi malý a většinou bezbarvý – toto je opravdu mečovka

bez meče! Další zvláštností je hrbol na temeni hlavy u samců,

s věkem se zvětšuje a šupiny na něm se ježí – odtud anglický

název „sheepshead swordtail“ (sheepshead = ovčí hlava).

Avšak nejzajímavější není vzhled, i když se tady špičkový

designer příroda předvedl ve vrcholné formě, ale u živorodek

zcela nezvyklé chování. V hejnu se vytváří jakási „sociální

pyramida“, na jejímž vrcholu se nachází vždy ti nejmohut-

nější a nejsilnější. Může to být samec i samice, kteří si v řeči

barev dovolí svoji nadřazenost vykřičet. Tuto zkušenost mám

u celé skupiny malinche, cortezi, birchmanni. 

Základní zbarvení je hnědé s modrým odleskem a něko-

lika tmavými svislými pásky. Hřbetní a ocasní ploutve jsou

citronově žluté s černými skvrnkami, které se mohou slévat

do větších skvrn. Barvy nejsou vykřičené a syté – jakoby v ná-

dechu pro ty, kteří se umí dívat. Tvorbu černých skvrn má

na svědomí alela „Carbomaculatus“, kterou mají společnou

s X. cortezi.

Jak klesá postavení na sociálním žebříčku, klesá i pestrost

barev a černých vzorů až tak dalece, že jsou jedinci šedo-

hnědí s čirými ploutvemi, pouze s hnědým cik-cak páskem ve

středu těla. Ale jako v každé smečce nebo gangu, postavení

není stálé!

Samec X. birchmanni na lokalitě, jaro 2008.

I přes snahu o zmapování výskytu je toto stále nedokonče-

no, od objevu ryb se hlásí bohužel nová a nová místa výskytu.

Opravdu bohužel, protože rybky se objevují na nových mís-

tech, kde se často kříží s X. malinche.

Typová lokalita Río Tatol, Estuda v San Luis Potosí (něk-

dy se udává stát Hidalgo), je jen jednou z dnes známých loka-

lit. Kallman je lovil jako druhý v Río Calaboso, my v roce

2008 v Río Tuntitlán. Výskyt byl potvrzen v Río Los Hules,

Río Vinasco, Río Beltrám…

Lokality X. birchmanni. (Zdroj: N. Dokoupil, nepubl.)

Výskyt je omezen do nadmořské výšky 1000 m, kde je

druh vystřídán X. malinche. Tyto dobré sousedské vztahy pla-

tily do 90. let minulého století. Do vody se začíná dostávat

více huminových kyselin ze zemědělské výroby a ty jsou po-

važovány za příčinu toho, že vnitrodruhové rozpoznávání ne-

funguje. Samičky X. birchmanni a X. malinche si zjedno-

dušeně řečeno „nepřičichnou“ ke svému samci a při fenotypo-

vé podobnosti dochází ke křížení. Více na to doplácí „maliny“

se svým omezeným výskytem a je dost možné, že jejich

poslední čistá populace se nachází v Río Claro, které je

chráněno polohou vysoko v horském masívu.

Tady si naštěstí jen v akváriu imponují samci X. birchmanni

 a X. malinche. (Foto: Norbert Dokoupil)

Druh obývá větší toky se silným proudem, čistou vodou

a jemnou sedlinou na dně. Teplota byla na jaře 2008 v Río

Tuntitlán 25,8 °C a na rybách jsme nepozorovali rybí tuber-

kulózu ani žádná jiná akvaristická strašidla, o kterých se tra-

duje, že tyto říční mečovky trápí při teplotě nad 24 °C. Snáší

teplotu od 16 °C až po 30 °C! Důležitý je ale obsah kyslíku

ve vodě – takže buď studenější voda, nebo výkonné čerpadlo

zajišťující pohyb hladiny a tím okysličení vody. PH v Río Tun-

titlán se pohybovalo lehce nad 8.
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Podvodní idylka – X. birchmanni ve své domovině.

(Foto: Markéta Rejlková)

Nadvodní idylka – místní indiánka pere a její manžel nám

přinesl tašku pomerančů.

Bližší pohled na místo, kde se X. birchmanni zdržují.

Krmivo je bezproblémová kapitola. Nejsou to žádní die-

táři a slupnou vše, já dávám živé nitěnky a kvalitnější suché

krmivo od Tetry nebo Tropicalu.

Doba březosti je odhadem necelý měsíc – podle ročního

období a stáří samiček. Mláďat bývá 20 až 40.

Samec X. birchmanni z lokality Río Tuntitlán.

 (Foto: Norbert Dokoupil)

(Foto: Markéta Rejlková)

Birchy chovám již devátým rokem a nedochází k „zmenšo-

vání“ rybek, ztrátě barev, zvýšené náchylnosti k nemocem

atd. Za těmito neduhy se obvykle skrývá opadnutí zájmu ze

strany chovatele!

Obývají v monokultuře 180litrovou nádrž vzdáleně při-

pomínající jejich biotop. Pozadí znázorňuje vymletý břeh,

oválné kameny jsou posazené do jemného štěrku, rostliny

chybí a na dně jsou poházené větvičky. Rybky jsou ve formě,

že by se klidně mohly vrátit do své domoviny!

[1] Lechner, P. & Radda, A.C. (1987) Revision des Xiphophorus mon-

tezumae/cortezi - Komplexes und Neubeschreibung einer Subspe-

zies. Aquaria St. Gallen, vol. 34, no. 12: 189-196.

[2] Rauchenberger, M., Kallman, K.D. & Morizot, D.C. (1990): Mono-

phyly and geography of the Río Pánuco Basin swordtails (Genus

Xiphophorus) with descriptions of four new species. American

Museum novitates, 2975: 1-41.
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Dvě nové gudejeDvě nové gudeje
Roman Slaboch

Podčeleď gudeovitých (Goodeinae) je považována za velmi

dobře prostudovanou skupinu pravých živorodek z centrální-

ho Mexika. Až donedávna obsahovala 40 druhů v 18 rodech.

Vzhledem k intenzívnímu vědeckému průzkumu bylo už delší

dobu jasné, že počet druhů brzo vzroste. Nyní došlo na rod

Xenotoca. Mezi některými chovanými populacemi Xenotoca

eiseni (Rutter, 1896) jsou totiž dobře patrné rozdíly ve vzhledu

i chování. Není to nic překvapivého, protože Xenotoca eiseni

je rozšířena v šesti nezávislých povodích pacifického pobřeží

centrálního Mexika. Po vyhodnocení fylogenetických studií

a morfologických rozdílů mezi těmito populacemi byly ve sku-

pině „eiseni“ prokázány nejméně tři nezávislé evoluční linie.

Na základě těchto skutečností byly popsány dva nové druhy. 

Xenotoca doadrioi 

Domínguez-Domínguez, Bernal-Zuñiga & Piller, 2016

Akvaristé specializující se na gudeje tento nový druh

dobře znají jako populaci „San Marcos“. Jedná se o barevně

atraktivní, snadno chovatelnou rybu pocházející ze státu

Jalisco. Typovou lokalitou je poměrně velká (asi 6 000 m2),

mělká (3 m) laguna u haciendy San Sebastian. Na dně laguny

je bláto a písek, voda je permanentně zakalená, vodní vege-

tace úplně chybí. Typový jedinec byl odloven 17.6.2010.

Druh byl původně nalezen ještě na dvou dalších lokali-

tách. Na těch byl ale naposledy pozitivně zaznamenán v ro-

ce 2006. Pečlivý průzkum v roce 2015 je zde bohužel už

neprokázal – jedna lokalita (z oblasti mezi městečky Etzatlan

a) Xenotoca doadrioi, populace San Sebastian; b) Xenotoca lyonsi, populace Tamazula; 

c) Xenotoca eiseni, populace Compostela. (Zdroj: [1], Wolfgang Gessl, www.pisces.at)
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a San Marcos) byla úplně vyschlá, na druhé (Granja Sahua-

ripa) žilo pouze velké množství dravých Heterandria bima-

culata (Heckel, 1848).

Druhové jméno bylo zvoleno na počest španělského zoo-

loga Dr. Ignacia Doadria, jehož studie výrazně přispěly k poz-

nání rozmanitosti středoamerických ryb.

Xenotoca lyonsi 

Domínguez-Domínguez, Bernal-Zuñiga & Piller, 2016

I tento endemitní druh žije ve státě Jalisco. Typový jedi-

nec byl odloven 12.7.2010 v řece Tamazula, 5 km od stejno-

jmenného města. Naštěstí je rozšířenější než předchozí druh.

Žije výhradně v nadmořských výškách nad 1000 m, prakticky

v celém horním a středním vodou relativně bohatém povodí

řeky Coahuayana. Množství a kvalita vody v této oblasti jsou

v průběhu roku velmi proměnlivé. I zde jsou ale již známy

lokality, především v menších vodních systémech mezi plan-

tážemi cukrové třtiny, kde byl místně vyhuben. 

Druh je pojmenován po severoamerickém ichtyologovi

Dr. Johnu Lyonsovi, který významně přispěl k pochopení

ekologie, rozmanitosti a ochrany sladkovodních ryb Mexika,

především gudejí.

Jak již bylo řečeno, podčeleď Goodeinae je poměrně zná-

mou a často studovanou (Girard 1859; Jordan & Evermann

1896–1900; Hubbs & Turner 1939; Domínguez-Domínguez

et al. 2010) skupinou ryb. Přesto z ní byly v posledních pat-

nácti letech popsány čtyři nové druhy. Podle zpráv z mezi-

národní pracovní skupiny Goodeid Working Group je známo

přinejmenším dalších 19 geneticky odlišných populací sedmi

rodů gudejí, které jsou v současnosti intenzívně studovány

a které mají teoretický potenciál stát se „dobrými“ druhy.

Zdroj:

[1] Domínguez-Domínguez, O., Bernal-Zuñiga, D.M. & Piller, K.R.

(2016): Two new species of the genus Xenotoca Hubbs and Turner,

1939 (Teleostei, Goodeidae) from central-western Mexico. Zootaxa

4189 (1): 81-98.

Jozef Májsky, Tomáš Derka:Jozef Májsky, Tomáš Derka:                                             

Od Karibiku po AndyOd Karibiku po Andy
Roman Slaboch

Na konci minulého roku vyšla mnou dlouho očekávaná

kniha, na kterou jsem se velmi těšil hned z několika důvodů.

Jejím spoluautorem je můj dávný kamarád RNDr. Jozef Máj-

sky a pojednává o oblastech, na které mám jedny z nejhezčích

cestovatelských vzpomínek. S Jožou jsme navštívili řadu za-

jímavých biotopů v několika jihoamerických zemích, takže

z první ruky vím, že je vynikajícím přírodovědcem s obsáhlý-

mi teoretickými znalostmi, ale především praktickými zkuše-

nostmi. Dosud jsem se nesetkal s nikým, kdo by uměl tak jako

on dokonale „číst“ přírodu, odchytávat nejrůznější živočichy

a následně je spolehlivě určovat. Také neznám nikoho, kdo by

jako on byl ochoten jít (nebo vlézt) kdykoliv kamkoliv, a to bez

ohledu na únavu nebo potenciální nebezpečí. V neposlední

řadě jsem se těšil i na fotografie. Jožo je totiž výjimečným fo-

tografem přírody s mimořádnou trpělivostí a citem pro záběr.

Druhým autorem je docent RNDr. Tomáš Derka, PhD.,

který se profesionálně věnuje ekologii tekoucích vod a vodní-

ho hmyzu. Během přinejmenším 25 návštěv Latinské Ame-

riky, kterých se účastnil jako člen vědeckých expedic, vedoucí

studentských exkurzí i jako turistický průvodce, nasbíral vel-

ké množství materiálu, který zúročil v 15 vědeckých pracích

o vodní fauně Venezuely. V těch popsal nový rod jepic a celou

řadu nových druhů vodního hmyzu.

Publikace čtenářům předkládá informace o nesmírně bo-

haté flóře a fauně nejvýznamnějších ekosystémů Venezuely.

Je určena lidem s hlubším zájem o přírodu nejenom této

země, ale celé tropické Ameriky. Autoři pojali knihu tak, aby

se stala co nejkompletnějším zdrojem informací pro studenty

z různých přírodovědných oborů. Ale nemusí to být jen bota-

nici, zoologové, ekologové, milovníci exotických rostlin, chova-

telé ptáků, akvaristé, teraristé, či prostě jen všímaví cestova-

telé. Obsahuje řadu vlastních poznatků a pozorování. Celkově

ale převládají údaje získané studiem bohatých literárních zdro-

jů, což je vzhledem k jejímu zaměření a rozsahu pochopitelné.

Významnou a velmi hodnotnou součástí publikace je bo-

hatá fotografická dokumentace. Přibližně na 1000 fotografi-

ích jsou zachyceny nejvýznamnější typy krajiny, charakteris-

tické tropické ekosystémy i široká škála rostlin a živočichů,

které mohou návštěvníci tohoto regionu najít.

Text je rozdělen do šesti hlavních kapitol: Karibské more,

Morské pobrežie, Nížinné tropické dažďové lesy, Llanos –

nížinné pláne, Guyanská vysočina, Horské tropické dažďové

lesy a paramos. Každá z nich je dále dělena na flóru a faunu

a podle potřeby ještě na další, např. suchozemské, vodní,

pláže, laguny, mokřady, mangrove, savany, tepuis, horské,

písečné, skalnaté, bezlesé, deštné, mlžné atd.
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Vzhledem k zaměření našeho časopisu vás jistě bude zají-

mat, jakou část této publikace zaujímají informace využitelné

v akvaristice. Odhaduji, že asi tak 20–25 %. Vzhledem k roz-

sahu knihy (408 stran) je to ovšem poměrně dost. Nenajdete

zde pochopitelně informace přímo o chovech, ale zato načer-

páte spoustu dat o biocenózách, biotopech, ekosystémech,

ekologii a etologii, tedy právě tu „nadstavbu“, která nám po-

máhá být lepšími akvaristy. 

Kniha není psána tak, abyste k ní sedli a četli ji od začátku

do konce jako severskou detektivku. Ale kdykoliv ji vezmete

do ruky, můžete přečíst třeba 1–2 stránky nebo jen pár od-

stavců a vždy narazíte na něco zajímavého. Vzhledem k pro-

myšlené koncepci knihy a struktuře textu se v ní dají docela

snadno a rychle nalézt i zcela konkrétní informace, které prá-

vě potřebujete.

Publikace: Od Karibiku po Andy

Autoři: Jozef Májsky, Tomáš Derka

Vydavatel: VEDA

Rok vydání: 2016

Jazyk: slovensky

ISBN: 9788022415194

Rozměr: 21,0 × 30,5 cm

Rozsah: 408 stran

Hmotnost: 1800 g

Cena: 799 Kč
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PortugalskoPortugalsko
a jeho akvaristická lákadlaa jeho akvaristická lákadla
Markéta Rejlková

Na následujících stránkách se vás pokusím přesvědčit,

že Portugalsko je sice na okraji Evropy, ale nemělo by zůstá-

vat na okraji našeho zájmu. Má nám co nabídnout a menu

je to rozhodně pestré. Já jsem se tam vypravila na přelomu

září a října 2016, přičemž prvotním popudem byla gudejářská

konference v Lisabonu – a jak většina z nás vede v patrnosti,

v tomto městě je také dočasně k vidění poslední velké dílo

Takashi Amana. Nejsem vyloženým nadšencem aquascapingu

a dokonce ani nechovám gudeje, jenže semínko myšlenky

na výlet už bylo zaseto... a při zkoumání dalších možných

lákadel už nebylo možné se téhle cesty vzdát.

Našinec do Portugalska zamíří nejčastěji k moři do oblasti

Algarve, tedy na úplný jih země. Pokud si zde chceme dovo-

lenou zpestřit „rybím“ programem, můžeme se potápět nebo

aspoň šnorchlovat (další vyhledávaná místa pro tyto aktivity

jsou pak hlavně souostroví Berlengas a okolí města Setúbal;

obojí nedaleko Lisabonu) a je tu také jedno veřejné akvárium,

které ale nejvýstižněji charakterizuje slovo „atrakce“. Pokud

si uděláte výlet od pláží a útesů Algarve dál, můžete navštívit

několik mnohem zajímavějších akvarijních expozic. 

Portugalsko je relativně malé – rozlohu má jen těsně přes

90 tisíc km2 oproti necelým 80 tisícům km2 rozlohy České

republiky, počet obyvatel je stejný. Jsou tu výborné silnice

a cestuje se dobře, jen se připravte na výrazně dražší pohonné

hmoty. Pozoruhodné je množství mostů, země je to hornatá

a i nižší planiny brázdí ohromný počet říčních údolí. V lepším

případě to znamená, že uvidíte spoustu vodopádů, v tom hor-

ším, že neuvidíte ani kapku vody. Vysvětlím později...

Praia da Marinha je jedna z nejoblíbenějších pláží Algarve.

Vzhledem ke skalnatému pobřeží a klidným čistým vodám

je to nejvhodnější pláž pro šnorchlování. To ovšem nesmí

zrovna bouřit moře, jako se to „poštěstilo“ mně.

Nejdůležitější veřejná akvária Portugalska. Od severu:

A – Aquamuseu do Rio Minho. B – SEA LIFE Porto,

C – Estação Litoral da Aguda, D – Fluviário de Mora,

E – Aquário Vasco da Gama, F – Oceanário de Lisboa,

G – Zoomarine Algarve.

(Upraveno z www.d-maps.com [1])
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Už jsem výše zmínila jako možnou aktivitu návštěvu ně-

kterého z veřejných akvárií – viz také mapka na předchozí

straně a samostatné reportáže o něco dále v tomto čísle.

Zmíním tady stručně ty největší expozice:

• Oceanário de Lisboa

          - tohle si nemůžete nechat ujít, viz str. 48 a 54

          - https://www.oceanario.pt/en

• Aquário Vasco da Gama

      - staré akvárium v aglomeraci Lisabonu, viz str. 62

      - http://ccm.marinha.pt/pt/aquariovgama

• Estação Litoral da Aguda

      - pěkné malé mořské akvárium blízko Porta, viz str. 68

      - http://www.fundacao-ela.pt/en/

• SEA LIFE Porto

      - klasický mořský svět, jak ho známe pod touto značkou, 

         tj. kromě zajímavé fauny čekejte trochu kýčovitou 

         dekoraci, vraky lodí apod., ale je tu i velký tunel

      - https://www.visitsealife.com/porto/en/

• Fluviário de Mora

       - ryze sladkovodní expozice, zaměřená na faunu Portu-   

          galska a Pyrenejského poloostrova, ale je tu i ukázka 

          z Amazonie a afrických jezer; akvárium bylo otevřeno  

          teprve v roce 2007 a podle portugalských akvaristů 

          rozhodně stojí za návštěvu

       - http://www.fluviariomora.pt

• Aquamuseu do Rio Minho

  - další sladkovodní expozice, představující celý tok řeky

   Rio Minho, mělo by zde být k vidění 40 druhů ryb

   v devíti nádržích s objemem 1200 až 6000 litrů

          - http://aquamuseu.cm-vncerveira.pt

• Zoomarine Algarve

  - delfíni, lachtani, tuleni, žraloci atd., vodní atrakce,

    zábava pro děti... více pro zábavu než inspiraci

      - http://www.zoomarine.pt/en/

Vyplavená medúza Rhizostoma pulmo.

Tím jsme ale zdaleka nevyčerpali portugalskou nabídku.

Chcete se aspoň chvíli cítit jako někde v Jižní Americe? A co

říkáte tomu, že byste si vzali šnorchlovací výbavu a vydali se

sledovat cichlidy? Skutečně, Portugalsko má svou vlastní zdo-

mácnělou cichlidu! Není to ale jediná ryba, která nás zaujme.

Portugalské ryby

V portugalských vodách nás zaujme jeden jev – bohatství

kaprovitých ryb. (Relativní! Ve srovnání se střední Evropou

je zde celkový počet druhů téměř poloviční.) Na Pyrenejském

poloostrově žije 26 druhů kaprovitých ryb, které nenajdeme

jinde, z toho 6 druhů jen v Portugalsku s velmi malým are-

álem výskytu a vysokým stupněm ohrožení – zejména kvůli

suchu, znečištění vody a ničení stanovišť [2].

Původně na Pyrenejském poloostrově byla obří jezera.

Po jeho náklonu působením tektonických sil vznikla síť

 řek směřujících na západ. Nejsou vzájemně propojené

 a jejich fauna se dosti liší. Od severu jsou nejvýznamnější

řeky Douro, Mondego, Tejo, Guadiana. (Zdroj: [3])
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Squalius carolitertii, mladý jedinec o délce cca 4 cm. Endemit Pyrenejského poloostrova, na kterého narazíte v řekách

severní a střední části Portugalska. Toto je konkrétně úlovek z řeky Alva v horské obci Sabugueiro, povodí Rio Mondego.

Snímek je z fotonádržky.

Rio Guadiana je jedna z nejpozoruhodnějších a nejkrásnějších portugalských řek. Přitéká ze Španělska a její břehy lemují

připomínky historie, tak jako zde ruiny mostu Ponte da Ajuda (španělsky Puente Ayuda) z roku 1510. V poměrně čisté vodě

lze spatřit porosty rostlin, nejvíce z rodů Egeria, Ceratophyllum a Potamogeton, a různé převážně kaprovité ryby.

V povodí Guadiany najdeme např. vzácnou Anaecypris hispanica nebo z akvaristického pohledu velice zajímavé cichlidy,

halančíky či třeba slizouna Salaria fluviatilis.
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V některých řekách můžeme najít ryby, které sem zavítají

z moře, např. losos, platýs, úhoř, placky nebo také mihule.

V ústí řek Formosa, Sado, Tejo a dalších jsou chráněná území

a při šnorchlování (pravda v ne úplně průzračné vodě) tam

lze zahlédnout třeba mořské koníky. Skutečně prozkoumat

celé Portugalsko by trvalo přinejměnším měsíce! Ale zůstaň-

me raději v ryze sladké vodě.

Nepůvodní druhy ryb

Mezi nepůvodní druhy patří takové „běžné“ ryby, jako

jsou kapr, karas, štika, sumec, candát, pstruh duhový, ouklej,

ale i sumeček americký nebo slunečnice. Některé tyto druhy

se do Portugalska dostaly ze sousedního Španělska (viz říční

síť na předchozí straně), jiné byly vysazeny cíleně. Nejrozší-

řenější je Micropterus salmoides, okounek pstruhový. Jeho

introdukce do České republiky se dlouhodobě nijak výrazně

nedaří, tady ale zdomácněl a k radosti rybářů zaplňuje kde-

jakou vodní nádrž. Vysazen byl v roce 1952 nejen pro potěchu

sportovních rybářů, ale také k redukci invazivních gambusií

(viz dále).

Slunečnice Lepomis gibbosus patří mezi hlavní likvidátory

původní ichtyofauny. Snímek z Mina de São Domingos.

Na stejné lokalitě je hojný i Micropterus salmoides, to jsou

ty štíhlejší „obrysy“ nad slunečnicí. Nepůvodní druhy

na narušených stanovištích (zde umělé jezero s písečnou

pláží pro rekreaci) dominují, takže pěkné scenérie

 a zajímavé ryby musíme hledat jinde.

V Portugalsku můžeme narazit i na tři introdukované

druhy, které jsou pro našince natolik exotické a snad i přímo

„akvarijní“, že si zaslouží zvláštní zmínku:

Australoheros facetus, jejíž původní domovinou je

Uruguay a jih Brazílie. Evropská cichlida, tohle byl v rámci

mé výpravy jednoznačně cílový druh číslo jedna! Výskyt ve

volné přírodě Portugalska byl poprvé prokázán v roce 1943,

pravděpodobným zdrojem jsou akvaristé, ačkoliv lze narazit

i na informace, že vysazení proběhlo úmyslně kvůli boji s ma-

lárií. Od té doby se cichlidy sice relativně pomalu, ale jistě šíří

a najdeme je v povodí řek Guadiana a Sado (někdy se uvádí

také Arade, Tejo, Odelouca). Na některých místech jsou velmi

početné, především na silně narušených stanovištích – pře-

hrady a jejich náhony, zavlažovací kanály, regulované úseky

řek, ale i městské parky (Lisabon: Campo Grande, Barreiro:

Parque da Cidade). Snáší eutrofizované vody, vysoké proslu-

nění a přehřívání, jakož i nízkou teplotu v zimě pod 10 °C.

V povodí Guadiany se později rozšířila také do Španělska.

Je to všežravec, konzumuje značné množství rostlinné stravy

a údajně i loví gambusie.

Gambusia holbrooki, známá živorodka, vysazená ve

Španělsku ve 20. letech minulého století za účelem redukce

komárů jakožto přenašečů malárie. Velice rychle se povodím

Tejo dostala do Portugalska a dnes obývá prakticky všechna

zdejší povodí. Najdeme ji ve velmi pomalu tekoucích či stoja-

tých vodách, hojně zarostlých, s vyšší teplotou a třeba i silným

znečištěním.

Fundulus heteroclitus, halančík. Evropa má své vlast-

ní původní halančíky, tento však pochází ze Severní Ameriky.

Je to druh velice odolný vůči výkyvům salnity a teploty, snáší

vysoké znečištění a naopak nízký obsah kyslíku. Díky své

odolnosti je častým objektem vědeckého zkoumání, v roce

1973 se podíval jako první ryba do vesmíru, kde se postupně

„naučil“ plavat ve stavu beztíže. Do Portugalska se dostal ale

už o 3 roky dříve. Prokazatelně žije ve slaných lagunách Castro

Marim a také v sousedním Španělsku.

Slané laguny Castro Marim. Jsme na nejvýchodnějším okraji

provincie Algarve na dohled od moře, most v pozadí se

klene nad Guadianou a na jejím druhém břehu je Španělsko.
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Kde hledat ryby

Najít v Portugalsku ryby vyžaduje splnění jedné speciální

podmínky. Nejdřív totiž musíme najít vodu. Na tomto místě

chci velmi poděkovat dvěma portugalským přátelům, kteří mi

poskytli cenné informace ohledně výskytu některých druhů:

byli to živorodkář Miguel Andrade a halančíkář Paulo Alves.

Jejich tipy na konkrétní lokality mi připadaly báječné, dokud

mi pár dní před cestou jen tak mimochodem nesdělili, že prá-

vě končí období sucha, takže ty řeky tam vlastně nebudou...

Deset dní bez mráčku, třicetistupňové vedro a všude kolem

vyprahlá krajina, to by přivádělo k zoufalství nejednoho ces-

tovatele. Pokud ale vláčíte výbavu pro podvodní fotografování

a chcete zahlédnout aspoň šupinku, připadáte si na mostě

nad suchým korytem jako naprostý cvok :-).

Mnoho zdejších řek má typický středomořský charakter,

to znamená, že v létě v nich voda neteče. Jak jsem ale byla

upozorněná, voda většinou nezmizí docela. Zachovají se jaké-

si malé tůně, nazývané pêgos (čti peguš). Ty je zapotřebí

hledat někdy dost dlouho, jindy máme štěstí a jsou kousek

od silnice. Jak už jsem zmínila v úvodu článku, v Portugalsku

je hodně mostů, takže neustále míjíte cedule s nápisy Rio X

nebo Ribeira Y... a v naprosté většině případů prostě vodu ne-

zahlédnete, není tam a často to vypadá tak, že tam už netekla

roky (a pravděpodobně opravdu na mnoha místech teče jen

nárazově). Když ale pêgos najdete, tak tam kromě vody bývají

pravidelně i ryby.

Takhle vypadá koryto řek v letních a podzimních měsících.

Pêgos! Tak se mi to přecejen podařilo, najít vodu v úplně

vyschlé krajině. Pod skalami stíněná a zároveň do hloubky

vymletá tůň udrží vodu (a ryby) až do podzimu.

Někdy ale nemusíme vodu hledat jako oázu v poušti. Hor-

ské řeky jsou vodnaté i v létě, čiré a chladivé. Na mnoha tako-

vých tocích dokonce existují tzv. říční pláže, praia fluvial.

Tohle slovní spojení si rozhodně zapamatujte, můžete podle

něj vyhledat spoustu pěkných říček. V plné sezóně se tu kou-

pou lidé, jinak je ale velká šance, že je tu voda čistá a s určitou

pravděpodobností tu můžete pozorovat ryby. Některé praia

fluvial jsou vybetonovaná koryta nebo dokonce přehrady, ale

ty nejoblíbenější jsou skutečně říční a na internetu si můžete

prohlédnout, kam se vyplatí podniknout výpravu: [4, 5, 6].

Praia fluvial Foz d’Égua blízko malebné vesnice Piódão leží

vysoko v horách Serra do Açor. Oblast je poměrně těžko

přístupná, ale za cestu sem to stojí. Zde ještě bez ryb, ale

jen kousek odsud pramení Rio Ceira, viz následující článek.

Rio Alva v nadmořské výšce 1050 m (úpatí Serra da Estrela

– mimochodem překrásné hory). Tady se to rybami hemží!

Na následujících stranách vás pozvu na tři vybraná místa,

která představují tři zcela odlišné biotopy, všechny ale velmi

typické pro Portugalsko.

Zdroje:
[1] www.d-maps.com/carte.php?num_car=5794&lang=en

[2] www.fishatlas.net/atlas.htm

[3] pt.slideshare.net/cidaads/painel-ii-conservao-dos-peixes-de-gua-

doce-portugueses

[4] www.vortexmag.net/as-12-praias-fluviais-mais-bonitas-de-portugal2/

[5] noctulachannel.com/praias-fluviais-bonitas-portugal/

[6] aquapolis.com.pt/praias-fluviais-portugal/

[7] www.cartapiscicola.org/dgf/index.cfm?crm=2
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Rio CeiraRio Ceira
Markéta Rejlková

Prý jedna z nejhezčích portugalských řek. Pramení v ho-

rách Serra do Açor v nadmořské výšce přes 1300 m a mnoha

kaňony a meandry přivádí své vody do Rio Mondego. Já jsem

se do této řeky ponořila ještě na jejím horním toku, přímo

v obci Fajão. Zaujaly mě totiž nápadné porosty řas. Řeka tady

byla viditelně znečištěná z okolních (pravda, dosti řídkých)

obydlí, ale to mě neodradilo a vychutnala jsem si „obyčejnou

řeku“ s velmi početnými zástupci místní ichtyofauny.

Pte. de Fajão a údolí řeky Ceira, které je evropsky chráně-

ným územím. Zelené řasy na dně lákají k prozkoumání! (Zdroj: Google Maps)
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Naprosto zde dominovaly kaprovité ryby – ostatně kromě

několika velkých, ale velmi plachých pstruhů jsem ani jiné

ryby než různé „kapříky“ neviděla. Prostřednictvím Rio Ceira

vám tak alespoň můžu ukázat sladkovodní faunu Portugalska,

tedy tu do značné míry původní. Historicky sem zaplouvaly

některé migrující ryby z Atlantického oceánu, konkrétně úhoř

(Anguilla anguilla) a mihule mořská (Petromyzon marinus).

V posledních letech probíhalo vypouštění larev úhoře do Rio

Ceira a práce na lepším zprůchodnění řeky Mondego.

Z kaprovitých druhů se zde vyskytují endemité Pyrenej-

ského poloostrova Squalius carolitertii, Squalius alburnoides,

Luciobarbus bocagei, Pseudochondrostoma polylepis a ende-

mit Portugalska Achondrostoma oligolepis. Většinu těchto

druhů můžete vidět na fotografiích, i když dospělé vzrostlé

kusy byly velmi plaché a přiblížit jsem se mohla především

k hejnům odrůstajících mláďat.

Squalius alburnoides a pěkné zelené zákoutí.

Pod zatopenými stromy bylo překvapivě mnoho ryb.

Squalius carolitertii a níže Achondrostoma oligolepis.

Pseudochondrostoma polylepis, juvenilní ryba.

Pseudochondrostoma polylepis je požírač řas a detritu.

Těsně u břehu se zdržovala hejna ani ne dvoucentimetrových mláďat obou zástupců rodu Squalius.

           33           



Akvárium, číslo 35 e-akvarium.cz za humny

Ribeira do VascãoRibeira do Vascão
Markéta Rejlková

Tato řeka je zvláštní, taková neportugalská. Když mi Paulo
Alves napsal, že zrovna zde bych měla s jistotou najít  Austra-

loheros facetum, věděla jsem, že se na jejích březích budu
muset nutně zastavit a ještě lépe se ponořit pod hladinu.

Vascão teče východním směrem a většinu svého toku tvoří
hranici provincií Algarve a Alentejo. Od r. 2012 patří jeho část
do sítě mokřadů s mezinárodní ochranou (Ramsar). Jedná
se o vůbec nějdelší (cca 80 km) portugalský tok, který není
přerušený přehradou nebo jinou umělou překážkou. To má
velký význam pro rybí faunu, z ohrožených druhů se zde vy-
skytují např. úhoř (Anguilla anguilla), mihule mořská (Pet-

romyzon marinus) nebo drobná kaprovitá rybka saramugo

(Anaecypris hispanica). Pro její ochranu se v posledních le-
tech podnikají různé kroky, včetně zlepšení průtočnosti, od-
lovu invazních druhů apod. Jak uvidíte na mých fotografiích,
je to sisyfovská práce. Během tří letních měsíců bylo dobro-
volníky z pêgos v korytě Vascão odloveno 4500 jedinců nepů-
vodních druhů. Saramugo je ale nejohroženější rybou Portu-
galska, proto snahu o záchranu není možné vzdát.

Ribeira do Vascão v posledních dnech září 2016. Pršet ještě

nezačalo a voda se drží jen na hlubších místech. Ryb je tu

ale opravdu hodně, i když viditelnost je bohužel horší.

Vascão je přítokem Rio Guadiana – na rozdíl od této velké
řeky, tvořící na části svého toku hranici mezi Portugalskem
a Španělskem, ale Vascão nemá celoroční průtok. Celý region
Guadiany je velmi suchý, ostatně právě velké sezónní výkyvy
a drsné letní podmínky přispěly k vysoké míře endemismu
zdejších ryb. Povodí Guadiany za vidění stojí, je tu i velké
chráněné území – ale pokud si musíme zvolit z celého povodí
jeden přítok, pak Ribeira do Vascão je kandidátem číslo 1.

Zastavím se u názvu ribeira. V Portugalsku (a také v dal-
ších portugalsky hovořících zemích, jako je i akvaristům zaslí-
bená Brazílie) je spousta vody a tudíž spousta názvů pro řeky,
říčky, potoky, strouhy. Ne vždy je lze doslova přeložit. Řeka
je rio – žádný větší tok není. Pro menší řeky se používají ter-
míny ribeira, ribeiro, ribeirão, dále riacho, córrego, arroio

(ale to už jsme u potoka), podle místních podmínek však
může voda téct třeba i jako igarapé nebo corixo. Těch výrazů
je ještě více a ne ve všech zemích se využívají, navíc co je río

v Portugalsku, v Brazílii je sotva riacho :-).

Vascão teče od západu po hranici provincií (šedá přeru-

šovaná čára), Guadiana po hranici států. (Zdroj: Google Maps)
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Na tomto místě jsem pořídila většinu snímků, v hlubší vodě

se už dalo vzhledem k zákalu vody fotit hůře a spíš jsem se

pokaždé lekla, když tam na mě nějaká ryba vybafla :-).

V tak malém množství vody bylo hodně ryb a bezobratlých

– stačilo se chvilku nehýbat a soustředěně sledovat prostor

kolem sebe, a hned se život ukázal. Blízko břehů se u hladiny

zdržovaly gambusie, ale nebylo jich nijak závratné množství.

Držely se v hejnu a byly jako obvykle velice zvědavé. O kus

níže ve vodním sloupci a dále od břehu pak byly velice počet-

né rybky ve velikosti zhruba 3–4 cm. Ač to na první pohled

nebylo zřejmé, šlo o mláďata slunečnic. Další ryba, kterou

jsem zahlédla, také nepatřila k původním obyvatelům Por-

tugalska – cichlida! Kolem kamenů v trochu hlubší vodě jich

plavalo několik, s jedinou výjimkou šlo o dospělé jedince.

A ve vodě hluboké nejméně jeden metr mě zaskočilo setkání

s otevřenou tlamou Micropterus salmoides, dalšího vetřelce.

Je to tu hotová přehlídka nepůvodních druhů!

Naštěstí při trpělivém prohledávání dna jsem narazila i na

další specialitky. Obrovsky mě potěšil jeden z mých cílových

druhů pro tuto cestu, drobný slizoun Salaria fluviatilis. Zřídka

se chová v akváriích, je rozšířený v zemích obklopujících Stře-

dozemní moře, na rozdíl od svých mořských příbuzných je ale

sladkovodní. Tady v Portugalsku je to druh chráněný, proto

jsem neplánovala jeho odchyt, ale moc jsem si přála ho alespoň

pozorovat v přirozeném prostředí.

Víc vám atmosféru vysychajícího pêgos a jeho obyvatele

přiblíží fotografie.

Zástupce rodu Theodoxus. V Portugalsku se vyskytují druhy

fluviatilis (nikoliv však tady na jihu), anatensis, valenti-

nus, elongatus, guadianensis – tento poslední odpovídá

nejen svým jménem, ale i zbarvením.

Atyaephyra desmarestii. Tato sladkovodní krevetka je zde

původním obyvatelem, ze západního Středomoří se

postupně šíří do Střední Evropy.

Na Pyrenejském poloostrově se lze setkat se čtyřmi druhy

sladkovodních hub: Ephydatia fluviatilis, Ephydatia muel-

leri, Heteromeyenia baileyi a Spongilla lacustris. První

zmiňovaný druh je nejhojnější, vyskytuje se jak v tekoucích,

tak i stojatých vodách. Jde pravděpodobně i o exemplář na

snímku, ale určení bez mikroskopu je obtížné. Zelené

zbarvení je způsobeno symbiotickými řasami.

Houby porůstají plochu desítek čtverečních centimetrů.

Gambusia holbrooki. Rybky jsou zvědavé a neváhají vás

okusovat, obstarají přírodní peeling :-).
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Ta nenápadná rybka na dně je sekavec Cobitis paludica,

endemit Pyrenejského poloostrova. V Červené knize je za-

řazen jako zranitelný druh vzhledem k tomu, že navzdory

poměrně velkému areálu rozšíření jeho početnost klesá.

Dorůstá délky kolem 10 cm.

Největším zástupcem původní ichtyofauny, na kterého jsem

tady narazila, byla parma Luciobarbus sclateri. Dorůstá

délky téměř půl metru, tato na snímku měřila asi 25 cm.

Salaria fluviatilis jen zřídka dorůstá přes 10 cm, tady jsem

viděla jen mladé rybky kolem 5 cm. V období tření bývá

samec vybarvený s hřebenem na hlavě. Ač vypadá a chová

se jako hlaváč, patří do čeledi Blenniidae (slizounovití).

Ještě jednou zvědavý slizoun.

Mládě slunečnice pestré Lepomis gibbosus.

A tady už mládě kančíka Australoheros facetus.

Pár A. facetus (druhá ryba vykukuje pod kamenem).
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Australoheros facetus.

Micropterus salmoides. Tyhle ryby měly kolem půl metru a působily nebojácně, ba až výhružně.
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Fontes de EstômbarFontes de Estômbar
Markéta Rejlková

Když vás na plážích Algarve budou unavovat davy turistů

či rozbouřené vlny, využijte rozhodně tohoto „tajného tipu“

na místo, kde se můžete schladit a odpočinout si. Bezpodmí-

nečně si vezměte vybavení na šnorchlování, protože takovou

prapodivnou zelenou oázu uvidíte jen málokde.

Osmnáctihektarový městský park (Parque Municipal das

Fontes) najdete také pod názvem Sítio das Fontes. Fontes

jsou prameny a kvůli nim sem zamíříme. Většina místních

park vyhledává kvůli piknikování, joggingu a jinému aktiv-

nímu odpočinku, ke koupání slouží betonové nádrže napáje-

né vodou z pramenů. Je tu také zrekonstruovaný vodní mlýn

a amfiteátr, konají se zde hudební festivaly a různé oslavy –

předpokládám, že o svátcích a letních víkendech je tu živo,

v horkém pracovním dni na samém konci září tu ale byla jen

hrstka lidí. Příjezd je komplikovaný, tohle místo rozhodně

nepatří k turisticky proslulým, proto se vám bude hodit mapa

a navigace.

Park leží u řeky Arade, nedaleko jejího ústí do moře. Pro

šnorchlování doporučuju malý kanál hned u vstupu do parku,

který vede vodu od pramene k betonové koupací části.

Město Estômbar, které je pramenům nejblíže, leží v oblasti

Lagoa. Je sem ze všech koutů Algarve blízko.

(Zdroj: Google Maps)
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Foceno od pramene – shora vypadá kanál nevábně, ale ne-

chat se odradit povrchním dojmem by byla fatální chyba.

Jděte po stezce dál, je tam pohodlný přístup do vody.

Dokud neponoříte hlavu pod hladinu, nemůžete tušit,

že se jen kousek od vás prohánějí velké ryby! Tento snímek

byl pořízený zhruba 30 m od pramene, kde již začínají

zpevněné stěny, kanál je širší a hlubší a rapidně se zhoršuje

viditelnost. Zato v této části najdeme větší ryby a také je jich

více, takže návštěvu zařasené průzračné tůňky

se šnorchlováním v koupací části zkuste zkombinovat.

Pramenitá voda je studená (hodí se neoprenový oblek –

já měla jen krátký 3 mm a byla mi zima, což mi ale v parném

dni zas tak moc nevadilo), prokysličená (je nutné často otírat

masku a především povrch objektivu či portu, přes který fo-

títe) a slaná. Lituju, že jsem neměla jak změřit teplotu a sali-

nitu, každopádně setkání s rybími obyvateli mi rychle prozra-

dilo, že blízkost moře je tu znát. Ochutnání vody to vzápětí

potvrdilo :-).

Lokalitu charakterizuje velmi čistá voda s perfektní vidi-

telností a efektní přítomnost nejrůznějších řas, zjevně opět

silně ovlivněná salinitou. Řasy vytvářejí fantastickou kulisu,

ale kanál je mělký a u pramene i dost úzký, proto musíme dá-

vat pozor a chumáče řas svým pohybem neodtrhávat. Vzhle-

dem k vysokému prokysličení vody jsou všude droboučké

bublinky, proto mají řasy tendenci okamžitě se vznášet a kazit

nám tak výhled. Proud je ale poměrně silný, takže případné

zvíření menších nečistot nevadí, voda se zase rychle vyčistí.

Živočichové
Bohatě jsou zastoupeni bezobratlí, ale na jejich detailní

zkoumání by bylo zapotřebí mnohem více času. Na fotogra-

fiích toho bohužel mnoho vidět není, ale neunikne vám jistě

početný drobný plž se špičatou ulitkou o délce sotva 5 mm,

Potamopyrgus antipodarum. Tento původem novozé-

landský druh je vysoce invazní a nezadržitelně se šíří nejen

po Evropě. Vyskytuje se i v České republice.

Z ryb byl jednoznačně nejnápadnější cípal Chelon lab-

rosus. Nejdříve se na mě připlulo podívat několik vzrostlých

jedinců – byli plaší, ale zároveň zvědaví. Často vyplouvali

kanálem až nahoru k prameni, nejvíce jich ale bylo ve spod-

ní části, kde bylo mnohem více prostoru a o poznání teplejší

voda. Kromě dospělců o délce skoro 40 cm tam také bylo

mnoho mladých ryb. Zdržovaly se v malých skupinách, jen

ty nejmenší ryby (15–20 cm) krátkodobě tvořily větší hejna.

Cípal je pozoruhodný svou tlamkou, horní pysk je nápadně

velký a opatřený papilami. Mladé ryby se živí planktonem,

dospělci rozsivkami, detritem, bentickými organismy a pře-

devším řasami. Tady jich měly skutečně dostatek a kromě

spásání vláknitých porostů také oškrabávaly kameny. Je to

ryba mořská, která ale běžně zaplouvá do estuárií a řek –

potkáme je tam nejčastěji ze všech druhů cípalů. Vyskytuje

se ve východním Atlantiku od Islandu po Kapverdy a také ve

Středozemním, Černém, Baltském a Severním moři.

Další mořskou rybkou, která často zavítá do pobřežních

mokřadů s kolísající salinitou, je Atherina boyeri, česky

gavún štíhlý. Dorůstá obvykle do 15 cm. Vyskytuje se podél

pobřeží východního Atlantiku a také hojně ve Středozemním

a Černém moři, známe je odtud jako oblíbené grundle. Žijí

ve velkých hejnech – tady se ale potulovala jediná zbloudilá

rybička o délce asi 7 cm. Gavúni se živí malými korýši a jinou

drobnou živou potravou. V portugalských vodách se můžeme

setkat i s dalšími zástupci rodu, odlišit je lze podle detailů

ploutví nebo velikosti oka.

Nepůvodní Gambusia holbrooki se tady zatím masiv-

ně nerozšířila, viděla jsem jen tři desítky jedinců. Rybky byly

malé a plaché, zdržovaly se v těsné blízkosti břehů.

Úhoř Anguilla anguilla může být právě tím důvodem,

proč se tu drobným živorodkám nedaří. Obrovsky mě mrzí,

že jsem žádného úhoře nezachytila na fotografii nebo video,

a že jich tu bylo! Zdržela jsem se ve vodě skoro dvě hodiny

a když už jsem byla úplně promrzlá a chystala se ven, mihnul

se pode mnou tmavý „had“. Začala jsem úhoře hledat a pro-

plulo jich kolem mě postupně šest, jeden dokonce počkal asi

půl metru od mojí ruky, ale prokřehlé prsty už mě nepo-

slouchaly a památku na tohle setkání nemám. Bylo to kolem

17. hodiny, kdy se úhoři začali aktivně přesouvat – vyplouvali

z temných zarostlých zákoutí po stranách kanálu, někdy vol-

nou vodou, jindy při dně pod zeleným kobercem.

Nejen kvůli úhořům bych se sem kdykoliv ráda podívala

znovu. Proč, to bude myslím patrné z fotografií, které nejlépe

vystihnou atmosféru tohoto kouzelného místa.
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Chelon labrosus. Všimněte si tlustého horního pysku a řady papil na jeho spodním okraji – ty jsou velmi dobrým určovacím

znakem, protože cípalové (také z rodů Liza, Oedalechilus, Mugil) jsou si jinak stavbou těla i zbarvením velice podobní.
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Menší ryby do 20 cm se daleko více věnovaly kamenům a houževnatě je probíraly a oškrabovaly tlamkou. Na rybě uprostřed

je vidět zlatá skvrna na skřelích, která bývá občas patrná i u dospělých jedinců. Vyskytuje se ale i u cípalů z rodu Liza.
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Gambusia holbrooki.

Gambusia holbrooki, sameček. Tady se to maličkými plži jen hemží...

Atherina boyeri.
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Na závěr si neodpustím ještě bohatý bonus pro milovníky

zelené barvy a pro ty, které představa jakéhokoliv smítka

nebo snad nedejbože řasy v akváriu děsí :-).
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VII. mezinárodní setkáníVII. mezinárodní setkání

Goodeid Working GroupGoodeid Working Group
Markéta Rejlková

Goodeid Working Group (dále GWG) je pracovní skupina,

sdružující chovatele a milovníky gudejí z celého světa, včetně

několika veřejných institucí – především zoologických zahrad

a akvárií. Cílem organizace je zachovat všechny druhy a for-

my gudejí, a to nejen v chovech, ale také na jejich původních

lokalitách v Mexiku. GWG funguje od roku 2007, a přestože

je vše založeno na dobrovolné bázi, organizačně zdá se šlape

na jedničku a např. informační servis na stránkách GWG [1]

je výborný. Pokud se chcete o GWG i o samotných gudejích

dozvědět více, rozhodně doporučuji návštěvu webu – připrav-

te se ovšem na dlouhé hodiny hltání informací a prohlížení

krásných fotografií. 

Členové GWG jsou především ze západní Evropy, druhá

větev pro Severní Ameriku byla založena v roce 2013 a pořá-

dá své vlastní akce. Evropští členové se jednou za rok schá-

zejí, místo setkání se vždy mění. Letos padla volba na Lisabon.

Setkání je jednodenní, tvoří ho blok přednášek, diskuse

u kulatého stolu na předem zvolená témata a aukce. Oficiál-

ním jazykem je angličtina, ale vzhledem k pestrému národ-

nostnímu složení je hodně slyšet i němčina, francouzština,

španělština a další jazyky. Vzhledem k tomu, že naprostá

většina účastníků si cestu pochopitelně prodlouží a zdrží se

déle, předchází oficiálnímu programu uvítací část a následu-

jící den po setkání jsme ještě společně navštívili akvárium

a oceanárium. Tak jako členství v GWG, tak i účast na setkání

je bezplatná – a dokonce ani nemusíte být členem, pokud vás

zajímají gudeje, jste vítáni.

Naši portugalští hostitelé si zaslouží absolutní pochvalu.

Připravili výborný program a po celou dobu se o nás perfekt-

ně starali. Ale na přátelské atmosféře se stejnou měrou po-

díleli všichni účastníci (těch bylo přes 30 plus při neformál-

ních částech programu i případný doprovod), z nichž napros-

tá většina se už znala, ale nováčky, jako jsem byla třeba i já,

přijali mezi sebe úplně samozřejmě a vstřícně. Asi nemusím

zvlášť zmiňovat, že zde byla řada živorodkářských kapacit,

poznat je osobně bylo zajímavé. Jsou to lidé jako my :-).

VII. mezinárodní setkání GWG bylo zahájeno v podvečer

30. září v centru Lisabonu. Čekala nás procházka městem

s výkladem o historii, především o zničujícím zemětřesení

z roku 1755, které vedlo ke zrodu moderní seismologie. Ale

pak už jsme si všichni společně sedli k večeři a začali deba-

tovat o gudejích a jiných rybách, o Mexiku... a nepřestali jsme

celý víkend. Čtěte dále, poznatky z přednášek považuju za

přínosné i pro akvaristy a milovníky přírody, kteří se o gudeje

nijak zvlášť nezajímají.

Setkání oficiálně zahájil Michael Köck z vídeňského Haus

des Meeres. Pozdrav v jazyce účastníků – poprvé i česky :-)!

První přednášku měl Omar Domínguez Domínguez a jak

už jsem se zmínila v minulém čísle Akvária, informoval nás

o pokroku v reintrodukci Zoogoneticus tequila. V rámci pro-

jektu byla podrobně studována lokalita v Teuchitlánu, resp.

celý komplex vzájemně pospojovaných vodních těles od něko-

lika pramenů až po ústí do přehrady La Vega. Viděli jsme tak

obsáhlou přehlídku zde zjištěných bezobratlých a zároveň se

dozvěděli, jaké potravní zdroje upřednostňují zde žijící druhy

ryb, nejen Zoogoneticus tequila. Významnou složkou potravy

je Hyalella azteca, o které ještě bude řeč. Zajímavé bylo např.

zjištění, že tequila si potravně téměř nekonkuruje s Heteran-

dria bimaculata, což je nepůvodní druh, kterému se zde daří

a bývá považován za možnou překážku reintrodukce tequil.

Nepůvodních druhů je zde mnoho (tvoří 90 % ichtyofau-

ny, celých 60 % Heterandria bimaculata). Jako první se zde

objevila Poecilia mexicana a někteří autoři se domnívali, že

právě ona způsobila vymizení vzácných gudejí. Výzkumem se

však nepotvrdila jakákoliv konkurence. Z živorodek zde ještě

žijí nepůvodní Chapalichthys encaustus, Xiphophorus helleri

a Xiphophorus maculatus. Introdukované druhy jsou už na-

tolik součástí biotopu, že jejich odstranění by bylo příliš ris-

kantní, nicméně odstranit je z ohraničených částí (pramenná

jezírka) možné bude a už se to částečně provádí. Z původních

druhů se zde vyskytují ještě Ameca splendens, Zoogoneticus

purhepechus, Goodea atripinnis a sumec Ictalurus dugesii.

Omar nám dále představil různá data o růstu a plodnosti ži-

vorodých druhů, o zjištěné kvalitě vody na různých místech

a měli jsme tak možnost souhrnně vidět faktory, které vedly

k výběru konkrétního místa pro reintrodukci.
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Velmi zajímavá část přednášky se týkala sociálních aspek-
tů reintrodukce. Univerzita v Morelii velmi intenzivně pracu-
je s veřejností v Teuchitlánu – cílem je, aby místní obyvatelé
byli schopní v budoucnu sami monitorovat jak kvalitu vody,
tak vývoj populace tequil a dalších druhů. Z dotazníkového
šetření vyplývá, že sice téměř 100 % respondentů souhlasilo
s reintrodukcí Zoogoneticus tequila, v roce 2014 však záro-
veň prakticky nikdo ze stejných respondentů neměl o tomto
druhu žádné znalosti. (Daleko více v povědomí místních oby-
vatel je Ameca splendens, znalosti se zvyšují i u Skiffia fran-

cesae, dalším v přírodě vyhynulém endemitu.) Za poslední tři
roky se podařilo prostřednictvím mnoha aktivit už od škol-
ních dětí tyto znalosti zlepšit a už se zaškoluje tým místních
dobrovolných spolupracovníků.

Přípravy na reintrodukci zahrnovaly mimo jiného také pa-
razitologický výzkum. Zdá se, že tento aspekt by neměl činit
problémy, protože výskyt parazitů je zde mírný (25 % ryb
je nakažených vnitřními parazity, průměrně třemi červy – to
nepředstavuje žádný problém). Zajímavý však byl výzkum,
ke kterému docházelo ex situ, u chovu Zoogoneticus tequila,
ze kterého měla být obnovena přírodní populace. Tento chov
čítá 9000 jedinců, jenže u nich je naopak promoření parazity
vysoké, proto je nutná léčba. Při testování optimální dávky
kombinace erythromycinu a tetracyklinu (48 hod. + 48 hod.)
a následné koupeli v metronidazolu se ukázalo, že použití
50% dávky oproti komerčnímu doporučení vedlo ke zničení
100 % parazitů a přežití 100 % ryb, zatímco vyšší i nižší dávky
vedly k horším výsledkům. Z toho si nemůžeme odnést žádné
konkrétní ponaučení, jen vědomí, že léčit ryby podle nějakých
jednoduchých předpisů nelze.

Následovaly přednášky dvou místních akvaristů – Miguel
Andrade shrnul své poznatky o chovu ryb (především gudejí)
pod širým nebem. V Portugalsku mají samozřejmě pro tento
způsob chovu daleko vhodnější podmínky než my, ale ne-
nechte se mýlit – gudeje naopak mohou mít problémy s pře-
hříváním v letních měsících, protože v Mexiku obývají vyšší
polohy. Miguel se letnění ryb (ani on je nechová venku celo-
ročně) věnuje už delší dobu, takže má k dispozici spoustu
experimentálních dat, ale i meteorologické podklady, výsled-
ky sledování úspěšnosti jednotlivých druhů apod.

Goncalo Costa mluvil o svých zkušenostech s chovem živé
potravy – nutno říct, že zkušenosti jsou to dosti bohaté, navíc
Goncalo je i terarista a měl s laboratorním chovem např. dro-
zofil i profesní zkušenosti, takže předkládané informace byly
neokoukané. Poznamenala jsem si tipy k chovu háďátek či
různých větších červů, také nitěnek, patentek, dafnií... Články
o živé potravě slibujeme velmi dlouho, takže tyhle poznatky
si ukládám a určitě je v nějaké rozšířené podobě dostanete
k dispozici v budoucnu. Co ale zmíním už tady, to je Hyalella

azteca. Různonožec, který je významnou složkou potravy
mnoha středoamerických a severoamerických ryb. Jeho chov
jsem před nedávnem zkoušela, ale nedařil se – drobná zví-
řátka připomínají blešivce Gammarus a živí se organickou

hmotou ve formě rostlinných zbytků, detritu apod. Jako zdroj
krmiva se kultury Hyalella azteca využívají s oblibou třeba
mezi halančíkáři, ale pochutnají si i jiné ryby, které vyžadují
živou potravu a nauplie artémie jsou pro ně příliš malé. Jako
bonus se mi povedlo najít jednu domácí akvaristku, která mi
následující den ochotně dovezla násadu (děkuju Maria João!)
– tento pokus už vyšel a drobní korýšci se mi úspěšně množí.

O závěrečnou prezentaci se postaral Nigel Hunter, jeho
prostřednictvím jsme měli možnost nahlédnout trochu na
britskou scénu. Mapoval svou vlastní gudejářskou historii,
setkání s živorodkářskými ikonami, postupné rozšiřování
počtu v Evropě chovaných gudejí, cestu do Mexika, poznání
místní situace... a vlastně v kruhu se vrátil tam, kde Omar
dopoledne začal. Gudeje potřebují pomoc akvaristů, ale není
nic krásnějšího, než je vidět v jejich přirozeném prostředí.
Tam patří – a proto má smysl je chovat, abychom je do me-
xické přírody mohli vrátit.

Program byl poněkud nabitý, o přestávce jsme si prohlédli
krásné prostory hydrografického ústavu, kde se stále pohy-
bují námořníci v uniformách a na stěnách visí prastaré mapy.
Diskuse u kulatého stolu neproběhla, protože jsme opravdu
byli v časovém skluzu; jižanská nátura se nezapřela, ale nikdo
si nestěžoval :-). Vrhli jsme se raději na aukci, která nabízela
přes 60 druhů (některé navíc v různých populacích) nejen gu-
dejí, ale i ostatních živorodek a okrajově i jiné ryby. Aukce
byla zábavná, o naprostou většinu kolekcí byl slušný zájem,
ale ceny zůstaly velmi příznivé. Paradoxně se cena vyšplhala
nejvýš u neživorodky: Notropis amecae jakožto oficiálně vy-
hynulý druh (nejen v přírodě!) vyvolal menší poprask. Kromě
této raritní ryby jsem si domů odvezla ještě Poecilia chica

a Jenynsia onca. Po živé aukci jsme pak šli utišit doznívající
spory :-) na příjemnou večeři.

Účastníci VII. setkání GWG. (Foto: archiv Kees de Jonga)

V roce 2017 se bude setkání GWG konat podstatně blíže

k nám, v polském Płocku. Pokud to snad nebylo z mého líčení

zřejmé, tak tedy jasně: účast zvažte, nabije vás energií a nový-

mi znalostmi!

[1] www.goodeidworkinggroup.com
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Oceanário de LisboaOceanário de Lisboa
Markéta Rejlková

Oceanárium v Lisabonu patří k předním veřejným akvá-

riím v Evropě a neztratí se ani ve světovém měřítku. Nejde

jen o velikost expozice a počet chovaných druhů či jedinců.

Zdejší oceanárium chová některé unikátní druhy, které jen

tak někde vidět nemůžete (např. měsíčníka, papuchalky, moř-

ské vydry...) a má i významné úspěchy v odchovu ryb, paryb

nebo různých bezobratlých. Kromě chovatelského hlediska

je oceanárium mimořádně úspěšné i návštěvnicky. Dodám,

že zcela oprávněně, protože kolekce živočichů je nejen velká

a zajímavá, ale také promyšleně prezentovaná. Není to atrak-

ce cílená na rodiny, spíš se snaží okouzlit a poučit.

Oceanárium bylo otevřeno v roce 1998 u příležitosti svě-

tové výstavy, kdy byl vybudován park a umělá laguna – na ní

na pilotech stojí budova oceanária. V roce 2011 byla přista-

věna budova druhá, sloužící kromě obsluhy návštěvníků (po-

kladny, restaurace, auditorium) k pořádání dočasných výstav.

První taková výstava byla věnovaná mořským želvám a skli-

dila obrovský úspěch, po dobu trvání (7.4.2011–28.8.2014)

ji shlédlo přes dva miliony návštěvníků. Uvidíme, jestli sou-

časná expozice Takashi Amana (viz následující článek) toto

číslo překoná. 

Dodám ještě několik zajímavých čísel: za 18 let fungování

oceanária už ho navštívilo přes 20 milionů lidí. Návštěvnický

rekord padl 17.8.2016, kdy sem přišlo 8909 návštěvníků.

Nepochybně je lepší se při návštěvě vyhnout turistické se-

zóně, abyste si mohli nerušeně vychutnat pohled na akvária.

My jsme tu byli v první říjnovou neděli a ostatní návštěvníci

mě nijak nerušili, dalo se najít klidná místa, fotit a kochat se.

Počet chovaných druhů již přesáhl 500, počet jedinců pak

8000. Uznejte ale, že pro ně mají v Lisabonu místa dost: nej-

větší akvárium má objem 5 milionů litrů, další polovinu

tohoto množství si mezi sebou podělí zhruba třicítka menších

nádrží. Koncepce je jasná: od centrální nádrže jsou akryláto-

vou stěnou odděleny čtyři velké nadstavby: severní Atlantik,

Antarktický oceán, mírné pásmo Pacifiku a korálové útesy

Indického oceánu. Tím vzniká iluze jednoho velkého oceánu.
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Kromě zmiňované centrální nádrže a čtyř různých velkých

přístavků pak expozici doplňují podstatně menší akvária,

která představují různé zajímavosti. Navíc je tu malá výstavka

žab, která je moc pěkně udělaná – tak jako u dočasné výstavy

Florestas Submersas, tak i tady je grafické pojetí všech „nad-

staveb“ (ať už informačních, nebo vizuálních) zcela jedno-

duché, čisté a působivé.

Škoda, že při procházení expozice není více prodáno, jaké

chovatelské úspěchy oceanárium zaznamenalo, které druhy

jsou opravdu raritní a náročné. Na druhou stranu, nadbytek

informací by mohl rušit – takhle se zkrátka jen díváte na

modrou hlubinu, v případě zájmu je možné zjistit identitu

toho či onoho druhu na tabulkách, které jsou ale poměrně

nenápadné a roztroušené u různých pohledových oken, proto

není úplně snadné najít informaci, kterou zrovna hledáte.

Na webu oceanária [1] je možné sledovat chovatelské, výz-

kumné i ochranářské novinky – oceanárium podporuje mno-

hé in-situ aktivity, např. akvaristům známý projekt PIABA

v oblasti Rio Negra, záchranu mořských želv apod., ale anga-

žuje se také v lokálních záležitostech. Portugalsko má pocho-

pitelně ve svých vodách také ohrožené ekosystémy, navíc jsou

Portugalci velcí konzumenti mořských ryb, průměrně jich prý

každý sní 57 kg za rok! V červnu, kdy je sardinková sezóna, se

zde každou vteřinu zkonzumuje 13 těchto rybek. Oceanárium

podporuje udržitelnou konzumaci a lov. Rozhodně ale niko-

mu nerozmlouvá, aby ryby jedl :-).

Vstupné pro dospělé činí při kombinaci stálé a dočasné

expozice a nákupu na místě v přepočtu zhruba 450 korun.

Návštěvu rozhodně doporučuju – a vyhraďte si na ni dostatek

času. Klidně i celý den, pokud vás neděsí představa, že sedíte

a sledujete něco tak fantastického, jako je kus moře.

[1] www.oceanario.pt

Maskot Vasco, opravdu zdařilý.

Budova oceanária. Bójka vpravo vpředu je znovu Vasco :-).

Jedna ze čtyř nadstaveb hlavní nádrže, zde konkrétně

Indický oceán. Umělé korály ale moc dobře nepůsobily,

toto je podle mě nejslabší místo celého oceanária.

Zelená (a průchozí) džungle je naopak milým protipólem.

Úžasná arktida s tučňáky, skutečným ledem a momentálně

i s potápěčem, který měl zrovna v nádrži nějakou práci.

Jedna ze dvou mořských vyder, hravých to zvířátek!
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Tady si připadáte jako uprostřed modré hlubiny.

Měsíčníci Mola mola jsou hvězdami hlavní nádrže. Jsou tu dva, tohle je ten menší drobeček – tento druh může měřit přes

 tři metry a vážit více než dvě tuny! Je to největší kostnatá ryba. Popsal ji už Linné jako Tetraodon mola, je skutečně příbuzná

čtverzubcům. Jak jste jistě nepřehlédli, chybí jí ocasní ploutev, často „leží“ na boku na hladině moře... a také je to náročný

a ojedinělý chovanec veřejných akvárií. V Lisabonu chovali jednoho v letech 2005–2010, chov byl obnoven v roce 2012.
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Paryby v hlavní nádrži dosahují úctyhodných rozměrů,

 ať už jde o různé druhy žraloků, nebo o rejnoky. Na snímku

je jeden z jejich největších zástupců, manta velká (Mobula

mobular). Rozpětí „křídel“ této paryby může u rekordních

jedinců přesahovat 5 m! Vůbec největším rejnokem v této

nádrži je však samice druhu Taeniura grabata. Je tu spolu

se samčím partnerem chována už 16 let a v roce 2015

přivedla na svět 4 mláďata – šlo o evropský prvoodchov.

Fascinující jsou samozřejmě i hejna tuňáků, makrel,

kranasů, chňápalů, solitérní barakudy atd.

Každé z velkých oken nabízí trochu jiný pohled. Doplňuje

ho vcelku nenápadná informační tabule a hlavně pohodlné

sezení v temnotě – je tu klid a můžete si pohled vychutnat.

Spousta lidí ale upřednostňuje sezení na koberci hned před

akváriem, pak vás ta fascinující podívaná pohltí.

Pyskoun Lachnolaimus maximus dorůstá téměř metrové

délky. Žije v západním Atlantiku a jeho početnost ve vodách

např. kolem Floridy klesla jen v tomto století o 60 % vlivem

sportovního harpunování.

Do hlavní nádrže je možné se dívat i skrz „přístavby“, které

jsou ve skutečnosti oddělené akrylátovou stěnou. Působí

ale dojmem, že spolu se žraloky žijí i menší korálové rybky.

Klunatka Aeoliscus strigatus je nezaměnitelná.
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Kanic obrovský Epinephelus lanceolatus je skutečně obrovský. Je to vůbec největší ryba obývající korálové útesy, může vážit

až 300 kg. Žije v Indopacifiku a může být nebezpečný potápěčům, protože své teritorium si bedlivě stráží.

To si takhle jdete kolem akvária a hele, papuchalk :-)! Tady žijí mimo jiné koníci Hippocampus abdominalis.
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Phyllorhiza punctata, krásná puntíkatá medúza.

Řasovník Phyllopteryx taeniolatus žije v australských

vodách. Už se ho podařilo několika institucím odchovat.

Úžasná sbírka bezobratlých obyvatel skalnatého pobřeží.

Aulostomus chinensis ve společnosti perutýna.

Sasanková nádrž s klauny nemůže chybět.

Dvě zajímavosti: velekrab Macrocheira kaempferi je nej-

větším korýšem s rozpětím končetin až 3,6 m, dožívá se více

než 50 let. Nad ním je chiméra Hydrolagus colliei.

Máčka velkoskvrnná Scyliorhinus stellaris je noční tvor.

Netradiční mořské akvárium s Microcanthus strigatus.
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Florestas SubmersasFlorestas Submersas
- ponořené pralesy Takashi Amana- ponořené pralesy Takashi Amana
Markéta Rejlková

„Florestas Submersas by Takashi Amano“, tak zní oficiální

název dočasné výstavy ve speciálních prostorách lisabonské-

ho oceanária. Výstava byla pro veřejnost otevřena 22.4.2015

a za prvních osm měsíců ji shlédlo 588 tisíc návštěvníků.

O pět měsíců později dosáhla návštěvnost jednoho milionu,

čímž se naplnilo očekávání oceanária, že tato výstava unikátní

v celosvětovém měřítku se stane nadmíru úspěšnou. Třetina

návštěvníků byla z Portugalska, necelých 700 tisíc turistů sem

zavítalo z jedné ze 180 zemí světa. Čím výstava tak přitahuje?

V řeči čísel: 160 000 l je objem akvária. 40 m je jeho dél-

ka, nádrž je dvakrát zalomená do tvaru U. 2,5 m je jeho šířka.

46 počet rostlinných druhů, 40 počet druhů ryb. 4 tuny písku,

25 tun vulkanického kamene z Azor a 78 kmenů stromů ze

Skotska a Malajsie, tolik materiálu bylo použito při pečlivém

budování layoutu. Čísla ale nevysvětlují, proč tato výstava –

vlastně jediné akvárium – přitahuje tolik pozornosti. Je to

největší nádrž vytvořená Takashi Amanem. Dokonalý příklad

moderního akvária v „nature“ stylu. Ani smítko, ani vlákno

řasy, efektní nasvícení i barevné kombinace rostlin. To vše

doprovázené třináctiminutovou skladbou Floresta Submersa,

jejímž autorem je portugalský muzikant Rodrigo Leão. V pří-

jemném prostorném sále se můžete posadit a při pohledu na

obří akvárium meditovat a obdivovat tu velkolepost. Mezi

běžným akváriem a touto meganádrží je prostě diametrální

rozdíl, určitému ohromení se neubrání nikdo.

Musím pochválit doplňkové expozice, přibližující zvuky

pralesa a jeho obyvatele, nebo interakci lidí s pralesem. Velmi

nevtíravě zakomponované prvky zapadají do edukačního zá-

měru celého oceanária: dojímat, bavit a vzdělávat.

Než dám prostor fotografiím, protože tady už není mnoho

co psát, dovolím si krátké osobní zhodnocení této výstavy.

Je jedním slovem ohromující. I pro neakvaristy je to podle mě

velký zážitek. Sice je akvárium téměř bez ryb, ale různobarev-

né kompozice rostlin a velkorysý prostor působí efektně. Pro

mě osobně je to příliš „sterilní“ akvárium, neevokuje atmo-

sféru zatopeného pralesa ani kousku přírody. Ale je to zahrad-

ničení par excellence, umělecké dílo – nutno vidět! 

Výstava je časově omezená, očekává se 1,5 milionu návštěv-

níků za 30 měsíců – potom výstava skončí. Nepropásněte to,

další takové akvárium už Takashi Amano nikdy nevytvoří.
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Už z dálky nás při příchodu k budovám oceanária vítá

upozornění na dočasnou výstavu.

Také v obchodě se suvenýry je poznat, že Florestas

Submersas je projekt, který oceanárium staví vysoko

 a dává mu hodně prostoru. Je libo hrnek, tričko, CD...?

Veškeré prvky výstavy mají jednotný grafický styl.

U vstupu do sálu nemůže chybět velká podsvícená tabule

 s připomenutím autora akvária, Takashi Amana. Dopro-

vodný text hlásá: Takashi Amano byl fotografem přírody,

který cestoval do pralesů celého světa, aby zachytil

harmonii nedotčených krajin. Stal se mezinárodním

expertem ve sladkovodní akvaristice prostřednictvím své

tvorby rostlinných akvárií, nazývaných „nature akvária“.

Jeho výjimečné umění napodobuje přírodu spojením

japonských zahradních technik s konceptem wabi sabi,

který oslavuje souhru krásy s jednoduchostí

 a nedokonalostí. Takasho Amano věřil, že když přírodě

věnujeme pozornost, dokážeme lépe pochopit náš svět

 a naučit se ho chránit.

           55           



Akvárium, číslo 35 e-akvarium.cz reportáže

Část prostoru uvnitř pomyslného písmene U je věnována doplňkovým expozicím. Krásně začleněným, malým a zajímavým.

Přehlídka materiálů, které lidé z pralesa získávají často bez

ohledu na budoucnost. A jednoduchá výzva: informujte se.

Ryby jsou představené jednoduše, bez zbytečného zatěžo-

vání textem. Skleněné „bubliny“ jsou velmi efektní a lákají

zejména děti k dotyku. Vnímání všemi smysly? Paráda!

Tady si můžete nasadit sluchátka, střídavě se rozsvěcí

obrázky obyvatel pralesa a do uší vám zní autentické zvuky.

Kromě možnosti usadit se pohodlně přímo před akváriem

na jedinou velkou sedačku si lze v klidu posedět uprostřed

na vyvýšených stupíncích.
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Pro nás akvaristy, kteří známe a uznáváme osobnost Takashi Amana, je zážitek samozřejmě umocněný tím, že právě on tohle

obří akvárium stvořil. Abych ještě podtrhla ten dojem velkoleposti, přiložím ukázku z galerie zpravodajského serveru RTP [1],

kde je zachycen průběh výstavby akvária.

[1] www.rtp.pt/noticias/galeria/pais/montagem-da-exposicao-florestas-submersas-de-takashi-amano_821634

(Foto: Pedro A. Pina, Oceanário de Lisboa [1])

(Foto: Pedro A. Pina, Oceanário de Lisboa [1])
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(Foto: Pedro A. Pina, Oceanário de Lisboa [1])

(Foto: Pedro A. Pina, Oceanário de Lisboa [1])
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Aquário Vasco da GamaAquário Vasco da Gama
Markéta Rejlková

Lisabon má kromě zoologické zahrady a oceanária ještě

další veřejné akvárium, kam se samozřejmě také podíváme.

Tohle je trochu specifické, jedním slovem letité. Ale je velké

a návštěvy litovat nebudete.

Akvárium založil král D. Carlos I už v roce 1898. Tento

král, který byl velkým milovníkem přírody a moře obzvlášť,

bývá považován za otce portugalské oceánografie. Během

svých výprav nashromáždil množství nejen zoologického ma-

teriálu, který je vystavený v muzeu v druhém patře budovy.

Pokud vás zajímá oceán, lodě, historie, pak si v muzeu jistě

přijdete na své. Celá budova je dodnes pod správou námoř-

nictva, to znamená, že lístky vám prodá velmi zdvořilý chla-

pík v bílo-modré uniformě. Jak nezvyklé a milé!

Pokud zůstaneme v přízemí, čeká nás několik propoje-

ných sálů s živými exponáty. K vidění je toho hodně, údajně

přes 300 druhů a 4000 jedinců. Není to ohromující expozice

jako v oceanáriu, ale velikost tady nahrazuje blízkost. Je zde

daleko více místa pro drobné organismy, víc se toho můžeme

dozvědět o portugalském pobřeží i o jeho sladkých vodách.

Naopak ty části, kde se akvárium snaží ukázat něco „velkého“,

dojem vyloženě kazí. Evidentně jde o dědictví dávných let,

kdy se zřejmě nikdo nepozastavoval nad prostorovými a jiný-

mi nároky zvířat. Vidět samotného lachtana v takovém ma-

lém prostoru... nebylo to myslím nedostatkem světla a čer-

stvého vzduchu, že jsem pocítila úzkost a smutek. Podle všeho

byli lachtani před pár lety ještě dva. A jak jsem se nyní dočet-

la na stránkách akvária [1], tato poslední samička Olívia už na

konci loňského roku také uhynula. Žila zde 26 let a akvárium

nyní hledá alternativní řešení – předpokládám, že již v chovu

lachtanů pokračovat nebudou.

Některé prostory akvária si říkají o rekonstrukci, samotné

nádrže by pak potřebovaly lepší osvětlení. Celá expozice pů-

sobí trochu ponuře, přitom vystavované ryby jsou hodně zají-

mavé a většinou se jedná o vzrostlé jedince ve výborné kon-

dici. Fotoreport není dostatečný, aby vám předvedl to nejhez-

čí, protože se zde skutečně velmi špatně fotilo.

Pro úplnost dodám, že ve srovnání s oceanáriem je vstup-

né asi třetinové (5 EUR). Návštěvnost je však méně než dese-

tinová (cca 70 tisíc návštěvníků ročně) a zřetelně klesá. Pokud

se ale chcete podívat na roztodivné organismy zblízka a neru-

šeně, tak tady je to správné místo. Akvárií by mělo být asi 90

– nepočítala jsem je, ale je opravdu na co koukat.

[1] http://ccm.marinha.pt/pt/aquariovgama

Budova akvária, u vstupu jsou námořníci.

V zahradě akvária je spousta velkých krásných koi kaprů.

Vnitřní bazén pro lachtany. Krmení přitáhlo pozornost

několika rodin – víc návštěvníklů snad ani v celém akváriu

nebylo, nepočítám-li naši gudejářskou výpravu. Expozice

lachtanů kdysi mohla být chloubou, dnes v moderním

pojetí chovu zvířat neobstojí.
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Kareta obecná Caretta caretta ve vnitřním „jezírku“.

Plod lachtana získaný po úhynu samice v roce 1976.

Centrální sál s nádrží pro karety.

Jedna část expozice, akvárií je tu opravdu hodně.

Od centrálního sálu vybíhá několik chodeb s nádržemi. Ty mořské jsou v převaze a také jsou z mého pohledu zajímavější.
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Nechybí ukázka afrických jezer...

... africké perlovky...

… nebo klasické „amazonské“ akvárium, vůbec ne biotopní.

Nádrž pro stříkouny byla příliš malá a bez nápadu.

Prostorná nádrž pro rozmanité kaprovité ryby.

Moc pěkná sbírka korálů.

Rournatci na to možná nevypadají, ale jsou to mnohoště-

tinatí červi. Sabella spallanzanii je původní ve východním

Atlantiku včetně Středozemního moře, ale dostala se

 i do vod Austrálie a Nového Zélandu, kde je invazivní.

Hlaváč černý Gobius niger vplouvá i do sladkých vod.

Malý slizoun Lipophrys pholis obývá příbojovou zónu.

Ukázka pobřežních vod byla plná různých forem života.
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Ukázka kaprovitých portugalských druhů.

Australoheros facetus, už stálý obyvatel Portugalska.

Barbus bocagei s třecí vyrážkou. To je nádhera!

Slizoun Salaria pavo, sameček mimo dobu tření.

Pyskoun Symphodus melops má proměnlivé zbarvení.

Je tu k vidění i docela velká kolekce obojživelníků.

Jeseter sibiřský Acipenser baerii pohlavně dospívá až v 10–20 letech, což přispívá k jeho ohrožení.
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Velký a krásný pomec Pomacanthus paru ze západního Pacifiku se živí primárně houbami.

Tady dominuje slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), sasanky, svijonožci a další přisedlí tvorové...

           66           



Akvárium, číslo 35 e-akvarium.cz reportáže

Vajíčka máčky, uvnitř jsou vidět vyvíjející se embrya. Malí žralůčci se líhnou po 5–10 měsících a měří 10 cm.

Parádní Caulastrea sp. Tato nízko umístěná otevřená nádrž umožňovala blízký pohled, ale na korály není radno sahat ;-)!
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Estação Litoral da AgudaEstação Litoral da Aguda
Markéta Rejlková

Tohle akvárium je malé a pokud se sem vypraví nezainte-

resovaná rodina dovolenkářů, aby se ukryli před deštěm,

budou s prohlídkou nejpozději za čtvrt hodiny hotoví. Jestli

se sem ale vydáte cílěně jakožo obdivovatelé ryb a mořského

života vůbec, budete nadšení! Moc návštěvníků sem nezavítá

– my jsme přijeli hodinu před zavírací dobou, navíc v pondělí,

a kromě jedné rodiny (taktéž nadšené!) tu nebyl vůbec nikdo.

Další bonus byl, že takto pozdě probíhalo krmení, takže např.

chobotnice byla nesmírně akční :-).

Ale pěkně od začátku – toto akvárium (nebo „pobřežní

stanici“) najdeme na okraji pláže Aguda ve městě Vila Nova

de Gaia, resp. v jeho části Arcozelo. Z centra Porta je to sotva

15 km. Akvárium bylo otevřeno v roce 1999, je zaměřené na

představení místní fauny. Kromě živých exponátů je zde i mu-

zeum rybářství, stanice je aktivní i v publikační a vzdělávací

činnosti. Nás ale nejvíce zajímají akvária: 15 nádrží má objem

mezi 1200 a 6700 l. Něco málo prostoru je věnováno i sladko-

vodní fauně, a to jak endemitním kaprovitým rybám a pstru-

hům, tak i nepůvodním gambusiím. Většina nádrží je však

mořských a jsou plné života. To se nám tady hodně líbilo –

ryby a další tvorové vypadali velice dobře, byly to velcí zdraví

jedinci a akvária byla zarybněná tak akorát: početná hejna

ryb a naopak dostatek prostoru pro velké solitérní druhy.

Chovaných druhů je více než 60, jedinců přes 1000.

Nedočkáme se samozřejmě barevných korálových útesů ani

impozantních žraloků, jako jinde. Zato nádrže působí velmi

přirozeně a dalo by se do nich hledět celé hodiny.

[1] www.fundacao-ela.pt 

Moderní budova akvária se nachází v klidné rezidenční

čtvrti. Nahoře je muzeum, z boku pak bar/kavárna.

Poloha hned u pláže je fantastická, navíc jsou tu rybí res-

taurace a kavárny, tohle je celkově velmi příjemné místo!

Připadáte si tu jako v galerii plné krásných obrazů. Je snadné zjistit jméno konkrétního tvora nebo nějakou zajímavost

 o něm, ale stejně tak dobře se můžete jen dívat – zblízka či z odstupu, pořád vás živé obrazy budou fascinovat. Nutno

také podotknout, že všechna akvária byla ve výborném stavu, skla vcelku čistá, nikde žádný rušivý problém. Klobouk dolů!
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U vstupu zvědavce láká nahlédnutí do zázemí filtrovny a karantény. Uprostřed „galerie“ je pak možné se pohodlně posadit.

Tato dlouhá nádrž byla plná pohybu. Bylo zde několik druhů ryb, nejpočetnější jsou mladí morčáci Dicentrarchus labrax.

Společnost jim dělala spousta bezobratlých, především sasanky. (Sklo je rovné, některé snímky jsem fotila rybím okem.)
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Trisopterus luscus, velmi pěkný (ale ne už tak komerčními lovci oblíbený) druh tresky.

Diplodus cervinus je polygamní protogynní hermafrodit – menší část samic se časem změní ve funkční samce.
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Sparus auratus, mořan zlatý nebo také pražma. Hojná, velká, chutná a také krásná ryba.

Muraena helena s délkou až 1,5 m může člověka nebezpečně kousnout. Dole je máčka skvrnitá, Scyliorhinus canicula.
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Chobotnice Octopus vulgaris může vážit až 10 kg.

Balistes capriscus je prý chutný a lovený v celém Atlantiku.

Očnatec Sarpa salpa se ve Středozemí jí, po jeho požití už

ale byly zaznamenány případy nepříjemných halucinací!

Kněžík Coris julis se živí měkkýši a korýši.

Morčák nebo také mořský vlk, Dicentrarchus labrax.

Langusta Palinurus elephas. Tato měřila skoro půl metru.

Scorpaena notata je stejně jako jiné ropušnice jedovatá.

Tady dominuje Diplodus annularis.
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Monokultura Gambusia affinis.

Kapři a parmy.

Salmo trutta trutta, mořská forma pstruha.

Drobné ostroretky Achondrostoma arcasii a A. oligolepis.

Pseudochondrostoma duriense.
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Pôsobenie slovenských chovateľov gupiekPôsobenie slovenských chovateľov gupiek
v 39. ročníku Majstrovstiev Európyv 39. ročníku Majstrovstiev Európy
Maran Stieranka

Majstrovstvá Európy chovateľov gupiek sa uskutočňujú
od roku 1978. V roku 2008 sa pôvodná súťaž, kde súťažné
kolekcie tvorili 3 samce (tzv. Guppy-triá), rozšírila aj o súťaž,
kde súťažné kolekcie tvoria samček so samičkou (tzv. Guppy-
páry). V roku 2009 došlo k ďalšej zmene. Pôvodné súťaže
Guppy-triá a Guppy-páry, v ktorých súťažili všetky tvarové
štandardy spoločne, bola rozdelená na tri súťažné kategórie.
Na kategóriu dlhoplutvých štandardov, kategóriu mečíkatých
štandardov a kategóriu krátkoplutvých štandardov. 

Seriál ME gupiek v súťažiach Guppy-triá ako aj v súťa-
žiach Guppy-páry tvorí maximálne sedem súťažných kôl. Do
konečných výsledkov sú započítavané max. štyri najlepšie
výsledky každého chovateľa v rovnakej kategórii. 

Organizátorom ME je Medzinárodný správny výbor vrcho-
lového chovu gupiek (International Kuratorium Guppy Hoch-
zucht). IKGH aktuálne združuje 30 organizácií chovateľov
gupiek z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Číny, Taiwanu, Dán-
ska, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Talianska, Holandska,
Poľska, Švédska, Slovenska, Turecka a Anglicka. Sú tomu už
dva roky, čo sa z európskej mapy gupkárov vytratili chovatelia
z Českej republiky. V minulosti až štyri kluby reprezentova-
li českých chovateľov gupiek v súťažiach ME. Z nich vzišli
majstri Európy L. Kot, V. Štafl, V. Sládek a V. Protiva, či ďal-
ší zo stupňov víťazov ako K. Pšenčík, J. Felt a I. Krouský.
Chceme veriť, že českí chovatelia sa opäť čoskoro navrátia
medzi európskych súťažiacich.

V roku 2016 sa uskutočnil už 39. ročník ME chovateľov
gupiek. Pozostával zo seriálu 7 súťažných výstav Guppy-páry
a z 5 súťažných výstav Guppy-triá. Z celkového počtu 30 or-
ganizácií IKGH z 15 štátov sa v uplynulej súťažnej sezóne
prezentovali chovatelia z 19 organizácií. Absentovali chovate-
lia z Bulharska, Číny, Taiwanu, Holandska, Švédska a Turec-
ka. Aká bola skončená súťažná sezóna 2016 z pohľadu sloven-
ských chovateľov gupiek?

Prvou európskou konfrontáciou zimného chovateľského
snaženia v súťažnej sezóne 2016 bolo 1. kolo ME Guppy-
párov. To zorganizovali poľskí akvaristi z organizácie PTAT.
V južnom Poľsku v Sliezskom vojvodstve v meste Bielsko-
Biała sa v dňoch 21.–23. apríla 2016 zišla konkurencia 178
kolekcií od 66 chovateľov. Za povšimnutie stojí, že v súťaži
malo zastúpenie všetkých 12 tvarových štandardov. Slovenský
zväz chovateľov (SZCH) reprezentovalo 38 kolekcií od 16 cho-
vateľov. Medzinárodnú porotu posudzovateľov tvorili nemec-
kí chovatelia K. Pröhl a G. Kaden, rakúsky chovateľ P. Eder,
poľský chovateľ B. Miciński a Slovensko zastupoval v porote
L. Jakubec. Ďalší slovenský chovateľ Ľ. Šmiga pôsobil pri
súťaži ako medzinárodný pozorovateľ.

Druhým kolom pokračoval seriál ME Guppy-páry vo viac

ako 70-tisícovom belgickom meste Hasselt. Súťažného kola

sa koncom prvej májovej dekády zúčastnilo spolu 176 kolekcií

od 61 chovateľov. 27 slovenských kolekcií od 14 chovateľov

malo do Belgicka relatívne komplikovanú dopravu. Po ich sú-

stredení v Banskej Bystrici a v Žiline boli osobným autom

dopravené do Bielsko-Białej v Poľsku, odkiaľ ich poľskí kole-

govia po predchádzajúcom dohovore spolu aj so svojimi ko-

lekciami dopravili osobným autom do Belgicka. Všetky sú-

ťažné kolekcie posúdila jury medzinárodných posudzovateľov

zložená z anglického posudzovateľa S. Elliotta, talianskeho

P. Bragagnola, poľského M. Marcinkiewicza a nemeckých po-

sudzovateľov R. Locha a R. Wolffa. 

Nie len slovenskí chovatelia gupiek, ale aj slovenskí

akvaristi v širšom slova zmysle zažili svoj sviatok v dňoch

27.–29. mája 2016. To v žilinskom shopping centre Mirage

členovia tamojšej akvaristickej organizácie SZCH Akvafit

zorganizovali 3. súťažné kolo ME Guppy-párov. Konkurenciu

tvorilo spolu 184 kolekcií od 68 chovateľov. Slovenské farby

hájilo spolu 40 súťažných kolekcií od 23 chovateľov. Medzi-

národnú porotu tvorili P. Eder z Rakúska, H. Magoschitz

z Nemecka, E. Vanvoorden z Belgicka, C. Salogni z Talianska

a Ľ. Šmiga zo Slovenska. 

Sprievodné akcie 3. kola tvorili medzinárodná súťažná

výstava živorodých rýb Xipho-Molly, medzinárodná súťažná

výstava bojovníc Betta splendens, výstava veľkoformátových

fotografií „Mikrosvet ticha“, ako aj 1. jednodňová výstava

morčiat v Žiline.

Preberanie kolekcií pred súťažou v Žiline.
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Francúzska obec Étréchy v departmente Essonne v regi-
óne Île-de-France s približne 6500 obyvateľmi sa nachádza
cca 50 km južne od Paríža. Táto obec hostila v dňoch 9.-10.
júla 2016 4. kolo ME Guppy-páry. Organizátorom bol klub
Les Éleveurs de Guppys de Sélection (EGS). Vzájomne bolo
konfrontované spolu 183 kolekcií od 59 chovateľov. Konečný
rezultát bodových hodnotení bol v kompetencii poroty medzi-
národných posudzovateľov R. Wolfa z Nemecka, T. Smitha
z Anglicka, P. Bragnagola z Talianska, J. Ambrozkiewicza
z Poľska a F. Liberge z Francúzska. Doprava 9 kolekcií od
5 slovenských chovateľov vyžadovala relatívne náročnú orga-
nizačnú prípravu. Viac ako 1900 km presun začali 3 slovenské
kolekcie v Banskej Bystrici. Po 60 km ceste autom sa k nim
v Martine pridali ďalšie 2 kolekcie. Po ďalších 30 km sa v Ži-
line 4 kolekciami skompletizoval ich celkový počet na 9.
Zo Žiliny pokračoval autom 100 km presun do Bielska-Białej
v Poľsku. Tu ich prevzali „guppy kolegovia“ z poľskej organi-
zácie PTAT a spolu so svojimi kolekciami ich autom dopravili
ďalších 130 km do Krakova. V Krakove prevzal slovenské
a poľské kolekcie z PTAT člen ďalšej poľskej organizácie KPR
J. Ambrozkiewicz a spolu s kolekciami členov KPR absolvoval
cca 1600 km trasu vlakom do miesta konania súťaže.

Drážďany s viac ako 100 tis. obyvateľmi sú hlavné a dru-
hé najväčšie mesto v nemeckej spolkovej krajine Sasko. Viac
ako 800-ročné Drážďany v polovici augusta privítali účast-
níkov 5. súťažného kola ME Guppy-páry. Spolu 58 chovateľov
tu súťažilo so svojimi 170 kolekciami. Jury posudzovateľov
tvorili nemeckí posudzovatelia G. Kaden a R. Loch, P. Eder
z Rakúska, E. Vanvoorden z Belgicka a B. Miciński z Poľska.
O dopravu 28 kolekcií 10 slovenských chovateľov sa postaral
slovenský posudzovateľ I. Vyslúžil, ktorý posudzoval živorodé
rybky druhov Xipho-Molly pri súťaži, ktorá prebiehala para-
lelne so súťažným kolom guppy párov.

Posudzovatelia pri práci v Drážďanoch. (Foto: E. Cywińska)

Płock je mesto v Poľsku približne 100 km severozápadne
od Varšavy. Žije tu viac ako 120 tisíc obyvateľov a je jedným
z najstarších miest Poľska. Tamojšia pekná zoologická záhra-
da bola začiatkom septembra miestom konania 6. kola ME
Guppy-párov. Zišla sa neobyčajná konkurencia 211 súťažných

kolekcií od 71 chovateľov. Ako posudzovatelia pracovali
R. Hartwig a K. Pröhl z Nemecka, K. Synowski z Poľska,
A. Lyksgard z Dánska a M. Vetrák zo Slovenska. Slovenský
posudzovateľ J. Budai pôsobil ako medzinárodný pozorovateľ
a skúšobne posudzoval aj poľský adept T. Czyź. Slabší deň
zaznamenala jury posudzovateľov, keď okrem viacerých po-
chybení pri kodifikácii kolekcií diskvalifikovali spolu aj 11 ko-
lekcií najmä pre farebnú nezhodu v základných farbách bez
ich podrobnejšieho posúdenia pri pohľade zhora. 

Vchod do herpetária v ZOO Płock, v ktorom boli

inštalované súťažné akváriá.

Časť súťažných akvárií v Płocku.

Víťaz výstavy v Płocku M. Vetrák pri preberaní ocenení.

(Foto: E. Cywińska)
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Kettering, viac ako osemdesiattisícové mesto, sa nachád-

za v anglickom Northamptonshire, približne 130 km severne

od Londýna. Mesto Kettering už viac krát v minulosti hostilo

účastníkov súťažného kola ME Guppy-páry. Tentokrát to bolo

posledné, siedme kolo v dňoch 7. až 9. októbra. Napriek

tomu, že počasie v tomto ročnom období už nepraje optimál-

nej klíme na dopravu súťažných kolekcií, v Anglicku sa ich

sústredilo spolu 151. Niektoré kolekcie však neboli posúdené,

niektoré boli diskvalifikované. V konečnom dôsledku bolo po-

súdené spolu 138 kolekcií od 47 súťažiacich. Trinásť kolekcií

od 4 slovenských chovateľov do Anglicka letecky dopravil

Ján Budai. Zároveň vypomohol aj s dopravou časti poľských

kolekcií z  PTAT.

Súťažné akváriá v Ketteringu. (Foto: A. Budaiová)

Pri stručnom zhodnotení celého súťažného ročníka ME

Guppy-páry po poslednom kole by bolo potrebné povedať

minimálne toto. V kategórii dlhoplutvých štandardov súťažilo

spolu 79 chovateľov. Titul majstra Európy získal poľský

chovateľ Bogusław Miciński z organizácie PTAT s celkovým

ziskom 511,00 bodov. Prvým vicemajstrom Európy sa stal Ján

Budaj zo SZCH so ziskom 508,67 bodov a ako druhý

vicemajster Európy skončil Torsten Rickert z nemeckej

organizácie CAGD. V kategórii mečíkatých štandardov

súťažilo spolu 64 chovateľov. Majstrom Európy sa stal poľský

chovateľ Krzysztof Kujawa z organizácie MOL so ziskom

495,33 bodov. Na druhom mieste skončil Cristian Salogni

z talianskej organizácie GGC so ziskom 492,67 bodov a tretie

miesto obsadil rakúsky chovateľ Michael Milde z organizácie

ÖGG, ktorý získal 490,00 bodov. V kategórii krátkoplutvých

štandardov súťažilo 58 chovateľov. Za súhrnných 502,67 b.

titul majstra Európy patril Torstenovi Rickertovi z nemeckej

organizácie CAGD. Druhý poľský chovateľ Krzysztof Kujawa

z organizácie MOL získal 594,67 bodov a tretí skončil poľ-

ský chovateľ Janusz Oziomek z organizácie PTAT so ziskom

493,33 bodov.

Súťažný ročník 2016 z pohľadu slovenských chovateľov

patril k jedným z najúspešnejších. Len v troch zo siedmych

súťažných kôl (vo francúzskom Étréchy, nemeckých Dráž-

ďanoch a anglickom Ketteringu) slovenskí chovatelia výrazne

nebodovali. Už prvé kolo v Poľsku v Bielsku-Białej mimo-

riadne prialo slovenským chovateľom. V tvarovom štandarde

„Dvojitý mečík“ a zároveň aj v mečíkatých štandardoch zvíťa-

zil Milan Vetrák z B. Bystrice. V štandarde „Kruhovitý“ a

zároveň aj v krátkoplutvých štandardoch zvíťazil žilinský

chovateľ Ladislav Korchan. V tvarovom štandarde „Vejáro-

vitý“ a „Závojovitý“ zvíťazil Ľubomír Šmiga z Medzilaboriec.

V tvarovom štandarde „Deltovitý“ a zároveň aj v dlhoplut-

vých štandardoch zvíťazil Marian Stieranka z B. Bystrice,

ktorý sa stal týmto umiestnením aj absolútnym víťazom kola.

V belgickom meste Hasselt v tvarovom štandarde „Deltovitý“

a zároveň aj v dlhoplutvých štandardoch zvíťazil žilinský

chovateľ Ján Budai, ktorý sa stal týmto umiestnením aj ab-

solútnym víťazom belgického kola. V slovenskom kole v Žiline

v tvarovom štandarde „Dvojitý mečík“ zvíťazil žilinský cho-

vateľ František Kováčik. Banskobystrický chovateľ Milan

Vetrák zvíťazil v tvarovom štandarde „Deltovitý“ a zároveň aj

v dlhoplutvých štandardoch. V poľskom Płocku v tvarovom

štandarde „Lopatkovitý“ zvíťazil Ľubomír Hagara z B. Bystri-

ce. Milanovi Vetrákovi sa darilo aj v tomto kole, keď zvíťazil

v tvarovom štandarde „Deltovitý“ a zároveň aj v dlhoplutvých

štandardoch. Týmto výsledkom sa stal aj absolútnym víťazom

tohto kola. 

Úspešné umiestnenia slovenských chovateľov v jednotli-
vých súťažných kolách sa premietli aj do konečných výsled-
kov ME. V súťažnej kategórii „Dlhoplutvých štandardov“ sa
1. vicemajstrom Európy stal Ján Budai (Žilina). V prvej
pätnástke sa ešte umiestnili 6. Marian Stieranka (B. Bystrica),
9. zhodne Boris Burger (Martin) a Milan Vetrák (B. Bystrica).
V súťažnej kategórii „Mečíkatých" štandardov v prvej pätnást-
ke skončili 4. František Kováčik (Žilina), 11. Ľubomír Šmiga
(Medzilaborce), 13. Ján Budai (Žilina) a 15. Milan Vetrák
(B. Bystrica).  V súťažnej kategórii krátkoplutvých štandar-
dov v prvej pätnástke skončil 10. Ladislav Korchan (Žilina),
12. Ľubomír Šmiga (Medzilaborce) a 14. Marian Stieranka
(B. Bystrica).

Seriál ME Guppy-triá v súťažnej sezóne 2016 rozbehli
talianski akvaristi z organizácie Gruppo Guizzi di Colore
(GGC) v provincii Varese v poldruhatisícovej severotalianskej
obci Ranco koncom prvej polovice mája. Prvého súťažného
kola sa v Ranco zúčastnilo 116 kolekcií od 42 chovateľov.
S dopravou 9 slovenských kolekcií od 4 chovateľov vypomohli
rakúski kolegovia. Súťažné kolekcie posúdila jury v zložení
Peter Eder z Rakúska, Cristian Salogni z Talianska, Tina
Smith z Anglicka a Ralf Loch s Hermannom Magoschitzom
z Nemecka.

V dňoch 18. až 19. júna 2016 bola rakúska organizácia

Österreichische Guppy-Gesellschaft poverená zorganizovať

2. kolo ME Guppy-triá 2016. Vo Viedni súťažilo spolu 173

kolekcií v 12 súťažných tvarových štandardoch od 43 chova-

teľov. Pracoval tu päťčlenný kolektív medzinárodných posud-

zovateľov v zložení: Walter Schuster z Rakúska, Ralf Loch a

René Wolf z Nemecka, Tomasz Walczak z Poľska a Marian

Stieranka zo Slovenska. Ako medzinárodný pozorovateľ

pôsobil Ľubomír Šmiga zastupujúci SZCH. Tak ako aj vždy

v minulosti organizačné zabezpečenie súťaže bolo na vysokej
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úrovni. Pri posudzovaní nebolo bodovanie kolekcií realizo-

vané klasicky na bodovacích lístkoch s následným typovaním

výsledkov pre tvorbu výsledkovej listiny, ale boli použité

tablety prepojené do intranetovej siete. Použitá technológia

umožnila získať konečné výsledky okamžite po ukončení po-

sudzovania posledného posudzovateľa a vylúčila možné

neposúdenie niektorej z kolekcií či matematické chyby pri

spočitovaní bodov pri posúdení jednotlivých kritérií.

Časť súťažných akvárií vo Viedni. (Foto: Ľ. Šmiga)

Oprávnenie zorganizovať 3. kolo ME Guppy-triá získala

nemecká organizácia Club Aktiver Guppyzuchter Deutschland

(CAGD). Obec Shiphorst s približne 600 obyvateľmi sa na-

chádza v Šlezvicku-Holštajnsku, cca 50 km severovýchodne

od Hamburgu. Súťažné kolo začiatkom júla obsadilo 41 cho-

vateľov so 120 súťažnými kolekciami. Porotu posudzovateľov

tvorili R. Wolf z Nemecka, P. Eder z Rakúska, K. Kujawa

z Poľska, D. Barbe z Francúzska a Ľ. Šmiga zo Slovenska.

Vzdialenosť viac ako 1200 km z Košíc do Shiphorstu absol-

voval vlakom Ľ. Šmiga, ktorý dopravil do miesta súťaží aj 14

súťažných kolekcií slovenských chovateľov a zároveň dopravil

aj 11 kolekcií poľských chovateľov z organizácie PTAT. 

Poľské mesto Štetín s veľmi dôležitým námorným a rieč-

nym prístavom je hlavným mestom Západopomoranského

vojvodstva. Má viac ako 400 tis. obyvateľov. Tamojšej

organizácii Molinezja (MOL) bolo pridelené právo zorgani-

zovať v poradí 4. kolo ME Guppy-triá. V tomto kole začiatkom

augusta súťažilo 133 kolekcií v 11 tvarových štandardoch od

44 chovateľov. Súťaž posúdila medzinárodná porota, v ktorej

pôsobili nemeckí posudzovatelia K. Pröhl a F. Zeipelt, ang-

lický posudzovateľ S. Elliott, rakúsky posudzovateľ P. Eder

a slovenský posudzovateľ M. Stieranka. Ako medzinárodný

pozorovateľ pôsobil slovenský posudzovateľ M. Konôpka,

ktorý zároveň dohliadal aj na skúšobné posudzovanie poľ-

ského adepta M. Mortu. 20 kolekcií od 8 slovenských chova-

teľov do Štetína dopravili osobným autom slovenskí posudzo-

vatelia pôsobiaci v rámci štetínskej súťaže. Zároveň okrem

slovenských kolekcií ako recipročnú výpomoc poľským orga-

nizáciám dopravili z Lodže do Štetína aj 7 kolekcií z organi-

zácie PTAT a 4 kolekcie z organizácie KPR.

Súťažné akváriá v Štetíne. (Foto: M. Konôpka)

Vyhodnotenie súťaže v klubovni organizácie MOL v Štetíne.

Na prelome septembra a októbra sa v Berlíne z technicko-

organizačných príčin neuskutočnilo 5. kolo ME Guppy-triá.

Záverečné šieste, v skutočnosti však v poradí len piate kolo

sa konalo v polovici októbra v Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque

je obec majúca približne 4 tisíc obyvateľov. Nachádza sa na

severozápade Francúzska v departmente Calvados, v regióne

Dolná Normandia. 44 chovateľov v súťaži predstavilo spolu

113 kolekcií. Tie ohodnotila komisia v zložení E. Vanvoorden

z Belgicka, T. Smith z Anglicka, A. Lyksgard z Dánska, P. Bra-

gagnolo z Talianska a Ľ. Šmiga zo Slovenska. Ten do Fran-

cúzska letecky dopravil aj 9 súťažných kolekcií od 4 sloven-

ských chovateľov. Zároveň kolegiálne vypomohol aj s dopra-

vou 7 rakúskych kolekcií z ÖGG a 6 poľských kolekcií z PTAT.

Miesto konania výstavy, budova v Pont-l'Évêque na Ancien

marché couvert (Starý trh). (Foto: Ľ. Šmiga)
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V súhrnnej výsledkovej listine po spočítaní štyroch naj-

lepších výsledkov bol konečný stav nasledovný. V kategórii

dlhoplutvých štandardov súťažilo spolu 48 chovateľov. Maj-

strom Európy sa stal taliansky chovateľ Onofrio Zecchini so

ziskom 336,00 bodov, prvým vicemajstrom Európy sa stal

nemecký chovateľ Ernst Hermann Magoschitz so ziskom

334,33 bodov a ako druhý vicemajster Európy skončil talian-

ský chovateľ Cristian Salogni so ziskom 331,33 bodov.

Súťažnú kategóriu mečíkatých štandardov so 41 súťažiacimi

ovládli rakúski chovatelia z organizácie ÖGG. Majstrom

Európy sa stal Markus Hackl so ziskom 337,00 bodov, druhý

skončil Michael Milde s 336,67 bodmi a tretí v poradí Ger-

hard Wagner získal spolu 331,67 bodov. V kategóri krátko-

plutvých 

plutvých štandardov spomedzi 44 súťažiacich skončil prvý

Torsten Rickert z Nemecka s 331,67 bodmi, druhý Janusz

Oziomek z Poľska získal 326,00 bodov a tretí skončil Cristian

Salogni z Talianska s 324,33 bodmi. 

V súťaži ME Guppy-triá sa na rozdiel od súťaži Guppy-

páry slovenským chovateľom až tak nedarilo. V konečnom

poradí v súťažnej kategórii „Dlhoplutvých“ štandardov v prvej

pätnástke skončili 8. Ján Budai (Žilina), 10. Ivan Vyslúžil

(Bratislava) a 11. Marian Stieranka (B. Bystrica). V kategórii

„Mečíkatých“ štandardov 11. miesto obsadil Ľubomír Šmiga

(Medzilaborce), ktorý aj v súťažnej kategórii „Krátkoplutvých“

štandardov skončil na celkovom 9. mieste.

Výsledky a umiestnenia všetkých slovenských účastníkov 39. ročníku ME chovateľov gupiek:

Guppy-páry

Kategória dlhoplutvé štandardy (79 súťažiacich)

Kategória mečíkaté štandardy (64 súťažiacich)
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Por. Účastník Organiz. Spolu

2. Budai Ján SZCH 124,33 133,00 126,00 125,33 120,00 122,00 122,67 508,67

6. Stieranka Marian SZCH 129,00 126,33 123,00 118,67 117,00 120,00 117,33 498,33

9.-10. Vetrák Milan SZCH 118,67 119,00 131,33 120,00 126,67 497,00

9.-10. Burger Boris SZCH 122,67 125,33 129,33 108,33 119,67 116,67 497,00

16. Vyslúžil Ivan SZCH 119,33 121,00 122,33 122,67 111,33 485,33

20. Hagara Ľubomír SZCH 111,00 127,67 117,00 120,33 112,67 477,67

43. Podhorský Jakub SZCH 120,33 117,00 237,33

49. Jakubec Ladislav SZCH 114,33 117,33 231,66

51. Kvasnovský René SZCH 116,00 114,33 230,33

53. Šmiga Ľubomír SZCH 113,67 114,00 227,67

57. Kaclík Peter SZCH 124,33 124,33

66. Sňahničan Juraj SZCH 118,67 118,67

 PL (PTAT)
  B.Biała

21.-23.4.2016

 B (IGBE)
Hasselt

5.-8.5.2016

 SK (SZCH)
    Žilina

27.-29.5.2016

   F (EGS)
 Étréchy
9.-10.7.2016

  D (IGMX)
 Drážďany
13.-14.8.2016

PL (KPR)
   Płock
1.-4.9.2016

UK ( UKFG)
  Kettering
7.-9.10.2016

Por. Účastník Organiz. Spolu

4. Kováčik František SZCH 119,00 123,33 126,33 117,67 121,00 116,33 115,00 489,67

11. Šmiga Ľubomír SZCH 116,67 121,33 121,67 114,67 118,33 478,00

13. Budai Ján SZCH 117,67 123,00 116,67 118,00 475,33

15. Vetrák Milan SZCH 122,00 121,67 114,00 112,00 114,67 472,33

22. Stieranka Marian SZCH 108,67 115,33 114,33 108,33 111,33 100,33 449,67

23. Vyslúžil Ivan SZCH 113,00 120,00 108,33 106,67 448,00

25. Záhradník Tomáš SZCH 108,00 120,67 123,33 352,00

35. Drbulová Lívia SZCH 118,33 110,33 228,67

30. Mihálik Michal SZCH 111,67 112,67 224,33

58. Dominová Natália SZCH 111,67 111,67

 PL (PTAT)
  B.Biała

21.-23.4.2016

 B (IGBE)
Hasselt

5.-8.5.2016

 SK (SZCH)
    Žilina

27.-29.5.2016

   F (EGS)
 Étréchy
9.-10.7.2016

  D (IGMX)
 Drážďany
13.-14.8.2016

PL (KPR)
   Płock
1.-4.9.2016

UK ( UKFG)
  Kettering
7.-9.10.2016
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Kategória krátkoplutvé štandardy (58 súťažiacich)

Guppy-triá

Kategória dlhoplutvé štandardy (48 súťažiacich)

Kategória mečíkaté štandardy (41 súťažiacich)

Kategória krátkoplutvé štandardy (44 súťažiacich)

Po skončení súťažnej sezóny 2016 prebehne približne do konca apríla 2017 obdobie relatívneho gupkárskeho pokoja bez

súťažných výstav. Bude to však obdobie, keď chovatelia budú intenzívne rozmnožovať svoje gupky a pripravovať ich na jubilej-

nú už štyridsiatu súťažnú sezónu ME. Už teraz sa väčšina súťažiacich z roku 2016 teší na stretnutie v Poľsku v Bielsku-Białej.

Tam odštartuje nová sezóna 1. kolom ME Guppy-páry v dňoch 27.–28.4.2017.
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Por. Účastník Organiz. Spolu

9. Šmiga Ľubomír SZCH 76,00 75,33 78,67 75,33 305,33

30. Stieranka Marian SZCH 78,33 78,33

34. Vyslúžil Ivan SZCH 77,33 77,33

38. Hagara Lubomír SZCH 76,67 76,67

39. Tokušev Richard SZCH 76,67 76,67

      I (GGC)
      Ranco     
12.-15.5.2016

     A (ÖGG)
    Viedeň
18.-19.6.2016

    D (CAGD)
Shiphorst   

2.7.2016

    PL (MOL)
      Štetín         

4.-6.8.2016

      F (AFV)
Pont-l'Évêque  

14.-16.10.2016

Por. Účastník Organiz. Spolu

10. Korchan Ladislav SZCH 121,67 121,00 120,67 117,00 480,33

12. Šmiga Ľubomír SZCH 116,67 122,00 126,00 109,67 117,33 479,00

14. Stieranka Marian SZCH 111,67 105,67 120,33 117,00 118,33 118,00 473,67

21. Vyslúžil Ivan SZCH 111,00 115,33 103,67 118,33 448,33

23. Barčin Branislav KAS 114,67 114,33 110,33 339,33

35. Hagara Ľubomír SZCH 109,67 114,00 223,67

56. Kováčik František SZCH 106,33 106,33

 PL (PTAT)
  B.Biała

21.-23.4.2016

 B (IGBE)
Hasselt

5.-8.5.2016

 SK (SZCH)
    Žilina

27.-29.5.2016

   F (EGS)
 Étréchy
9.-10.7.2016

  D (IGMX)
 Drážďany
13.-14.8.2016

PL (KPR)
   Płock
1.-4.9.2016

UK ( UKFG)
  Kettering
7.-9.10.2016

Por. Účastník Organiz. Spolu

11. Šmiga Ľubomír SZCH 78,00 76,67 76,67 77,33 308,67

18. Vyslúžil Ivan SZCH 75,33 75,00 71,33 221,67

22. Budai Ján SZCH 76,67 76,67

33. Stieranka Marian SZCH 76,33 76,33

38. Hikaník Mário SZCH 74,00 74,00

40. Korchan Ladislav SZCH 73,00 73,00

      I (GGC)
      Ranco     
12.-15.5.2016

     A (ÖGG)
    Viedeň
18.-19.6.2016

    D (CAGD)
Shiphorst   

2.7.2016

    PL (MOL)
      Štetín         

4.-6.8.2016

      F (AFV)
Pont-l'Évêque  

14.-16.10.2016

Por. Účastník Organiz. Spolu

8. Budai Ján SZCH 79,33 82,67 82,00 81,33 325,33

10. Vyslúžil Ivan SZCH 76,67 80,00 86,00 78,33 77,00 321,33

11. Stieranka Marian SZCH 77,67 81,00 77,33 82,00 78,00 318,67

35. Hagara Ľubomír SZCH 79,33 79,33

44. Jakubec Ladislav SZCH 74,00 74,00

      I (GGC)
      Ranco     
12.-15.5.2016

     A (ÖGG)
    Viedeň
18.-19.6.2016

    D (CAGD)
Shiphorst   

2.7.2016

    PL (MOL)
      Štetín         

4.-6.8.2016

      F (AFV)
Pont-l'Évêque  

14.-16.10.2016



36. číslo Akvária
vyjde v dubnu 2017

e-akvarium.cz

  
                                                 Phyllanthus fluitans

  (Foto: Markéta Rejlková)


