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Akvárium, číslo 38 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
v podzimním 38. čísle se sešlo nejméně článků za poslední

dobu. Ne-li vůbec za celou historii, ale kdo má tu hromadu
minulých čísel procházet :-). A přesto si nemyslím, že by tři-

náctka (tolik článků Vám teď přinášíme) byla nešťastná nebo
snad že by toto číslo bylo v něčem horší. Naopak, máme (zas

a znovu!) štěstí na skvělé lidi, díky kterým můžeme objevovat
nová témata, nová místa, nové ryby a nové myšlenky. 

Brněnský výlet Vás určitě nadchne, nám v redakci se líbil
opravdu moc. Články, které spojuje jedna společná linie –

Project Piaba – zase ukazují na směr, kterým se akvaristika
ubírá: snažíme se být zodpovědnější, protože ryby a jejich

prostředí jsou čím dál tím ohroženější a my s tím MŮŽEME
něco udělat. Každý z nás. Není úžasné (a hrozivé zároveň),

že severní platy přežívají na této planetě jen proto, že o ně
akvaristé projevili zájem a někomu stále záleží na tom, aby

tyto drobné rybky přežily i pro další generace?
Ale nezmínila jsem další články, v každém najdete kousek

radosti a úžasu z našeho koníčku, který do nich dali jejich
autoři. Dali, to je to správné slovo! Jelikož jsem v posledních

měsících mockrát vysvětlovala potenciálním autorům a růz-

ným dalším lidem, proč časopis (vy)dáváme, zkusila jsem
to napsat. Pokud Vás to také zajímá, podívejte se na konec

následující stránky a na náš web.
Ještě se s Vámi chci podělit o jednu myšlenku. Jako by

těch provokativních nebylo v celém čísle už dost. Na opačné
straně zeměkoule, kde mají stejné problémy, jako všude jinde

(akvaristů ubývá), špičková chovatelka cichlid zásadně ne-
prodává své ryby akvaristům. Prodává je pouze akvaristikám,

čímž pochopitelně tratí, ale podporuje právě ty obchody, aby
přežily a mohly dodávat zajímavé ryby i jiné zboží a udržovat

a rozšiřovat základnu akvaristů. Co si o tom myslíte?
Nestýská se Vám také po době, kdy jste se pravidelně

chodili dívat do své oblíbené akvaristiky, co mají nového,
a odnášeli si krmivo a dobrý pocit, že věci jsou na svém místě

(a že jedno akvárium by to ještě chtělo)?
 

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Věříte, že jeden článek, věta, dokonce jedno slovo může změnit svět? My ano. A to slovo je „akvárium“ :-).
Chceme, aby bylo na světě co nejvíce akvárií a akvaristů – kdo má rád rybičky, 

má o důvod více, aby mu na našem světě záleželo.
Věříme, že každý člověk potřebuje k naplnění svého života dávat. My jsme se rozhodli, že budeme dávat inspiraci.

Chceme probudit vaši touhu

víc vědět, víc toho dělat a víc sám dávat.

Dáváme inspiraci. Dávejte taky něco!
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Rájovec černýRájovec černý

Macropodus spechtiMacropodus spechti  Schreitmüller, 1936Schreitmüller, 1936

TEXT: Petr Rosmaník       FOTO: Tomas Seehaus  

Rájovec černý stojí nezaslouženě v hlubokém stínu své-

ho populárnějšího příbuzného, všeobecně známého rájovce

dlouhoploutvého. Vyskytuje se ve středním Vietnamu, ale

mnoho toho o jeho rozšíření nevíme.

Stále dokola se uvádí, že ryby s přídavným dýchacím sys-

témem (labyrintem), ke kterým náleží i rájovec černý, se evo-

lučně přizpůsobily prostředí chudému na rozpuštěný kyslík.

Já mám na to jiný pohled. Ryby s labyrintním dýcháním našli

paleontologové už ve fosiliích paleogenu, tedy staršího období

třetihor, a věda dosud není jednotná ve výkladu descendent-

ního vývoje jednotlivých taxonomických skupin. To, že ryby

čeledí Anabantidae, Helostomatidae a Osphronemidae žijí

tam, kde žijí, např. v nejrůznějších mělkých a přehřátých tů-

ních, loužích, rýžových polích atd., může být naopak důsle-

dek. Ryby dýchající částečně atmosférický vzduch jsou totiž

schopné osídlovat místa s podmínkami pro jiné ryby více či

méně nevhodnými až vyloženě s životem neslučitelnými.

Tvarem těla je to typický rájovec, jeho zbarvení je však

jednolitě tmavohnědé. Ploutve, zejména hřbetní a ocasní, jsou

u samečků skutečně impozantní. Ocasní ploutev je vykrojená

s přečnívajícími  prodlouženými třemi paprsky nahoře i dole.

Špičatě protažená hřbetní ploutev i ploutev anální je krásně

lemovaná tenkým svítivě až neónově modrým proužkem.

Hroty ploutví prsních jsou červené. 

Zdravý, plně vyvinutý sameček by měl i v akváriu dorůst

cca 12 cm, zatímco samička stejně barevná, avšak s ploutvemi

mnohem méně vyvinutými, dorůstá 7–8 cm a není tak pro-

táhlá, tělo má spíše kulatější. 

Rájovec dlouhoploutvý černý nezaujme na první pohled.

Rozhodně ale v nádrži pozornosti neunikne. Je zajímavý ne-

jen svým decentně hnědým zbarvením, mimochodem v kom-

binaci se zelenými rostlinami velice vkusným, ale zejména

imponování samečků samičkám, nebo zastrašování jiných

samců je fascinující. Na hnědém těle se zvýrazní černé

           4           



Akvárium, číslo 38 e-akvarium.cz ryby

lemování každé jednotlivé šupinky, na široce roztažených

ploutvích se rozsvítí světlomodré lemování a hrot prsních

ploutví svoji červeň ještě zintenzívní. Právě to jsou okamžiky,

kdy si získává obdiv nejen svého chovatele, ale zatouží po

něm i akvarista, který je tomuto imponování přítomen. 

Jeho životní nároky jsou skutečně minimální. Ačkoliv se

spokojí i s relativně malou nádrží obsahu kolem 50 litrů,

přece jenom bychom měli brát ohled na jeho mohutnost

a zde si troufám použít i výraz  sílu – neboť to ryba skutečně

silná je, o čemž se chovatel přesvědčí třeba při přelovování –

a poskytnout mu prostor větší. Kvalitativní parametry vody

a obsah kyslíku v ní jsou vcelku nepodstatné, k tvrdosti a pH

vody je tento rájovec  lhostejný. Nevyžaduje ani jinou teplotu

vody, než je běžná pokojová, a lehce snáší pozvolný pokles

až k 16 °C. V takto studené vodě, např. v nějakém akváriu

v chodbě, dokáže přečkat celou zimu. Jelikož dýchá vzdušný

kyslík, on sám provzdušňování vody nevyžaduje, přece jenom

by ale nemělo scházet kvůli lepšímu odbourávání dusíkatých

látek z vody.

Jakožto ryba karnivorní vyžaduje živočišnou potravu.

Ochotně ale přijímá i krmivo vločkované a granulované.

Ke stejně velkým rybám je „nevšímavý“, ale přece jenom je

to rájovec, tudíž chov s drobnými rybami v žádném případě

nedoporučuji. Mohl by je považovat za potravu a také by tak

skončily.

Tření je typické pro ryby čeledě Anabantidae, tedy svolné

a mnohdy proběhne ve společné nádrži dříve, než stačíme

připravit samostatnou vytírací nádrž. Zamyšlíme-li rájovce

množit, je nejvyšší čas založit si chov trepek, jehož postup

lze vyčíst ve starších akvaristických publikacích, a připravit

vytírací nádrž střední velikosti s vodním sloupcem výšky asi

20 cm. Já osobně jsem takovou nádrž napustil vodovodní

vodou a dovnitř vložil několik větších kamenů, aby se sa-

mička před dorážejícím samečkem měla kde ukrýt. Nádrž

jsem pak vystavil intenzivnímu osvětlení až do doby, kdy se

pokryla zelenou řasou. Než jsem do ní přelovil chovný pár,

ještě jsem na hladinu položil kousek plovoucí rostliny, např.

Ceratopteris, a zakryl krycím sklem. Je-li nádrž na místě,

kde se teplota vody pohybuje okolo 24 °C, není zapotřebí ani

přihřívání. 

Zpravidla druhý nebo třetí den sameček z ústního sekretu

a vzduchových bublinek v některém rohu nádrže, kde právě

„zakotvila“ plovoucí rostlina nebo jiná opora (kousek korku,

list vodní rostliny…), postaví pěnové hnízdo. Po určité době,

kdy se partneři stimulují k výtěru tím, že sameček prohání

samičku nádrží, nastává změna. Samička sama připlouvá pod

hnízdo k samečkovi a jemným dotekem tlamkou mu signa-

lizuje ochotu ke tření. Sameček prohnutím těla vytvoří jakýsi

prstenec, samička jím propluje, přičemž je převrácena bříš-

kem vzhůru, a společně vypuzují jikry a mlíčí. Část jiker sama

stoupá k hladině, ale protože většina jiker je těžší než voda,

klesají ke dnu. Sameček obvykle sám, někdy s pomocí samič-

ky, tyto jikry tlamkou sbírá a vprskává do pěnového hnízda.
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Starý samec původem z vietnamské lokality Phu Loc.

Celý výtěr, který se uskutečňuje v jakoukoliv denní dobu,

často i v podvečer, trvá zpravidla asi dvě hodiny. Hned poté

vyčerpanou samičku odlovujeme a jikry ponecháme v péči

samečka. Přibližně za 40 hodin lze v pěnovém hnízdě vidět

vylíhlý plůdek v podobě malých černých čárek. Na tak statné

ryby je plůdek překvapivě drobný (cca 3 mm). Myslím si, že

je chybou už v této chvíli samečka odlovit a larvy ponechat

samotné, jak některé popisy odchovů uvádějí. Vždyť mnoho

vylíhlých larev ještě popadá ke dnu a pak je funkce samečka,

který je tlamkou opět sebere a vprskne do hnízda, nezastu-

pitelná. Ale ona ta drobotina je každým dnem rozpustilejší

a v hnízdě se už nechce držet. Pak je namístě samečka odlovit

a snížit vodní sloupec na max. výšku 15 cm.

Nyní nás čeká nejobtížnější období vývoje potěru. Jak jsem

již uvedl, ten je nesmírně drobný, a proto jej nelze krmit

ničím větším, než jsou zmíněné trepky (či jiní nálevníci) nebo

vířníci. Pro první dny života plůdek najde množství mikro-

skopické potravy právě v řasou porostlých stěnách vytíračky,

ale přesto je nezbytné občas v nádrži mezi prsty rozetřít kou-

sek natvrdo uvařeného vaječného žloutku či kvalitní umělé

krmivo. Pro velký počet potěru je přidávání nálevníků nebo

vířníků žádoucí. Nedostatečné krmení se projeví hynutím

plůdku a jeho stagnací v růstu. Po týdnu je možné již při-

krmovat naupliovými stádii buchanek a žábronožky solné.

Raději v menších dávkách, ale v krátkých intervalech mladé

dostatečně několikrát za den krmíme. Jestliže v této době

nemají dostatek potravy, jejich růst se zastaví či jen zpomalí

a tzv. „podtržené“ ryby nikdy růst již nedohoní. Zkušený

akvarista takové ryby pozná i v juvenilním stádiu.

S postupným zvyšováním vodní hladiny zavádíme i jemné

vzduchování. Po dvou týdnech života se potěru vytváří pří-

davný dýchací orgán – labyrint. To je druhé úskalí odchovu.

Tuto fázi chovatel rozpozná tím, že potěr doposud poměrně

klidný najednou střelhbitě vyráží k hladině nadechnout

se vzdušného kyslíku a zase zbrkle míří dolů. Tato změna

chování ryb je nepřehlédnutelná. 

Dobře zakrytá nádrž udržuje vzduch nad hladinou stejně

teplý, jako je voda v nádrži. To je důležité, aby nedošlo k na-

chlazení vyvíjejícího se přídavného dýchacího ústrojí mla-

dých rybek. Velikost potěru v té době by nás mohla svést

ke krmení již poněkud hrubší potravou, ale ještě je brzy.

Velmi žravý potěr se totiž v této fázi vývoje mnohdy zadusí

větším soustem dříve, než se stačí nadechnout. Proto nadále

– a ještě v kratších intervalech – krmíme stále potravou velmi

jemnou.

           6           



Akvárium, číslo 38 e-akvarium.cz ryby

Před třením samec samici pronásleduje.

Po dosažení velikosti cca 17 mm máme vyhráno. Uloví-li

poté mláďata něco většího, co nespolknou, jednoduše to vy-

plivnou, vyrazí se k hladině nadechnout, a pak pokračují

v lovu potravy. Nyní se růst mladých výrazně zrychluje a za-

čínají se diferencovat samci a samičky. Ve stáří pěti měsíců

můžeme ryby nabídnout prodejnám nebo zájemcům. Už ne-

hrozí „podtržení“ ryb z nedostatku potravy.

Největší vliv na kvalitu labyrintních ryb má, mimo gene-

tické předpoklady, bezesporu krmivo už od stádia přeměny

eleuterembrya v potěr – a až druhořadě kvalita vody. Docílit

skutečně obdivuhodných výsledků vyžaduje od akvaristy ná-

paditost i obětavost právě v sortimentu a množství potravy.

Nesmí být líný pro chovné kusy po dešti jít a sesbírat menší

dešťovky, nachytat mouchy a jiný létavý hmyz, ze sudu na

zahradě vylovit komáří larvy… a má-li všeho příliš, zmrazit

to na horší časy. Žádné komerčně připravené krmivo, ať vloč-

kové, lyofilizované či granulované, mnohdy obohacené o po-

třebné vitamíny, stopové prvky i hormony zvýrazňující

vybarvení, nikdy nenahradí kvalitní přirozenou potravu.

A co sluneční osvit, kterého se rybám v domácím akváriu

vůbec nedostává? Vzpomínám na své chovné kusy přes léto

držené v zahradním bazénku a krmené výhradně náleto-

vým hmyzem, spadlými mravenci, brouky a občas přikrmené

perloočkami. To byly kusy tak krásné, velké a silné, že z jed-

noho výtěru bylo nejméně tisíc jiker a z nich následně silný,

vitální potěr.

Jak poničené jsou naše chovy rájovců jsem si plně

uvědomil po návštěvě importéra v Německu, kde jsem viděl

rájovce dlouhoploutvé z přímých odchytů v přírodě. Jsou

to téměř jiné ryby. Odchov rájovců byl vždy považován za

něco nedůstojného zkušeného akvaristy. Ani dnes se názor

na tyto ryby nezměnil. Opak je pravdou. Odchovat silné, růs-

tově vyrovnané, barevně výrazné a zdravé potomstvo je scho-

pen pouze obětavý, trpělivý a znalý akvarista. To konec konců

platí obecně.

Kam se ztratil 

Macropodus opercularis concolor?

Macropodus spechti (rájovec černý) byl dlouhá léta znám

jako Macropodus opercularis concolor Ahl, 1937 (rájovec

dlouhoploutvý černý). Vzhledem k tomu, že tohle jméno bylo

široce využíváno na rozdíl od prvního jména M. spechti, vedly

se spory ohledně toho, jestli má zvítězit princip priority, nebo se

výjimečně uzná platným jméno pozdější (princip konzervace).

Princip priority: platné je první uveřejněné jméno, všechna

následná mohou být jen synonymy.

Princip konzervace: pokud je stávající jméno běžně používané

a všeobecně známé, může se ustoupit od jeho nahrazení starším

(avšak dosud nepoužívaným) pojmenováním, jak nařizuje prin-

cip priority. Používané jméno se tedy ochrání, zakonzervuje.

Tyto případy řeší Mezinárodní komise pro zoologickou

nomenklaturu (ICZN, International Commission on Zoological

Nomenclature).

Konzervaci Macropodus concolor navrhli v roce 2003 Schin-

dler a Staeck. Zmatek původně způsobil akvarista Schreitmüller,

který Ahlovi předal dvě ryby za účelem popisu. Jenže ještě před-

tím, než popis vyšel, sám v časopise Das Aquarium zveřejnil

fotku a také ono první jméno. Hned o měsíc později ale už v jiném

článku zmiňoval Ahlem zvolené (byť stále ještě nezveřejněné)

jméno a žádal, aby spechti bylo považováno za synonymum.

To ale nomenklatorická pravidla neumožňují, ta hovoří jasně.

Nicméně spechti užíváno nebylo až do roku 2002, kdy ho Freyhof

a Herder ve své revizi rodu Macropodus uvedli zpět do života.

Návrh na konzervaci podpořili další ichtyologové s poukazem

na to, že ve staré populární literatuře se skrývá ještě mnoho

takových jmen bez řádného popisu. Jejich „vytahování na světlo“

by mohlo vnést zbytečný zmatek. Celá řada jiných vědců ale byla

zásadně proti s tím, že ochraňovat nějaké jméno, užívané desítky

let akvaristy, navzdory jasné situaci hovořící pro prioritu, není

správné. Také proto, že popis v akvaristickém časopise není o nic

méně platný než ve vědecké publikaci. Ignorování takových

popisů a popírání jasných pravidel by naopak zmatek zvětšilo.

V roce 2006 pak ICZN zveřejnila konečné rozhodnutí, že priorita

jména Macropodus spechti zůstane zachována.

Přehled synonym:

Macropodus concolor Ahl, 1937

Macropodus opercularis concolor Ahl, 1937

Macropodus opercularis spechti Schreitmüller, 1936

Pokud vás ještě mate, jak je to s těmi druhy/poddruhy,

je to jednoduché. Jak Schreitmüller, tak Ahl popsali rájovce čer-

ného původně jako poddruh M. opercularis. Že jde ve skutečnosti

o samostatný druh zveřejnil až Vierke v roce 1978. V takovém

případě zůstává u jména původní autor a neuvádí se v závorce –

změnil se jen rank z poddruhového na druhové jméno, ale spechti

(příp. ve Vierkeho práci místo toho concolor) zůstává v platnosti. 

Připomeňme si pro úplnost, že je-li autor uveden v závorce, po-

psal sice daný druh, ale nikoliv pod uvedeným jménem.

(poznámka redakce)
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Severní platySeverní platy
Libor Balnar a Markéta Rejlková

Zajímavá historie, těžká situace v současnosti a nejistá

budoucnost charakterizují tuto skupinu ryb. Odkud se vzalo

její označení „severní platy“? Tradičně se rod Xipho-

phorus dělí na čtyři linie: severní platy, jižní platy,

severní mečovky a jižní mečovky. Podle morfologických

a molekulárních znaků není toto dělení vždy úplně přesné

a příbuzenské vztahy jsou jiné; hranice severní versus jižní

je např. úplně jinde u plat a u mečovek; není dokonce ani

úplně jednoduché rozhodnout, jestli je některý druh plata,

nebo mečovka!

Ale to odbíháme. Skupina severních plat (jde jednoznačně

o platy a žijí nejseverněji ze všech xif) v současnosti zahrnuje

druhy X. couchianus, X. gordoni a X. meyeri. Některé

další populace na své vědecké pojmenování teprve čekají.

Ačkoliv tyto ryby mezi akvaristy nejsou příliš známé,

přece jsou v mnoha ohledech výjimečné: X. couchianus byl

např. zařazen pod ochranu v rámci úmluvy CITES, a to od za-

čátku její platnosti 1.7.1975 do 22.10.1987. Ve skutečnosti ho

nelegální obchod nikdy neohrožoval, zato však jiné faktory

ano... Pojďme se na tyto pozoruhodné rybky podívat.

Mapa rozšíření všech 26 zástupců rodu Xiphophorus. Tmavě zelená – severní platy; světle zelená – jižní platy;

 fialová – severní mečovky (9 druhů); žlutá – jižní mečovky. Zatímco jižní mečovky žijí v pásmu tropického lesa,

 severní platy jsou obklopeny vyprahlou krajinou. (Upraveno podle [1])

           8           

X. clemenciae, X. mixei, X. monticolus



Akvárium, číslo 38 e-akvarium.cz živorodky

První z této skupiny byl popsán druh X. couchianus

(Girard, 1859). Šlo vlastně o teprve druhého zástupce dneš-

ního rodu Xiphophorus po známé mečovce X. helleri (ta by-

la popsána 1848). Platy nalovil poručík Darius Nash Couch,

který to později dotáhl na generálmajora. Odchyt byl prove-

den údajně u Cadarecta v pramenité tůni, následně ztracené

z důvodu výstavby obytných domů. Někteří autoři tvrdí, že šlo

o překlep a tím pravým místem je Cadareyta 35 km východně

od Monterrey. Každopádně ty „pravé“ (viz dále) X. couchi-

anus se vyskytovaly pravděpodobně v úseku řeky Río Santa

Catarina (resp. v přilehlých pramenech) od kaňonu Huasteca,

kde pramení, až po Cadareyta. Mezi těmito místy řeka pro-

téká hustě zastavěnou oblastí aglomerace Monterrey.

Jako holotyp použil Girard samičku o délce 41 mm a druh

pojmenoval Limia couchiana. Přes rody Gambusia, Mollie-

nesia, Poecilia byla konečně v roce 1913 zařazena Reganem

do rodu Xiphophorus.

Zbytky Río Santa Catarina. (Foto: Michael Köck)

X. couchianus 'Huasteca', samec. (Foto: Norbert Dokoupil)

X. couchianus 'Huasteca', samice. (Foto: Norbert Dokoupil)

Mapa průtoku Río Santa Catarina (řeka vyznačena žlutě) aglomerací Monterrey. Na jihozápadním okraji zástavby je kaňon

Huasteca, nejznámější lokalita X. couchianus; na jihovýchodě pak vidíme město Cadareyta, kde byl pravděpodobně tento

druh objeven. Na severovýchodě leží mezinárodní letiště a kousek na západ od něj Apodaca, o které ještě bude řeč.

(Zdroj: www.inaturalist.org/places/118641)
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Cañón de la Huasteca. (Foto: Michael Köck)

Koryto řeky je značnou část roku úplně vyschlé. (Foto: Michael Köck)
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Trvalo více než 100 let, než došlo k popisu další severní

platy, X. gordoni. V dubnu 1961 skupina vědců a akvaristů

nalovila dosud neznámý druh relativně barevné rybky, která

v roce 1963 dostává jméno díky pánům R. R. Millerovi a W. L.

Minckleyi. Holotyp měřil jen 24 mm.

Domovem této platy je rostlinami bohatě zarostlý ter-

mální pramen Laguna de Santa Tecla, který je součástí údolí

Cuatro Ciénegas, nazývaného mexickými Galapágami. Toto

místo je opravdu jedno z nejnádhernějších a biology nejnav-

štěvovanějších v celém Mexiku – dnes patří i mezi nejlépe

hlídané (jde o biosférickou rezervaci) – a proto nás zaráží,

že byl druh objeven a popsán relativně pozdě.

X. gordoni, samec vyfotografovaný na přírodní lokalitě.

(Foto: Michael Köck)

Laguna de Santa Tecla. (Foto: Michael Köck)

Platy se zdržují ve vegetaci u břehů. (Foto: Michael Köck)

Údolí Cuatro Ciénegas představuje typickou pouštní krajinu, obklopenou horami (z jihu do údolí vybíhá pohoří Sierra San

Marcos). Ačkoliv název Cuatro Ciénegas znamená „čtyři mokřady“, pramenů spojených systémem ramen je zde mnohem

více. V celém údolí s rozlohou asi 1000 čtverečních kilometrů a okolních horách se vyskytuje až 150 endemických druhů

rostlin a živočichů. Řada z nich je vázána právě na vodní stanoviště. Osm druhů ryb nežije nikde jinde na světě!

Červeně je vyznačená jediná lokalita X. gordoni. (Zdroj: Googlemaps)
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Zatím posledním druhem, který vystoupil z řad bezejmen-

ných, je X. meyeri. Rybky nalovil a vědě i akvaristům po-

skytl už v roce 1882 E. Hnilicka, Rakušan žijící až do své

smrti v Mexiku. 1988 druh popisují pánové Schartl a Schrö-

der, poctu sklání M. K. Meyerovi, nadšenému akvaristovi,

především živorodkáři. Jejich holotyp měřil 27 mm. Jen těsně

se svou publikací předběhli autory Obregón-Barboza & Con-

treras-Balderas, kteří o této nové platě také věděli a zveřejnili

její popis ve stejném roce pod jménem X. marmoratus.

X. meyeri, běžná flekatá forma. (Foto: Norbert Dokoupil)

X. meyeri je vůbec nejsevernějším zástupcem celého rodu.

Také tato plata má velice omezené rozšíření – známé byly dvě

lokality. Tou hlavní je 'Múzquiz', ve skutečnosti La Cascada

v obci Melchor Múzquiz. Jde o koupaliště! Dvě nádrže, které

jsou napájené vodou z potrubí, přiváděnou ze vzdálenějšího

potoka. A právě v onom potoce a jeho prameni El Socavón

hlásili výskyt plat Obregón-Barboza & Contreras-Balderas,

tato lokalita však krátce poté zanikla – potok zmizel a z pra-

mene se čerpá voda. Zanikl také potok, který původně odvá-

děl vodu z koupaliště La Cascada. Už mezi lety 1978 a 1985

přišel tento druh o 80 % svého biotopu a své populace!

X. meyeri, bezfleká forma. (Foto: Markéta Rejlková)

La Cascada, Melchor Múzquiz, únor 2010. (Foto: Angel Frias, Panoramio)
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Stejné místo z jiného úhlu a v jiném čase – březen 2017. Také nemůžete uvěřit tomu, že dokáže nějaký druh ryby přežívat

 jen na polopřírodním koupališti? Dost dlouho přežíval. Nedostatek vody ale vedl k tomu, že její kvalita v nádržích

 se zhoršila a zanikla část toku nad i pod koupalištěm. To navíc prošlo „renovací“. (Foto: Roberto Elguezabal Ayala, Google)

Všechny tři druhy severních plat patří mezi malé rybky.

Také jejich vzhled je nevýrazný a navíc se vyskytují – nebo

spíše vyskytovaly – ve špatný čas na špatném místě. V regi-

onu Mexika, kde je neustále nouze o vodu a města se rychle

rozrůstají.

Nejhůře dopadl X. couchianus, v přírodě vyhynul kolem

roku 1964 a u několika lidí plavou potomci z odchytů v roce

1963 (pod označením 'Huasteca'). Většina akvaristů si tuhle

platu pořídila s gloriolou „vyhubený druh“. Nadšení nad

malou šedohnědou rybkou pomíjí, když se ukáže, že rodí jen

1–7 mláďat a vyžaduje zásaditou vodu, pravidelně měněnou.

Obdobná situace panuje i u X. gordoni. Sice je tato rybka

atraktivnější, ale náročnost chovu je vyšší – a když přičteme

fakt, že se dnes z Mexika prakticky nedá přivézt, výsledkem

jsou dva chovatelé v Evropě! Tato jediná severní plata ale za-

tím v přírodě s jistotou přežívá, byť na jediném místě.

U X. meyeri je momentální stav v akvarijních chovech

trochu lepší, je to vzhledově nejnápadnější druh, proto vzbudí

zájem akvaristů častěji. A díky Michaelu Köckovi z Rakouska,

který se podělil o své rybky, i u nás plavou dokonce dva

kmeny –  jak s typickými černými skvrnami, tak celostříbřité.

Zdá se, že meyeri jsou na chov relativně nejméně náročné,

ale i tak jistý standard vyžadují a mláďata spočítáte často jen

na prstech jedné ruky. Má se za to, že pokud nejsou v přírodě

vyhubené, jsou kriticky ohrožené. V Múzquizu podle posled-

ních zpráv už nežijí, hledají se další eventuální lokality...

Výskyt všech tří druhů přehledně: na severu Melchor
Múzquiz (označ.), na západě dva spojené trojúhelníky údolí

Cuatro Ciénegas a nejjižněji Monterrey. Z města Moncolva
se pořádají na koupaliště v Múzquizu zájezdy a v letech

2014 a 2015 se zde závodilo v triatlonu... (Zdroj: Googlemaps)

Zkušenosti těch pár šťastlivců, kterým severní platy pro-

pluly nádržemi, se shodují: akvárium by mělo mít aspoň 80 l,

mírné proudění vody, účinnou filtraci, pH nad 7,5, teplo-

tu 22–25 °C, potravu je ideální podávat v menším množství

a častěji.
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U těchto tří druhů je situace vážná, ale alespoň po taxo-

nomické stránce jasná. V nádržích hrstky akvaristů však pla-

vou další platy ze severu Mexika, které na své jméno čekají.

Nejdéle čeká a patrně nejznámější je X. sp. 'Apodaca'.

Poprvé byla nalovena v roce 1955 v Ojo de Agua de Apodaca

a okamžitě byla prezentována jako X. couchianus 'Apodaca'.

Po roce 1964 dokonce jako jediná v přírodě žijící populace

X. couchianus. Tady je ale potřeba zmínit, že všechny severní

platy byly nejprve považovány za formy X. couchianus. O této

populaci se hovoří jako o možném poddruhu s pracovním

názvem X. couchianus apodaca, ale není vyloučeno ani pový-

šení na druhovou úroveň. Také se ale kdysi mělo za to, že jde

o křížence X. couchianus s X. meyeri.

V 90. letech se i „apodaky“ z přírody ztratily. Na začátku

nového tisíciletí byl sice mexickými vědci a ochranáři učiněn

pokus o jejich reintrodukci, dlouhodobě ale nebyl úspěšný.

Není divu, Ojo de Agua je obklopeno zástavbou a jde o loka-

litu vskutku malou. Rybky tedy přežívají v akváriích, počet

jejich chovatelů je ale minimální a aktuální velikost populace

neznámá!

V současné době chováme oba druhy, resp. obě populace

(Huasteca, Apodaca) a rozdíly jak ve vzhledu, tak v chování

jsou patrné. Apodaca se zdá více podobná X. meyeri, je še-

dostříbrná, podle nálady až do tmavě šedé, s občasnými

jemnými černými vzory (nikdo z lovců X. couchianus nezmi-

ňuje černý vzor) jakoby rozpitými hluboko pod šupinami,

má užší ocasní násadec a přední hrana hřbetní ploutve je

mírně protažená jako u meyeri.

X. sp. 'Apodaca'. (Foto: Libor Balnar)

Ojo de Agua de Apodaca. (Foto: Michael Köck)

Ojo de Agua de Apodaca. (Foto: Michael Köck)
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Před zhruba deseti lety se objevila na scéně rybka s pra-

covním označením X. sp. 'Regio'. Nechybělo moc a než jsme

se o této platě dopátrali více, odnesla si svá tajemství do

věčných lovišť. Po apodace je to další vážný kandidát na uz-

nání jako „dobrý“ druh. Než se však podařilo získat chovný

materiál a zajistit udržení alespoň u akvaristů, došlo ke zne-

hodnocení populace křížením s nepůvodními druhy (zejména

X. variatus). Znaky křížení nesou i jedinci, chovaní v součas-

nosti v Evropě. Nyní však svítá naděje na získání čisté popu-

lace regia. V Mexiku je údajně chována skupina čisté linie

z odchytu před přimícháním cizí krve, navíc snad i v přírodě

by se měly vyskytovat zbytky původní populace. Velikostí ani

tvarem, jak ukazují fotky na internetu, nevybočují z řady

ostatních severních plat.

V tomto případě název 'Regio' neodkazuje na místo výs-

kytu. Španělsky to znamená „královský“ a jeden z objevitelů

této platy, Arcadio Valdés Gonzalez z Universidad Autónoma

de Nuevo León, tak chtěl dát najevo, že rybka jako poslední

xifa srdnatě odolává urbanizaci a odčerpávání vody [2]. Další

pojmenování je „Tunnel platy“ v angličtině či „Tunnelplaty“

v němčině jako narážka na chystanou výstavbu tunelu a ak-

vaduktu přímo na potoce Santa Ana, lokalitě X. sp. 'Regio'.

Santa Ana je přítokem Río Santa Catarina – ano, stejné

řeky, která protéká skrz Monterrey a dříve byla domovem

X. couchianus. Platy žijí (žily?) v pramenném úseku toku

v horském lese na jihovýchodě Monterrey.

X. sp. 'Regio', snímek z přírody.

 (Foto: Manuel Salazar [2])

Pátrání po X. sp. 'Regio'. (Foto: Michael Köck)

Santa Ana. (Foto: Michael Köck)
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Z areálu severních plat v povodí Río Grande nedaleko

hranic s USA občas dorazí zprávy o nových xifách. Většina je

ztracena, než dojde k výzkumu lokality i ryb. Navíc některé

„druhy“ dostávají od různých autorů pseudonázvy a situace

je ještě víc nejasná. Tato oblast také nepatří v Mexiku mezi

nejbezpečnější a skutečné vědecké expedice se sem nehrnou.

Všeobecně ale panuje mínění, že za pár posledních desetiletí

bylo opravdu vyhubeno daleko více populací severních plat,

než o kterých jsme se stačili dozvědět. Mezi nimi šlo zřejmě

i o nepoznané, navždy ztracené druhy.

Jen pár příkladů, které se udávají nejčastěji. V letech

1955–66 je pozorována populace 'La Pastora', později už jen

X. variatus a gupky. 1991 je objevena žlutě zbarvená populace

'La Cieneguita'. Její štěstí bylo, že se vyskytovala u přečer-

pávací stanice a místo bylo ušetřené další výstavby. Nicméně

postupné znehodnocení vody v hustě obydlené oblasti a zá-

nik popuace byly neodvratné, pramen mezitím zcela vyschl.

X. sp. 'Infiernillo' z roku 1992 také už uplavala své poslední

tempo v důsledku odčerpání pramene...

Smutný je zápis mexických badatelů [3], kteří se snažili
najít nějakou další lokalitu X. meyeri a obcházeli prameny
v širokém okolí podle starších map. Vyschlý, vyschlý, vyschlý!
A to byla situace v roce 1995, od té doby se na řadu míst
žádný ichtyolog nepodíval. 

Aby toho nebylo málo: tam, kde voda ještě je, se šíří nepů-
vodní X. variatus, který se samozřejmě s jinými platami kříží.

La Cieneguita. (Foto: Michael Köck)

Jak vidíte, na severu Mexika není rybkám zrovna přáno.

O to větší pozornost si zaslouží zbytky druhů, které nám

v akváriích zůstaly.

[1] Kang, J.H., Schartl, M., Walter, R.B. & Meyer, A. (2013): Comprehen-

sive phylogenetic analysis of all species of swordtails and platies (Pisces:

Genus Xiphophorus) uncovers a hybrid origin of a swordtail fish,

Xiphophorus monticolus, and demonstrates that the sexually selected

sword originated in the ancestral lineage of the genus, but was lost again

secondarily. BMC Evol Biol. 2013; 13: 25.

[2] Coletti, T. (2010): The Northern Platies... and a New Species?

Tropical Fish Hobbyist, January 2010, p. 32–34.
[3] www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/infG005.pdf

Marné hledání severních plat na místě, kde se kdysi vyskytovaly. La Cieneguita. (Foto: Michael Köck)
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Pojďme rovnou na to. Tentokrát začneme klenoty jezer

Velké příkopové propadliny – africkými tlamovci – a přes

mřenky se potom dostaneme až k tetrám a dániím. Snad

si vyberete… :-) 

Hemibates koningsi Schedel & Schliewen, 2017 

Hemibates koningsi byl objeven v hlubinách jezera

Tanganika (v části jezera na území Zambie), kde obývá

hluboké, prokysličené vody společně s H. stenosoma. Ryby

se obvykle nacházejí ve větších počtech v hloubkách mezi 80

a 200 metry, ale podnikají sezónní migrace do mělčích

pobřežních oblastí. Jsou dravé a dorůstají až do velikosti

kolem 30 cm. 

Ryby byly poprvé objeveny již v roce 1998 Adem Koning-

sem, podle kterého je nyní druh pojmenován, ale ten je tehdy

považoval pouze za fenotypickou variaci zmíněného známého

druhu. Teprve později se objevil názor, že by se mohlo jednat

o samostatný nový druh, který byl nějakou dobu pracovně

označován jako Hemibates sp. 'stenosoma zambia' a nyní

vědecky popsán v publikaci Frederica Schedela a Ulricha

Schliewena v časopise Zootaxa. Nový druh se od H. steno-

soma liší mimo jiné větší velikostí dospělců, delší spodní

pharyngeální čelistí a také barevným vzorem s vertikálním

pruhováním na středu těla, v místech, kde má H. stenosoma

nepravidelné skvrny.

Hemibates koningsi. (Foto: Ad Konings)

Labeotropheus artatorostris Pauers, 2017 

Ani jezero Malawi nepřišlo zkrátka, neboť se díky práci

Pauerse a kol. (2017) o nový druh rozrostl rod Labeotro-

pheus, který je jeho endemitem. L. artatorostris je nový druh

krásně zbarveného tlamovce, který obývá vody jižní části

jezera u poloostrova Nankumba. Od ostatních zástupců rodu

se liší poněkud širším tělem, delšími prsními ploutvemi,

kratším rypákem a také zbarvením samců při tření.

Labeotropheus artatorostris. Typický barevný vzor dospě-

lého samce, fotografováno ve vodách u West Thumbi

Island. (Zdroj: [2], foto: Ad Konings)

Nové druhy rodu Schistura 

Rod Schistura je nejpočetnějším v rámci čeledi Nema-

cheilidae a i za poslední rok několik nových zástupců přibylo,

takže se počet platných druhů přehoupl přes 200. Areál rodu

zasahuje od Indického poloostrova po Vietnam a jižní Čínu,

většina druhů je vázána na prudce tekoucí, čisté a dobře

prokysličené toky horských a podhorských oblastí. 

Nejinak je tomu v případě nového druhu S. madhavai

[3], který byl popsán z oblasti Suriyakanda na Srí Lance.

Typovou lokalitou je menší potok v povodí řeky Walawe

v nadmořské výšce kolem 1000 m, ryby byly odchyceny

v proudných úsecích toku s kamenitým dnem.

Schistura madhavai, živý jedinec, 51,2 mm SL. (Zdroj: [3])

Z podobného prostředí byly v několika publikacích

Maurice Kottelata popsány další druhy. Zajímavě zbarvená

Schistura thavonei [4] byla objevena na severovýchodě

Laosu v peřejích řeky Nam Ma v povodí Mekongu. 

Schistura thavonei, holotyp, 44,0 mm SL. (Zdroj: [4])

           17           



Akvárium, číslo 38 e-akvarium.cz zajímavosti

Drobná Schistura nubigena [5] byla popsána z řeky
Mali Hka na severu Myanmaru, o něco robustnější S. wan-

lainensis [5] pak z jejího přítoku Mon Lan Chaung.

Schistura nubigena, holotyp, 33,6 mm SL. (Zdroj: [5])

Typová lokalita Schistura wanlainensis. Mon Lan Chaung,

Myanmar, Kachin state, 850 m n.m. (Zdroj: [5], foto: Zau Lunn)

Pokud si myslíte, že tímto výčet nově popsaných druhů
rodu Schistura končí, pak věřte, že zdaleka ne. Ještě je tu
např. S. colossa a S. klydonion [6], S. epixenos [7] nebo
třeba S. titan [8] či S. systomos [9] – to vše z Laosu
a dílny Maurice Kottelata. A našly by se ještě další…

Malihkaia aligera Kottelat, 2017

Ze stejné lokality jako Schistura nubigena byl v práci
M. Kotellata [5] popsán i nový rod mřenek čeledi Nemachei-
lidae. Podle toku Mali Hka byl rod nazván Malihkaia a jeho
typovým druhem je nově popsaná M. aligera. Od ostatních
rodů čeledi se Malihkaia liší unikátní morfologií pysků, které
jsou silně zvrásněné, a také v rámci čeledi unikátním typem
sexuálního dimorfismu, kde hlavním rysem jsou nápadně
odlišně stavěné prsní ploutve samic a samců.

Malihkaia aligera, paratyp, 73,0 mm SL, samec s protaže-

nými prsními ploutvemi. Ploutve samic jsou zaoblené.

(Zdroj: [5])

Triplophysa luochengensis Li et al., 2017 

T. luochengensis je další nově popsanou zajímavostí
z čeledi Nemacheilidae. Objev pochází z krasové jeskyně
v autonomní oblasti Guangxi Zhuang na jihu Číny. Jedná se
o typickou jeskynní rybu se zakrnělýma očima a světlým
tělem, ačkoli tmavý pigment může být na svrchní straně těla
u některých jedinců ještě poměrně dobře patrný.

Triplophysa luochengensis. (Zdroj: [10])

Nové druhy rodu Hyphessobrycon

S nově popsanými druhy teter rodu Hyphessobrycon se

roztrhl pytel podobně jako se schisturami. Jedná se o jeden

z nejpočetnějších rodů v rámci čeledi Characidae, který

aktuálně čítá kolem 150 platných druhů (je ovšem parafyle-

tický – i v tom se podobá rodu Schistura). Za všechny aspoň

několik zajímavých nových druhů:

H. myrmex [11] byl popsán z horní části povodí Rio

Tapajós, typovou lokalitou je Rio Formiga. Druh vykazuje

nápadný sexuální dimorfismus, resp. dichromatismus (odliš-

nost ve zbarvení), jak je vidět z fotografií níže. Za zmínku stojí

význam zvoleného druhového přívlastku: myrmex z řeckého

mravenec odkazuje na malou velikost rybek a zároveň na ná-

zev typové lokality Rio Formiga, což v portugalštině znamená

mravenčí řeka.

Hyphessobrycon myrmex; nahoře samec, dole samice.

(Zdroj: [11])

H. pinnistriatus [12] je popsán v práci Carvalho et al.

(2017) rovněž z horní části povodí Rio Tapajós. Typovou

lokalitou je drobný tok obklopený regenerujícím sekundár-

ním lesem, s jemným substrátem a množstvím dřevní hmoty

a organického materiálu při okrajích. Rybky byly pozorovány

v klidnějších částech toku, většinou v menších hejnech, ale

i samostatně.
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Hyphessobrycon pinnistriatus, 26,0 mm. (Zdroj: [12])

A do třetice H. klausanni [13], druh popsaný z drob-

ných potoků s čirou, dobře prokysličenou vodou na horním

toku řeky Guaviare v povodí Orinoka v Kolumbii. Drobné

rybky s výrazným tmavým pruhem byly odchyceny z příbřež-

ních, vegetací hustě zarostlých partií mělkých toků.  

H. klausanni, paratyp, 22,4 mm SL. (Zdroj: [13])

Devario annnataliae Batuwita et al., 2017

Devario udenii Batuwita et al., 2017 

Popis dvou nových druhů rodu Devario byl spolu s revizí

ostatních druhů Srí Lanky publikován v časopise FishTaxa

v práci Batuwita et al. (2017). Publikace obsahuje i klíč srí-

lanských druhů rodu Devario, kterých je nyní šest. 

Nový druh D. annnataliae byl objeven v peřejích řeky

Gin, pod vodopádem Brahmana Ella v rezervaci Sinharaja.  

Devario annnataliae, samice, 56,2 mm SL. (Zdroj: [14])

D. udenii bylo popsáno z toku Homadola, přítoku řeky

Gin (Galle District). Rybky dosahují v průměru necelých 6 cm

standardní délky, pozorovány byly v mírně zastíněných čás-

tech toku, v rychle proudící vodě. 

Devario udenii, paratyp, samice, 57,4 mm SL. (Zdroj: [14])

[1] Schedel, F.D.B. & Schliewen, U.K. (2017): Hemibates koningsi

spec. nov: a new deep-water cichlid (Teleostei: Cichlidae) from Lake
Tanganyika. Zootaxa, 4312 (1): 92-112.
[2] Pauers, M.J. (2017): A New Species of Labeotropheus (Percifor-
mes: Cichlidae) from Southern Lake Malaŵi, Africa. Copeia, 105 (2):
399-414.
[3] Sudasinghe, H. (2017): Schistura madhavai, a new species of hill-
stream loach from Sri Lanka, with redescription of S. notostigma

(Teleostei: Nemacheilidae). Zootaxa, 4311 (1): 96-110.
[4] Kottelat, M. (2017): Schistura thavonei, a new species of loach
from northwestern Laos (Teleostei: Nemacheilidae). Raffles Bulletin
of Zoology, 65: 395–403.
[5] Kottelat, M. (2017): A new genus and three new species of nema-
cheilid loaches from northern Irrawaddy drainage, Myanmar (Tele-
ostei: Cypriniformes).  The Raffles Bulletin of Zoology, 65: 80–99.
[6] Kottelat, M. (2017): Schistura colossa and S. klydonion, two new
species of loaches from Bolaven Plateau, southern Laos (Teleostei:
Nemacheilidae). Raffles Bulletin of Zoology, 65: 341-356.
[7] Kottelat, M. (2017): Schistura epixenos, a new species of loach
from the Nakai Plateau, Laos (Teleostei: Nemacheilidae). Zootaxa,
4300 (1): 44–54.
[8] Kottelat, M. (2017): Schistura titan, a new species of loach from
Dakchung Plateau, southern Laos (Teleostei: Nemacheilidae).
Ichthyological Exploration of Freshwaters, 28 (1): 65-74.
[9] Kottelat, M. (2017): Schistura systomos, a new species of loach
from southern Laos (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyological
Exploration of Freshwaters, 28 (1): 9-16.
[10] Liu, S.W., Pan, X.F., Yang, J.X. & Chen, X.Y. (2017): A new cave-
dwelling loach, Triplophysa xichouensis sp. nov. (Teleostei
Nemacheilidae) from Yunnan, China. Journal of Fish Biology, 90 (3):
834–846.
[11] Pastana, M.N.L., Dagosta, F.C.P. & Esguícero, A.L.H. (2017): A
new sexually dichromatic miniature Hyphessobrycon (Teleostei:
Characiformes: Characidae) from the Rio Formiga, upper Rio
Juruena basin, Mato Grosso, Brazil, with a review of sexual
dichromatism in Characiformes. Journal of Fish Biology, Version of
Record online: 14 SEP 2017.
[12] Carvalho, F.R., Cabeceira, F.G. & Carvalho, L.N. (2017): New
species of Hyphessobrycon from the Rio Teles Pires, Rio Tapajós
basin, Brazil (Ostariophysi, Characiformes). Journal of Fish Biology,
91 (3): 750–763.
[13] García-Alzate, C.A., Urbano-Bonilla, A. & Taphorn, D.C. (2017):
A new species of Hyphessobrycon (Characiformes, Characidae) from
the upper Guaviare River, Orinoco River Basin, Colombia. ZooKeys,
668: 123–138.
[14] Batuwita, S., De Silva, M. & Udugampala, S. (2017): A review of
the genus Devario in Sri Lanka (Teleostei: Cyprinidae), with
description of three new species. FishTaxa, 2 (3): 156-179.
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Vědecká abeceda: EVědecká abeceda: E
Markéta Rejlková a Lenka Šikulová

Samohlásku E vyslovujeme stejně jako v češtině a nepojí
se s ní žádná záludnost. Než přejdeme k výčtu zajímavých

jmen, neuškodí si ještě připomenout, že dvojhláska AE se čte
také jako E (příp. častěji dlouhé É).

Elektrické ryby

Druhové jméno electricus dal paúhořovi elektrickému
už sám Linné v roce 1766, tenkrát ho ale ještě zařadil do rodu

Gymnotus. Dnes paúhoře známe jako Electrophorus electricus

(tedy něco jako „elektronoš elektrický“) a jak už napověděl

původní rodový název, není příbuzný úhořů, ale nahohřbetů.
Tato ryba obývá sever jihoamerického kontinentu, žije hlav-

ně ve stojatých vodách s nedostatkem kyslíku (nadechuje
se pravidelně atmosférického vzduchu) a kvůli špatné vidi-

telnosti v kalných vodách má sice chabý zrak, ale velmi dobře
vyvinutý sluch! Dorůstá délky až 2,5 m s udávanou nejvyšší

hmotností 20 kg. To ale pochopitelně není na paúhoři elek-
trickém to nejzajímavější. Asi 80 % jeho těla tvoří elektrické

orágny. Ty jsou tři; Sachsův je zodpovědný za vydávání ma-
lých, velmi častých výbojů s napětím asi 10 V. Tyto výboje

slouží k orientaci a vyhledání kořisti, paúhoř je vydává prak-
ticky neustále, pokud nespí (má spíše noční aktivitu). Hlavní

orgán spolu s větší části Hunterova orgánu pak vydává silné
výboje, jejichž cílem je omráčení kořisti, příp. obrana v nouzi.

Nejvyšší zaznamenané napětí je 860 V, obvykle ale „jen“
500–600 V, proud má sílu 1 ampér. Výboj je kratičký, trvá

jen 2 milisekundy, takže vede k omráčení a určitě i člověka
bolestivě zasáhne, ale zabít by ho neměl. Nezkoušejte to!

Paúhoř elektrický je sice nejvíce zkoumanou elektrickou
rybou, ale schopnost vydávat elektrické výboje má mnohem

více druhů ryb – a také paryb. Příznačné rodové jméno
má např. rejnok popsaný teprve v roce 2007 z pobřeží

Jižní Afriky: Electrolux. Ten výboje používá především pro
svou ochranu před predátory, žraloky. Živí se drobnými bez-

obratlými, které hledá v substrátu a nijak se přitom nemas-
kuje – naopak je nápadně zbarvený a případného predátora

odhání výhružným postojem se zdviženým ocasem. Neza-
bere-li to, pak přijde na řadu elektřina. Jak uvádějí autoři

popisu [1], jméno rodu je narážkou na dobře vyvinutou
schopnost tohoto rejnoka vydávat elektřinu (lovci a foto-

grafové měli zkušenost z první ruky), objev druhu zároveň
vrhá světlo (lux, z latiny) na bohatou a málo známou rybí

diverzitu západní části Indického oceánu. A mohutné nasá-
vání substrátu s kořistí, které zachytili potápěči na videu,

by mohlo konkurovat dobře známému elektrickému spotře-
biči, používanému k vysávání špíny z koberců...

A pak, že vědci nemají poetickou duši.

Electrophorus electricus. (Foto: Tiia Monto)

Electrolux addisoni, holotyp. Tento rejnok byl doposud

spatřený v přírodě jen několikrát a např. samice se vědcům

do ruk ještě nedostala. Jde pravděpodobně o velmi vzácný

druh paryby. (Zdroj: [1])

Ryba osel?

Tahle kuriozitka je dalším důkazem poetické duše ichty-

ologů – nebo možná skutečnosti, že ryb je opravdu hodně
a vymýšlet nová originální jména je složité. Tasmánská treska

Eeyorius hutchinsi není zřejmě vůbec ničím pozoruhodná.
Pojmenovaná byla proto podle „literární postavy, která žila

na vlhkých místech“. Jde o Íjáčka, věčně smutného parťáka
medvídka Pú, jehož anglické jméno je Eeyore – vyslovuje

se zjednodušeně ÍJÓ(r). Sice ani teď nevíme, kde přesně je
souvislost s onou treskou, ale aspoň jsme zjistili, jaký zvuk

vydávají anglicky hovořící osli :-).
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Ryba zmije

To u ryb pojmenovaných podle zmije (řecky echis) může-

me souvislost najít daleko snadněji. Murény rodu Echidna

opravdu mají hadovitý tvar těla a více se plazí, než plavou.

Obzvlášť Echidna nebulosa je se svou asi metrovou délkou
a atraktivním zbarvením často chovaná v akváriích.

Zato Echiichthys vipera s českým názvem ostnatec zmijí
(pokud bychom přeložili ten vědecký, zněl by „zmijoryba zmi-

jí“) není ani velká, ani nápadně zbarvená. Většinu času tráví
zahrabaná v písku, z kterého jí trčí jen oči a špička hřbetní

ploutve. Žije ve východním Atlantiku od Madeiry po Britské
ostrovy, najdeme ji i ve Středozemním moři. Dvě skutečnosti

z ní činí rybu, o které by plavci měli vědět: vyskytuje se na
mělčinách blízko břehu a je jedovatá. Jedové žlázy má na

žaberních víčkách a na první hřbetní ploutvi. Ačkoliv tato
rybka neměří většinou více než 15 cm, bodnutí je skutečně

velice bolestivé, naštěstí nepředstavuje smrtelnou hrozbu.
Ale to ke zmijím není všechno. Pamatujete si z minulého

dílu „zuby“ v latinské i řecké verzi? Echiodon dentatus si tedy
přeložíme jako zmijozub zubatý. Echiophis je pak rod dalších

mořských bizarních ryb, odkazujících jak na zmije (echis), tak
hady (ophis, obojí z řečtiny).

Echiophis punctifer obývá vody tropického Atlantiku, před

několika lety se stal senzací objev této až metr dlouhé ryby

na pobřeží Kanárských ostrovů. Kdo tam má chuť jet :-)?

 (Zdroj: miplayadelascanteras.com)

Ryby placaté

Ale jen shora, jak značí předpona epi-. Abychom také

zabrousili od mořských příšer k akvarijním rybám, připo-
meneme si početný rod halančíků Epiplatys s jejich širokou

a shora zploštělou hlavou.

Epiplatys infrafasciatus. (Foto: Joe Cutler)

Ryby s ostny (a také trnité rostliny) 

Jména začínající na Echino- označují tvora, který má něk-

de nějaký osten. Ne vždycky je takový znak dobře viditelný,
v případě rozedranců rodu Echinophryne (phryne je řecky

ropucha) je ale název snadno odůvodnitelný. A co oblíbené
rostliny z rodu Echinodorus? Doros je řecký termín pro kože-

ný vak, jméno se vztahuje k tvaru semeníku, jež dává základ
trnitým nažkám.

A ještě jednou rostliny, tentokrát z bažin

Řecké slovo helodes (bahnitý, bažinatý) se promítá v náz-
vech rodů Elodea a Eleocharis (charis znamená krása, ozdo-

ba, šarm – tedy bahnička je ozdobou bažin).

Dlouhé a široké ryby

Druhové jméno elongatus známe u cichlid, sumců, halan-

číků, piraní, hlaváčů, úzkotlamek, kaprovitých ryb atd. Tyto
ryby jsou „prodloužené, protažené“. Něco širokého označuje

předpona eury-. Eurypharynx pelecanoides (pharynx je hltan)
má vzhled stejně bizarní, jako jméno! To samé lze říct o obou

kouzelných „létajících konících“ z rodu Eurypegasus s příz-
načnými druhovými jmény: draconis a papilio.

Eurypegasus draconis. Takový malý dráček, zatímco druhý

zástupce rodu je podle jména motýl. (Foto: Teresa Zubi)

Na závěr ještě trocha barev a čísel

I v pátém díle abecedy se dočkáme barev nebo čísel, resp.

obojího. Eptatretus (epta = sedm, tretos = s otvory) je rod
sliznatek, nejprimitivnější skupiny žijících obratlovců. Sliz-

natky se podobají mihulím. Ennea pak znamená devět a zná-
me i z akvárií rody Enneacanthus (severoameričtí okounci;

acanthus už si pamatujeme, jde o trn) nebo Enneacampus

(africké sladkovodní jehly; kampe je řecky zakřivení).

Erythros = červený. Napadne vás teď jedno tautonymum?
Správně, trahir Erythrinus erythrinus. Často najdeme čer-

venou v druhovém jméně, např. tetra žhavá Hemigrammus

erythrozonus je červenopruhá možná více než žhavá?

[1] Compagno, L.J.V. & P.R. Last (2007): Electrolux addisoni, a new

genus and species of electric ray from the east coast of South Africa

(Rajiformes: Torpedinoidei: Narkidae), with a review of torpedinoid

taxonomy. Smithiana Bull. (7):15-49.
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(Foto: N. Dresler)

Na hraně přežití:Na hraně přežití:
Tropheus duboisiTropheus duboisi 'Maswa''Maswa'
Markéta Rejlková

Zatím jsme v tomto volném seriálu psali o druzích, které

akvaristé ve svých nádržích cíleně zachraňují; které masově

množí asijské farmy za pomoci hormonální stimulace, a tak

je udržují naživu jen díky akvaristické poptávce; a o druzích,

které ani akvaristé v chovech neudrželi, ale naštěstí se našel

zbytek populace přežívající ve stále se zhoršujících podmín-

kách původního biotopu. Je načase podívat se i na případ ryb,

které akvaristé svou nekázní (jiní to nazývají nenažraností)

v brzké době v přírodě zlikvidují. Pokud se ovšem nestane

zázrak a člověk rozumný nedostane rozum.

Ano, v kontrastu s převládajícím tématem 38. čísla se po-

díváme na zoubek odchytu divokých ryb, který bez jakékoliv

regulace může vést k jejich vyhubení.

Tropheus duboisi je vlastně naprosto běžná akvarijní ry-

ba, patřící do stálé nabídky velkoobchodů a chovatelů. Ochot-

ně se množí, je atraktivní, a proto se dobře prodává. Jenže

pokud jste jen trochu zběhlejší v problematice cichlid z jezera

Tanganika, určitě se vám už v téhle chvíli derou do mysli dva

podstatné fenomény: jedním je obecná atraktivita odchyto-

vých (tzv. WF) cichlid, druhým je 'Maswa'. A právě tímto

názvem označovaná populace je bezprostředně ohrožená vy-

hynutím v přírodě.

O tzv. maswách se toho hodně popsalo a obzvlášť mezi

českými cichlidáři vzplály nejednou vášnivé diskuse, kdo má

maswy prvotřídní a kdo divné. Ale pěkně polopatě, ať v tom

máme jasno všichni: Tropheus duboisi se vyskytuje v jezeře

Tanganika na několika místech. Nejprve byla objevena forma

'Bemba' ('Pemba') s výskytem daleko na severu. Dále známe

populace 'Kigoma', 'Karilani', 'Maswa' a 'Halembe'... našly by

se ještě další názvy, třeba 'Cape Kabogo' a dokonce 'Burundi',

ale většina se jich částečně překrývá. Pruh na těle ryb je různě

široký a různě intenzivně žlutý, u forem 'Bemba' a 'Karilani'

bílý. Když byla na počátku 80. let minulého století objevena

'Maswa', stala se díky širokému a v horní části žlutému pruhu

oblíbenou a zdaleka nejžádanější. Jméno získala podle býva-

lé pevnosti, která stávala přibližně v místě nálezu ryb. Tato
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původní populace ale zanedlouho zmizela (pravděpodobně

byla vylovena), ale stejně zbarvené ryby byly později nalezeny

na místě zvaném Halembe. Protože vypadají stejně, jsou na-

bízeny rovněž jako 'Maswa'. Někteří obchodníci ale používají

označení 'Halembe'.

Tady narázíme na rozpor, jestli obchodní názvy reflektují

spíše barevnou formu (a tedy napovídají zákazníkovi, co mů-

že očekávat: 'Maswa' = široký žlutý pruh, i kdyby ryba byla

z Halembe nebo Kabogo), nebo lokalitu odchytu. Já jsem

jednoznačně pro druhou možnost, vždyť vzhled ryby může-

me vidět, ale původ ryby bez poctivého obchodníka (resp.

celého dodavatelského řetězce) nezjistíme. Každý lovec na

Tanganice samozřejmě moc dobře ví, kde ryby chytá. Jestli

tu informaci předá dál, nebo dojde kdekoliv cestou k zákaz-

níkovi k pozměnění (kvůli lepší prodejnosti, příp. utajení

skutečného místa výskytu, o kterém konkurenční lovci zatím

neví), to je druhá věc...

Zpátky k maswám. Jejich pruhy nebývají vždy široké

a pěkně žluté, někdy ani nemají pravidelné okraje. Je tomu

tak ale i v přírodě. Každopádně maswy jsou synonymem pro

„nejhezčí“ T. duboisi a je velká poptávka po dalších rybách

z přírody, z kterých se sestavují pečlivě vybrané chovné sku-

piny s cílem získat v potomstvu co nejstabilnější široký pruh.

Co se týká odchytových ryb, jejich popularita je založená

na přesvědčení (často oprávněném), že v zajetí nedokážeme

dlouhodobě udržet tak pěkné ryby. Barvy odchytových ryb

jsou intenzivnější a akvaristé doufají, že s tak prvotřídním

chovným materiálem se jim podaří získat kvalitnější odchovy.

Jak odchytové WF ryby, tak jejich F1 potomstvo se prodává

za vyšší ceny a akvaristé jsou ochotni na vyšší cenu přistou-

pit. Kromě atraktivnějšího zbarvení a vitality ryb se také dá

uvažovat o nutnosti oživovat chované populace po stránce

genetické. V mnoha případech to ale jak s nutností „čerstvé

krve“, tak se zhoršujícím se vzhledem ryb není tak žhavé.

Zrovna u tohoto druhu, který je chovaný hojně a základ pro

populaci v zajetí vytvořilo ohromné množství odchycených

ryb, je dostatek možností krev občerstvit i bez „divočáků“.

Nejsme-li schopní dlouhodobě udržet ryby vitální, velké,

se správnými tělesnými proporcemi a zbarvením odpovída-

jícím přírodní formě, potom je namístě se ptát po příčinách.

Je nedostatečné umělé krmivo? Chybí rybám slunce? (V pří-

padě T. duboisi obývajícího hloubky asi sotva, u jiných druhů

to ale jistě může hrát roli.) Chybí jim pohyb? Je nutné chovat

druh ve velkém počtu jedinců a poskytnout mu členitý pro-

stor, aby nám po několika generacích neplavali v akváriu jen

potomci dominantního samce bez zachování přirozené varia-

bility forem? U druhů, kde se v populaci vyskytují ryby „hezké

a méně hezké“ a nejsou jedna jako druhá, je velmi těžké

tuto pestrost zachovat i v zajetí. Můžeme se ale rozhodnout,

že budeme cíleně upřednostňovat „hezčí“ typy selekcí. Možná,

že v běžných akvarijních podmínkách ani není proveditelné

udržet celou variabilitu. Pak je ale podle mě schizofrenní zas

a znovu lovit ryby z přírody proto, že jsou kvalitnější. Za svou

kvalitu vděčí celému souboru podmínek v přírodě, včetně

toho, že žijí pohromadě s variabilními soukmenovci.

A kde je tedy problém s maswami? Už před nejméně de-

seti lety se mezi evropskými importéry a chovateli mluvilo

o tom, že podle zpráv z jezera se tato forma stává vzácnou.

Tropheus duboisi na rozdíl od jiných tropheusů žije ve větší

hloubce, nemá tolik vhodných lokalit a … na těch několika

málo lokalitách, kde se vyskytuje forma 'Maswa', je pod neus-

tálým tlakem lovců. Ti loví na základě poptávky. V posledních

letech  se množí hlasy volající po regulaci – naší vlastní, tohle

musí být rozhodnutí akvaristů, žádné zákony, natož místní

lovci to za nás neudělají. Potápěči hlásí, že je čím dál tím těžší

aspoň nějaké maswy zahlédnout. Dokud tam ale nějaká plave

a lze ji najít, tak ji najdou lovci a pošlou ji bez váhání do

Evropy nebo USA.

Hlasem volajícím nejvíce po zastavení poptávky po mas-

wách se stal Ad Konings. Je to paradoxní, protože v roce

1998 popisoval, jak z Halembe odvezli 500 samic [1]. Dnes

naopak ze všech sil bojuje [2], abychom ty ryby nechali pár

let na pokoji, protože jich v jezeře zbývá tak málo, že už

možná nebudou mít šanci své počty obnovit a vůbec přežít.

T. duboisi podle studie Yanagisawa & Sato (1990) v jezeře

nosí jikry a mláďata v tlamce 31 dní a dalších 76 dní se zo-

tavují, než se vytřou znovu. Vzhledem k tomu, že se v obdo-

bí dešťů kvuli špatné viditelnosti cichlidy prakticky nemnoží,

rozmnožují se tito tlamovci 2–3x za rok. Mláďat bývá 5–15,

pohlavně dospívají nejdříve za rok. To jsou dosti výmluvná

čísla na to, abychom si mohli spočítat, že devět týmů lovců

operujících v tvrdě konkurenčním prostředí na jezeře mohou

maswy skutečně vyhubit.

Namítnete-li, že lovit můžeme, dokud nezmízí, a potom

je jednoduše vysadíme zpátky z našich bohatých akvarijních

zdrojů, už to nebudou ty „správné“ divoké a krásné maswy...

protože kdyby ty divoké a akvarijní byly stejné, jaký smysl

by měla poptávka po divokých?

Omlouvám se na závěr těm, kterých se moje slova o nena-

žranosti v úvodu článku dotkla. Věřím, že skutečnou příčinou

je neinformovanost. Pokud už víme, že konkrétní populaci

hrozí vylovení za únosnou hranici, sotva někdo z nás mávne

rukou a zadá objednávku na vylovení těch možná úplně po-

sledních ryb v přírodě.

Vypůjčím si slova Ada Koningse: „V jezeře je spousta nád-

herných ryb. Vše, o co žádáme, je vzdát se kupování divo-

kých odchytů čtyř nejohroženějších druhů.“ (Maswa je nej-

ohroženější cichlidou z jezera Tanganika; o těch dal-

ších si třeba napíšeme jindy, viz také [2].) Není to ani navždy,

ale teď potřebují maswy opravdu pár let hájení, aby se jejich

populace obnovila. A to je myslím úplně nepatrná cena za to,

že je v Tanganice budou moci pozorovat  i naše děti.

Řekněte to svým známým. A pokud maswy množíte, těšte

se z toho, že nabídkou svých odchovů pomáháte sytit pop-

távku po této krásné rybě a přispíváte tak k její ochraně.

[1] www.cichlidae.com/article.php?id=124 

[2] www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=864510626972154&id=332333576856531
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FOTOSOUTĚŽ: Rostliny v akváriuFOTOSOUTĚŽ: Rostliny v akváriu
Markéta Rejlková

V minulém čísle jsme vyhlásili letní fotosoutěž na téma

„Rostliny v akváriu“ a úroda byla vskutku letní. Tedy ve

smyslu novinářském, nikoliv zemědělském :-). 

Celkem jsme přijali 26 snímků od jedenácti autorů. Foto-

grafie hodnotila redakční rada a naprosto jasně se vyčlenila

trojice snímků s velkým náskokem před ostatními, kde už pak

byly jen nepatrné bodové rozestupy. Rozhodli jsme se proto

další místa nevyhlašovat.

Vítězem se stal jen nejtěsnějším rozdílem Josef Zbyněk,

který skóroval ještě i na třetím místě. Velká gratulace a slíbe-

ná odměna letí k němu i ke stříbrnému Josefu Sobotkovi.

Všem autorům upřímně děkujeme za účast a za to, že se

s námi podělili o své rostlinné radosti (chtělo by se napsat

zelené, ale posuďte sami, že zelené rostliny velkou parádu

v soutěži neudělaly). Zde si můžete prohlídnout širší výběr,

úplně všechny fotografie pak najdete na našem facebooku.

1. místo: Barclaya longifolia. (Foto: Josef Zbyněk)
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2. místo: Nymphaea 'Tiger Lotus'. (Foto: Josef Sobotka)

3. místo. Proserpinaca palustris. (Foto: Josef Zbyněk)
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Riccia bublinkuje. (Foto: Jaroslav Ježek)

Echinodorus cv. Kleiner Bär – kvet. (Foto: Stanislav Lach)
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Proserpinaca palustris. (Foto: Jaroslav Ježek)
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Barclaya longifolia – květ. (Foto: Josef Sobotka)

Nad hladinou. (Foto: Rastislav Moravčík)
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Lindernia. (Foto: Josef Zbyněk)

Leptodictyum riparium emerz – dekorácia

 nad i pod vodou. (Foto: Radovan Praško)

Sazenice Rotala wallichii.

(Foto: Jaroslav Ježek)
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Echinodorus cv. Kleiner Bär – mladé rastliny. (Foto: Stanislav Lach)

Rostliny jako biotop: Voda. (Foto: Jirka Ščobák)
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Rostliny jako biotop: Hladina. (Foto: Jirka Ščobák)

Rostliny jako biotop: Dno. (Foto: Jirka Ščobák)

112 l v obýváku. (Foto: Robert Benčík)

Machovník červený. (Foto: Maroš Janík)

Echinodorus cv. Xantin, ročná rastlina. (Foto: Stanislav Lach)

Akvárium s prevahou Cryptocoryne wendtii.

(Foto: Peter Tomečko)

Rostlinná džungle. (Foto: Václav Rybář)
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Nothobranchius guentheri 'Zanzibar'.

Neli MartínNeli Martín
TEXT: Markéta Rejlková       FOTO: Neli Marín

Na stránky Neli [1] jsem narazila náhodou, když jsem hledala nějaké informace o živé potravě. A objevila jsem nejen to,

ale navíc i moc pěknou galerii fotografií a článků. Neli Martín své snímky publikuje v tištěných časopisech a hojně i na

internetu, tak jsem se rozhodla, že ji oslovím a poprosím ji, jestli by se o kus svého koníčku nepodělila i s námi. Výsledkem

je tento rozhovor, který je ukázkou toho, že s (pořádnou) dávkou trpělivosti a píle můžeme i my všichni vytvářet téměř

profesionální portréty vodních živočichů a objevovat jejich krásu nejen pro sebe. V příštím čísle čekejte pokračování!

Neli o sobě:

Jmenuju se

 Neli Martín,
 jsem Španělka

 a momentálně žiju 
v Galícii, což je výborné

místo pro užívání si mých
dvou velkých vášní:

fotografování
a akvaristiky.

Jak dlouho se těmto koníčkům věnuješ?

Fotografování mě bavilo odjakživa a s rozvojem tech-

nologií se z toho stala moje hlavní záliba. Před nástupem

digitální fotografie to bylo komplikovanější a dražší.

Před deseti lety jsem vyměnila velkoměsto – Madrid – za

klid Galície. Najednou jsem měla volný čas, tak jsem se roz-

hodla pořídit si malé akvárium. Během pár měsíců už z toho

bylo akvárium velké a o dalších pár měsíců později jsem

těch akvárií měla několik.

Ve Španělsku není akvaristika tak populární jako v ji-

ných zemích, tady v Galícii je to ještě horší. Je proto občas

těžké sehnat nějaký materiál nebo ryby, naštěstí těch pár

zdejších akvaristů si vzájemně pomáhá.

Z Tvých stránek je jasné, že se zajímáš o halančíky.

Kolik druhů (a kolik akvárií) máš? Chováš i jiné ryby?

Kamarád mi daroval můj první pár halančíků, abych

je zkusila chovat ve společenské nádrži. Jenže to mi ne-

umožnilo sledovat jejich chování, tak jsem si založila první

akvárium jen pro halančíky. Byli to tenkrát snadno chova-

telní a množitelní zástupci rodu Fundulopanchax. Postupně

ale došlo k navyšování počtu jak malých akvárií, tak druhů.

Aktuálně mám jedno společenské akvárium s objemem

300 l; 14 nádrží pro halančíky s objemem mezi 12 a 40 litry,

kde chovám devět různých druhů. Bohužel nemůžu mít víc

akvárií a mým velkým snem proto je, že jednoho dne budu

mít ohromný akvarijní stojan.
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Zej tečkovaný Aplysia punctata.

Mořský červ nereidka.
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Fundulopanchax amieti 'C89/31 Edea Yaounde km 18'.

Jsi úspěšná v publikování Tvých fotografií a vyhrála

jsi různá ocenění. Zajímá mě, co považuješ za klíčový

faktor k tomu, aby se snímek opravdu povedl?

Při fotografování jsou podle mého názoru základem dva

faktory: světlo a trpělivost. I když velmi často nás zaujmou

snímky, které jsou tzv. „portréty“, jelikož ukazují rybu celou

a tak, jak ji běžně můžeme vidět, osobně mám raději foto-

grafie, které zachycují chování ryb, nebo také snímky jiker

a potěru, ukazující, jak se naše ryby vyvíjí a rostou.

Aphanius vladykovi 'Boldaji'.

Aphanius mento 'Zengen'.

Používáš fotonádržku, nebo pořizuješ snímky ryb

spíše v jejich běžném prostředí?

Před časem jsem si připravila fotonádržku a několikrát

jsem ji použila. I když bylo fotografování snadnější, ryby to

moc dobře nesnášely a nepomohlo ani, když jsem je tam

nechala několik dní, aby se uklidnily. Stresovalo je to. Takže

dneska už je zase fotím v jejich akváriích. Halančíci jsou

většinou dost přizpůsobiví, ale cokoliv spojené s jejich pře-

sunem jim může ublížit, zvlášť pokud jde o dospělé jedince,

mláďata se adaptují lépe.

Pořídit pěkný snímek ryb ve společenském akváriu je sa-

mozřejmě výzva, už vzhledem k jeho velikosti. Skla nejsou

optická, světlo tak dobře neproniká a pokud je mezi objek-

tivem a rybou hodně vody, dochází ke ztrátě kvality. Jako

příklad bych ráda ukázala fotografii, pro kterou jsem oběto-

vala dlouhé hodiny vyčkávání:

Pelvicachromis pulcher.

Abych získala tenhle snímek, nachystala jsem jeden roh

společenského akvária – dala jsem tam černé pozadí, vy-

čistila jsem důkladně skla a před akvárium jsem na stativ

připravila fotoaparát. A čekala jsem na správný moment.

Během několika hodin jsem postupně zvyšovala intenzitu

osvětlení z led svítilny, aby si ryby zvykly. Nemohla jsem je

nalákat na potravu, protože by se přihnali i další obyvatelé

akvária. Jen stačilo počkat na správnou chvíli.

Několikrát se mi podařilo zachytit jednoho z rodičů, ale

ne oba společně. Až teprve třetí den se oba rodiče „prochá-

zeli“ s hejnkem svých mláďat tam, kde jsem potřebovala.

Čekání přineslo své ovoce.
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Chvostoskok (Collembola).
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Bucephalandra sp. 'Nanga Mahap'.

Jaké používáš technické vybavení?

Velmi skromné. Kvůli fyzickému omezení nemůžu použí-

vat zrcadlovky, takže mám bezzrcadlový systém micro 4/3.

Používám Olympus E-M10 Mark II, malou E-PM2, objektivy

Zuico: dvakrát 14–42 mm, makro 60 mm, dále 40–150 mm

a 75–300 mm. Na fotografování ryb a bezobratlých použí-

vám vždycky pevný makro objektiv 60 mm, který je vážně

výborný. Navíc při některých příležitostech využiju i mezi-

kroužky a předsádkovou čočku, protože ani makro objektiv

nestačí na určité miniaturní živočichy.

Pro fotografii je světlo základem, a když fotíme živočichy

v pohybu, potřebujeme fotit rychle – proto je téměř nemys-

litelné obejít se bez blesku nebo jiného pomocného zdroje

světla. Podle okolností používám led svítilnu nebo externí

blesk, které umisťuju – v případě akvárií – většinou shora.

Tak získám více světla a v důsledku větší rychlost závěrky,

aby pohybující se ryby nebyly rozmazané.

Za součást vybavení považuju také počítač, protože ten

je potřeba k poslednímu kroku vedoucímu k získání snímku.

Vždycky fotím do formátu RAW, abych neztratila žádnou

informaci – tohle považuju za základní předpoklad kvalitní

fotografie. 

Prakticky všechny moje snímky upravuju v Camera Raw

s výjimkou některých specifických případů, kde je zapotřebí

Photoshop. Poecilia reticulata.
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Ancistrus sp.

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae.
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Podle Tvých fotografií a článků usuzuju, že chováš
hodně živého krmiva – a Tvoje ryby musejí být velmi
spokojené :-). Jak Tě napadlo, že začneš fotit i tyto
bezobratlé živočichy?

Teď zrovna moc krmných kultur nemám, ale neustále se
snažím udržovat aspoň něco, abych ryby mohla krmit pes-
tře a především pro ně atraktivně. Obecně platí, že všechny
ryby mají rády živou potravu, ale myslím, že pro halančíky
je to nutnost, lov si užívají.

Tateurndina ocellicauda.

Hodně mě baví akvária pozorovat. Náhodou jsem tak
kdysi objevila něco, co pro mě tenkrát bylo ještě neznámou
„blechou“ a vyklubal se z toho cyklop. Když se podíváte skrz
objektiv fotoaparátu, najednou se vám odhalí detaily toho
tvorčeka, což mě fascinovalo. Rozhodla jsem se hledat další
takové tvory, takže jsem si třeba přinesla vodu z kamarádo-
va jezírka a v ní našla spoustu různých bezobratlých. Před
pár lety jsem byla na výletu se skupinou halančíkářů, jehož
cílem byl lov bezobratlých – z něj jsem si dovezla největší
sbírku nejen pro nakrmení rybek, ale i pro fotografování.
Když jsem to všechno nafotila, ještě jsem kontaktovala osta-
tní akvaristy a ti se se mnou podělili o další vzorky, takže
jsem měla štěstí a nafotila jsem opravdu různorodou sbírku,
ačkoliv ne všichni ti živočichové pak posloužili jako potrava.

Je neuvěřitelné, jak pestrý život máme ve svých nádr-
žích, aniž bychom to viděli. Vyzývám všechny akvaristy, aby
si vzali jednoduchou lupu a podívali se na kapku vody z ak-
vária – objevíte droboučké tvory, kteří vaše nádrže obývají.

Žížalice Lumbriculus variegatus.

Jepice (Ephemeroptera).

Znakoplavka (Notonectidae).

Nové technologie umožnily ve velkém přístup k fotogra-

fování a každý akvarista má nějaký ten fotoaparát, i kdyby

byl jen zabudovaný v mobilu. Snímky se šíří prostřednic-

tvím internetu a není nutná vysoká kvalita. To má svou

velmi dobrou stránku, kterou je množství obrazového mate-

riálu, který dnes máme k dispozici; a také méně pozitivní

stránku, protože dobrá fotografie není hodnocená, jak by si

zasloužila.

Potěr Puntius titteya a nauplie artemie.

[1] www.planeta-neli.es
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Project PiabaProject Piaba
Markéta Rejlková

My akvaristé máme obecně velmi rádi přírodu a znepokojují nás informace o tom, jak jsou ničena přírodní stanoviště

ryb a hrozí, že některé druhy v přírodě vyhynou. Pokud jde o tropické ryby, děje se to „daleko“, v zemích třetího světa, které

se rozvíjejí a díky populační explozi a potřebě uživit se, vydělat a vytěžit z přírodních zdrojů maximum jsou mokřady

tropických regionů bezprostředně ohroženy likvidací. 

Dá se to vůbec nějak zastavit? Jak můžeme obyvatele Indonésie přesvědčit, že spíše než o palmový olej stojíme o to, aby

v přírodě přežila ta spousta drobných a „neužitečných“ rybek (viz např. článek o rájovčících v Akváriu č. 27)? A jak se má

lovec akvarijních ryb na jezeře Tanganika vzdát dolarů, které mu bohatí západní akvaristé nabízí za divoké ryby, byť by je

lov přímo ohrožoval (viz toto číslo na jiném místě)?

Ti lidé tam „daleko“ chtějí nasytit svoje děti, často ani na nic víc se svým výdělkem nedosáhnou. Nepomůže je vzdělávat

a přesvědčovat, že náš výhled do budoucna je důležitější než jejich zítřejší den. Je potřeba najít cestu, jak mohou přírodní

zdroje, které chceme chránit, zajišťovat živobytí místním obyvatelům udržitelným způsobem. Skutečně udržitelným, nepatří

sem proto poptávka po slonovině, žraločích ploutvích nebo palmovém oleji. Zkoumají se řešení jako je turistika, včetně tolik

diskutovaného lovu velkých afrických zvířat... A co třeba obchod s divokými zvířaty pro naši potěchu?

V roce 1989 se Ning Labbish Chao, naturalizovaný Bra-

zilec narozený v Číně, ichtyolog z Universidade Federal do

Amazonas, začal zabývat otázkou, jestli několik desetiletí

trvající a nijak neregulovaný lov akvarijních rybek v povodí

Rio Negro nemůže vést k ohrožení jejich populací. Každý rok

jich totiž z Manausu do světa zamířilo nejméně 20 milionů.

Jak ale zjistil, lov neměl na početnost evidentně žádný dopad.

Zdaleka nejčastějším úlovkem byla červená neonka, která

je tak hojná, že není možné ji stávajícími metodami lovu

ohrozit. (Tady je nutné zmínit tři klíčové faktory: neonka má

početné potomstvo a rychle dospívá; lov ve spletitých černých

řekách plných potopeného dřeva apod. zkrátka není možné

provádět masově; na rozdíl od ryb určených ke konzumaci

je potřeba rybky lovit co nejšetrněji.)

Na základě zjištění profesora Chao se zrodil Projeto Piaba,

mezinárodně známý pod anglickým názvem Project Piaba.

Cíle byly tři: studium biodiverzity a ekosystémů regio-

nu; vývoj technik lovu, transportu a přechovávání,

které povedou ke snížení mortality (ta již je nižší

než 5 %); podpora piabeiros za účelem garance zis-

ku v místě původu ryb a environmentální vzdělávání

místní populace.

Piaba je drobná rybka. Piabeiro člověk, který se živí

lovem takových rybiček – tedy nikoliv rybář, pescador. Je to

vlastně „čudlař“, v regionu Rio Negra to ale znamená hodně.

Máte práci, které se věnuje často celá rodina, máte obživu,

něco umíte. A jste součástí tradice, která má sice trvání jen

několik desetiletí, ale pro tento region znamenala zlaté časy.

Centrem lovu akvarijních ryb je město Barcelos, v jeho okolí

(prales, řeky a nic víc) žije 40 tisíc obyvatel. Jejich příjmy

z 60 % pocházejí právě z lovu akvarijních ryb. Z 80 % tvoří

úlovky neonka červená (Paracheirodon axelrodi).

Piabeiro (či piabeira, řemeslu se totiž věnují i ženy) loví

rybky pomocí ručních sítí. Nalákají je poklepáváním prstů

ruky na hladinu a pak je podeberou. Nejprve je ale samozřej-

mě musí najít, na vhodné místo cestují ve vydlabané kánoi

třeba i několik hodin. V hodně dobrých dnech je úlovek pět

až deset tisíc rybek. Rybář v odlehlých oblastech je většinou

vymění za potraviny, obvyklým platidlem je i cachaça (brazil-

ský rum). Takhle však nemá piabeiro ponětí o hodnotě svého

úlovku, jeho zisk je nepatrný s ohledem na to, kolik překup-

níků a obchodníků se do řetězce dále zapojí.

V roce 2000 použil Ian Watson, výzkumník britského Na-

tural Resources Institute, údaje Gregory Pranga (ten také stál

u zrodu projektu Piaba) o ceně červených neonek napříč ce-

lým dodavatelským řetězcem. Ukázalo se, že v Barcelos dostal

piabeiro 0,005 USD za rybku. Konečný zákazník pak ve Spo-

jených státech zaplatil 2 USD. Watson dále uvedl, že podle

FAO (Organizace pro výživu a zemědělství, součást OSN)

se ročně prodá na celém světě 350 milionů akvarijních nebo

obecněji ozdobných ryb. Vývoz ryb dosahuje ročního obra-

tu 186 milionů USD. Ale celý akvarijní byznys kolem ryb

(tj. včetně techniky, akvárií, krmiv atd.) dosahuje ročního

objemu 7,2 bilionů dolarů. 90 % prodaných sladkovodních

ryb přitom pochází z odchovů, nikoliv z přírody. Watson

k tomu podotknul: „Jsou to právě odchovy v akváriích, které

vyžadují vysoké investice, relativně méně lidské práce a málo

přispívají ke snižování chudoby.“

A to je jedna z hlavních myšlenek, na kterých Project

Piaba stojí. Pokud budeme kupovat ryby z přírody, jejich lovci

budou mít šanci se uživit. Jenže motto projektu dále říká:

„Kup rybu, zachraň strom.“ Dokud budou ryby v řece

znamenat pro místní obyvatele zdroj živobytí, budou řeky,

jejich obyvatelé a širší okolí v bezpečí.
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Project Piaba spolupracuje s brazilskými úřady a univer-

zitami. Pro region v srdci státu Amazonas znamená export

akvarijních ryb zásadní možnost boje s chudobou a sociálními

problémy. Nejsou to ale jen brazilští výzkumníci a ekonomo-

vé, kdo se o podporu piabeiros zajímá. Pokud tihle lidé ztratí

svou práci, budou muset dělat něco jiného. Mnoho se jich od-

stěhuje do Manausu, kde budou živořit ve slumech na před-

městí. Další začnou dělat to, co je v pralese poslední dobou

čím dál tím častější: chovat dobytek, kácet stromy či hledat

nerostné suroviny, jejichž těžba má na řeky a jejich okolí

zničující dopad. Proto je i v zájmu ochránců přírody, aby se

ryby dál lovily – a kupovaly. V neposlední řadě se do projektu

zapojují akvaristé, jak profesionální, tak laikové; obchodníci

s rybami a akvaristickým zbožím, veterináři a další lidé, kteří

cítí, že kupovat divoká zvířata má v tomto případě jed-

noznačně pozitivní dopad. 

U nás je situace trochu jiná, neonky červené se tu množí

(a také jsme v různých článcích jako konkurence a hrozba

piabeiros zmiňováni, pochopitelně ale mnohem menší, než

je tomu v případě asijských farem). Kdekoliv jinde na světě

je ale volba jednoduchá: podpořím koupí rybiček většinou

asijské velkoproducenty, nebo domorodé lovce, od kterých

chovatelé červené neonky získali a pak je „okopírovali“?

Project Piaba se věnuje nejenom tomu, aby propagoval

kupování divokých ryb s původem přímo v Rio Negro. Je nut-

né realisticky čelit konkurenci na trhu. Cena odchovaných

neonek je nižší, protože cesta od producenta k zákazníkovi

je kratší. Proto Project Piaba pomáhá lovcům organizovat

se tak, aby byli schopní ryby prodávat s minimálním počtem

prostředníků. Ryby z odchytu také bývají v horší kondici, pro-

tože transport je zdlouhavý. Project Piaba pomáhá najít lepší

metody lovu a transportu a také lepší krmiva pro skladované

ryby apod. Učí piabeiros, jak snižovat nemocnost ryb a jak

s případnými problémy bojovat. Pomocí programu „Trénink

trenérů“ učí exportéry, studenty, ichtyology, úředníky i sa-

motné piabeiros nejlepším technikám a postupům. Absolven-

ti kurzů pak učí další rybáře přímo v místních komunitách.

Scott Dowd, jeden ze zakladatelů a dlouholetý výkonný

ředitel projektu, napsal kdysi diplomovou práci o snižování

stresu u transportovaných neonek červených. Dokázal jim

přímo v terénu z krve měřit hladinu kortizolu. Moc dobře ví,

jaké zacházení ryby stresuje. Tim Miller-Morgan, veterinář

a profesor z Oregonu, učí piabeiros ryby pitvat, prohlížet pod

mikroskopem, léčit a samozřejmě problémům předcházet.

Není divu, že Project Piaba je vzorem pro další země,

které se snaží stejný model uplatnit – např. Kolumbie a Indie.

Piabeiras na lovu. (Foto: Radson Alves)
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Náčiní piabeiros. (Foto: Steve Heisey)

Přepravované ryby. (Foto: Steve Heisey)
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Přestupní stanice. (Foto: Steve Heisey)

Plovoucí shromaždiště ryb. (Foto: Adriano Cruz)
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[1] http://projectpiaba.org

Dodatek pod čarou aneb

česká stopačeská stopa
Na stránkách Project Piaba jsem několikrát narazila na zmínku o tom, že „Alex Tropicals z České republiky“ projekt podpo-

ruje. Veřejně se tu přiznám k mé neznalosti, ale o „Alex Tropicals“ jsem jaktěživa neslyšela. Hledala jsem a zjistila, že je to

vývozce českých akvarijních ryb. Když jsem psala Scottu Dowdovi, zmínila jsem „Alex Tropicals z mojí země“, tajně doufajíc,

že to zvýší moje šance na odpověď :-). Scott mi nejenže odpověděl na všechny mé otázky, ale sám mi napsal:

Před mnoha lety, když byl ratifikován „Access and Benefits Sharing“*, upoutalo to majitele firmy Alex Tropicals. I on byl

na Rio Negro, šnorchloval v přírodě s mnoha akvarijními rybami a setkal se s členy rybářské komunity. A také ho to navždy

poznamenalo a cítil, že by měl tomuto regionu něco vrátit. Inspirován ABS vznikl plán, že Alex Tropicals daruje 0,01 USD

za každou v ČR odchovanou neonku, kterou prodá. Tato částka zhruba odpovídá tomu, co dostanou za červené neonky

rybáři v Amazonii. Bylo to tak jednoduché, ale symbolika toho je úplně fantastická. 

Za každou českou červenou neonku, která uspokojila poptávku, byli amazonští rybáři kompenzováni

a dostali zaplaceno, jako by ji sami ulovili. Nemohlo to být víc fér a vyrovnané.

Přiznání druhé: jednoduchost tohoto řešení mi vyrazila dech. A udělala jsem něco, co jsem v plánu původně vůbec neměla

– oslovila českého obchodníka, který za české neonky platí rybářům na Rio Negro. Pod názvem Alex Tropicals se skrývá pan Aleš

Vokáč a jeho povídání je natolik zajímavé, že ho ráda zveřejním.

* (ABS, spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů, tzv. Nagojský protokol mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti)
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Scott Dowd v podstatě popisuje můj příběh správně, až na jeden detail: nepřispíváme 0,01 USD za každou prodanou

červenou neonku, ale 10 % z našeho zisku z prodeje červených neonek. Ona to bohužel není příliš velká částka, je to dáno

jednak tím, že patříme spíše k menším vývozcům akvarijních ryb, jsou u nás firmy, jejichž obrat se pohybuje určitě o řád

výše. Druhým (a podstatnějším) důvodem je smutný fakt, že se červených neonek nyní z Česka vyváží mnohem méně, než

před takovými 10–15 lety. V té době byla Česká republika jedinou zemí, kde se červené neonky odchovávaly komerčně,

všechny ostatní ryby na světovém trhu pocházely z odchytu v přírodě (z Kolumbie a právě z oblasti Barcelos na Rio Negro

v Brazílii). Nyní se neonky produkují v obrovských objemech v Indonésii a ve Vietnamu, vzhledem k tamním přírodním

podmínkám a levné pracovní síle jsou podstatně levnější a cenově jim česká produkce nemá šanci konkurovat. Naše jediná

šance je v lepší kvalitě, ale to platí již dost dlouho i pro celou řadu jiných ryb.

Bohužel pro piabeiros na Rio Negro je asijská konkurence mnohem větším problémem, než pro českou komerční akva-

ristiku: oproti českým neonkám jsou ty divoké mnohem levnější, takže si své zákazníky vždy bez problému našly a česká

produkce vedle jihoamerického exportu dlouhá léta spokojeně koexistovala. Taková byla situace ještě v době, kdy jsem

Barcelos sám navštívil v rámci výpravy organizované Project Piaba a Ornamental Fish International (OFI) v lednu 2008.

Nemusím asi popisovat, jaký na mě udělala Amazonie dojem! Byli jsme tam tenkrát z Čech dva, spolu se mnou ještě

chovatel Radek Winkler, pluli jsme na říční obytné lodi z Manausu do Barcelos, kde jsme se zúčastnili festivalu. Dr. Labbish

Chao se během plavby velice živě zajímal o všechno, co se týkalo produkce a exportu červených neonek z Česka – evidentně

byl zprvu dosti znepokojen, když slyšel, v jakých objemech se neonky od nás vyvážejí. Nakonec jsme se shodli na tom,

že jelikož tato koexistence trvá již několik desetiletí, nemusejí se piabeiros české konkurence příliš obávat, což ho uklidnilo.

To jsme ovšem netušili, jaký obrat nastane již během několika málo let! Když se někteří účastníci „mé“ výpravy vrátili

z podobné akce o několik let později, vyprávěli mi o tom, v jak žalostné situaci se komunita v Barcelos nachází... Bohužel

se sešlo několik negativních faktorů, svůj dopad měla jistě i celosvětová finanční krize, větším problémem byl ale nucený

konec největšího exportéra v Manausu, firmy Turkys Aquarium. Oficiálním důvodem byla prý závadná voda v důsledku

stavebního rozvoje v okolí pozemků firmy, ovšem je možné, že v pozadí byly i nějaké politické tlaky. Prostřednictvím této

firmy bylo realizováno až 80 % veškerého exportu ryb z Manausu, tzn. drtivá většina úlovků místních lovců (všechny

nalovené ryby se z Barcelos dopravují po řece do Manausu, odkud se exportují do světa), kteří tak najednou přišli o svého

hlavního odběratele a chlebodárce.

Souběžně se začal projevovat vliv velké konkurence z Vietnamu a Indonésie, kde začali červené neonky produkovat

v obrovských množstvích a zároveň velice levně. Pro světové importéry tak najednou nebylo příliš mnoho důvodů, proč

nakupovat neonky z volné přírody a ještě k tomu z Brazílie – oproti Kolumbii je doprava z Manausu mnohem kom-

plikovanější, delší, a tudíž i dražší.

Výpadek odbytu po ukončení činnosti firmy Turkys Aquarium se podle mých informací daří částečně řešit tím,

že s podporou organizace Project Piaba vzniklo družstvo, prostřednictvím kterého realizují export svých úlovků piabeiros

v podstatě sami. Vliv konkurence z Asie je ale trvalý a těžko se mu dá čelit, pokud nezafunguje sám spotřebitelský trh

změnou priorit – např. tím, že si koneční spotřebitelé – akvaristé koupí raději dražší neonku přímo z Brazílie, než tu levnou

asijskou. K tomu jsou ale potřeba informace a osvěta.

Bohužel obecná představa většiny laické veřejnosti je taková, že odchyt akvarijních ryb ve volné přírodě ohrožuje

přírodní populace, a proto je pro přírodu šetrnější, když se ryby odchovávají v zajetí. I já jsem v minulosti trpěl tímto

omylem, dokonce jsme tento argument používali i marketingově... Oči mi otevřela právě až návštěva Barcelos. Po zne-

pokojivých informacích o vývoji situace v tamní komunitě lovců jsem začal hlouběji uvažovat o tom, jak bych se měl

zachovat – cítil jsem, že něco není správně. Myslím, že z úst tehdejšího prezidenta OFI pana Geralda Bassleera jsem

se doslechl o ratifikaci „Access and Benefits Sharing” a uvědomil jsem si, že se dá tato úmluva na náš problém dobře použít

– konkurenční velkoproducenti totiž mohou dosahovat tak levných cen i proto, že využívají zdarma genetický materiál

pocházející z cizí země. Vzhledem k tomu, že praktická aplikace „Access and Benefits Sharing“ je velice problematická a tudíž

v nedohlednu, rozhodl jsem se, že budeme poplatek za využívání genetického materiálu platit dobrovolně, prostě proto,

že to považujeme za férové. Třeba se někdo připojí :-).

Aleš Vokáč
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Kup rybu, zachraň stromKup rybu, zachraň strom
Sy Montgomery

Za svítání v záříjovém dni roku 1991, zatímco loď Scotta

Dowda pluje vzhůru po Rio Negru, zbarvilo hejno skřehota-

jících arů oblohu rudě a zlatě. „Jinak bylo celé moje zorné

pole vyplněné džunglí,“ vzpomíná.

Co bylo pro tohoto rybo-maniaka (jak se sám označuje)

z Weymouth v Massachusetts nejlepší, temné vody pod člu-

nem se hemžily krásnými druhy ryb, které choval doma

v akváriu už od svých deseti let. Teď mířil do místa, odkud

pocházejí: Barcelos, dvacetitisícové město v srdci Amazonie.

Ale když tam dorazil, byl zděšený.

Nábřeží bylo přeplněné muži ve vydlabaných kánoích.

Připluli sem z okolí, z pralesní oblasti velikosti Pennsylvánie

(území o něco menší než bývalé Československo, pozn. překl.),

a přivezli ručně pletené koše vyložené plastovou fólií plné

hemžících se drobných barevných rybek. Kádě s jejich úlovky

zaplnily celou spodní palubu 25metrového parníku s cílovým

přístavem Manaus, 450 km jižně odtud.

Ryby mířily k vývozcům, kteří zásobovali domácí akvária

po celém světě. Odhadovaný úlovek tropických rybek, opou-

štějících tento region, byl podle Scotta více než 40 milionů

ryb ročně a k tomu dodává: „Moje okamžitá bezmyšlenkovitá

reakce byla: tohle se vymklo kontrole!“

Ale teď, o více než dvě desetiletí později, horlivě přiznává:

„Nemohl jsem se mýlit více.“ Dnes je seniorním akvaristou

v bostonském New England Aquarium. Když netrénuje elek-

trické úhoře nebo neorganizuje anakondy, pracuje na propa-

gaci projektu, který pomáhal založit krátce po svém návratu

ze zmíněné expedice do Amazonie.

Je založený na nečekané myšlence: rybáři mohou ochránit

prales, táhnout místní ekonomiku a pečovat o blahobyt zvířat

tím, že budou odebírat velké objemy ryb z jejich přírodních

stanovišť a posílat je tisíce kilometrů daleko.

„Existují extrémisté, kteří by chtěli celý akvaristický prů-

mysl zrušit“, říká Scott Dowd. „Ale v tomhle případě chrání

nejenom ryby, ale celý ekosystém.“  

 

Rybařením k udržitelnosti

Project Piaba (piaba znamená v brazilské portugalštině

„malá ryba“) má slogan „Kup rybu, zachraň strom“.

„Je to opravdu úchvatný, převratný projekt“, říká Paul

Boyle, seniorní víceprezident Asociace zoologických zahrad

a akvárií. Ta myšlenka zní nejdříve výstředně. Sladkovodní

ryby mohou být nejohroženější skupinou druhů na planetě,

čelí překážkám v podobě přehrad a znečištění, jak upozorňuje

Gordon McGregor Reid, někdejší předseda Freshwater Fish

Specialist Group (pracovní skupiny specializované na sladko-

vodní ryby) při Mezinárodním svazu ochrany přírody, IUCN.

V některých zemích jsou ryby a paryby pro akvária nadměrně

loveny – obzvlášť se to týká druhů, které dospívají až po

několika letech a mají jen málo početné potomstvo, jako jsou

třeba trnuchy. Mořské druhy musí čelit stejným hrozbám

a jsou často loveny stříkáním kyanidu na živé korálové útesy.

To některé ryby omráčí, mnoho dalších zabije... a zdecimuje

to korály.

Ale podél Rio Negro chytají rybáři drobné, plaché rybky

klidně a opatrně, ručně. Rodiny, které žijí v domech s doško-

vou střechou, postavených na kůlech nad stoupající a klesající

řekou, podebírají ryby ručními sítěmi a vydlabanými tykvemi

je přemísťují do košů. Nechtěné ryby jsou vypuštěné hned

na místě, kde byly ulovené. „Neznám neškodnější rybářství,

než je tohle,“ říká Scott Dowd.

Jak může region snést roční odebrání 40 milionů ryb?

Každoročně s příchodem období sucha dochází k poklesu

hladiny řek, což vede k uvěznění bilionů ryb do vysychají-

cích kaluží. Mnoho druhů to kompenzuje tím, že produkují

ohromné množství potomků, kdy každá samice klade stovky,

ne-li tisíce jiker.

Normálně jsou tyto ryby v řekách tak hojné, že jediným

máchnutím sítě jich lze ulovit mnoho desítek naráz. Když

ale nejsou, tak se rybářské rodiny přesunou na jiné místo,

čímž umožní lokální populaci obnovu. A šťastné jsou ty ryby,

které v jejich sítích uvíznou! V přírodě je totiž vzácné, když

řekněme neonka červená přežije celý rok. V akváriu může žít

dva či tři.

Spoluzakladatel projektu Ning Labbish Chao z Universi-

dade Federal do Amazonas (nyní už je z projektu penziono-

vaný) s Dowdem viděli příležitost a usilovali se ji rozvíjet.

Malé rybky z Rio Negro jsou „přesně to, co akvaristé milují“,

dodáva Scott.

Zformovány tmavými, kyselými vodami řeky s nelehkými

podmínkami – včetně každoročního poklesu hladiny o více

než 10 m – si zdejší ryby vyvinuly podivné tvary, bizarní

zvyky a nápadné zbarvení. Sekernatka mramorová dokáže při

úniku před predátory létat. Tetra stříkající vyskakuje z vody

a vytírá se na spodní strany listů rostlin kvůli ochraně svých

mláďat. Neonka červená svítí neonovými pruhy elektrizující

červené a iridescentní modré, což usnadňuje udržení hejna

v černé vodě.
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Pro akvaristy je chov některého z těchto tvorů „jako pře-

nést kus živého umění do vlastního domova“, říká Sandy

Moore, víceprezident Segrest Farms, největšího velkoobchod-

níka s akvarijními rybami na světě. Neonka červená, která

žije jen v povodí řek Rio Negro a Orinoko, je v Evropě nej-

oblíbenější akvarijní rybou. (Státy Evropské unie společně

představují největší trh v rámci globálního obchodu s akvarij-

ními rybami ve výši 278 milionů dolarů.) Tato rybka je také

mezi top 50 z více než 2000 druhů nabízených v celosvětově

největším jednotném trhu, ve Spojených státech.

Když se vezly na vlně silného trhu, piaby se ukázaly jako

klíčové pro regionální ekonomiku. Akvarijní ryby nyní zajiš-

ťují 60 procent příjmu pro 40 tisíc lidí v oblasti Barcelos, na

území s rozlohou 120 tisíc čtverečních kilometrů. Dřív přitom

byl termín piaba považován za téměř hanlivý, jako nicka.

Dnes ale být piabeiro (ten, kdo loví piaby) znamená něco

velkého. V posledních čtrnácti letech se v Barcelos koná kaž-

dý leden oslava okrasných ryb na počest této profese a ryb

samotných. Podobá se slavnějšímu brazilskému karnevalu.

Mezi alegorickými vozy a ohňostroji se pohybují důmyslně

nastrojení tanečníci reprezentující týmy barevných neonek

červených a kulatých, placatých terčovců. Město dokonce

vybudovalo stadion, Piabodromo, speciálně pro tuto slavnost.

To je důvod, proč piabeiros a jejich rodiny pravděpodob-

ně nebudou vítat aktivity ničící prostředí, jako je těžba dřeva,

chov dobytka a těžba nerostů. Ty by znečistily jejich řeky

nánosy kalu, hnoje nebo toxickými kovy. Jelikož akvarijní

obchod nabízí dobrý výdělek, vysvětluje Reid, „dáváte domo-

rodým lidem důvod k ochraně vodního prostředí.“

Z ochrany Amazonie mají prospěch i další zvířata, jako

třeba boto, delfínovec amazonský. (Foto: Lonnie Ready)

Ve větším měřítku

Podle Boyla by tento model mohl fungovat i na jiných

místech planety. Přední oblastí pro sladkovodní akvarijní

ryby je také Západní Ghats, zároveň se jedná o jednu z celo-

světově nejobydlenějších oblastí s obrovskou biodiverzitou

(tzv. hotspot), kde žijí sloni, tygři, nosorožci... a 30 milionů

lidí.

Na Bali se místní komunity snaží obnovit zničené korá-

lové útesy, aby znovu ožil zdejší akvarijní průmysl. Víc než

tucet dalších zemí má zájem o použití podobných modelů pro

svá rybářství a ochranářské plánování. „Lidé budou mít zájem

na tom, aby jejich vody zůstaly čisté, protože z té vody

získávají své živobytí,“ říká Reid. „Myslíme si, že je to skvělé.“

Totéž si myslí Saanna Cram, která se v Barcelos narodila

a její strýc je piabeiro. Než se odstěhovala do Bostonu, pra-

videlně se jako tanečnice účastnila rybí slavnosti. Ale dnes

podle ní čelí piabeiros novým hrozbám. „Bohužel ne každý

chápe, jak jsou tyto ryby pro Barcelos důležité,“ říká Saanna.

Dělá si vážné obavy, protože některé akvaristiky se spo-

léhají na dodavatele ryb z USA, Evropy i Asie. Ti někdy

využívají hormony, aby ryby k výtěru přiměli. Téměř 90 %

prodávaných sladkovodních akvarijních ryb pochází z farem

a nikoliv z přírody. „Piabeiros přicházejí o svou práci“, říká

Saanna. Eliminujte výdělek za piaby a místní ekonomika,

piabeirská kultura a důvody, proč odolávat kácení a těžbě,

zmizí.

Takže Project Piaba získal pomoc Asociace zoologických

zahrad a akvárií. Na jaře 2012 se organizace začala zabývat

plánováním způsobů, jak ukázat akvarijní ryby z Barcelos

svým 180 milionům návštěvníků a propojit domácí akvaris-

tiku, ochranu a snižování chudoby. „Tohle je modelový prog-

ram s velkou závažností“, říká Boyle. „Lidé starající se o své

prostředí – to je všechno, o čem to je.“

Sandy Moore z velkoobchodu Segrest je na stejné palubě

– doslova. Na konci ledna doprovodila Scotta Dowda na jeho

každoroční cestě do Barcelosu, aby se podívala, co může zna-

menat kupování divokých ryb z odchytu. Má v plánu pracovat

s koncovými prodejci na poskytování „eco-značení“ ryb, aby

se akvaristé dozvěděli, jak může koupě ryby zachránit strom.

Scott Dowd mezitím sní o akvaristikách, které budou zob-

razovat QR kód, který si zákazníci mohou načíst. Dostanou se

tak na stránky, kde se mohou seznámit s lidmi, kteří ulovili

jejich nového mazlíčka, a uvidět, jak jejich nákup pomáhá

chránit Amazonii. „Pokud to vypráví příběh  o pomoci rodinám

v ochraně jejich životního prostředí,“, říká Sandy Moore, „tak

potom jde o dobrou věc.“

Tento text byl původně publikován v časopise Discovery Magazine,

a to jak v tištěné (04/2013), tak později i internetové verzi. Časopis

zveřejňuje články popularizující vědu a má přes půl milionu čtenářů.

Ti všichni si tedy přečetli příběh o tom, jak obyčejná akvarijní rybička

může zachránit celý prales. Co myslíte, pořídili si akvárium? (red.)
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Scott DowdScott Dowd
Markéta Rejlková

V tomto čísle Akvária jsme Scottovo jméno zmínili ně-

kolikrát v souvislosti s Projektem Piaba. Je jeho výkonným

ředitelem a usilovným propagátorem. Projektu Piaba, potaž-

mo obecně udržitelnému akvarijnímu rybolovu a jeho přínosu

pro ochranu ryb i celých ekosystémů se Scott věnuje s plným

nasazením. 

Před několika týdny byl nominován na prestižní cenu

Indianapolis Prize – ta bývá udělována každé dva roky

osobnostem, které se nejvíce podílí na ochraně druhů in-situ,

tedy v místě jejich domoviny. Je to obrovské uznání Scottovy

práce, protože se ocitl ve vybrané společnosti velikánů svě-

tové ochranářské scény.

Mimo to je ale také akvaristou a milovníkem ryb. Už jako

dítě choval nejen rybky, ale i nejrůznější jiné živočichy, na-

sbírané v rybníku v sousedství. V osmnácti letech nastoupil

jako dobrovolník do New England Aquarium v Bostonu (dále

NEAq), jednoho z největších veřejných akvárií ve Spojených

státech. Po třech desítkách let tam stále pracuje, už dávno

má na povel celou sladkovodní expozici včetně dvanácti tisíc

jejích obyvatel.

V roce 2015 vznikla Podskupina pro domácí akvarijní ryby

(Home Aquarium Fish Subgroup, HAFSG) v rámci Skupiny

specialistů na sladkovodní ryby (Freshwater Fish Specialist

Group, FFSG) při IUCN, tedy Mezinárodním svazu ochrany

přírody. Združuje vědce, profesionální akvaristy z veřejných

akvárií, ale také zástupce akvarijního byznysu. Soustředí

se na identifikaci dalších míst na Zemi, kde by bylo možné

rozvíjet a podporovat udržitelný lov akvarijních ryb – podob-

ně, jako to dělá Project Piaba v brazilské Amazonii. Scott

Dowd nejenže stál u zrodu této podskupiny, ale sám ji vede. 

Pro akvaristy je to nová situace: HAFSG se zdá unikátní

v tom, že IUCN nyní oficiálně říká, že obchod s divokými

zvířaty jako s „mazlíčky“ může být prospěšný. I když se to

nedá aplikovat na všechny ryby, stejně to akvaristy staví do

jiné pozice, než v jaké se nacházejí např. chovatelé ptáků či

plazů. Můžeme přispět k ochraně přírody už jen pouhým za-

koupením ryby.

Vida, kam to může kluk zasněně hledící na paví očka v ak-

varistice na rohu dotáhnout a kolik toho může na světě

ovlivnit a změnit. Svým nadšením a nasazením je Scott

velkou inspirací pro všechny okolo a bylo mi velkou ctí ho pro

Akvárium vyzpovídat.

Scott Dowd na konferenci americké Asociace zoologických

zahrad a akvárií. (Foto: Greg Whittaker)

Četla jsem, že tě rodiče vzali jako batole do NEAq už

v den, kdy se akvárium slavnostně otvíralo. V osm-

nácti jsi tam začal pracovat a už jsi nikdy neodešel.

Považuješ to za osud, náhodu, nebo za to vděčíš svým

rodičům, kteří tě vedli k lásce k přírodě?

Myslím, že jsem byl k téhle práci předurčený. Nešlo ani

o to, že by mě rodiče nebo kdokoliv jiný v tomhle směru

povzbuzoval. Vlastně bych řekl, že tomu bylo přesně naopak.

Mohl za to fakt, že mi nikdo neříkal, co je nebo není možné,

a okolnosti mi umožnily přirozeně následovat cestu, která se

přede mnou otevřela. Nikdo mi něříkal, že bych se měl vydat

jinudy. Byl jsem nejmladším ze šesti dětí. V případě mých

starších sourozenců bylo zřejmě výchovné působení rodičů

silnější, ale když jsem přišel na svět já, byli už rodiče uvol-

nění; nebo, což je pravděpodobnější, úplně vyčerpaní. Blízko

domu jsme měli rybník, který jsem jako malé dítě zkoumal

a nosil si z něj domů různé tvory. V deseti letech jsem pak

začal trávit hodně času v nedaleké akvaristice. 

Jak jsi mohla vidět v knížce Amazon Adventure, vycho-

vávám teď dva malé syny. Musím se přiznat, že nemám

tolik síly a jistoty, abych jim poskytl stejnou neomezenou

svobodu, jakou jsem měl v jejich věku já. Je mi z toho

smutno, ale myslím si, že svět se stal jiným místem, než byl

v sedmdesátých letech.

Máš i dneska doma akvárium?

Pořád mám domácí akvária – vlastně patří mým synům

a já jim jen připomínám, aby měnili vodu.

Je nějaký druh druh ryby nebo skupina, která ti je

obzvlášť blízká?

Myslím, že mou nejoblíběnější skupinou akvarijních ryb

jsou cichlidy z Rio Negro. Když se na ně dívám, vždycky mi

to připomene šnorchlování v ráji. 
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Á propos, šnorchlování v ráji. Scott Dowd se pravidelně

každý rok vydává s projektem Piaba na expedice na Rio Negro

a bere s sebou zájemce z celého světa. Od profesionálních

akvaristů z byznysu či veřejných institucí po laické nadšence.

Bližší představu o této expedici si můžete sami udělat z knihy

Amazon Adventure nebo z informací na stránkách Projektu

Piaba. Píšu to také proto, že na příští rok jsou ještě volná

místa. Podívejte na podrobnější informace [2] a dáte mi asi za

pravdu, že prožít vše na vlastní kůži a vidět práci  piabeiros

a amazonské rybky v černých vodách... to musí být ohromný

zážitek na celý život.

Věnuješ se také ochraně místních ryb, konkrétně

sleďů. Jak vnímáš přístup lidí k „domácím“ rybám,

znají je, zajímají se o ně?

Hrstka velmi oddaných kamarádů slouží jako hlídači

zdejších řek, jezer a mokřadů. Jejich celoživotní nasazení

vedlo k tomu, že se mé velmi skromné domovské město stalo

domovem nejrobustnější populace tažných ryb na celém

Severovýchodě USA. Většina lidí se o to nezajímá žádným

aktivním způsobem, ale řekl bych, že tu je určitá všeobecná

míra respektu, vnímání hodnoty a snahy nezpůsobit škodu.

Pořádáme každoroční čištění vod a pokaždé velmi kvituji,

že se sejdou nejrůznější typy lidí; lidé, o kterých bych nikdy

nepředpokládal, že přijdou a dají najevo, že jim na tomhle

záleží.

Před pár lety jsme tu měli příhodu s nešťastným uvíznu-

tím tisíců sleďů [3]. Stovky lidí tenkrát vyjádřily své velké

znepokojení a nabídly pomoc všemi prostředky, které měly.

Bylo strašné, že jsme o tolik ryb přišli, ale na druhou stranu

to podle mě mělo dlouhodobý pozitivní přínos – lidé této

generace v mém měste viděli, jak snadno může dojít k velké

nehodě, a všichni se spojili ve snaze problém vyřešit. Pořád

ještě cítím to spojenectví, že všichni milujeme naše sledě.

Můžeš nám prosím přiblížit tvou práci v NEAq?

Moje placené zaměstnání je péče o sladkovodní sbírku

živočichů, expozice a podpůrné systémy v NEAq. Mám tady

spoustu výborných dobrovolníků a stálý přísun interních

zaměstnanců, kteří mi umožňují co nejlépe plnit mé povin-

nosti a zároveň vést Project Piaba a pracovat s rybami

v rámci IUCN. Doufám ale, že získám pomoc, abych se mohl

zcela soustředit na dosahování ochranářských cílů prostřed-

nictvím akvaristického průmyslu. Byl bych rád, kdyby se

z toho zároveň stal doktorandský program. Je totiž docela

náročné být primárně zodpovědný za tolik zvířat a zároveň

držet krok s tempem, které teď Project Piaba nabírá. Jako

akvarista určitě taky znáš drtivý dopad ztráty ryb v důs-

ledku něčeho, čemu se obvykle dalo předejít. Když k takové

nehodě dojde v mé péči, vždycky se sám sebe ptám, jestli mě

ochranářská práce příliš nerozptyluje, zatímco bych nikdy

neměl spustit oči z péče o zvířata, za která zodpovídám. 

Občas je ta situace složitá. Ale klady převáží zápory

a vždycky tady máme i zábavu, např. [4].

V jedné své přednášce jsi řekl, že do vašeho akvária

přijde ročně přes milion návštěvníků a ty chceš změ-

nit život každého z nich. Souhlasím s tím, že zoolo-

gické zahrady a veřejná akvária mají velký potenciál

k ovlivnění veřejného mínění. Jak úspěšné v tom

podle tebe jsou? A myslíš si, že udělat z každého náv-

štěvníka akvaristu je nejvyšší cíl?

Mým nejvyšším cílem je maximální ochrana životního

prostředí. Ano, snažím se zasáhnout každého návštěvníka

v NEAq a ovlivnit jeho život. Pokud jde o rekrutování no-

vých akvaristů, mám daleko skromnější cíl. S pouhým 1 %

můžeme udělat velkou věc. V severoamerické Asociaci zoo-

logických zahrad a veřejných akvárií (AZA) mám funkci

zvláštního poradce. Snažím se, aby každá členská organi-

zace ukazovala v expozici akvarijní ryby, které byly získány

způsobem, majícím přínosný dopad. Celková roční návštěv-

nost zařízení AZA je 180 milionů. Ve Spojených státech má

akvárium 18 milionů domácností, ale tohle číslo klesá.

Pokud dokážeme inspirovat 1 % návštěvníků, aby se stali ak-

varisty, tak to znamená roční růst tržní základny o 10 %.

A pokud byly zdrojem inspirace příběhy, které se snažíme

těmito expozicemi vyprávět, tak noví akvaristé zvýší pop-

távku trhu po přínosně získávaných rybách a maximalizu-

jeme pozitivní dopad na rybářské komunity, které žijí v bio-

logicky významných oblastech.

Svým způsobem jsem ten nejšťastnější akvarista na světě

– mám takové štěstí, že můžu používat krásné akvarijní

ryby jako nástroj ke konání dobra v tolika oblastech, které

naléhavě potřebují pomoc.

Setkání s piabeiros v únoru 2017. (Foto: Deb Joyce)

[1] www.iucnffsg.org/about-ffsg/home-aquarium-fish-sub-group/

[2] http://projectpiaba.org/what-we-do/expeditions/

[3] www.patriotledger.com/x1773730475/Fish-kill-doesn-t-stop-

families-from-visiting-Weymouth-herring-run

[4] http://archive.boston.com/news/local/articles/2007/12/16/bless

ed_event_to_snake_things_up/
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Sy Montgomery:Sy Montgomery:

Amazon AdventureAmazon Adventure
How Tiny Fish Are Saving the World's Largest RainforestHow Tiny Fish Are Saving the World's Largest Rainforest
Markéta Rejlková

Sy Montgomery je oblíbená a oceňovaná americká spiso-

vatelka a autorka knih pro mládež, vesměs o přírodě. Lze proto
očekávat, že podat příběh umí. A je to asi poprvé, kdy se hrdi-

nou podobné knížky stává akvarijní rybička. Kniha vyšla v edi-
ci určené pro děti ve věku 10–12 let, ale teď potlačte udivené

pozdvižení obočí či dokonce pohrdlivé odfrknutí. Tato edice
má za cíl ukázat dětem, že věda může být i dobrodružstvím.

Nečekejte ale žádné dramatické příběhy. Vlastně nečekejte
ani náznak toho, že kniha je určená dětem. Šťastné to ratoles-

ti, kterým se podobné knížky dostávají do rukou (a kéž by jich
bylo pro dobro téhle planety co nejvíc), ale informace, příběh

a atmosféra osloví rozhodně i dospělé.
Název v češtině zní „Amazonské dobrodružství: jak drobné

rybky zachraňují největší prales světa“. Nejde o nic jiného,
než o přiblížení Projektu Piaba (viz článek v tomto čísle) v šir-

ších souvislostech. Autorka spolu s fotografem se zúčastnili
jedné z každoročních expedic. Popisují, jaké to je, osobně hle-

dat v černé vodě Rio Negro ryby, jak se šnorchluje s delfíny,
jak vzrušená atmosféra zachvátí Barcelos v období pořádání

slavnosti akvarijních ryb. Sledujeme rybáře při práci, podí-
váme se na plovoucí stanici, kde se ryby shromažďují, čekají

na další transport a občas i pitvají, aby byl odhalen problém.
Tato základní expediční linie je prokládána vsuvkami o za-

jímavostech místního ekosystému. Najdeme tu i osobní příběh
Scotta Dowda a to, jak se vlastně zrodil Projekt Piaba.

Knížka je útlá, ale obsahuje množství fotografií, také pod-

vodních. To hlavní, co v nás ale po přečtení zůstane, je pocit,
že jsme poznali komunitu vzdálených obyčejných lidí, kteří

chtějí jen v klidu žít a lovit rybky pro naše akvária. Pokud jste
nikdy nepřemýšleli o tom, jak se neonky dostávají z přírody

k nám, otevře vám to oči – a pokud jste naopak přemýšleli
o tom, že byste se někdy chtěli do Amazonie podívat, mějte

se na pozoru. Tohle budete chtít vidět a zažít.
Až na jednu chybu v označení druhu a jedno tendenční

zkreslení situace ohledně soupeření lovců a množitelů je kníž-
ka perfektní a moc Projektu Piaba přeju, že se jeho úsilí pro-

mítlo do takové popularizace. Výborná kniha, aktuální téma
a opravdu se nebojte, není to jen pro děti.

Publikace: Amazon Adventure: How Tiny 
Fish Are Saving the World's 
Largest Rainforest

Autor textu: Sy Montgomery
Autor fotografií: Keith Ellenbogen
Vydal: Houghton Mifflin Harcourt
Rok vydání: 2017
Rozměr: 28,6 × 23,6 cm
Rozsah: 80 stran
Jazyk: anglický
ISBN: 978-0-544-35299-5
Cena: od cca 6 USD
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AkvaEXPO 2017 v RychnoveAkvaEXPO 2017 v Rychnove
Miloš Chmelko

Prišiel september a s ním aj dlho očakávaná akcia v Rych-

nove nad Kněžnou. Pre mnoho akvaristov z Česka aj zo Slo-

venska je to sviatok, ktorý si nechcú nechať ujsť. Patrím

medzi nich, a tak som sa už po dvanástykrát vybral na túto

výnimočnú akciu. Poviete si 12-krát, to už je pekné číslo –

ale priatelia z Rychnova pripravili túto oslavu akvaristiky už

41-krát. Nie, nie je to preklep.

Prvýkrát som tu bol, keď sme v Bratislave zakladali

klub.akva.sk v roku 2006, a odvtedy som nevynechal žiaden

ročník. Človek by očakával, že ho už nič neprekvapí, a ono

v Rychnove napriek tomu nejaké to prekvapenie pripravia

aj pre návštevníkov, ktorí akciu navštevujú rok čo rok. Na-

vyše tento rok bola pre mňa akcia iná aj tým, že som nebol

s akvaristami, ale s manželkou a synom. 

Drobné sklamanie som zažil po príchode. Manželku so

synom som nechal spať v apartmáne a ja som sa vybral na

miesto, kde každý rok bývajú prednášky. Po príchode som

nenašiel známe tváre, a tak som spustil sériu telefonátov, aby

som zistil miesto konania. Nanešťastie tento rok prednášky

neboli. Nevadí, tentokrát to odpustím a budem sa tešiť na

prednášky na budúci rok. 

Keďže prednášky nie sú, presúvam sa na výstavu. Platím

vstupné a hneď pokračujem medzi akváriá, ktoré si vždy

prebehnem v niekoľkých kolách. Prvé zoznamovacie kolo

je rýchle prejdenie nádrží a pozdravenie kamarátov. Po tomto

kole si vždy sadneme skupinka akvaristov k dobrému pivku

a rozprávame sa, kto má čo nové, ako sa máme a samozrejme

kto čo zaujímavé videl na výstave. Nasleduje druhé kolo pre-

hliadky výstavy, ktoré je už kľudné, aj s postátím pri nádr-

žiach a pozornejším pozorovaním obsahu. Počas tohto kola

zistím, čo všetko som si nevšimol v prvom kole, keď som sa

ponáhľal za kamarátmi akvaristami. Potom dostávam infor-

máciu, že sa syn zobudil a môžeme ísť na neskorý obed alebo

skorú večeru. Som vcelku rád, lebo od rána som vyhladol.
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Po jedle ideme do apartmánu, dávame syna spať a ja opäť

vyrážam za akvaristami. Tentokrát nie na výstavu, ale na

spoločenský večer. Tohto roku sa konal v miestnom podniku,

ale nič sa nezmenilo na priateľskej atmosfére, ktorá medzi

akvaristami vládla. Večer plný rozhovorov nie len o rybách

a akvaristike, ale aj o tom, kto má čo nové, je to, prečo do

Rychnova chodím. Veď s niektorými sa vidíme len raz do

roka, a to práve tu – a aj napriek tomu medzi nami vládne

akási rychnovská súhra. Ako tak beží čas, okruh akvaristov

sa zužuje a stále viac ich odchádza spať. Ja odchádzam okolo

polnoci, keď bol zahájený presun do Domu chovateľov. 

Ráno vyrážame na výstavu už ako rodinka a absolvujem

posledné dve kolá prehliadky. Počas prvého prevediem výsta-

vou ženu a syna, ktorému sa vkusne zariadené akváriá plné

farieb páčia aj napriek veku 6 mesiacov. Žena, ktorá o Rych-

nove pochopiteľne veľa počula, je trochu prekvapená. Čakala

niečo väčsie, vraj ako Dom mora vo Viedni :-). To nič, aj moje

Rio Negro s rozmermi 320 x 90 x 75 cm jej prišlo malé, keď

ho videla prvýkrát. No a záverečná prehliadka? Tá bola plná

lúčenia a ďakovania kamarátom z Rychnova za krásnu akciu.

Nomorhamphus liemi. (Foto: Markéta Rejlková)

Ak sa nič nestane, tak ja do Rychnova prídem aj o rok,

ale za tie roky som spozoroval, ako akvaristika stráca na

„popularite“. Prvé roky, čo som chodil, sa nedalo k niektorým

akváriám skoro dostať, čo tam bol taký nátresk. Ale tie po-

sledné je ľudí čím ďalej tým menej a nie je to upadajúcou

úrovňou akcie. Tá je vždy pripravovaná s maximálnou sna-

hou, a aj keď chybičky sa nájdu, niektoré sa ukážu, o iných

vedia len organizátori, akcia si drží vynikajúcu kvalitu. Trend

klesajúcej návštevnosti je viditeľný aj na iných podujatiach,

ale keď akvaristi prestanú chodiť aj na také akcie, akou je

výstava v Rychnove nad Kněžnou, bude to asi koniec akva-

ristiky v Československu.

Organizátorom aj touto cestou ďakujem za krásnu výstavu

a prajem im veľa síl do budúcna, aby sa im darilo takéto akcie

organizovať čo najdlhšie. 

A Vás, čitateľov časopisu Akvárium, povzbudzujem k to-

mu, aby ste o rok prišli do Rychnova tiež zažiť neobyčajnú

atmosféru. Možno sa do nej zamilujete ako ja pred 12 rokmi

a budeme sa tam stretávať rok čo rok.

Nomorhamphus rex. (Foto: Markéta Rejlková)
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Maskaheros argenteus. (Foto: Markéta Rejlková)

Andinoacara rivulatus. (Foto: Markéta Rejlková)
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Laubuka dadiburjori. (Foto: Markéta Rejlková)

Potamotrygon magdalenae. (Foto: Markéta Rejlková)

Phenacogrammus aurantiacus. (Foto: Markéta Rejlková)

Toxotes blythii. (Foto: Markéta Rejlková)

Garra flavatra. (Foto: Markéta Rejlková)

Nimbochromis livingstonii. (Foto: Markéta Rejlková)

Lipochromis sp. 'Matumbi Hunter'. (Foto: Markéta Rejlková)

Placidochromis electra, Neloamprologus leleupi.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Crenicichla saxatilis. (Foto: Markéta Rejlková)
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Haplochromis sp. 'Ruby Green'. (Foto: Markéta Rejlková)

Bombina orientalis. (Foto: Markéta Rejlková)
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Gasterosteus aculeatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Pterophyllum altum. (Foto: Markéta Rejlková)

Rôzne formy Puntius tetrazona. (Foto: Markéta Rejlková)

Puntius tetrazona, P. fasciatus 'Panda', P. semifasciolatus.

(Foto: Markéta Rejlková)

Helostoma temminkii. (Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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Skleník a arboretumSkleník a arboretum
Mendelovy univerzity v BrněMendelovy univerzity v Brně
Mirek Doležal

32. číslo Akvária jsem si s chutí přečetl, stejně jako vše-

chna předchozí. To, že bylo do značné míry monotematické

a že se zaměřilo na ne úplně obvyklé téma – paludária – mu

dodalo zajímavý a dráždivý šmrnc. Při čtení jsem si uvědo-

mil, že znám objekt, který se s trochou fantazie dá pokládat

za paludárium. A jak jsem byl při čtení článků radostně vzru-

šený, zlákala mě myšlenka, že bych taky mohl přispět aspoň

malinkou troškou k probíranému tématu. Navíc je onen ob-

jekt umístěn v prostředí, které sehrálo v mém životě docela

zásadní roli a už 40 let ho rád chodím navštěvovat. Jako

vedlejší produkt se pak nabízela možnost udělat mému oblí-

benému místu tak trochu reklamu a malinko splatit dluh,

který vůči němu cítím.

Tím místem je arboretum a botanická zahrada Mendelovy

univerzity v Brně. A objekt, který podle mne částečně splňuje

kriteria pro paludárium, je akvárium v místním skleníku.

Při své nejbližší návštěvě jsem udělal pár fotek a poslal

je paní šéfredaktorce Markétě Rejlkové s tím, ať fotografie

použije, pokud to uzná za vhodné. No, a stalo se to, co jsem

ve svém věku a s mými zkušenostmi mohl očekávat a co už

jsem několikrát zažil. Poděkování a konstatování, že k tako-

vým obrázkům by se hodil aspoň krátký článek… K radost-

nému vzrušení se přidala trocha pýchy a ješitnosti a já nějaké

to povídání nezávazně slíbil.

Teď po několika měsících „okusování tužky“ už vím, že

mačkat spoušť je tak snadné, na rozdíl od psaní textu. Ale

slib je slib a já dumám, jak dál. Kdybych odmítl, budu

vypadat jako nespolehlivá slibotechna, když budu pokračovat

v psaní, budu možná vypadat jako blbec. Aspoň mám takový

dojem, když po sobě čtu to, co jsem zatím vytvořil. Pocit

zodpovědnosti ale nakonec převážil a já definitivně zvolil

roli blbce.
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Přítok vody do akvária – kamenná skalka s porostem několika druhů vranečků.

Vždycky, když se mi podařilo v minulosti vypotit nějaký

článeček, měl jsem předem danou dějovou linku. Popisoval

jsem příhodu nebo vytváření něčeho konkrétního. Teď mám

ale psát o něčem, co znám jen jako divák. Nevytvořil jsem to

a neznám ani dost podrobností o vzniku. Jedinou šanci vidím

proto v rozhovoru na toto téma s autorem výtvoru. Pak by

vlastně článek stvořil někdo jiný a já ho jen napsal. Stačí

si připravit vhodné dotazy. Po několika pokusech sestavit

sadu takových dotazů se musím omluvit všem reportérům,

kterým jsem kdy spílal nebo se vysmíval za ubohé, přihlouplé

a neprofesionální rozhovory.

Abych to ale zkrátil. To, co vám teď předkládám, je takové

„brněnské guláš“. Trochu rozhovor, trochu reportáž a zbytek

jsem si vymyslel. Doufám, že si trochu toho fantazírování mů-

žu dovolit, protože podle mě jsou hlavní stejně fotografie.

A kdoví, jestli vůbec někoho zajímají ty „odborný plky“, jak

pravila jedna známá filmová postava :-).

Jak jsem už avizoval, rád bych, aby článeček zafungoval

také jako drobná reklama na brněnské arboretum. Na začátek

proto trocha historie z oficiálních materiálů [1]:

Myšlenka botanické zahrady při Vysoké škole zemědělské

vznikla již v roce 1926. Tehdejší zahrada představovala jen

malou plochu poblíž areálu školy, která obsahovala taxony

bylin se zaměřením na zemědělskou produkci.

Akvárium – celkový pohled.

V návaznosti na tuto zahradu bylo v r. 1938 pro potřeby

výuky lesních inženýrů založeno na ploše 2 ha arboretum.

Jeho zakladatelem byl vynikající pedagog a vědec prof. Ing.

August Bayer, který za druhé světové války zahynul v kon-

centračním táboře. K rozšíření plochy areálu na stávajících

11 hektarů došlo v roce 1967.

Areál je rozčleněn do pěti tématických částí. Sbírky

arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 tillandsií,

2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 druhů

skalniček a 4 000 dřevin.

Na vzhledu zahrady se nesmazatelně podílel (a ještě podí-

lí) náš přední zahradní architekt prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
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A teď už k objektu, u kterého to všechno začalo: akvárium

ve skleníku. Rozhovor, který se odehrál i neodehrál, může

začít. Ptát se budu vedoucího arboreta, Ing. Kolouška.

Povězte nám něco o historii stavby. Proč k ní vlastně

došlo? Koho to napadlo a kdo navrhoval vzhled akvá-

ria a jeho zasazení do prostředí?

K vybudování akvária došlo v souvislostí s rekonstrukcí

tehdejších skleníků a správní budovy v roce 1997.

V místě, kde se teď akvárium nachází, byla dřív jedna

z pracoven a v době stavby pak něco jako sklad materiálu.

V projektu neměl tento prostor pevně určen další využití,

byla to jen zpevněná plocha u východu ze skleníku. Teprve

v průběhu rekonstrukce se začalo uvažovat o jiném využití.

Jedním z důvodů byla skutečnost, že při přechodu z výstav-

ního do sbírkových skleníků docházelo k pronikání chladné-

ho vzduchu dovnitř. Vznikl proto požadavek na vybudování

„zádveří“. A když už bylo rozhodnuto tento prostor spojit

s oběma sousedními skleníky, nabízela se možnost udělat

to stylově v duchu navazujících staveb. A současně tak, aby

byl prostor využitelný v době výstav nebo návštěv význam-

ných hostů jako důstojná a reprezentativní součást výstavní

trasy.

Autorem návrhu celého prostoru byl prof. Otruba, ale my-

šlenku na umístění akvária mu podsunul vedoucí arboreta,

ing. Koloušek, sám zapálený akvarista. Krásný výsledek tak

vznikl díky spolupráci mimořádného zahradního architekta

a zkušeného akvaristy. Akvarista přišel s požadavky na záze-

mí a technické vybavení, ale i s nápady na prvky paludária,

přepad vody z nádrže do mokřadní zóny a malý vodopád,

kterým se přečištěná voda vrací. A architekt to celé „hodil na

papír“ a usadil do prostoru. Výsledkem je nepravidelná míst-

nost s prosklenými stěnami, vegetací v přenosných nádobách

i na stěnách a podobnými architektonickými prvky, použitý-

mi i u okrasného skleníku.

Nejde nezeptat se na technické parametry. Jak je

akvárium velké?

Akvárium má poněkud nepravidelné rozměry půdorysu

520 x 90–200 cm. Vysoké je 150 cm. Odhadovaný objem

7 tisíc litrů.

A materiál?

Dno, zadní stěna a boky jsou z betonu, přední stěnu tvoří

čtyři vrstvy lepeného skla, každá 10 mm silná. 

Voda?

Začínali jsme s dešťovkou, ale brzy se ukázalo, že jí má-

me v letních obdobích málo. Pořídili jsme proto RO. Tak

výkonnou, že voda z ní měla vystačit nejen na akvárko,

ale i pro potřeby všech skleníků. Její maximální kapacita

je 4 kubíky denně, ale není plně využitá. Přesto příležitostně

zásobuje i bazény a jezírka v areálu arboreta.

Po průchodu skleníkem se návštěvníkovi otevře výhled

na prostor s akváriem.

S okolím je nádrž sladěná pomocí rostlin a díky použití

stejných materiálů.

Jedna z teras v interiéru akvária.
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Podle rozborů je výsledná voda na hodnotách 50 µS a pH

lehce pod 7. Potřebné prvky jsou dodávány do vyvážených

hodnot. Sami si mícháme hnojivo na základě PMDD, které

je do vody dodáváno pomocí dávkovacího čerpadla zhruba

10x denně. Složení hnojiva je upravováno podle výsledků

rozborů vody. Do vody se přidává i CO2 z 7,5kg láhve. Vyvá-

žená strava je alfa a omega, dodává ing. Koloušek.

A zbývající parametry vody?

Nějaké tajemství si musíme zachovat, usmívá se ing. K.

Osvětlení?

V letním období pouze denní světlo, zbytek roku při-

světlujeme tři hodiny denně metalhalogenovými reflektory.

K dispozici je jich pět, ale využívají se jen dva. V letním

období naopak používáme stínící textilní roletu pod stropem

skleníku.

Jak jsme si docela nedávno ověřili, těch pět reflektorů

je opravdu moc. Před jarní výstavou jsme chtěli rychle

dosáhnout lepšího vzhledu akvária, tak jsme čtyři dny

rozsvěcovali všech pět světel. Začali jsme ve čtvrtek, a když

jsem v pondělí uviděl, jako sílu světla mají a jaký brčálo-

vý odstín voda získává, okamžitě jsem je vypnul.

Osvětlovací reflektory šikovně skryté za žaluziemi.

Technické zázemí nádrže. Zazděné kameny s tilandsiemi

zvýrazňují při čelním pohledu trojrozměrnost objektu.

Jaký jste zvolili systém filtrace?

Původně byl součástí vybavení klasický tříkomorový

externí filtr. Byly s ním ale potíže a jeho čištění v malém

prostoru za akváriem bylo za trest. Nahradili jsme ho proto

pískovým bazénovým filtrem vyšší řady. Jednou z hlavních

výhod je možnost zpětného proplachu, kdy je obsah filtru

za dvacet minut vypraný.

Do fitru je voda přiváděna zamřížovanou štěrbinou,

která se táhne podél celé přední strany dna nádrže. Je to

nejnižší bod akvária a nečistoty sem proto míří samovolně.

Jen velmi zřídka je třeba odkalit některá jiná místa,

například na kamenných terasách.

Jak často a kolik vody vyměňujete?

Maximálně 800 l zhruba jednou za deset dnů.

A co vytápění?

Kontinuální, bazénové, na 25 až 26 °C.

Tomu nerozumím, co to znamená?

Zjednodušeně řečeno jde o průtokový ohřívač (topnou

spirálu) na vratné větvi z filtru.

A nemáte obavy z přehřátí? Ne kvůli vytápění, ale spíš

slunci. Přece jen jsme ve skleníku.

Žádné, ani v nejparnějším létě nepřesáhne teplota 29 °C.
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K vytvoření interiéru byly použity ploché kameny z mo-

ravské droby, připomínající pískovec. Jsou seskládané tak,

aby imitovaly skalní stěnu a přírodní terasy. Štěrbiny mezi

nimi byly využity pro umístění rostlin, které v přírodě ne-

rostou v substrátu, ale porůstají kameny nebo kořeny.

Místy je na dně světlý křemičitý písek, kombinovaný

s obyčejným přesátým betonářským. Celé to doplňují silné

větve vinné révy, které jsou, pokud vím, oblíbená dekorace

ing. Kolouška.

Kmínky z vinné révy jste určitě předem máčeli ve

vodě. Jak dlouho jste je nechali ponořené?

Dřevo z révy pokládám opravdu za levný a efektní mate-

riál. Jedinou relativní nevýhodou je limitovaná tloušťka

kmínků. Ani ty nejsilnější nemívají průměr větší než 8–10 cm.

A s jejich máčením máte taky pravdu. Před umístěním do

akvária jsme je nechali ponořené zhruba dva roky.

A teď k rostlinám. Při poslední obhlídce jsem zaznamenal

rostliny pěstované submerzně i emerzně na skalkách nad hla-

dinou. Takový je jejich současný seznam:

Anubias barteri var. nana

Anubias barteri var. coffeefolia

Aponogerton crispus

Aponogeton sp. (původně koupený jako A. longiplumulosus)
Aponogeton rigidifolius

Barclaya longifolia

Bolbitis heudelotii

Crinum calamistratum

Cryptocoryne affinis

Cryptocoryne cordata

Cryptocoryne parva

Cryptocoryne pontederiifolia

Cryptocoryne wendtii

Echinodorus parviflorus (z piety přežívá poslední exemplář)
Echinodorus quadricostatus

Microsorum pteropus

Microsorum pteropus 'Trident'
Microsorum pteropus 'Hořánek'
Microsorum pteropus 'Thor's hammer'
Microsorum pteropus 'Windeløv'
Monosolenium tenerum

Nymphaea lotus 'Rot'
Nymphaea minuta

Ottelia ulvifolia

Rotala macrandra

Vallisneria gigantea

mechy – nechtěné zbytky

Na můj dotaz shrnul pan vedoucí zkušenosti s těmi-

to použitými rostlinami, případně s druhy, které už

nádrž nezdobí, takto:

Za léta existence akvária se vyselektoval rostlinný

základ, který nemá příliš velké nároky na údržbu. Kostru

tvoří Microsorum pteropus, včetně jeho různých forem

(Trident, Hořánek, Windeløv).

Tuhle kapradinu má pan vedoucí rád. Menší nadšení už

vzbuzuje jiná kapradina – Bolbitis heudelotii, které zbývá

už jen malý trsík. Ne, že by nebyla pohledná, ale když se daří,

tak se daří. A tomto případě to znamená téměř metrové listy.

Co dokáže je vidět na malém ostrůvku na hladinou, kam

neplánovaně vylezla (viz foto).

Emerzní forma kapradiny Bolbitis heudelotii, která

vyrostla na malém ostrůvku z vyplavených výtrusů.

Drobné, světle zelené lístky patří jiné kapradině 

– netíku Adianthum capillus-veneris.

Přepad z akvária – voda stéká po skleněné desce do malého

paludária a z něj je odváděna do filtru.

Značný podíl rostlinné hmoty tvoří také druhy a variety

rodu Anubias. Ty sice pan vedoucí moc nemusí, ale s jejich

přítomností se smířil. A proč je moc nemusí? Tak trochu

kvůli jejich nenáročnosti a dlouhověkosti. Staré listy žijí tak

dlouho, že je za dobu jejich existence bezpečně pokryje ni-

zoučká a tuhá řasa. Ale jejich emerzní exempláře mají svoje

místo jisté. K vidění jsou hlavně Anubias barteri var. nana

a A. barteri var. coffeefolia.

Mezi hnědovkami a anubiasy se ještě nedá přehlédnout

několik exemplářů leknínů (Nymphaea lotus a N. minuta).

Jejich další osud není ale jistý. Lotos je až příliš mohutný

a navíc, jak už to u leknínů bývá, oba druhy se nechtějí smířit

se svými listy pod vodou a dělají všechno možné, aby se vy-

drápali ke světlu. A cestu 150 cm k hladině dokáže zdolat i ten

nejmenší, N. minuta. Minuta neminuta. Z celého leknínu je

pak při pohledu do akvária vidět jen pár nitkovitých řapíků.
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Lekníny, Crinum calamistratum, Ottelia ulvifolia a Anubias barteri var. coffeefolia.
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Pro trochu rozptýlení si pan vedoucí občas pořídí na vy-

zkoušení nějakou novou stonkovou rostlinu. Nedávno jsem

tady například obdivoval překrásně narostlý a vybarvený

Pogostemon erectus. Teď zase Rotala macrandra. Nádherná

rostlina, ze které je i pan vedoucí nadšený. Jistě by ji ocenili

i ostatní akvaristé, milovníci rostlin. Problém je ji získat.

Ne, že by měla extra větší nároky na pěstování, má ale hodně

křehké listy. Pokud by si ji nějaká akvaristika od pěstitele

objednala, dodavatel by pravděpodobně zabalil nádhernou

výstavní kytku, ale prodejce vybalil pomuchlané, prakticky

neprodejné zboží. Je tedy odsouzena růst jen u opravdových

znalců, kteří se nezaleknou jejího stavu v době zakoupení.

Obecně ale o stonkovkách pan vedoucí tvrdí, že pro oče-

kávaný efekt vyžadují příliš mnoho práce. Snaha každé z nich

je vyrůst co nejdříve ke světlu na hladině a nejlépe se pak

táhnout ještě i pod ní. To, co za sebou nechává pod vodou,

bývá někdy až nevábné – často holé stonky se spoustou ko-

řenů. Nezbývá než je řezat, znovu sázet a zase řezat. A s ta-

kovým rozmazlováním, jaké dopřávají svým rostlinkách

všichni akvascapeři, nemůže zdejší flóra počítat.

A které druhy za léta existence nádrže považuje pan ve-

doucí za osvědčené? Kromě skromných hnědovek, anubiasů,

některých kryptokoryn a největší zákrutichy (Vallisneria

gigantea) mezi ně řadí i některé rostlinné aristokraty. Např.

Barclaya longifolia nebo Ottelia ulvifolia.

Na opačné straně spektra, tedy mezi rostlinami problema-

tickými až úplně nevhodnými, jsou už zmíněné stonkovky.

Pro péči, kterou vyžadují. A pak trochu překvapivě i echi-

nodory, kterým se sice dařilo, ale většinou až příliš, takže

narostly do obrovských rozměrů. A taky všechny mechy a

játrovky. Ing. Koloušek dokonce použil termín „prokletí

akvária“. Tihle moji oblíbení krasavci jsou na zdejší černé

listině ze zcela pragmatických důvodů. Pokud by se prý jen

decentně plazili po kamenech nebo dřevu, budiž. Ale velký

chomáč začíná odspodu pravidelně odumírat, až se nakonec

od podkladu uvolní a jeho části putují vodou. Někde

zapadnou do méně dostupné části nádrže nebo spleti jiných

rostlin a tam nekontrolovatelně rostou. Do 150 cm hluboké

nádrže se nedá rukou sáhnout až na dno. To je pak odstraňo-

vání takových nežádoucích porostů zdlouhavý a nepříjemný

proces.

A v této souvislosti zazněl i další názor. Souvisí s tra-

dovaným přesvědčením, že některé druhy rostlin okyselují

vodu. V porostech mechů se zachytává množství detritu a je-

ho rozklad pak může způsobovat mírné okyselení vody, ne

tedy rostlina jako taková. Podobné to může být u kapradiny

Microsorum s jejími hustými kořeny.  

Ing. Koloušek přiznal, že vodní rostliny jsou jeho

koníček. Zeptal jsem se proto na nějaké velké přání,

nesplněný sen, nenaplněnou touhu z této oblasti.

Slza v oku se nezatřpytila a tvář se nerozzářila. Jen se

mírně pousmál. Připustil, že některé kytky jsou mu zvlášť

milé a sháněl se po nich. Minulý čas je na místě, protože před

časem usiloval o Barclaya longifolia č i Ottelia ulvifolia a ty

už u něj docela spokojeně rostou. A právě nedávno se mu

podařilo sehnat další krasavici, Cryptocoryne cordata var.

rosaenervis. Má z ní sice upřímnou radost, nicméně žádné

extrémní emoce od svého koníčka neočekává, tak ani splnění

tohoto snu neprovázely velké oslavy. Díky své profesi a posta-

vení má zřejmě trochu jiné možnosti než většina obyčejných

akvaristů.

Klasická otázka – co řasy?

A klasická odpověď zkušeného akvaristy: Řasy tu byly,

jsou a budou. Snahou je udržet je na rozumné úrovni. Někdy

se to daří víc, někdy míň.

A teď alespoň krátce k tomu, kvůli čemu si lidé většinou

akvárium pořizují – k rybám.

V současné době v nádrži plave: tetra konžská, akara

hnědá, parmička siamská, parmička červenoocasá a několik

druhů pancéřníčků.

Za uplynulé roky ale proplavala nádrží celá řada druhů.

Nejvíc uvázly v paměti panu vedoucímu červené neonky

a skaláry. Neonky byly první obyvatelé a účastníci kolauda-

ce celé stavby. Taková slavnostní příležitost si žádala patřičný

efekt. Pořízené hejno bylo pětisethlavé. A že prý dělalo po-

řádnou parádu. A navíc se rybky chovaly vzorně hejnově.

Jenže tenhle efekt trval jen tři dny. Pak si ryby na prostředí

zvykly a už plavala každá na vlastní triko. Do hejna se shlukly,

jen když tušily nějaké nebezpečí.

Zato skaláry, ty si udržely svoji ušlechtilou eleganci po

celou dobu pobytu. Nebyly to první skaláry, které pan vedou-

cí choval, ale teprve tato opravdu velká nádrž jim dovolila

chovat se tak, jak to prý nikdy neměl možnost pozorovat.

V menším, byť několikasetlitrovém prostoru, je jejich pohyb

často trhavý až chaotický. Ale když se vydá 15–20 dospělých

ryb na 5 metrů dlouhou plavbu, vypadají jak nádherná flo-

tila plachetnic. Určitě si je prý znovu pořídí. Možná hned,

jak skončí současný pronájem konžským tetrám.

Když později padla otázka na oblíbené druhy, čekalo mě

překvapení. Kupodivu totiž nezazněla žádná jména, nýbrž …

velikost! Ing. Koloušek vypozoroval, že v opravdu velkém

akváriu se ryby chovají jinak, než v nádržích „pokojových“

rozměrů. Jsou klidnější a jejich chování vypadá přirozeněji.

Takže si vybírá, a teď přišlo to překvapení, docela malé ryby,

které dorůstají nejvýše 15 cm. Velikost není pochopitelně

jediným faktorem při rozhodování, ale je zásadní. Módu

velkých cichlid, sladkovodních rejnoků nebo dokonce arowan

pokládá za rozmařilost a v podstatě za trápení zvířat. V této

chvíli už jsme se zlehka dotýkali docela zásadní otázky, jestli

akvaristika v masovém měřítku není z ekologického hlediska

víc škodlivá než prospěšná. Ale tohle komplikované téma

je pro jiné odborníky a navíc jsme ho opravdu jen naťukli.

S rybami pochopitelně souvisí jejich krmení. Z časových

důvodů zvolili nejjednodušší řešení – vločky a granule.
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Kryptokoryny, Barclaya longifolia a Microsorum pteropus 'Trident'.

Akvaristika není jen „čučení do akvária“, ale i spousta

povinností. Takže jak je to s nutnou údržbou? Především

s čištěním skel.

Kdo to prý spískal, ten se musí postarat. Takže když

je třeba a do nádrže není pro řasy vidět, když se blíží výstava

nebo nějaká významná návštěva, vyhrne si šéf rukávy a pu-

cuje. Kam dosáhne, tak houbou, kterou drží v ruce, hlouběji

pak stěrkou na tyčce. K tomu občasná probírka rostlin.

Mnohem častěji proběhne kontrola kvality vody, fungování

filtru a CO2 setu.

Na úplný závěr akvarijního tématu byl zmíněn i problém,

který poněkud snižuje estetický zážitek běžného návštěvníka.

Kvůli intenzivnímu světlu ve skleníku není dobře vidět do

nitra akvária. Brání tomu odlesky na skle. 

Nešlo by s tím něco dělat?

Ne a ne. Akvárium bylo koncipováno v takové podobě,

jak je teď. Jako součást prohlídkové trasy sbírkového

skleníku. Stavební ani jiné zásahy do uspořádání prostoru

se neplánují.

A tak mají návštěvníci jedinou šanci uvidět akvárium ve

své maximální kráse během výstav. To je otevřeno až do

večera a tehdy se rozsvítí reflektory nad akváriem a to je

teprve ten správný zážitek … V současné době dominuje akváriu hejno teter konžských.
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Plastová nádrž na pěstování rostlin ve sbírkovém skleníku.

Téma velké akvárium bylo pro tentokrát vyčerpáno,

ale povídání na téma vodní život v arboretu zdaleka ne.

Například v sousedním sbírkovém skleníku jsem zahlédl

docela velký plastový bazén s vodními rostlinami. Zajímalo

mne, jestli jsou určeny pro nějaký výzkum nebo je to jen ma-

teriál k doplňování nádrže. A dozvěděl jsem se, že v arboretu

musí každý pracovník zvládat všechny práce, které je třeba.

Nicméně každý má přidělený svůj úsek nebo oblast, za kterou

nese odpovědnost. Ale jak už to u lidí bývá, každý má taky

svoje oblíbence. Včetně šéfa. Toho nejvíc zajímají právě akva-

rijní rostliny. Proto ty polypropylenové vany s malou sbírkou

vodních rostlin. Nejvíc je mezi nimi zástupců rodů Cryp-

tocoryne a Aponogeton. Řada dalších rostlin pak slouží také

k doplňování ztrát v akváriu. Všechny jsou ale oficiální sou-

částí sbírek arboreta a primárně jsou určeny ke studiu a bá-

dání vědcům a studentům Masarykovy univerzity. 

Jak ale trochu skepticky dodává vedoucí, velký zájem ze

strany studentů ani botaniků nezaznamenal. Platí to zcela

jistě i v celorepublikovém měřítku. A důsledky jsou patrné

i na omezeném sortimentu nabízených rostlin i na počtu

tuzemských firem, které se pěstování akvarijních rostlin

věnují.

Další vodní prvek několik kroků od akvária je vodní

kaskáda ve skleníku.

V tropických sklenících botanických zahrad jsou návštěv-

níci zvyklí spíš na tradiční materiály a snahu co nejvěrněji

napodobit přírodní prostředí. Pro autora interiéru skleníku

v Brně prof. Ing. Ivara Otrubu je naopak typické odvážné

kombinování tradičního s moderním a neobvyklým. Je to

vidět na řadě míst celého arboreta a stejně je tomu tak ve

skleníku. Stěny jsou postaveny z betonových tvárnic, z nichž

vystupují „žíly“ tvořené vrstvami naplocho vyskládaných

kamenů z černého vrstevnatého vápence. Stejný materiál je

v různých obměnách použit v celém skleníku. Byl také použit

k vytvoření malého vodopádu, padajícího do jezírka, které

obývá několik vodních želv. A nebyl by to prof. Otruba, pokud

by nezašel v kombinaci materiálů ještě dál. Vodu do vodo-

pádu přivádí celým skleníkem korýtko, jehož jednotlivé díly

jsou z leštěného nerezového plechu. Nutno ale podotknout,

že pan profesor je sice autorem architektonické a stavební

části interiéru, ale převedení této vize z papíru do reality,

včetně způsobu kladení kamenů, modelace terénu a výběru

konkrétních rostlin zůstala na panu vedoucím. A oba odvedli

perfektní práci, výsledkem je dokonalé dílo.
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Jezírko, které obývají vodní želvy.

Část trasy je vedena po visuté lávce.

Přírodní materiály jsou kombinované s vysloveně

technickými prvky – kovová mříž a nerezové korýtko. Vstup do skleníku je opravdu stylový.
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Ale tím výčet vodních prvků v arboretu zdaleka nekončí.

Další jsou v areálu. Nepřehlédnutelná jsou dvě propojená

jezírka jako součást rašeliniště. Břehy obou jsou částečně

dotvořeny pomocí bloků surové rašeliny. Kolem jednoho

jezírka najdeme výhradně evropské druhy mokřadní flóry

a břehy druhého zdobí rostliny především ze Severní

Ameriky. Při výběru nebyla použita nijak přísná kritéria.

Partie má sloužit jako inspirace na podobný typ biotopního

prvku, který je laikům dosud cizí a ani zahradní architekti

s ním moc rádi nepracují. Na přiložených snímcích je vidět,

že je to škoda. 

Je překvapivé, že biotop vytvořený na tak malém prostoru

a s relativně malým úsilím, docela izolovaný bez návaznosti

na podobné okolí, se nejen udržel, ale krásně prospívá.

Důkazem jsou nejen nádherné exempláře láčkovek (Sarra-

cenia) a jejich kříženců, ale i u nás přísně chráněná  Drosera

anglica, která vyrostla pravděpodobně ze semen zapadlých

v přivezené rašelině a rozrostla se do nebývale velké kolonie .

Jestli se to dozví ochranáři, najdete už možná při příští

návštěvě arboreta u jezírka tabulku s označením chráněné-

ho naleziště, žertuje pan vedoucí. Ten je úspěšným vývojem

této partie zřetelně nadšený. Stejně jako několik entomolo-

gů, kteří sem chodí pozorovat vodní hmyz. Například vážky

se tu vyskytují hned v několika druzích, široko daleko neví-

daných.

Horní jezírko u rašeliniště.

Dolní jezírko s porostem láčkovek.

Totéž jezírko z opačného pohledu.
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Jako nečekaný host se díky substrátu dostala do arboreta i další rosnatka – Drosera binata (vlevo).

Jeden z atraktivních exemplářů láčkovky.

Pravděpodobně Sarracenia leucophylla.

Méně vítanými hosty už jsou kachny, které páchají značné

škody rozhrabáváním břehů v marné snaze najít něco poživa-

telného. Asi jsou zklamané, že v tmavé a kyselé vodě k snědku

nenašly nic …

Jen přes cestu je sice bazén plný ryb, ale ty jsou nad jejich

síly. Je to totiž pořádné hejno červených perlínů a kaprů,

známých jako „koi“. Tento bazén je napojený na kaskádu je-

zírek, které jsou osázeny převážně naší vodní flórou.

Zimovzdorný lotos Nelumbo nucifera var. komarovii.
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Směs barevných kultivarů leknínu.

Ryb je v bazénu docela dost, ale díky velké nádrži

 a neustálé cirkulaci vody nijak nestrádají. Jezírka s naší domácí flórou.
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V dalších částech arboreta se dá najít několik dalších

menších jezírek, mokřadů a vodních prvků. Například v tzv.

„starém arboretu“ u skalky, u sbírky lomikamenů a v dalším

z výrazných prvků zahrady zvaném „Závrt“.

Samy o sobě nejsou sice kdovíjak dominantními objekty,

ale se svým bezprostředním okolím tvoří harmonický celek.

Je vidět, že byly vytvářeny s předem daným záměrem. A tím

byl bezpochyby fakt, že voda do zahrady neodmyslitelně patří.

Neobvyklé stavební řešení bazénku, který

je součástí schodiště.

Velmi zajímavý architektonický útvar – uměle vybudovaná

rokle, které místní říkají „závrt“.

Partie věnovaná sbírce lomikamenů. Kovové šikmé

 pulty končí v mělké nádrži, ze které je vzlínáním

 vody zajištěna spodní závlaha.

Dvě jezírka u alpina byla vybudovaná někdy koncem

 80. let, ale vypadají dobře i v dnešní době.

A tím se dá téma „akvárium a jiná voda v arboretu“

ukončit. Snad jen na úplný závěr a v duchu slíbené reklamy

pro arboretum ještě zmínka o akcích, které se v arboretu

pořádají a během nichž je možné všechnu tu krásu vidět na

vlastní oči.

Pravidelně třikrát ročně je arboretum otevřeno veřejnosti

ku příležitosti zahradnických výstav. Mají už tradiční názvy

Jaro v arboretu, výstava Iris a Plody podzimu. Nepravidelně

se pak pořádá zimní výstava orchidejí. V posledních letech

byla jarní výstava několikrát oživena atrakcí, která návštěv-

níky přímo fascinovala. V tropických sklenících se z dove-

zených kukel líhlo a poletovalo několik stovek motýlů

fantastických tvarů a barev.

Pokud tedy hledáte inspiraci v pro své akvárium nebo

okrasnou zahradu, je pro vás arboretum správné místo. Stojí

ho za to navštívit ale i pro potěchu oka a duše.

[1] http://arboretum.mendelu.cz/
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  Makrofotografie vodních bezobratlých
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