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Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
kapříci pod úvodníkem jsou takovou drobnou připomín-

kou svátků, které máme už za sebou a jsou pevně spjaté nejen
s kapry, ale i s přelomem roku. To je čas bilancování. Nechys-

tám se ale bilancovat údaje a dění kolem našeho časopisu,
to si schovám třeba na příště, až budeme opět slavit malé

kulaté jubileum :-).
Dovolím si teď hned obrátit Vaši pozornost k předposled-

ní straně tohoto vydání. Je tam pozvánka na tradiční akci ve
Žďáru nad Sázavou. Tentokrát budu přednášet já – mimo jiné

o mojí práci v ZOO Ostrava. Před čtrnácti měsíci jsem totiž
dokonale převrátila kormidlo mého pracovního života a jako

mávnutím proutku se z IT konzultantky stala akvaristka.
(Ne snad, že bych předtím už dost velkou akvaristkou nebyla

– ale bylo to úplně jiné.) Byla to změna tak velká, že jsem
ji nijak veřejně nerozhlašovala, potřebovala jsem to nejdříve

sama vstřebat. 

Ale ani o mé práci tady teď nechci psát. Chci využít téhle

příležitosti a povzbudit vás všechny, abyste se nebáli jít do
rizika, pokud vás srdce někam táhne. Nenechte se svazovat

předsudky a očekáváním druhých lidí. Pokud jde o zaměstná-
ní, jakou velkou část života to představuje? Dá se to vyjádřit

i jinými slovy: kolik nám práce bere, kolik dává? Spočítat
se dá čas, peníze – ale co sebeúcta, energie, pohoda, smysl?

Nikdo z lidí, kteří mě znají, mi neřekl, že jsem se zbláznila
a že se uvidí, jak dlouho mi to vydrží. Naopak hodně jich

řeklo, že by sami byli šťastní, kdyby věděli, co by i je takhle
naplňovalo. Ani u vás to nemusí být akvaristika a nemusí jít

rovnou o novou práci, ale využijte rok 2018 k dělání smyslu-
plných věcí, které vás budou bavit.

 
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!

63

54



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz ryby

„Ta ryba je fakt šílená!“„Ta ryba je fakt šílená!“
Hlavačka císařskáHlavačka císařská
Hypseleotris compressaHypseleotris compressa
Václav Homolka

Proč jsou tyto kouzelné ryby šílené? Vždyť vypadají vcelku

rozumně. Všímaví a zejména ostrozrací čtenáři mohou již teď

vidět na fotografii nápovědu právě lepenou na sklo akvária.

Pro ty, co se nechápavě vrátili k obrázku a nápovědu stále

nevidí, nezoufejte, je velmi malá a odhalení té šílenosti na vás

čeká o několik řádků níže.

Nejprve ale k tomu, co je ta ryba zač: hlavačka císařská

je druh australského kontinentu. Konkrétně obývá řeky při

pobřeží jižní části Nové Guineje a od jihovýchodu po sever

a západ Austrálie. Tyto řeky hlavačka kolonizovala až druhot-

ně, přesněji, je to periferní druh... co to znamená, se dozvíte

v rámečku na následující stránce.

V přírodě se hlavačka císařská vyskytuje obvykle v mírně

či více proudících řekách a potocích mezi spadlými větvemi

stromů a vodní vegetací. Vzhledem k různorodosti svého

rozšíření od tropického pásu přes subtropický až k teplému

mírnému pásu je dosti adaptabilní, co se prostředí a podmí-

nek týče. Je nenáročná na parametry vody a i v přírodě jsou

během roku parametry značně rozdílné s měnícím se období

sucha a dešťů (platí zejména pro severní území). Teplota vody

10–35 °C, pH 4–9, slanost od sladkovodních až po mořské

hodnoty (periferní druh). To vše dělá z této hlavačky rybu

velmi sympatickou, jelikož vodu v akváriu nemusíme prak-

ticky vůbec řešit.
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Sladkovodní ryby v Austrálii?
Všechny původní australské sladkovodní druhy ryb jsou sekundárně sladkovodní či spadají do skupiny periferních ryb –

kromě tří výjimek, kterými jsou primárně sladkovodní baramundi Scleropages jardinii, S. leichhardti a dvojdyšný bahník

Neoceratodus forsteri. Pak je tu ještě Lepidogalaxias salamandroides, druh, o kterém není zatím zcela jasné, do které ze

skupin patří a o jeho původu se vedou spory. (Mimochodem, tato ryba dokáže otáčet hlavou a zahrabává se do písku, kde tak

dokáže přežít vyschnutí svého biotopu.) Příkladem vyloženě sekundárně sladkovodní australské skupiny jsou akvaristům

známé duhovky z čeledi Melanotaeniidae.

Primárně sladkovodní druhy jsou takové, které jsou velmi nekompromisně spjaty se sladkou vodou (mají dlouhodobě

evolučně uzpůsobenou fyziologii). Sekundárně sladkovodní druhy jsou všeobecně sladkovodní s určitou možností pří-

ležitostně pronikat do slané vody. Označení periferní se užívá pro ryby mořské, které se více či méně uchýlily k životu

ve sladkých vodách nebo zde tráví alespoň určitou část svého životního cyklu. (Jestli se první ryby vyvinuly ve sladkých,

brakických nebo mořských vodách není s určitostí známo.)

Taktika přejít z moře do řeky je přirozená a velmi účinná při kolonizaci nových území, zejména jedná-li se o vody, které

jiné ryby neobývají. Proč nevyužít vody bez predátorů? Moře plná nebezpečí a hned vedle prázdné řeky – to je šance, která

by se neměla odmítat. Tyto příležitosti se objevují mimo kontinenty, na opuštěných místech – na ostrovech (které dříve ne-

byly spojeny s pevninou) a shodou okolností vývoje i v Austrálii. Tři zmiňované prastaré výjimky primárně sladkovodních

ryb se vyvinuly již před rozpadem superkontinentu Gondwana. Hlavačky, včetně té naší, spolu s několika dalšími skupinami

ryb objevily Austrálii až mnohem později jako příchozí z moře a stále jsou do menší či větší míry spjaty s mořem. Proto se

uvádí, že jde o periferní druh.

Z trojice zmíněných primárně sladkovodních ryb Austrálie je ještě dobré se zamyslet nad bahníkem australským.

Více než ryba by totiž lépe odpovídalo označení rybovitý obratlovec. Jednoplicní bahník (ostatní bahníci jsou dvouplicní) patří

jako jediný žijící druh do čistě australské čeledi Ceratodontidae (australští bahníkovití) a z fosilních záznamů je zjištěno, že se

za sto milionů let takřka nezměnil. Neoceratodus je tak nejstarším žijícím rodem obratlovců. Má osvalené ploutve a potě-

rem jsou spíše pulci. Potřebuje-li, využívá přídavné dýchání vzdušného kyslíku, avšak pouze to by pro něj bylo smrtelné,

je tedy nezbytné, aby mohl dýchat žábrami – na souši údajně přežívá jen několik hodin. (Dýchání vzduchu vzniklo dávno

u Osteichthyes /kostnatých ryb/. U odvozenějších ryb se plíce evolučním vývojem přeměnila v plynový měchýř a ztratila

párovost. Různé způsoby dýchání atmosférického kyslíku se u ryb nezávisle vyvinuly více jak 38krát.)

Policista přejíždí přes řeku Daly, na severu Austrálie,

zatímco se pod ním tisíce mladých hlavaček císařských

shromáždily po období dešťů, aby migrovaly zpět nahoru

po řece. (Foto: Dave Wilson)

Dospělé hlavačky žijí v řece při pobřeží, ale potěr je zanášen

proudem do moře a roste v ústí řeky. Od února do března plavou

zpátky do řeky, jako obrovská „školka“. Přechod na řece Daly

akumuluje mladistvé ryby, protože zde klesá hladina vody o jeden

metr a migrující ryby tak mají problém dostat se dál proti proudu.

Této skutečnosti využívají k lovu i sladkovodní trnuchy.

Němečtí přírodovědci Gunther Schmida a Franz-Peter

Müllenholz pořizující snímky hejna migrujících

 H. compressa. (Foto: Dave Wilson)

Dlouholetý akvarista Franz-Peter Müllenholz, prezident Fisch

Knipser Köln (FKK), navštívil Austrálii již mnohokrát a získal tak

široký náhled na australskou divočinu i díky jeho příteli Guntheru

Schmidovi. Pro toho se v roce 1965 stala Austrálie trvalým domo-

vem. Tento přírodovědec a fotograf, který se může pochlubit svým

příspěvkem v mnoha publikacích, napsal tři knihy o australských

sladkovodních rybách (a nejen o nich) a byl spoluautorem a hlav-

ním fotografem dalšího díla. Získal dvě ocenění Whitley awards za

„Vysoce ceněná“ a „Nejlépe ilustrovaná přírodopisná kniha“. (Tato

každoroční ocenění jsou pojmenována po významném australském

ichtyologovi Gilbertu Whitleyovi.) Více informací můžete získat na

www.guntherschmida.com.au
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Běžně zbarvená dospělá (avšak neobvykle hezká) samice.

Běžně zbarvený dospělý samec.
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I jinak je to ryba nenáročná, hodí se do společenského

akvária, není rvavá, ochotně, až bych řekl žravě, přijímá mra-

ženou potravu, zejména komáří a pakomáří larvy. Neměla

by pohrdnout ani suchým krmivem či rostlinnou stravou

(ty moje jsou ale asi už natolik zvyklé na živé či mražené

krmení, že suchou potravou tedy opovrhují, i když někteří

jedinci, je-li nutno, jsou schopní ji s určitým opovržením ve

tváři polknout). 

Krásné zbarvení zejména samců vynikne nejen při tření,

ale i po krmení, po kterém se pravidelně mezi sebou hašteří.

Rozpoznat pohlaví u tohoto druhu může být problém, pokud

se nejedná o již dospělé jedince. Dospělé samice jsou protáh-

lejší oproti mírně vyššímu tělu samců a bývají méně nápad-

něji zbarvené. Samcům navíc v dospělosti vyrůstá na hlavě

menší okázalý hrbol.

Mladá samička. Spíš než podle zakulaceného břicha nebo

zbarvení je potřeba se při určování pohlaví u takto mladých

ryb orientovat podle tvaru hlavy a výšky těla.

(Foto: Markéta Rejlková) Samec s hrbolem.

Dospělé, plně vzrostlé a běžně vybarvené ryby. (Foto: Markéta Rejlková)
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Dalo by se říci, že H. compressa je vhodná, ideální i pro

začínající akvaristy, jen kdyby se dala tato až 12 cm dlouhá

hlavačka běžně sehnat. Vzhledem k tomu, že australská poli-

tika zakazuje vývoz divokých zvířat, měly bychom v případ-

ných importech najít ryby pouze z Nové Guineje. Po roce

2000 se sice skutečně začaly hlavačky císařské do Evropy

dovážet, takže je možné si je zakoupit, avšak běžně je nena-

jdeme. Již Stanislav Frank se v roce 2005 v časopise Akvá-

rium terárium v nadpisu svého článku ptá: „Hypseleotris

compressa (Krefft, 1864) Chovatelská záhada nebo jen nezá-

jem akvaristů?“ Nemyslím, že by to bylo nezájmem akvaristů,

nevím – ale chovatelská záhada je to určitě.

A s chovatelskou záhadou se dostáváme i k rozluštění

toho, proč je ta ryba šílená. Fishbase uvádí, že se jedná o rybu

s nejmenšími jikrami (vajíčky) mezi obratlovci vůbec, s jejich

velikostí do 0,32 mm. Všeobecně se uvádí počet jiker k 3000.

O to více jsem byl překvapen, co ty ryby provedly. Dle mých

dvou výtěrů se pokaždé jednalo o neuvěřitelných asi 130 000

jiker! Šílené! A to jde o samičku, která měří 10 cm.

Samec je při tření oděn vskutku žhavě.

Přilepené jikry.

Rybky na tření není potřeba nijak zvlášť připravovat.

Jelikož ty moje sušené krmivo zrovna nevyhledávají, je pro ně

živá či mražená potrava samozřejmostí, takže žádné typové

potravní vylepšení před třením není. Nicméně všiml jsem

si, že koretru a černou komáří larvu mají nejraději, takže ji

předkládám ve větším množství, aby se zejména samička pěk-

ně zakulatila. Jinak vše probíhá standardně, bez jakýchkoliv

změn, co se chovu či parametrů vody týká.

Pokud jde o samotné tření – pár jsem v obou případech

přelovil z nevytápěného akvária navečer do pouhé 20l nádrže

(zasloužily by si větší) s topítkem a teplotu jsem nastavil

na 27 °C. Samec by měl být přibližně stejně velký nebo větší

než samice, jelikož je iniciátorem tření. Pokud by byl sameček

menší, mohla by být samice v akváriu dominantnější než on,

což by už z principu nebylo dobře :-).

Nádržka byla jen stroze vybavená, s polovinou kokoso-

vého ořechu, aby se samička mohla v případě potřeby před

samcem skrýt, a v prvním případě i trsem řečanky (Najas

guadalupensis). Již na druhý den ráno bylo vidět, že se něco

bude dít. Sameček obzvláště pěkně vybarven proplouvá ná-

drží a snaží se upoutat samičku. Ta zpočátku nejeví velký

zájem a snaží se před ním spíše ukrýt. Změna přijde ve chvíli,

kdy samec začne malovat po stěnách akvária takové vlnky.

Jedná se o stopy mlíčí, které evidentně vybudí samici k od-

kládání jiker.

 

Čmáranice.

Tření probíhalo s menšími přestávkami od půl desáté do

čtyř hodin odpoledne. Přece jenom odložit takové množství

jiker není jen tak a samička při tom výrazně pohubne.
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Již značně zeštíhlená samička.

Během tření si samička samce příliš nevšímá a jede si tu

svou. Sameček ji buď střídavě doprovází, a nebo si maluje

další spermatické čáry, oplodňuje jikry v celém akváriu a po-

kud samička odpočívá, snaží se jí svým předváděním přimět

k dalšímu pokračování. O oplodněnost jiker nemusíme mít

žádné starosti, po skončení je akvárium poměrně výrazně

zakaleno mlíčím a ani při tak vysokém počtu jiker nelze o ně-

jakém neoplození mluvit. 

Jikry jsou nalepené opravdu všude. Ryby často při tření

předvádějí akrobatické kousky a žádná poloha těla pro ně

není problém, jen aby se mohly dostat tam, kam si usmyslí.

Prakticky je využita každá plocha. Stěny i dno akvária, tep-

loměr, topítko, kokosová skořápka – a to jak z vnějšku, tak

zevnitř, zkrátka celá – filtr, který pro jistotu odlepily ze stěny,

aby jikrami polepily i zadní část, a dokonce využily i listy

a tenké stonky i kořínky řečanky, vznášející se volně ve vodě.

Kořínek řečanky nebyl ušetřen.

Po tření jsem pár odlovil. Ryby sice jikry nepožírají, ale

sameček začíná být lehce agresivní k samičce, která toho má

už dost. Samec pravděpodobně snůšku i střeží, ale v akváriu,

které je absolutně celé polepené jikrami, se to těžko pozná,

protože kam vpluje, tam vlastně hlídá. Každopádně rodiče

již zde zapotřebí nejsou.

Odpoledne jsou zde kalná.
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V akváriu po odlovení chovného páru vzduchujeme,

rozhodně ale nefiltrujeme, abychom nepřišli o líhnoucí se

potěr. Zaplísnění jiker se nemusíme bát, jelikož při teplotě

27 °C se první protopterygiolarvy líhnou již za 12,5 hodiny

a při 28–29 °C už za 11 hodin. Vylíhlé larvičky jsou straš-

ně malinké, okolo jednoho milimetru, vystřelují ve vodním

sloupci směrem k hladině a následně hlavou dolů zase padají,

což neustále opakují. 

Larvičky se žloutkovým váčkem, den první.

V přírodě jsou téměř určitě larvičky zaneseny proudem

řeky do moře či alespoň na pobřeží, kde se vody mísí. Již

první den beze ztrát snášejí odsátí do připravené větší nádrže

kulatého tvaru – pro lepší víření vody, kam jsem postup-

ně doléval vodu osolenou mořskou solí na hodnotu, která

nakonec dosáhla 33 g/l – mořská voda. Přežívají ale i ve

slanostech nižších.

Ta červená hadička nahrazuje řeku, kterou se larvy

dostávají do moře…

Voda v kulaté nádobě byla provzdušňována, aby lehce

vířila. Vzduchování bylo dáno na kraj nádrže a na opačnou

stranu, kde voda víří méně, bylo přidáno osvětlení.

Rozplavaná larvička, den šestý.

Při teplotě okolo 25 °C se čtvrtý den začíná chování měnit

– larvičky začínají plavat vodorovně a jsou přitahovány

světlem. Skončilo tak bezstarostné období, kdy byly larvičky

vyživovány žloutkovým váčkem, a začínají se krmit. Což je

při jejich velikosti problém. Vzduchování by mělo být nyní

nastaveno tak, aby se na světle, kde přijímají potravu, doká-

zaly larvy určitou dobu udržet a měly šanci se nakrmit. Zatím

jsem zkoušel různá planktonní neživá krmiva o velikosti jen

několika málo mikrometrů. Uvádí se, že dokáží pozřít potravu

jen do asi 40 µm. Mnou nabízenou potravu sice očividně

lovily, byly vidět výpady, ale i poslední přeživší nevydržely

déle jak deset dní. Což, musím přiznat, je při tak šíleném

počtu larviček moc frustrující. Při druhém pokusu o odchov

jsem po pátém dnu měnil asi 30 % vody denně, avšak výsle-

dek byl totožný.

Příčin nezdaru mohlo být hned několik, nejpravděpo-

dobnější však bude špatně vyvážená strava. Pokud jde o in-

formace ze zahraničí, není mi znám žádný úspěšný čistě

akvarijní odchov. V Austrálii se podařilo odchovat několik

jedinců v přisoleném jezírku za pomoci planktonu z přírody.

Tato metoda je jistě už z principu zjednodušena tím, že pro-

bíhala v jejich domovině. Každopádně ve velikosti 1,5 cm

byly malé rybičky přemístěny do sladké vody. Akvarijní

odchov bude určitě také možný, jen zatím nevíme, jak ho

docílit. Zatím je to taková chovatelská záhada…

…a nebo, že by přece jenom?! Alespoň částečně úspěšný

laboratorní odchov se povedl v Japonsku [1]. V experimentu

bylo nasazeno 5000 larev do sladké a 5000 larev do mořské

vody při teplotě 24 °C. Od 4. dne byly larvičky krmeny uměle

kultivovanými larvami pacifických ústřic, od 13. dne přijíma-

ly i vířníky a od 19. dne již také nejmenší nauplie artemie.

Za další dva dny přijímaly už i mořské klanonožce, po dvou

měsících krmivo pro tropické ryby. Voda byla pravidelně

měněna – 1/3 objemu týdně. Za necelý rok dosáhly mladé

ryby jak ve sladké, tak v mořské vodě dospělosti s velikostí

kolem 4 cm. Mnoho ryb se bohužel ale odchovat nepodařilo.

Během prvních 20 dní byly ztráty velmi vysoké a i nadále

pokračovaly. Po třech měsících zbylo z 10 000 larviček pouze

100 ryb a po devíti měsících už jen 70. Je tedy co vylepšovat.

Máme ale již naznačeno, jakým směrem bychom měli smě-

řovat svá snažení.
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Příroda si umí poradit, a to v obrovském množství. Mladí ve školce, řeka Daly. (Foto: Dave Wilson)

Sladkovodní trnucha, pojmenovaná právě po řece Daly: Urogymnus dalyensis, hodující na mladých hlavačkách.

 (Foto: Dave Wilson)

           11           



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz ryby

Poděkování:

Na závěr bych velice rád poděkoval do Austrálie Daveovi

Wilsonovi z Aquagreen nejen za pořízené fotografie biotopu,

ale i za zajímavé informace, díky kterým můžeme být všichni

zase o něco blíž k poznání těchto fascinujících ryb. 

Stejně tak patří poděkování i Markétě Rejlkové za všechny

užitečné rady a podněty nejen při zhotovování tohoto článku,

protože jak vidíte, to její nadšení do hlavaček je přenosné.

Použitá literatura:
[1] Dostsu, Y., Yanagi, M. & Inui, T. (2000): Spawning-Induction and
Larva-Rearing of the Australian Gobiid Fish Hypseleotris compres-

sus. Výzkumná zpráva fakulty rybářské univerzity Nagasaki, 81, pp.
43-48. Dostupné z http://hdl.handle.net/10069/29715
[2] Wilson, D.: Empire Gudgeon Hypseleotris compressa. Dostupné
z www.aquagreen.com.au/plant_data/Hypseleotris_compressa.html
[3] Frank, S. (2005): Hypseleotris compressa (Krefft, 1864) – cho-
vatelská záhada nebo jen nezájem akvaristů? Akvárium terárium
5-6/25.
[4] http://fishbase.org/summary/Hypseleotris-compressa.html
[5] Helfman G. S., Collette B. B., Facey D. E., Bowen B. W. (2009):
The Diversity of Fishes: Biology, Evolution, and Ecology. 2nd Edition,
Wiley-Blackwell, 736 pp. Už se jen čeká, až se všechny vykulí.

Prší! Skutečně, jako by v akváriu pršel potěr.
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Květ Barclaya longifolia.

PříběhPříběh barklejibarkleji
Josef Zbyněk

Nedávno jsem zvítězil ve fotosoutěži se snímkem květu

Barclaya longifolia (viz Akvárium č. 38) a redakce mě požá-

dala, abych k této rostlině napsal krátký článek. Tato rostlina

se právem považuje za jednu z nejkrásnějších leknínovitých

rostlin, ale často se mluví také o její náročnosti na pěstování.

Někdy zdánlivě bez důvodu uhyne, ale jiným zase roste do

obřích rozměrů, aniž by se o to nějak moc přičinili. Sám

patřím spíš do té druhé skupiny, ale přesto doufám, že můj

příběh pomůže těm, kteří mají s pěstováním problémy nebo

se na něj teprve chystají.

Již zmíněnou rostlinu z fotografie jsem dostal jako semín-

ko od přítele akvaristy v březnu loňského roku. Semena jsou

asi 1 mm velká, na povrchu s malými ostny a neměla by nikdy

vyschnout. Zasadil jsem je do čistého jemného křemičitého

písku a nechal v akváriu bez šneků – ti na mladých rostlin-

kách velmi rádi hodují. Po dvou týdnech semena začala klíčit.

Objevil se u nich takový dlouhý „fous“, ke kterému se o tý-

den později přidal i první pravý list. V této fázi rostlina bere

zásobní látky ještě ze semene a není nutné nějak hnojit.

Postupně vyrostou další 1–2 pravé listy a to je kritická fáze,

kdy je potřeba rostliny přemístit někam, kde porostou – tzn.

tam, kde budou mít světlo a dostatek živin. Já jsem rostliny

asi ne úplně vhodně přendal do velkého 500l akvária s pra-

videlným hnojením a přísunem CO2. Tam jim velmi dlouho

trvalo, než zakořenily, a i tak jsem nepozoroval žádný aktivní

růst, měly asi 3–4 listy tak 8 cm dlouhé. 

Když začaly umírat, většinu rostlin jsem rozdal a nechal

si jen dvě, které jsem přesadil do jiného akvária. Tentokrát

šlo o 30l akvárium s minimem světla, bez CO2, bez hnojení,

s vodou míchanou z reverzní osmózy a s velmi nízkým pH;

jedinými obyvateli nádrže byly malé cichlidky. Tady začaly

rostliny pomalu růst a během půl roku zaplnily nádrž. I tak

to bylo pomalé, protože spousta semenáčků, které jsem roz-

dal, se tou dobou už proměnila v nádherné velké rostliny.
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Klíčení, 2 týdny.

Klíčení, 3 týdny.

Klíčení, 4 týdny.

Po roce před přesazením do velké nádrže, výška cca 40 cm.

Rostlina na přelomu září/října.

Akvárium už jim bylo malé, a tak jsem obě rostliny letos

v dubnu přesadil zpátky do 500l nádrže. Tím nastala další

etapa, kterou bych nazval neregulovaný růst. Rostliny vy-

střelily k hladině neuvěřitelným tempem a během měsíce

zastínily polovinu dvoumetrového akvária. Proto jsem jednu

rostlinu dal v létě pryč. Je zajímavé, že v mé nádrži rostliny

vytváří listy plovoucí na hladině, respektive mají řapíky velmi

dlouhé, často kolem 40 cm a stejně dlouhé čepele. Chovají

se tak u mě i jiné rostliny, například aponogetony, asi to bude

způsobeno nedostatkem světla.
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Květ.

Poupata a nezralé plody.
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Základna barkleji u dna, v popředí Mesonauta egregius.

Poslední kvetení (listopad).
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Prvního květu jsem se dočkal na konci května a po něm

následovaly další a další, v červenci jsem měl na dvou rostli-

nách více než 20 květů najednou. Barkleje jsou samosprašné,

někdy květ nedosáhne až k hladině a neotevře se, přesto se

mohou vytvořit semena. Plod má tvar jakoby makovice, která

se postupně zvětšuje, trvá to několik týdnů, až nakonec

praskne a po nádrži se rozletí semena spolu s bílou dužinou,

která aspoň zpočátku plave na hladině. Pokud chcete semena

získat, je dobré „makovici“ odstřihnout, když začínají opa-

dávat okvětní lístky, nebo když začíná praskat; případně

z hladiny sesbírat bílou dužinu, ve které jsou semena uložena,

a vypreparovat je. Několikrát jsem se setkal s tím, že semena

začala klíčit už v naprasklém plodu. 

Některá semena jsem posbíral, jiná jsem nechal na pospas

podmínkám v akváriu, spousta jich padla na úrodnou půdu

a dnes mám v nádrži možná 50 malých rostlin, zaseklých

v první fázi: 2–3 malé listy a kořínek, jen asi dvě vypadají,

že se dostaly přes tuto kritickou fázi a rostou dál. Ještě víc

semen zůstalo plavat na hladině, kde vyklíčily a dokonce jim

narostly i první lístky. Čekal jsem, že po tak velkém kvetení

bude rostlina vysílená a zajde, případně alespoň zpomalí růst.

Opak byl pravdou, rostlina ještě přidala, dnes vytváří trs, kte-

rý má asi 10 x 10 cm u dna. A po malé pauze, kdy nekvetla,

nahodila opět spoustu květů, naposledy jsem jich napočítal

patnáct.

Podmínky v akváriu jsou takovéto: pH 6,8–7 (díky CO2),

vodivost 300–500 μS/cm (pražská míchaná voda), hnojím

podle metody PPS Pro, ale pouze třetinové dávky a dusičnany

nepřidávám vůbec. Svítím trubicemi T5, nad akváriem jsou

tři o celkovém příkonu 195 W, nicméně všechny nikdy najed-

nou nesvítí. Průměrně svítím 110 W, 12 hodin denně, teplota

26 °C. Akvárium má rozměry 200 x 50 x 50 cm a je založené

pátým rokem. Na dně je asi 5 cm liaporu a měním cca ½

objemu vody týdně.

Všem, kdo se pokusí tuto rostlinu pěstovat, přeji hodně

úspěchů a krásných květů.
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Jak našelJak našel

NymphaeaNymphaea 'Tiger Lotus' 'Tiger Lotus'
domov v mém akváriudomov v mém akváriu
Josef Sobotka

V dnešní zrychlující se době má stále větší hodnotu čas. Pokud se rozhodneme strávit nějaký u akvária, je to podle mé

zkušenosti jedna z nejlepších investic. Vždyť prostředí pod vodou je jiné, fascinující, přináší zážitky, relax a snad i léčí.

To je zisk z časové a finanční investice do téhle přírody ve skle.

Vždy jsem obdivoval krásu Nymphaea 'Tiger Lotus', takže
když jsem na začátku července 2014 navštívil prodejnu Akva-
zoo Rataj v Šumperku, kde zdobil jedno z akvárií, požádal
jsem o něj. Bohužel nebyl k dispozici v košíčku, ale ochotná
paní prodavačka mi nabídla malou sazeničku. Spokojený
jsem si odnášel tři „nitky“ asi 10 cm dlouhé, na jedné straně
s  lístečky  a  na  druhé  straně  vyrůstající  z  hlízy  velké   jako

korálek. Ze Šumperka jsme s přítelem a vášnivým akvaris-
tou Láďou Šulcem vyrazili na další cestu do polského města
Tychy, abychom navštívili ADA Idea Studio Poland světového
aquascapera Adama Paszczely a dále několik akvaristických
prodejen v Krakowě. Takže leknínek musel absolvovat něko-
lik set kilometrů, než dorazil do cíle v Rakovníku, kde vyrostl
do téhle podoby:

           18           



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz rostliny

Novým domovem se mu stalo jedno z mých rostlinných

akvárií o rozměrech 120 x 60 x 45 cm. Spolu s leknínem

Nymphaea lotus červená forma tady roste i Nymphaea lotus

zelená forma, Barclaya longifolia, Anubias barteri var. nana,

Anubias barteri var. nana 'Pangolino', Bolbitis heudelotii,

Bolbitis heteroclita 'Difformis', Cryptocoryne beckettii 'Pet-

chii', Elatine hydropiper, Microsorum pteropus 'Narrow',

Microsorum pteropus 'Trident', Nymphoides hydrophylla

'Taiwan' a Lomariopsis lineata.

Žije tady pět Pterophyllum scalare, všichni se nechtěli fo-

tit, Paracheirodon innesi a Caridina multidentata.

Leknín roste poměrně rychle, a pokud chci udržet růžici

listů ve spodní části akvária, podobně jako na obrázku výše,

odstraňuji každý list, který vyrazí ke hladině. Přiznám se, že

s lítostí.

Osvětlení mám zavěšené 30 cm nad hladinou kvůli umož-

nění pohledu shora, snadnému přístupu do akvária a rychlé

možnosti úprav. K osvětlení používám 2 ks T5 54 W/865

a 1 ks T5 54 W /830. Stále jsem nedozrál k výměně za LED,

ale určitě to přijde. Ráno svítí 2 hodiny jedna teplá bílá 830

společně s jednou studenou 865. Přes den se na 6 hodin přidá

další studená 865. Podvečer trvá 4 hodiny s intenzitou a spek-

trem jako ráno, takže celková doba osvětlení je 12 hodin.

K filtraci používám dva vnější filtry, každý o objemu 12 l,

jeden je doplněný skimmerem. Teplota je 22–24 °C, dodávám

CO2, hnojivo a vždy den po výměně vody i bakterie. Měním ¼

každých 10 dní, vodu používám vodovodní (tvrdost 12 °dGH,

pH 7,1 snižuji pomocí CO2 na 6,7). Na dně je substrát ADA

Aqua Soil Amazonia do výšky cca 4 cm, doplněný křemenným

filtračním pískem o zrnitosti 0,6–1,2 mm.

Na tomto obrázku je kompozice s listy pod hladinou, kdy víc zastíní ostatní vegetaci.
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Další možností jsou listy plovoucí na hladině, které působí zajímavě při pohledu shora i ze spodu. Přistíní ostatní vegetaci,

poskytují rybám ochranu před přímým světlem a využívají další výhody pro rostlinu, jak to popisuje ve své knize Ekologie

rostlinného akvária paní Diana L.Walstadová. Do češtiny ji přeložil a vydal pan David Hofmann, za což mu moc děkuji.

Po této fázi listů by se měl objevit květ, ale to jsem mu vzhledem k malému prostoru v akváriu neumožnil a plovoucí listy

alespoň částečně odstraňuji.
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Závěrem červená forma leknínu v kombinaci se zelenou při podvečerní pohodě v akváriu.

A co je ze všeho nejdůležitější? Posadit se před akvárium a užívat si kouzlo akvarijního světa.

           21           



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz živorodky

Klimatická změnaKlimatická změna
a její dopad na gudejea její dopad na gudeje
Kee de Jong

Počet živočichů, kteří se usídlují mimo svůj dosavadní

areál, v posledních letech vzrůstá. To má dalekosáhlé důsled-

ky pro původní faunu. Nepůvodní druhy představují pro ty

původní hrozbu. Problém invazí se týká celého světa a k šíře-

ní druhů dochází téměř vždy s lidským přispěním. Tento člá-

nek je o druhu ryb z Mexika, ale problémy s introdukovanými

rybami se týkají třeba i našich evropských vod.

Během mých cest do Mexika jsem se setkal s nejrůz-

nějšími druhy nepůvodních ryb. Často jsou to africké tilápie

(cichlidy), které se vysazují s podporou vlády jako zdroj pro-

teinů pro obyvatele mnoha částí Mexika. Odsud se pocho-

pitelně rozšířily po téměř celé zemi. Jako oblíbené ryby pro

sportovní rybolov se vysazují i severoamerické slunečnice,

okounci a další. Uniklé či záměrně vypuštěné akvarijní ryby,

jako jsou gupky a pestře zbarvené mečovky, se také vysky-

tují na mnohých místech Mexika. Novějšími příchozími jsou

potom krunýřovci z rodu Plecostomus, kteří se šíří z jihu na

sever neuvěřitelným tempem a velmi ovlivňují původní eko-

systémy. A nakonec i transportem lokálních ryb z jakýchkoliv

důvodů se často nechtěně přemísťují na nové lokality i jiné

mexické druhy.

Introdukované druhy mohou ty původní ovlivňovat růz-

nými způsoby. Nejdůležitější jsou tyto:

• potravní konkurence 

• lov původních ryb či jejich mláďat

• zavlečení nových onemocnění

• změna biotopu, např. kapr ničící vegetaci a přerývající dno

• kombinace výše uvedeného

Jeden z rybích druhů vyskytujících se v Mexiku daleko

od svého původního areálu je živorodka Pseudoxiphophorus

bimaculatus (Heckel, 1848). Teď se s ní setkáme i na centrál-

ní náhorní plošině, původně se tato ryba vyskytovala v nížině

pobřežní planiny. Tam je vyšší teplota vody. Navzdory chlad-

nějším podmínkám se ale P. bimaculatus daří i na vysočině

a představuje další možnou hrozbu pro gudeje, se kterými to

už beztak nevypadá nijak růžově. Podle všeho je tato tyba

rozšiřována státními orgány jako zbraň na potlačení malárie,

vzhledem k tomu, že ráda loví komáří larvy. Není moc prav-

děpodobné, že by to měli na svědomí akvaristé, protože nejde

o zvlášť atraktivní akvarijní druh.

Pseudoxiphophorus bimaculatus. (Foto: Juan Carlos Merino)
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Původní rozšíření Pseudoxiphophorus bimaculatus (černá čára ve vloženém grafu) je v mnohem nižších polohách,

 než je tomu u Girardinichthys multiradiatus (šedá čára). G. multiradiatus se vyskytuje jen v centrální vysočině Mexika.

Nejnižší lokalita této gudeje leží o 1300 m výše než nejvyšší lokalita P. bimaculatus, původní areály obou druhů od sebe

oddělují vysoká pohoří centrálního Mexika. (Zdroj: Ramírez Carrillo & Macías Garcia [1])

Ramírez Carrillo & Macías Garcia [1] zjišťovali, jaký

dopad má introdukce výše uvedeného druhu na Girardin-

ichthys multiradiatus (Meek, 1904). Zkoumali dvě lokality

v centrálním Mexiku. První bylo jezero Zempoala blízko

Mexico City. Leží v nadmořské výšce 2800 m a má rozlohu

asi 11 ha (podle ročního období) a průměrnou hloubku 8 m.

Do tohoto jezera se P. bimaculatus dostal v roce 1996 a je

to také biotop G. multiradiatus. Pro srovnání bylo použito

jezero Tonatiahua, vzdálené něco přes 200 m, ve stejné nad-

mořské výšce. Tady se rovněž vyskytuje G. multiradiatus,

ale bez přítomnosti P. bimaculatus. Do obou jezer byli před

mnoha lety vysazeni i pstruzi (Oncorhynchus mykiss) a kapři

(Cyprinus carpio).

Během roku byly loveny vzorky na různých místech obou

jezer. Jelikož jak P. bimaculatus, tak G. multiradiatus žijí

v hloubce do jednoho metru, lze je chytit jednoduchou sítí.

Všechny ulovené ryby byly určeny, změřeny a bylo určeno

jejich pohlaví. Byly zaznamenány podmínky prostředí včetně

teploty. Aby byl získán detailnější obraz o vlivu teploty na oba

druhy, část výzkumu probíhala také v laboratoři, kde je mož-

né teplotu zcela kontrolovat.

Představa výzkumníků byla taková, že při vyšší teplotě

bude ve výhodě P. bimaculatus. Při nižší teplotě se naopak

bude lépe dařit G. multiradiatus, protože tento druh se při-

rozeně vyskytuje v chladnějších vodách.

Výzkum tuto hypotézu potvrdil. Populace, která žije v pří-

tomnosti P. bimaculatus, se rozmnožuje za nižší teploty –

ještě předtím, než se tento invazivní druh původem z teplejší

oblasti stane plně aktivním a vyprodukuje mnoho potomstva.

Jelikož jsou dospělé P. bimaculatus také dravci likvidující

mláďata, mají malé gudeje narozené v chladném období větší

šanci uniknout v té době méně aktivním rybám.

V Tonatiahua, kde tato situace neexistuje, začíná období

rozmnožování G. multiradiatus později, když se voda více

oteplí. Tato populace má také delší období rozmnožování než

populace v přítomnosti introdukovaného druhu. Během tep-

lých měsíců roku byl počet gudejí v konkurenčním prostředí

zřetelně nižší než tam, kde se nepůvodní druh nevyskytoval.

Tento rozdíl je patrný také u mladých ryb: ty se rodí dříve

a jejich počet začne prudce klesat, jakmile se oteplí – P. bi-

maculatus se tou dobou stává aktivní a začíná se rozmno-

žovat.
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To nasvědčuje tomu, že introdukce nového druhu může

podstatným způsobem zasáhnout druh původní. Ten se musí

přizpůsobit a najít si vhodný čas, kdy se může rozmnožovat.

Ve shora uvedeném případě tak činí v chladnějším období,

jelikož nepůvodní druh v teplých měsících roku příliš domi-

nuje. Introdukce nového druhu je proto hrozbou pro původ-

ní druh a změna klimatu způsobuje, že jsou podobné invaze

ještě významnějším faktorem – období, během kterého je in-

vazní druh dominantní, se prodlužuje a šance na přežití

původního druhu se snižují. Nedokáže v krátkém období vy-

produkovat tolik potomstva, aby mohl nadále žít v daném

společenství s novým druhem.

Pokud se vlivem oteplování zvýší prosperita invazních

druhů a naopak sníží schopnost přežití ryb, které jsou už nyní

ohrožené, jako je gudea Girardinichthys multiradiatus, může

to vést až k jejich vyhynutí.

Literatura:

[1] Ramírez Carrillo, E. & Macías Garcia, C. (2015): Limited options

for native goodeid fish simultaneously confronted to climate change

and biological invasions. Biological Invasions 17: 245-256.

Pár Girardinichthys multiradiatus. (Foto: Leo van der Meer)

Případ „Maravatio“

(viz fotografie na následujících stránkách)

Situaci s nepůvodními druhy ohrožujícími gudeje jsem mohl sám pozorovat na lokalitě Maravatio. Jde o pramen, kde

se dlouhodobě vyskytoval Girardinichthys multiradiatus ve velkém počtu. V poslední době ale došlo k prudkému nárůstu

početnosti zástupců invazních druhů. V roce 2014 jsme zde chytili čtyři nepůvodní druhy včetně  P. bimaculatus. Našli jsme

ale jen několik málo jedinců G. multiradiatus. Notropis mahrabatiensis, popsaný na této lokalitě teprve v roce 2009, už nebyl

dokonce k nalezení vůbec. Mezi nepůvodními druhy se dobře dařilo gudejím Goodea atripinnis.
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Maravatio 2007.

Maravatio 2014.
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Maravatio 2007 – hejna ryb sbírají potravu na zařasené kamenné zídce.

Girardinichthys multiradiatus z lokality Maravatio.
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Notropis mahrabatiensis.

Samice Goodea atripinnis z lokality Maravatio.

Pseudoxiphophorus bimaculatus z lokality Maravatio.
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Rok 2018 už zaklepal na dveře, ale v novinkách se ještě

vrátíme k objevům roku minulého, přesněji jeho posledního

kvartálu. Publikováno bylo za tu dobu zase hezkých pár desí-

tek prací s popisy nových druhů a někdy i nových rodů ryb

a rozhodování o tom, které objevy do článku zařadit, bylo

opět těžké. Nakonec jsem se rozhodla dát tentokrát větší pro-

stor halančíkům (jednak mám pocit, že je trochu zanedbá-

vám, protože nové druhy přibývají vysokým tempem, a navíc

se to hodí, když máme v tomto čísle parádní článek o jejich

ekologii). Kromě nich tu najdete nové zajímavé zástupce dvou

nepříliš známých rodů čeledi Cobitidae (sekavcovití), dosti

neobvyklou tetru a jako perličku nakonec jednu exotickou

hořavku. Přeji příjemné počtení a v roce 2018 mnoho pozi-

tivních a nevšedních (nejen) akvaristických zážitků… :-)

Cynolebias elegans Costa, 2017

Cynolebias gorutuba Costa, 2017 

Dva nové druhy halančíků jsou popsány v práci Wilsona

J. E. M. Costy [1]. Jedná se o vějířovky rodu Cynolebias, které

jsou popsány z vysychavých tůní v povodí řeky Verde Grande

(přítok São Francisco) v semiaridní oblasti Caatinga na seve-

rovýchodě Brazílie. C. elegans je řazen do skupiny druhů

C. gilbertoi a se standardní délkou okolo 38 mm je považo-

ván za nejmenšího zástupce rodu. C. gorutuba naopak patří

do skupiny velkých dravých druhů rodu Cynolebias, které

se pravděpodobně živí menšími anuálními halančíky vysky-

tujícími se spolu s nimi na stejných lokalitách. 

Nutno říct, že příběh těchto druhů není příliš veselý.

Ryby, podle kterých jsou v uvedené práci popsány, byly

poprvé odchyceny v letech 2002 a 2005. Při dalších terénních

výjezdech byly zdokumentovány drastické změny prostředí

na lokalitách jejich výskytu vedoucí až k zániku periodických

tůní, ve kterých byly nalezeny, a v posledních letech nebyla

přítomnost ryb na lokalitách ani v jejich okolí již prokázána.

Proto jsou považovány za vysoce ohrožené nebo dokonce již

vyhynulé a člověku se vkrádají myšlenky na to, kolik druhů

může být podobným způsobem ztraceno dříve, než jsou vůbec

objeveny...

Data dokumentující postupnou degradaci typové lokality

C. elegans naznačují, že po ztrátě příbřežní vegetace a hus-

tých porostů vodních rostlin, které v tůních poskytují útočiště

malým druhům, jako je C. elegans, jsou tyto druhy vystaveny

vysokému predačnímu tlaku ze strany velkých dravých ryb

a postupně mizí. Zdá se proto, že malé druhy anuálních

halančíků, které obývají zastíněné a zarostlé okraje tůní, jsou

více citlivé vůči změnám prostředí.

Cynolebias elegans, holotyp, živý samec, 36,1 mm SL.

(Zdroj: [1]; Foto: W.J.E.M. Costa)

Austrolebias camaquensis Volcan et al., 2017 

I další nově objevený druh anuálního halančíka byl

rovnou zařazen mezi kriticky ohrožené. A. camaquensis byl

popsán z mělkých vysychavých tůní v povodí středního toku

Rio Camaquã v oblasti mělkého lagunového jezera Lagoa dos

Patos ve státě Rio Grande do Sul na jihovýchodě Brazílie. 

Známá populace obývá celkem pět tůní v rámci plošně

omezeného území v travnaté oblasti kolem sídel Canguçu

a Encruzilhada do Sul. Tůně s výskytem druhu jsou navzájem

hydrologicky izolované a oddělené suchou zemí intenzivně

využívanou pro pastvu dobytka, populace druhu je tedy

podstatným způsobem fragmentovaná. Navíc i samotné tůně

jsou ovlivňovány lidskými aktivitami (zejména pěstováním

rýže, ale i dalšími zásahy do toků i změnami v ploše povodí),

což v důsledku znamená postupnou degradaci biotopu druhu.

Přestože jsou ryby na jednotlivých lokalitách zatím poměrně

hojné, spadá A. camaquensis podle kritérií IUCN mezi kri-

ticky ohrožené druhy.

Austrolebias camaquensis, paratyp, samec, 31,3 mm SL.

 (Zdroj: [2])
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A. camaquensis, paratyp, samice. (Zdroj: [2])

Vysychavá tůň v povodí Rio Camaquã, nedaleko dálnice

BR-471, typová lokalita A. camaquensis. (Zdroj: [2])

 

Austrolebias pelotapes Costa & Cheffe, 2017 

Austrolebias pongondo Costa & Cheffe, 2017 

Další dva nové druhy rodu Austrolebias byly popsány ze

systému Lagoa dos Patos v práci Costa et Cheffe (2017). Patří

do skupiny A. adloffi. Oba druhy jsou velmi blízce příbuzné.

A. pelotapes je endemitem oblasti vysychavých tůní a mok-

řadů podél drobných přítoků severního okraje kanálu São

Gonçalo, A. pongondo obývá oblast jižně od tohoto kanálu.

Jedná se o území, odkud byl v roce 2001 popsán známý

A. nigrofasciatus, se kterým však druhy dle výsledků mole-

kulárních analýz nejsou blízce příbuzné.

Austrolebias pelotapes, samec odchycený na typové

lokalitě. (Zdroj: [3]; Foto: Matheus V. Volcan)

Aphanius kruppi Freyhof et al., 2017 

I v Africe byli badatelé úspěšní. Z povodí Wadi al Batha na

severu Ománu byl popsán Aphanius kruppi. Druh je řazen

do skupiny A. dispar. Ryby byly nalezeny pouze na dvou

lokalitách – v pramenné oblasti Al Mudayrib a ve Wadi Bani

Khalid, na obou místech v malých populacích (domyslete

sami, co to znamená…).

Aphanius kruppi, samice cca 27 mm SL, samec cca 24 mm SL.

(Zdroj: [4])

Nothobranchius cooperi Nagy et al., 2017 

Nothobranchius cooperi byl popsán v práci Nagy et al.

(2017) z provincie Luapula na severu Zambie. Druh obývá vy-

sychavé toky a efemerní (tj. po podstatnou část roku vyschlé)

tůně v povodí horního toku řeky Mansa a v povodí toků odvá-

dějících vodu do sníženiny sousedící s jihozápadní částí jezera

Bangweulu. Nový druh patří do skupiny N. brieni, největší

odchycený jedinec měřil 25,8 mm (SL).

Nothobranchius cooperi, samec a samice. (Zdroj: [5])
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Brachychalcinus reisi Garcia-Ayala et al., 2017 

Po téměř třiceti letech byl popsán nový zástupce málo
početného rodu Brachychalcinus (česky tetřík), a to v práci
Garcia-Ayala et al. (2017). B. reisi byl nalezen v horním toku
Rio Curuá v povodí Rio Xingu v brazilském státě Pará. Typo-
vou lokalitou je tok s černou vodou a zachovanou příbřežní
vegetací. Ryby byly odchyceny v hlubokých partiích toku.

Brachychalcinus reisi, paratyp, 57,3 mm SL. (Zdroj: [6])

Nové druhy sekavcovitých (Cobitidae)

Kompletní revizi nepočetného rodu Acantopsis a popis tří
nových druhů publikoval v časopise Zootaxa David A. Boyd
s kolegy [6]. Areál rodu sahá od východní Indie po Laos,
Kambodžu a Vietnam, jižně po Borneo a Jávu. Jedná se
o štíhlé ryby s velmi dlouhou hlavou a rypcem – odtud
anglický název „horseface loach“. Mimochodem, nejběžněji
používané jméno v akvaristice je Acantopsis choirorhynchos,
ve skutečnosti je ale synonymem A. dialuzona, jak potvrdila
i tato revize.

Nově popsanými druhy jsou A. rungthipae, který je para-
doxně nejrozšířenějším a nejběžnějším druhem rodu v pev-
ninské části areálu rodu, A. dinema, který je rozšířen v povodí
Mekongu, a A. ioa z hlavního toku Mekongu a některých jeho
velkých přítoků.

Acantopsis rungthipae, paratyp, řeka Welu, 91,7 mm SL.

(Zdroj: [7])

Zajímavá je také práce Chen et al. (2017) s popisem hned
čtyř nových druhů rodu Niwaella rozšířeného v prudce te-
koucích horských tocích Číny, Korey a Japonska.

Niwaella qujiangensis, jeden z nově popsaných druhů.

(Zdroj: [8])

Sinorhodeus microlepis Li et al., 2017

Nový rod a druh hořavky Sinorhodeus microlepis byl
popsán z přítoku řeky Yangtze ve střední Číně. Jedná se
o vzácný druh zasluhující ochranu, známý zatím pouze z ty-
pové lokality. Zajímavostí je, že hostitelským mlžem této ryby
je Corbicula fluminea (korbikula asijská), která se v součas-
nosti jako geograficky nepůvodní druh šíří i na území ČR.

Sinorhodeus microlepis v době tření, nahoře samec, dole

samice s kladélkem. (Zdroj: [9])

[1] Costa, W.J.E.M. (2017): Description of two endangered new
seasonal killifish species of the genus Cynolebias from the São
Francisco River basin, Brazilian Caatinga (Cyprinodontiformes,
Aplocheilidae). Zoosystematics and Evolution, 93 (2): 333–341.
[2] Volcan, M.V., Gonçalves, A.C. & Lanés, L.E.K. (2017): A new an-
nual fish of the genus Austrolebias (Cyprinodontiformes: Rivulidae)
from Rio Camaquã basin, Laguna dos Patos system, Brazilian Pampa.
Zootaxa, 4338 (1): 141–152.
[3] Costa, W.J.E.M., Cheffe, M.M. & Amorim, P.F. (2017): Two new
seasonal killifishes of the Austrolebias adloffi group from the Lagoa
dos Patos basin, south. Brazil (Cyprinodontiformes: Aplocheilidae).
Ver. Zool., 67 (2): 139-149.
[4] Freyhof, J., Weissenbacher, A. & Geiger, M. (2017): Aphanius
kruppi, a new killifish from Oman with comments on the A. dispar
species group (Cyprinodontiformes: Aphaniidae). Zootaxa, 4338 (3):
557–573.
[5] Nagy, B., Watters, B.R., Van der Merwe, P.D.W., Cotterill, F.P.D.
& Bellstedt, D.U. (2017): Nothobranchius cooperi (Teleostei: Cypri-
nodontiformes): a new species of annual killifish from the Luapula
River drainage, northern Zambia. African Journal of Aq. Science,
42 (3): 201-218.
[6] Garcia-Ayala, J.R., Ohara, W.M., Pastana, M.N.L. & Benine, R.C.
(2017): A new species of Brachychalcinus (Characiformes: Chara-
cidae) from the rio Xingu basin, Serra do Cachimbo, Brazil. Zootaxa,
4362 (4): 564–574.
[7] Boyd, D.A., Nithirojpakdee, P., Deein, G., Vidthayanon, C.,
Grudpan, C., Tangjitjaroen, W., Pfeiffer, J.M., Randall, Z.S.,
Srisombat, T. & Page, L.M. (2017): Revision of the horseface loaches
(Cobitidae, Acantopsis), with descriptions of 3 new species from
Southeast Asia. Zootaxa, 4341 (2): 151–192.
[8] Chen, Y., He, D., Chen, H. & Chen, Y. (2017): Taxonomic study
of the genus Niwaella (Cypriniformes: Cobitidae) from East China,
with description of four new species. Zoological Systematics, 42 (4):
490–507.
[9] Li, F., Liao, T.-Y., Arai, R. & Zhao, L. (2017): Sinorhodeus micro-
lepis, a new genus and species of bitterling from China (Teleostei:
Cyprinidae: Acheilognathinae). Zootaxa, 4353 (1): 69–88.
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Vědecká abeceda: FVědecká abeceda: F
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Hlásku F vyslovujeme jako v češtině. Žádné záludnosti tu
nejsou, za zmínku jen stojí, že jako f obvykle vyslovujeme také

dvojhlásku PH, i když pokud si někdo potrpí na klasickou
výslovnost, měl by PH vyslovovat jako p s přídechem (ph).

Obyvatelé řek

Jména některých ryb nebo i rostlin napovídají jen to, že
organismy byly nalezeny v řekách nebo řeky (resp. tekoucí

vody) typicky obývají. Druhový přívlastek fluviatilis-fluviatile

znamená říční a do češtiny je jméno pravidelně správně pře-

kládáno (např. Perca fluviatilis – okoun říční, Melanotaenia

fluviatilis – duhovka říční, nebo třeba Mayaca fluviatilis –

mayaca říční).

Pruhované ryby

Barevný vzor s pruhy může být velmi nápadný, a tak není

divu, že se často odráží v druhovém přívlastku pruhovaných
ryb. Základem je latinské fascia = pruh, pás; ve jméně se pak

objevuje nejčastěji jako fasciatus nebo fasciolatus.

Bezmála dvacítka sladkovodních a mořských ryb nosí

druhové jméno frenatus (frenata, frenatum) = mající uzdu
či uzdičku. Odkazuje se na různé více či méně patrné šikmé

proužky na hlavě. V češtině známe např. klauna uzdičkatého
(Amphiprion frenatus), ve sladkovodních akváriích pak uz-

dičku nejběžněji nosí Epalzeorhynchos frenatum, tj. parmič-
ka thajská nebo také červenoploutvá. Mimochodem, pokud

jste si vždycky pletli E. bicolor (viz „Vědecká abeceda: B“
v čísle 35, str. 16) a E. frenatum, tak normálně zbarvené ryby

rozeznáte podle toho, že E. frenatum má červené všechny
ploutve a má právě onu „uzdičku“, tj. tmavý proužek od

tlamky přes oko – E. bicolor uzdičku nemá a červený má jen
ocas. Albinotická forma, která je mnohem častější u E. fre-

natum, uzdičku pochopitelně nemá a musíme si všímat jen
ploutví.

Epalzeorhynchos frenatum, mladá rybka.

 (Foto: Emma Turner, fishkeeper.co.uk)

Barevné ryby

Flavus = žlutý, světlý. (Až dojdeme k písmenu L, narazí-

me ještě na luteus, což je žlutá tmavší/sytější než flavus.)
Žlutá může být celá ryba (druhový přívlastek flavus, fla-

vescens nebo flavissimus – superlativ, nejžlutější), ale také
např. její ploutve (flavipinnis, ale také flavimanus – obojí

je ve jménech ryb dosti časté, zkuste zagůglit) nebo může být
žlutá kombinována s jinou barvou. Druhový přívlastek flavo-

nigrum značí atraktivní a nápadnou kombinaci žluté a černé,
třeba Forsterygion flavonigrum je velký krasavec.

Fulvus = žlutohnědý, jantarový, oranžový. V názvech ryb
se objevuje nejčastěji fulvus nebo fulvescens, ale setkat se

můžeme i se složeninami, jako je opět např. fulvipinnis –
např. Laetacara fulvipinnis.

Flammeus = barvy ohně. Hyphessobrycon flammeus,
anglicky Flame tetra, česky tetra červená. Kdo by ji neznal…

Fuscus = tmavý, snědý, černý. Opět najdeme tento termín
i ve složeninách, např. pancéřníček Aspidoras fuscoguttatus

má tmavé fleky (guttatus = tečkovaný) podobně jako muréna
Gymnothorax fuscomaculatus (maculatus = skvrnitý).

Gymnothorax fuscomaculatus. (Foto: Jeffrey T. Williams,

Smithsonian Institution, National Museum of Natural History)

Pěkné ryby

Fulgens = zářivý, ale také třpytivý nebo blyštivý. Akvaris-
tům zřejmě nejznámějším příkladem je drobný halančík

Aphyosemion (Diapteron) fulgens.

Aphyosemion (Diapteron) fulgens. (Foto: Greg Taylor)
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Scleropages formosus na indonéské poštovní známce. (Zdroj: Wikimedia)

Druhové jméno festivus je odvozené od latinského festus

(= sváteční) a znamená veselý, příjemný, pěkný... Kupodivu
takový přídomek není hojný, ale určitě všichni známe kančíka

Mesonauta festivus. Stejný kořen má i druhové jméno festae

– tady opět známe nejvíce kančíka Mesoheros (Cichlasoma)

festae, ale podobně pojmenovaných rybek je více.
Zatímco poslední jmenovaný kančík dorůstá třeba i 40 cm

a jeho anglické jméno Red Terror je vskutku výmluvné,
živorodka Heterandria formosa patří v akváriích jedno-

značně mezi nenápadné trpaslíky. Přesto její jméno znamená,
že je krásná. Stejně tak třeba Scleropages formosus (bara-

mundi malajský neboli asijská arowana).

Vlákna, biče i třásně

Ryby s dlouhými vláknitými ploutvemi nebo různými

vláknitými výběžky, ale také prostě hubené a dlouhé ryby
mohou mít svá jména odvozená od latinského filum = vlák-

no nebo třeba flagellum = bič, bičík. Nalézt lze příklady
rodových jmen jako je třeba Filicampus (s řeckým kampe =

oblouk, něco zahnutého) s druhem F. tigris (jehla skvrno-
břichá), Filimanus (s latinským manus = ruka) – výmluvný

název má Filimanus heptadactyla (složenina řeckého hept

= sedm a daktyl = prst), ryba se sedmi vláknitými výběžky

u prsních ploutví, nebo Flagellostomias (s řeckým stoma =
ústa) s jediným druhem F. boureei, bizarní hlubinnou rybou

s dlouhým bičovitým výběžkem na spodní čelisti, pro kterou

je užíván český název svítivka Boureeova. Patří do čeledi

Stomiidae (světlonošovití), která zahrnuje hlubinné predáto-
ry vybavené velkými čelistmi s ostrými zuby, řadami svítících

orgánů na spodní straně těla a často také dlouhým vousem na
bradě, který může rovněž na konci světélkovat.

Mnohem častěji se s výše uvedenými slůvky setkáme v dru-
hových přívlastcích jako je filamentosus, filiferus, filiger,

filicaudatus, flagellatus a další. Podobný význam má také
přídavné jméno fimbriatus = vláknitý, roztřepený.

No a konečně protažené ryby připomínající tvarem flétnu
najdeme v rodu Fistularia (z latiny trubice, píšťala) s pěkným

českým jménem lulanka.

Fistularia commersonii. (Foto: Andrew J. Green, Reef Life Survey)
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Klešťonoši

Kleště, ale ty chirurgické, tedy obdobu pinzety, připomíná

tlamka některých mořských ryb – rod Forcipiger (z latin-
ského forceps = chirurgické kleště; gerere = nosit) zahrnuje

pěkně barevné oblíbené klipky. Např. Forcipiger flavissimus

se honosí barvou, kterou už dobře známe. Zkusíme-li vědecké

jméno přeložit, dostaneme klešťonoš nejžlutější, platný název
je ale klipka žlutá :-).

Vidlonoši

S temínem furcatus (z latiny = vidlicovitý, rozvětvený) se
setkáme poměrně často a nejčastěji se vztahuje k tvaru ocasní

ploutve, např. u halančíka Aphanius furcatus nebo duhounka
Pseudomugil furcatus, který má i české jméno vidloocasý.

Abychom nezůstali jen u ryb, mezi akvarijními rostlinami
máme také příklad: Cabomba furcata. Tuhle rostlinu poznáte

od velmi podobných druhů podle toho, že z každého nodu
vyrůstají tři listy: vždy dva a jeden proti sobě, přičemž se

strany pravidelně střídají.

Cabomba furcata. (Zdroj: [1])

Srponoši a kosonoši

Falcatus znamená latinsky zahnutý, srpovitý, kosovitý či
hákovitý. Často se tohle slovo objevuje i ve složeninách, např.

falciformis (= srpovitého tvaru), falcifer (= nosící srp či hák),

falcirostris (= se srpovitě zahnutým rostrem neboli rypcem),
falcipinnis (= srpoploutvý) apod. Tyto přívlastky a také přímo

druhové jméno falcatus se často mohou vztahovat k něčemu,
co není nápadné nebo vůbec viditelné (různé kůstky, zuby

apod.). Prognathodes falcifer má český název klipka útesová,
ale ten vědecký se odkazuje na nápadný pruh na jejím těle,

který připomíná kosu.

Hrabáči

Rod Fossorochromis je dobře známý milovníkům afric-

kých cichlid. Zahrnuje jediný druh, F. rostratus, který díky
svému vzrůstu okolo 30 cm budí pozornost. Je to endemit

jezera Malawi, kde se zdržuje převážně na písčitých mělči-
nách. Živí se drobnými korýši a jinými bezobratlými – kořist

sbírá ze dna a přitom s vervou „bagruje“, což může předvádět
i v akváriu, pokud mu poskytnete dostatečně hluboký sub-

strát. Latinské fossor, fossoris právě označují někoho, kdo
kope či hrabe. (Slovo chromis se vyskytuje ve jménech ryb

velice často, označuje určitý typ ryby.)

Fossorochromis rostratus si poradí i s deseticentimetrovou

výškou dna. (Zdroj: Malawi Cichlid Homepage)

Divoši

Pokud chcete vidět nějaké opravdu zubaté a zle vypadající
ryby, zkuste si vyhledat (třeba na fishbase) druhové jméno

ferox. Znamená divoký, zuřivý, krutý... Z druhého dílu naší
abecedy si můžete pamatovat „kousavé“ tetry rodu Brycinus,

tak si představte, jak asi vypadá Brycinus ferox. To bojovnice
Betta ferox vypadá vcelku normálně a krotce, popsána byla

v roce 2006 a druhové jméno se odkazuje k jejímu chování
(zkrátka je to doslova bojovnice). Vrátíme-li se ještě k cich-

lidám z afrických jezer, které se díky svému vzrůstu běžně
nechovají, tak hrabající ryba Fossorochromis je učiněný berá-

nek oproti Rhamphochromis ferox z Malawi nebo Bathybates

ferox z Tanganiky.

Zdroj:

[1] Lima, C. T., Santos, F. A. R., Giulietti, A.M. (2014): Morphological

strategies of Cabomba (Cabombaceae), a genus of aquatic plants.

Acta Bot. Bras. vol.28 no.3.
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Rak nažloutlý (Cherax acherontis) je prvním objeveným jeskynním rakem vyskytujícím se mimo Severní Ameriku.

První jeskynní rakPrvní jeskynní rak
na jižní polokoulina jižní polokouli
objeven českými výzkumníkyobjeven českými výzkumníky
Jiří Patoka a Marin Bláha

Dva roky. Tak dlouho trvala příprava expedice na Novou

Guineu, respektive na západní část tohoto největšího tropic-

kého ostrova, která náleží Indonésii. Podle informací, které se

nám podařilo získat od domorodého průvodce Onesia Loko-

bala, se v horách v provincii Papua vyskytuje endemický rak

obývající ponornou řeku protékající jeskynním systémem

kdesi v centrální Vysočině. Vysočina je ovšem poněkud zavá-

dějící název; nejvyšší hora tohoto pohoří, Karstenzova pyra-

mida, totiž měří 5030 m n. m. a několik dalších vrcholů

se pěti tisícům metrů nad mořem blíží. Jeskyně by se měla

nacházet několik hodin pěší chůze hornatým terénem na se-

verovýchod od řeky Baliem, tedy na území obývaném lidem

Dani, dříve vyhlášenými to lovci lebek.

Jako členové výzkumných týmů České zemědělské uni-

verzity v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

se věnujeme papuánským rakům již několik let a na kontě

máme mimo jiné i popisy dvou do té doby pro vědu nezná-

mých druhů. Nebylo tedy divu, že nás zmínka o jeskynním

rakovi velice zaujala. O to více, že jeskynní neboli troglobi-

tické druhy raků jsou známé pouze ze Severní Ameriky a ty

navíc náležejí k jiné čeledi než raci na Nové Guineji. Po

počátečním váhání nakonec padlo rozhodnutí – uspořádáme
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expedici a tajemného jeskynního raka se pokusíme objevit

a popsat. Přípravy se ovšem neobešly bez potíží, především

bylo nutné shromáždit dostatečné finanční prostředky.

Na druhý pokus se naštěstí podařilo získat grantovou pod-

poru, a po dvou letech jsme tedy plni očekávání společně stáli

na letišti Václava Havla a čekali na odbavení do Jakarty.

Po krátkém pobytu na Jávě jsme přeletěli dalších 6500 km do

Jayapury (dříve Hollandia), hlavního města provincie Papua,

a odtud už to byla jen necelá hodina letu menším vrtulovým

letadlem do Wameny, centrálního města Vysočiny.

Wamena leží v údolí řeky Baliem a právě odtud jsme se

s domorodým průvodcem a s potřebným vybavením na zá-

dech vydali do hor. Cesta nebyla jednoduchá, z části vedla

po nezpevněném kamenitém chodníčku po skalnatém úbočí

nad hlubokým srázem, a ani déšť a žahavé rostliny postup

příliš neusnadňovaly. Nakonec jsme ale hřeben přece jen pře-

konali a na druhé straně se nám otevřel pohled do malebného

údolí s bohatou vegetací tvořenou především stromovými

kapradinami, palmami a banánovníky. Nad malým jezírkem

pak z porostu vyčnívaly vršky kupolovitých střech několika

domorodých chýší. To byl první pohled na vesnici Palimoro,

která se nám na několik dalších dní měla stát domovem.

Vesnici tvoří dům mužů, dva domy žen, společenská

budova, různé přístřešky a chlívky pro prasata, zásobník na

dešťovou vodu, malé políčko se zeleninou a několik keřů

s mandarinkami. To vše obehnáno kamennou zídkou porost-

lou tykvemi, ze kterých se vyrábí známá penisová pouzdra

zvaná koteky neboli halan. Na zdejší pobyt budeme vzpomí-

nat v dobrém. Daniové byli milí, přátelští a velice pohostinní,

byť mezi námi byla jazyková bariéra. V komunikaci pomá-

hal náš průvodce, který se s náčelníkem vesnice Markusem

Halakem dobře znal. Je ovšem nutno podotknout, že jazyko-

vá bariéra částečně ležela i mezi námi a průvodcem, jehož

angličtina byla hodně speciální a ne vždy jsme se vzájemně

pochopili. Lidem ve vesnici jsme rozdali rybářské háčky, jídlo,

sůl a pepř, kávu, čaj a tabák, obrázky ryb a raků, hrací kostky,

zavírací nožíky, nůžky a dalekohled. Právě dalekohled udělal

Markusovi velkou radost a vesničani a lidé z okolí, kteří se

na nás přišli podívat, nám na oplátku věnovali různé tradiční

přívěšky, síťové tašky, náramky, čelenku z kasuářího peří

a oba jsme také dostali tři koteky různých velikostí. Život

ve vesnici ubíhal klidným tempem a v dobré náladě, Daniové

se často smějí a nezažili jsme ani jednu hádku nebo nějaký

rozbroj.

Vesnice Palimoro a oddělené domy mužů a žen.
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I ke zvířatům se Daniové chovají hezky, ve vesnici bylo

několik psů a větší množství prasat a musíme konstatovat,

že spokojenější čuníky bychom v chovech v České republice

asi nenašli. Prasata byla krmena ráno a večer, přes den se

toulala po pralese a odpoledne se vracela a sama od sebe

běžela do svých chlívků.

Papuánská prasata (Sus papuensis) mají volnost pohybu po

pralese v okolí vesnice.

Okolí jeskyně s typickou vegetací.

Políčko se sladkými bramborami (batáty) v horách

nedaleko jeskyně.

Krápníková výzdoba v jeskyni, ve které byl objeven rak

nažloutlý (Cherax acherontis).

Od Markuse jsme se dozvěděli, že do jeskyně vede něko-

lik vstupů a každý má svůj název. Oproti předpokladům se

ukázalo, že řeka u vesnice z jeskyně nevytéká, ale podzemí

opouští až kdesi mnohem dále. Daniové řeku nazývají

Yumugima (čti Jumugima) a jeskyně jako taková název nemá.

My se do ní vydali nejprve komínovitým vstupem zvaným Ha-

gepma, podruhé pak dvěma blízko sebe položenými vstupy

nazývanými souhrnně Jugurama (čti J).

           36           



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz bezobratlí

Vstup do jeskyně zvaný Hagepma.

Zákal vody je po opuštění podzemí pro řeku Yumugimu typický.
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Písečné a jílovité nánosy dosahují místy až ke stropu jeskyně.

Jeskyně je krasová a překvapila nás svou velikostí. Střídají

se v ní chodby a obří dómy, krápníková výzdoba je velice

bohatá a různorodá. Některé krápníky byly vskutku olbřímí,

ve dvou bychom je zdaleka neobjali. Na několika místech

do řeky prýštila voda z otvorů ve stěně. Bylo období sucha,

a vody tak nebylo mnoho, většinou po kolena, což je pro lov

raků ideální. Proudné a mělké úseky se ale střídaly s hlubšími

tůněmi, kterým jsme se vyhýbali. V období dešťů může být

vody asi o 2–3 m více, což dokládaly na krápnících zachycené

zbytky vegetace vysoko nad hladinou. Bohužel jsme našli i ně-

kolik igelitových pytlíků a obalů od potravin, takže řeka prav-

děpodobně dále proti proudu teče i po povrchu či do ní lidé

nějakým dalším komínem odpadky vhazují. Teplota byla kon-

stantních 15 °C a pH se pohybovalo mezi 7 a 8. Na dně byly

i jílové a písečné nánosy, v klidnějších partiích pak zbytky

dřeva a listí, které sem přinesla voda. Ty patrně slouží jako

základní strava pro místní biotu včetně raků. Na ponořených

kouscích dřeva jsme našli i nepočetné bentické bezobratlé

jako larvy jepic, pakomárů, chrostíků či ploštice a žížalice.

Zvenčí naplavené dřevo v klidnější partii podzemní řeky.

Netrvalo dlouho a narazili jsme na první raky. Dvouleté

úsilí tak došlo naplnění, kýžení jeskynní raci skutečně existují

a my jsme je najednou drželi v rukách, prohlíželi jsme si je

a fotili. Jejich tělo ztratilo téměř veškerou pigmentaci, zůstalo

zachované jen nevýrazné mramorování hlavohrudi a zadeč-

ku, základní zbarvení je okrové; ale našli jsme i jednoho

narůžovělého jedince a jednoho samce s namodralými hroty

a klouby klepet. Pro jeskynní druhy jsou typické zakrnělé

oči a ani naši raci nebyli výjimkou; oči mají ve srovnání

s venkovními neboli epigeickými druhy velice malé, průměr

rohovky je menší než průměr oční stopky. Největší jedinec,

kterého jsme objevili, byl samec o celkové délce těla 14 cm.

Největší nalezená samice měřila 10,5 cm v délce těla. Kromě

dospělých raků jsme nachytali i několik subadultních a juve-

nilních ráčat, populace je tedy evidentně ustálená a prospe-

rující, byť hustota je malá, což je patrně důsledek chudých

potravních zdrojů v jeskyni.

Podzemím jsme nachodili asi pět kilometrů a podařilo se

nám odchytit 32 dospělých raků.

Samice raka nažloutlého (Cherax acherontis), která měla ze všech odchycených jedinců nejvíce zachovalou pigmentaci těla.
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Nachytaní juvenilní raci nažloutlí (Cherax acherontis).
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Čelistní nožky jsou u raka nažloutlého (Cherax acherontis) prodloužené a pokryté dlouhými brvami.

Rak horský (Cherax monticola) je nejbližším příbuzným raka nažloutlého (Cherax acherontis).
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Nález byl publikován v odborném časopise Zootaxa [1]

a pro tohoto jeskynního raka byl uznán jako platný latinský

název Cherax acherontis. Rak tedy patří k rodu Cherax,

do kterého jsou řazeny všechny druhy raků vyskytující se na

Nové Guineji. Etymologie druhového jména se vztahuje k báj-

né řece Acherón, jedné z podsvětních řek v řecké mytologii.

Český název rak nažloutlý je odvozen od zbarvení, protože

oproti některým severoamerickým jeskynním rakům se pig-

mentace nově popsaného druhu ještě zcela nevytratila.

Na základě genetické analýzy byl jako nejbližší příbuzný

identifikován rak horský (Cherax monticola) vyskytující se na

mnoha lokalitách v nedalekém údolí řeky Baliem. Oba druhy

lze od sebe snadno rozlišit podle četných morfologických

charakteristik. Například samci raka horského mají robustní

klepeta s krátkými prsty a měkkými a membránou potaže-

nými okrsky na vnějších okrajích nepohyblivých prstů, za-

tímco samci raka nažloutlého mají klepeta subtilní, protáhlá

a bez měkkých okrsků. Patrně nejvýraznějším morfologic-

kým rozdílem jsou výrazně prodloužené čelistní nožky hustě

porostlé dlouhými brvami u raka nažloutlého, a naopak

krátké a jen řídce obrvené čelistní nožky u raka horského.

Jeskynnímu rakovi tyto „kartáčky“ slouží k filtraci jemných

organických částic unášených proudem, což je jeho další zdroj

potravy. Oproti tomu epigeicky žijící rak horský obývá pro-

středí bohaté na jiné zdroje potravy a filtrační kartáčky

nepotřebuje. Morfologické adaptace na jeskynní prostředí

jsou u raka nažloutlého obecně totožné jako u troglobitických

raků ze Severní Ameriky. Tento jev se nazývá konvergentní

evoluce. Jedná se o vývoj nepříbuzných druhů a jejich totožné

přizpůsobení se životu v extrémním prostředí, jakým jeskyně

bezesporu jsou.

Početnost raka nažloutlého je neznámá. I když hustota

populace není vysoká, jeskyně je pravděpodobně dlouhá

několik desítek kilometrů, čili celkový počet jedinců může být

relativně vysoký. Jako každý jeskynní ekosystém, i ponorná

řeka Yumugima umožňuje existenci endemické a vysoce spe-

cializované bioty jen díky křehké rovnováze prostředí. Naru-

šení této rovnováhy by pravděpodobně vedlo k zániku druhů

toto prostředí obývajících, včetně raka nažloutlého. Proto

budeme ve spolupráci s kolegy z Bogor Agriculture University

na Jávě vyvíjet maximální úsilí pro to, aby jeskyně a okolí

zůstala zachována v původní podobě a nedocházelo zde k na-

vyšování antropogenních zásahů. Jistou naději v tomto směru

skýtá odlehlost jeskyně a těžko přístupný terén. Snad tedy

rak nažloutlý bude prosperovat a i nadále nerušeně přežívat

v temnotě tak, jak tomu bylo dosud.

Podpořeno projektem Erasmus Mundus ALFABET (Asia: Life,

Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) No. 552071

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

projekty „CENAKVA“ (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0024) a „CENAKVA II“

(č. LO1205 v rámci programu NPU I).

Použitá literatura:
[1] Patoka, J., Bláha, M., Kouba, A. (2017): Cherax acherontis (Deca-

poda: Parastacidae), the first cave crayfish from the Southern Hemi-

sphere (Papua Province, Indonesia). Zootaxa 4363 (1): 137-144.

Mostek přes řeku Aikimu, což je přítok řeky Baliem a jedna z lokalit s výskytem raka horského (Cherax monticola).
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Přechod přes bouřící řeku Baliem.

Těžba štěrku v řece Wameně. I zde se vyskytuje rak horský (Cherax monticola).
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Rybí trh ve Wameně. Prodávají se tu na Nové Guineji nepůvodní kapři, tilápie nilské a keříčkovci rodu Clarias.

 Ač to tak nevypadá, ryby jsou ještě živé.

Hory v okolí jeskyně a pózující Albert, bratr náčelníka vesnice Palimoro.
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Ekologie anuálníchEkologie anuálních

halančíkůhalančíků
aneb jak žijí laboratorní ryby v příroděaneb jak žijí laboratorní ryby v přírodě
Matej Polačik, Radm Blažek, Jakub Žák

Zájem o anuální halančíky

Pro akvaristy jsou anuální halančíci již dlouho atraktivní

skupinou ryb díky svému pestrému zbarvení a velké druhové

rozmanitosti. Vědci je „objevili“ teprve nedávno, ale o to sil-

nější je jejich současný zájem o tyto ryby. Halančíci se totiž

ukázali být vhodným modelem pro testování různých vědec-

kých teorií. Kupříkladu, vědci na rozdíl od akvaristů vnímají

typickou krátkověkost anuálních halančíků jako výhodu.

Lze u nich přímo sledovat detaily procesu stárnutí, které

trvá u ostatních obratlovců včetně jiných ryb podstatně déle.

Ve výzkumu stárnutí nemají pro svou krátkověkost konku-

renci zejména zástupci rodu Nothobranchius.

Vědci zpočátku studovali anuální halančíky jako vhodná

laboratorní zvířata pouze v laboratorních podmínkách. Snahy

akvaristů zase dlouhodobě směřovaly k dovozu co největšího

počtu druhů a populací. Osvědčená strategie byla nachytat

ryby v přírodě a rychle se s nimi vrátit zpátky. Toto spolu

s nízkou dostupností oblastí přirozeného výskytu anuálních

halančíků (pampy a savany v Jižní Americe a Africe) vedlo

k tomu, že jejich způsob života v přírodě zůstává do značné

míry neprobádaný.

V rámci možností se tuto informační mezeru pokoušíme

zaplnit i na Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně. Část

naší práce týkající se halančíků je zaměřena na jejich eko-

logii v přirozeném prostředí. Výsledky výzkumu obvykle

publikujeme v méně dostupných specializovaných vědeckých

časopisech, přičemž vědecký styl psaní není zrovna lehce

uchopitelný a zábavný. V tomto článku se proto pokoušíme

o jejich „překlad do akvaristického jazyka“. Sbírat poznatky

o způsobu života anuálních halančíků jezdíme hlavně do

afrického Mosambiku, navštívili jsme však i Senegal, Zim-

babwe a Tanzánii. V Africe jsou anuální halančíci repre-

zentováni zejména rodem Nothobranchius. V Jižní Americe

jsme pracovali v jižní Brazílii a Uruguayi, kde se vyskytují

hlavně zástupci rodu Austrolebias.

Prostředí (habitat) anuálních halančíků

Obecně platí, že halančíci žijí v relativně malých terén-

ních depresích (tůních) naplněných dešťovou vodou (Obr. 1).

Halančíky jsme však někdy nacházeli i v rozlehlých zapla-

vených loukách, mokřadech a rýžovištích (Obr. 2). Lovili jsme

je dokonce i v příbřežní vegetaci menších potoků a zápla-

vových nivách rozvodněných větších řek. Naše typická tůň

s halančíky je příkop u silnice naplněný vodou (to je dáno

především tím, že tůně vedle cest jsou nejdostupnější)

(Obr. 3). V minulosti to byli divocí kopytníci a jiná zvířata,

ale dnes k tůni s halančíky takřka neodmyslitelně patří stádo

krav (Obr. 4). Maximální hloubka přirozených tůní v africké

savaně zpravidla nepřesahuje 80 cm, v jihoamerické pampě

obvykle 30 cm, protože zde silně převažují tůně typu „za-

plavená louka“ (Obr. 5).

Rozdíly ve vzhledu tůní, a to jak meziroční, tak v rámci

jedné sezony, bývají dosti výrazné. Tůň, která byla minulý rok

zarostlá vegetací a měla průhlednou vodu, může v dalším roce

vypadat jako bahnitá louže. Pravděpodobně to souvisí s čet-

ností a intenzitou návštěv napájeného dobytka a se stupněm

postupné ekologické proměny tůně. Halančíkům obecně voda

kalná „jako kakao“ nevadí, jednotlivé druhy však určité pre-

ference k charakteru tůně mají. Například N. furzeri často

obývá tůně spíše kalné, kdežto N. rachovii nebo N. pienaari

se častěji vyskytují ve vodě průhlednější.

Známým faktem je, že množství vody, a tedy velikost tůně

s halančíky, vykazují meziročně velké výkyvy. Pochopitelně

to souvisí s množstvím srážek, ale každá tůň je unikátní

s ohledem na její topologii. Rozsáhlé okolí tůně někdy fun-

guje jako trychtýř, a taková tůň se potom naplní i z relativně

slabého deště, i když široko daleko jsou všechny ostatní de-

prese bez vody. Vyplatí se tedy neztrácet naději a hledat ryby

i ve velice suchých letech (např. i vytipovat si potenciální

tůň, kterou není přímo z cesty vidět, pomocí aplikace Google

Earth a dohledat ji s GPS).
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Obr. 1. Jedna z opravdu malých a mělkých tůní, přesto však byla domovem hned dvou druhů –

 Nothobranchius furzeri a N. orthonotus. (Foto: Ondřej Sedláček)

Obr. 2. Zarostlý mokřad se spoustou vodního rostlinstva, které svědčí o jeho opakovaném zaplavování a meziročně

dlouhodobém charakteru. (Foto: Martin Reichard)
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Obr. 3. Propusť pod cestou znamená, že tohle místo bývá periodicky zaplavováno. Halančíci zde zůstali

 i po postavení komunikace. (Foto: Radim Blažek)

Obr. 4. Vysychající tůně jsou  důležitým zdrojem – někdy i pitné – vody pro místní obyvatele. (Foto: Milan Vrtílek)
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Obr. 5. Typický vzhled americké pampové tůně. Plot v pozadí naznačuje, že i zde se nachází stáda dobytka.

(Foto: Milan Vrtílek)

Tůně vysychají zejména v závislosti na jejich velikosti

a hloubce, ale i na síle vrstvy nepropustného substrátu.

Některé jsou obývané halančíky pouze několik málo týdnů,

jiné mohou přetrvat téměř celý rok.

Halančíci žijí nejen v nížinách, ale i ve vyšších nadmoř-

ských výškách. Jsou druhy, které obývají omezené geogra-

fické oblasti (N. fuscotaeniatus, N. vosseleri, N. palmquisti,

A. minuano), a naproti tomu některé druhy mají rozšíření

relativně rozsáhlé (N. orthonotus, N. melanospilus, Cyno-

poecilus fulgens). Zajímavé je, že pro některé halančíky před-

stavují bariéru v rozšíření i větší řeky. Mosambická řeka

Save na svém dolním toku striktně odděluje druhy N. furzeri

a N. kadleci, řeka Zambezi zase druhy N. rachovii a N. kry-

sanovi. Severní a jižní břehy řek Limpopo a Buzi sice obý-

vají stejné druhy N. furzeri, N. orthonotus a N. pienaari,

geneticky se však od sebe ryby z protilehlých břehů význam-

ně liší, což ukazuje na vzájemnou izolaci. Přestože jsou halan-

číci ryby, zdá se, že z nějakého důvodu nedokáží překonat

větší vodní toky.

Populace halančíků 

Halančíci se často vyskytují ve vysokých populačních

hustotách. Jeden záběr podběrákem o průměru 40 cm ne-

zřídka přinese i několik ryb (Obr. 6). Jsou však i tůně, kde

je k ulovení ryb třeba vynaložit opravdu velké úsilí.

Velikost dospělých ryb bývá velmi variabilní a závisí na

hustotě ryb obývajících danou tůň a množství dostupné

potravy. V jedné tůni můžeme chytit například N. furzeri

o velikosti 7 cm a v tůni o kousek dále mají jen 4 cm, aniž

by bylo zřejmé, že nějak strádají. Z pouhého pohledu na tůň

se nedá ani po několikaletých zkušenostech říct, jestli v ní

jsou ryby velké, nebo malé, hodně, nebo málo. Variabilita ve

velikosti ryb žijících v jedné tůni je v rámci druhu spíše nízká

– pokud jde o stejnou generaci. Až donedávna jsme byli pře-

svědčeni, že líhnutí více generací halančíků v rámci jednoho

zaplavení tůně neprobíhá. Ale opakované dlouhodobé sledo-

vání několika populací ukázalo, že někde se může objevit

i generace nová bez toho, aby tůň kompletně vyschla (Obr. 7).

Vzájemné soužití několika druhů anuálních halančíků

v jedné tůni je běžné. V Zimbabwe či Mosambiku jsme zjis-

tili maximálně 2–3 druhy (rod Nothobranchius), v Uruguayi

a jižní Brazílii čtyři (3 druhy Austrolebias a 1 druh Cynopoe-

cilus) a v Tanzanii dokonce i pět druhů (Nothobranchius).

Samice jsou téměř vždy v populaci početnější než samci,

a to průměrně v poměru 2:1. V zajetí však pozorujeme vyrov-

naný počet samců a samic. Vychýlený poměr pohlaví je tedy

s největší pravděpodobností výsledkem rozdílné úmrtnosti

samců a samic v přirozeném prostředí, např. selektivním

lovem nápadně zbarvených samců predátory, jejich vzájem-

nými souboji nebo obecně nižší odolností při kritických

podmínkách (a tedy výraznější krátkověkostí) samců v porov-

nání se samicemi.
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Obr. 6. Početná populace Nothobranchius furzeri. (Foto: Radim Blažek)

Obr. 7. Tři generace Nothobranchius orthonotus nalezené současně ve stejné tůni. Výška hladiny se v rámci sezóny

měnila jen mírně. (Foto: Milan Vrtílek)
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Potrava halančíků

Vysychavé tůně jsou extrémně proměnlivým prostředím,

ve kterém hraje významnou roli náhoda. Rozhoduje i o tom,

jaká bude v dané sezóně potravní nabídka (jinými slovy,

záleží například na tom, jaké druhy hmyzu k tůni přiletí

a zanechají tam své larvy, nebo jaká vajíčka zooplanktonu

tam přivane vítr a rozšíří tak už existující společenstvo

planktonu). Za těchto okolností není možné, aby byli anuální

halančíci potravní specialisté, a popravdě konzumují prak-

ticky všechnu živočišnou potravu, kterou dokážou pozřít.

Potrava halančíků sestává hlavně ze zooplanktonu

(perloočky, buchanky), u dna žijících korýšů (škeblovky,

lasturnatky) a vodních larev hmyzu (jepice, chrostíci, pako-

máři – patentky, koretry, brouci, komáři, vážky). Příleži-

tostně se živí i nitěnkami, pijavkami, vodními roztoči,

plošticemi a suchozemským hmyzem. Větší druhy (např.

N. orthonotus) občas sežerou i pulce žab či dokonce mláďa-

ta bahníka západoafrického Protopterus annectens. Několik

málo druhů halančíků dorůstajících ještě větších rozměrů

(i nad 10 cm) je obecně považováno za rybožravé. V Africe je

to vlastně jen N. ocellatus (Obr. 8), v Jižní Americe skupina

rybožravých druhů rodu Austrolebias (např.  A. elongatus,

A. prognathus). Převládající rybožravost těchto druhů však

zatím není potvrzena rozborem potravy. Nachytat dostatečné

množství těchto ryb bývá problém – všechny tyto „rybožravé“

druhy mívají velmi nízké populační hustoty.

Jak již bylo zmíněno výše, běžně spolu žije několik druhů

halančíků v jedné tůni. Aby mohly různé druhy halančíků

sdílet společně tůň a nekonkurovaly si, musejí se nějakým

způsobem od sebe odlišovat. Spektrum kořisti, kterou

halančíci požírají, se mezi jednotlivými druhy žijícími v jedné

tůni výrazně neliší. Rozdíl spočívá v poměrovém zastoupení

jednotlivých skupin kořisti v potravě. V potravě malých

druhů sice také najdeme larvu jepice či vážky, podstatnou

část však tvoří zooplankton; u velkých druhů je to naopak.

Soužití více druhů je umožněno také například vzájem-

ným oddělením životního prostoru, a to i v tak malém měřít-

ku, jako je vysychající louže. Druhy N. janpapi nebo N. luekei

se například zdržují takřka výlučně při hladině, N. pienaari

zase obvykle ve vegetaci na okrajích tůní. Dalším podstatným

faktorem je krátké trvání tůní a možný dočasný nadbytek

potravy. Než si jednotlivé druhy (a jedinci) vzájemně vyžerou

potravu, tůň stejně vyschne a cyklus se opakuje.

Obr. 8. Velký a rybožravě vyhlížející Nothobranchius ocellatus. V tůni jich obvykle bývá jen málo. (Foto: Radim Blažek)
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Reprodukce a růst halančíků

O rozmnožování anuálních halančíků a mechanismech

jejich přežívání v období sucha přímo v přírodě se dosud ví

jen velice málo. Výzkum embryonálních stadií v přírodních

podmínkách je v porovnání se studiem dospělých ryb spojen

s ještě výraznějšími logistickými a metodickými problémy.

Na druhé straně, v laboratoři jsou reprodukční charakteris-

tiky, embryologie a diapauza u halančíků jedny z nejstudo-

vanějších témat. Laboratorní výsledky spolu s nepřímými

růstovými ukazateli z přírody a pozorováním v terénu ale

mohou načrtnout alespoň základní obrázek.

Otolity jsou drobné oválné „kůstky“, které mají v hlavě

všechny kostnaté ryby. Primárně fungují jako indikátory

polohy, rovnováhy a pohybu jedince. Pod mikroskopem se

z nich dá ovšem také vyčíst věk ryby z tzv. denních přírůstků,

podobně jako z letokruhů stromů. Z otolitů dospělé ryby lze

tedy zpětně zjistit, kdy se vylíhla. Tímto způsobem jsme

zjistili, že afričtí halančíci rodu Nothobranchius se líhnou

až s příchodem intenzivnějších srážek, kdy se tůň skutečně

naplní, a ne na úplném začátku období dešťů. V letech, kdy

savanu zasáhne opravdový monzunový liják, se ryby v jed-

notlivých tůních líhnou synchronizovaně i napříč relativně

rozlehlým územím. V jiných letech mívají srážky, a tudíž

i čas líhnutí, lokálnější charakter. Za normálních podmínek

se halančíci vylíhnou velmi brzo po naplnění tůně, někdy to

však může trvat až 20 dnů. Může se také stát, že tůň vyschne

a znovu se zaplní vodou ještě v průběhu období dešťů. V tom

případě se ve stejném roce může vylíhnout i několik generací

halančíků.

Africké druhy anuálních halančíků obecně rostou a dos-

pívají rychleji než halančíci z Ameriky. Podle současných

znalostí jsou N. kadleci a N. furzeri dokonce rekordmany

v rychlosti dospívání mezi všemi žijícími obratlovci. V labo-

ratorních podmínkách mohou dospět již za neuvěřitelných

17 dní po vylíhnutí. V přírodě to však může být i dříve, a to za

14 dní! Naznačují to data z otolitů a hlavně existuje přímý

důkaz z opakovaně vzorkované tůně, o které přesně víme, kdy

se zaplnila vodou. Za dva týdny po naplnění jsme v tůni už

odlovili čerstvě dospělé jedince N. furzeri.

Substrát, do kterého kladou halančíci jikry v přírodě, se

zásadně liší od vlhké rašeliny nebo lignocelu (kokosové drtě)

používaných k inkubaci jiker v zajetí. Jedná se o bobtnající

jíl, který bývá za sucha rozbrázděn mohutnými prasklinami

(Obr. 9). Během období sucha je dno s jikrami vystaveno

intenzivnímu slunci a oproti akvaristické rašelině se zdá být

substrát na troud vyschlý. Doposud není známo, jak hluboko

jsou jikry v jílu uloženy a zda si ryby pro jejich kladení vybí-

rají specifické místo. Afričtí halančíci rodu Nothobranchius

se při tření, na rozdíl od amerického rodu Austrolebias, do

substrátu zavrtat nesnaží. Výrazný vliv na hloubku uložení

jiker má nepochybně také dobytek, od kterého bývá dno tůní

velice často úplně rozšlapáno a v závislosti na tvrdosti jílu

mívají stopy hloubku až 40 cm.

Společníci a predátoři anuálních halančíků

Ve vysychavých tůních najdeme mimo anuálních halančí-

ků jen málo jiných druhů ryb. Trvale přizpůsobeni k pravi-

delnému střídání suché a mokré fáze jsou kromě halančíků

v podstatě už jenom bahníci, kteří přečkávají období sucha

zahrabáni v substrátu (Obr. 10). Mláďata bahníka západoaf-

rického, Protopterus annectens, se líhnou brzo po zavodnění

tůní a před jejich vyschnutím musí dorůst do určité minimál-

ní velikosti, aby byli schopni dýchat vzduch (čerstvě narození

bahníci ještě přijímají kyslík z vody žábrami) a zároveň si vy-

hloubit ve dně tůně komůrku. V komůrce si pak vytvoří tvrdý

kokon ze směsi slizu a bahna. Jejich metabolismus se pak

velice zpomalí (dá se říci, že se jedná o jakousi formu zimního

spánku) a probudí je až opětovné zaplavení tůně. Na roz-

sáhlých územích se bahníci vyskytují spolu s halančíky zcela

běžně a jejich nález zpravidla ukazuje na opravdový sezónní

charakter tůní. Bahník je v zásadě všežravý predátor a konzu-

muje také halančíky, i když spíše výjimečně.

V Africe poměrně často ve vysychavých tůních nacházíme

keříčkovce (sumci rodu Clarias) a několik druhů cichlid

(v Mosambiku například Coptodon rendalii a Oreochromis

mosambicus). I když keříčkovci dokážou dočasně přežívat

i v mokrém bahně, úplné vyschnutí tůně nezvládnou a jejich

přítomnost vždy svědčí o alespoň krátkodobém propojení

tůně s trvalým vodním tělesem. Keříčkovci jsou pravými

predátory s velkou tlamou, a jakmile dosáhnou velikosti při-

bližně 15 cm, pozřou snadno i dospělého halančíka. Cichlidy

naproti tomu představují nebezpečí hlavně pro juvenilní ha-

lančíky. Kromě uvedených potenciálních rybích predátorů

halančíků se v tůních občas vyskytují i různé druhy malých

parmiček rodu Enteromius.

V mírném klimatickém pásmu Jižní Ameriky se s anuál-

ními halančíky narozdíl od Afriky jiné druhy ryb vyskytují

běžně. Tůně jsou zde více propojeny s trvalými vodními tě-

lesy, protože žádný z těchto rybích společníků není schopen

přežít vyschnutí tůně. Vyskytují se zejména různé druhy

drobných živorodek rodů Jenynsia, Cnesterodon či Phallo-

ceros. Velmi běžná je např. i u nás dobře známá Phalloceros

caudimaculatus. Kromě živorodek jsme často s halančíky

nacházeli i tetry rodů Astyanax, Hyphessobrycon, Characi-

dium, Charax, Cheirodon, Oligosarcus a sumečky rodů Cal-

lichthys, Heptapterus, Pimelodella. Poměrně běžně, i když

v malých hustotách se vyskytuje i u nás chovaný Corydoras

paleatus (snáší tam teploty vody i pod 10 °C). Z rybích pre-

dátorů je možné potkat hlavně nenasytnou tetru trahira,

Hoplias malabaricus, a úhoře Synbranchus marmoratus.

Z dalších obratlovců vyskytujících se v tůních s halančíky

je potřeba zmínit téměř všudypřítomné pulce (častý je např.

rod Xenopus). V tůních lze pozorovat celou škálu velikostí,

tvarů a barev. V okolí tůní lze potom běžně zastihnout do-

spělé žáby. Zejména ve větších tůních bývají občas v Africe

přítomny vodní želvy rodů Pelusios a Pelomedusa, v Jižní

Americe rodů Chrysemys nebo Acanthochelys, které se mimo

pulců žab a bezobratlých mohou živit také halančíky.
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Obr. 9. Suché dno tůně, ve které předtím plavaly Nothobranchius furzeri, N. orthonotus a N. pienaari.

 Jíl je tvrdý jako kámen a úplně suchý. (Foto: Milan Vrtílek)

Obr. 10. Dospělý jedinec bahníka západoafrického, častého společníka anuálních halančíků. Dorůstá až 1 m,

 běžně se však loví 30–40cm kusy. (Foto: Radim Blažek)
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Obr. 11. Ploštice rodu Belostoma se mnohdy při lovu dostanou do kbelíku společně s rybami a hned je napadají.

 (Foto: Radim Blažek)

Obr. 12. Samec Nothobranchius furzeri parazitovaný motolicí rodu Apatemon odevzdaně čeká na sezobnutí ptákem.

Ačkoliv jde podobný snímek lehce naaranžovat, tenhle zobrazuje opravdovou skutečnost. (Foto: Radim Blažek)
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Spektrum bezobratlých je v tůních s halančíky až na

výskyt drobných krabů, krevet nebo i raků (Jižní Amerika)

v zásadě stejné jako v lužních tůních i u nás. Zooplankton,

znakoplavky, potápníci a jejich larvy, larvy vážek a jiného

vodního hmyzu. V Africe se navíc vyskytují gigantické ploš-

tice rodu Belostoma, které jsou schopny ulovit i dospělého

halančíka (Obr. 11).

K predátorům halančíků patří i rybožraví ptáci. Při tů-

ních s halančíky jsme pozorovali různé druhy volavek, čápy,

ledňáčky a v Africe často kladivouše afrického (Scopus um-

bretta). Důkazem predace halančíků ptáky je parazitace ha-

lančíků motolicemi s komplexním životním cyklem. Larvální

stadium motolice se líhne z vajíčka, které se do vody dostane

ptačím trusem. Larva nakazí vodního plže, ve kterém se na-

množí další volně plovoucí parazitické stadium – cerkárie.

Teprve cerkárie infikuje halančíka, u kterého se usadí  přímo

na mozku. U takto nakažených ryb dochází k výrazné změně

v chování. Infikovaný jedinec se zdržuje v těsné blízkosti hla-

diny a při vyrušení např. brodícím se ptákem začne vyska-

kovat nad hladinu, čímž na sebe upozorní a stává se lehkou

kořistí. V případě, že je tůň zarostlá leknínem, nezřídka zů-

stane halančík po výskoku ležet přímo na splývajícím listu

jako na talíři (Obr. 12). Pozřením takto nakažené ryby ptačím

hostitelem se cyklus parazita uzavírá.

Kudy dál ve výzkumu halančíků

Anuální halančíci si v biologickém výzkumu budují své

pevné místo. Doplňují tak tradiční modelové druhy ryb,

jakými jsou např. dánio pruhované, medaka nebo paví očko.

Ačkoliv anuální halančíci skutečně začali svou „vědeckou

kariéru“ teprve před zhruba deseti lety, prosadili se již v mno-

ha vědeckých odvětvích. Vědecky zajímavý je jejich extrémně

rychlý metabolismus a růst, krátký život, tolerance vůči suchu

i teplotním extrémům, schopnost diapauzy a variabilita v dél-

ce zárodečného vývoje, komunikace zárodku s okolním pros-

tředím a mnoho dalšího. 

Halančíci jsou sice ryby, ale jako obratlovci mají z biolo-

gického hlediska již poměrně blízko k lidem. Výsledky získané

studiem procesů jejich stárnutí anebo vzniku nádorů (ano,

i ryby mají nádory) jsou potenciálně využitelné i v humánní

medicíně. Na ÚBO AV ČR se halančíkům věnujeme soustavně

a plánujeme v tom pokračovat i v budoucnosti. Kromě studia

evoluce stárnutí se již brzy chystáme zkoumat například záro-

dečný vývoj anuálních halančíků přímo v přírodě (Obr. 13).

Doufáme, že tak přispějeme nejen k poznání a využití, ale

i ochraně těchto fascinujících ryb.

Obr. 13. Masajové u tůně s Nothobranchius melanospilus v Tanzánii. Domorodé obyvatelstvo překvapivě nezřídka

 vůbec netuší, že v podobných loužích žijí nějaké ryby. (Foto: Martin Reichard)
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Žížalice pestrá (Lumbriculus variegatus).

Jak se dělá ...Jak se dělá ...

fotografie bezobratlýchfotografie bezobratlých
Neli Marín

Na mých stránkách [1] můžete vidět mnoho snímků drob-

ných vodních bezobratlých, které vznikly s použitím poměrně

jednoduchého fotografického vybavení. Celý postup jsem zdo-

kumentovala, abych ho mohla sdílet s dalšími nadšenci.

Nechci se nořit hlouběji do technických detailů fotografo-

vání obecně, protože o tom už bylo napsáno mnoho a existují

speciální a úžasné stránky, zabývající se přímo makrofoto-

grafií. Já jsem připravila spíše povídání ve stylu „jak se dělá“

pro ukojení zvědavosti.

Koretra (Chaoborus sp.).

Hrotnatka (Daphnia sp.).

V tomto konkrétním případě jsem fotila drobné bezob-

ratlé, ale stejně lze postupovat např. s jikrami, vajíčky plžů

apod., a když si odmyslíme vodu, tak vlastně s jakýmikoliv

miniaturními objekty.
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Galerie fotografií pořízených popisovanou technikou.
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Prvním krokem je příprava pracovního místa. Kus plastu

poslouží jako ochrana povrchu před rozlitou vodou – kus

polykarbonátové desky, plastový ubrus nebo cokoliv, co máte

po ruce. Na to už položíme zamýšlené pozadí fotografie, což

může být látka bez odlesků, polymerová EVA pěna nebo jiný

materiál, který je matný a nebude vytvářet nežádoucí odlesky.

Většinou se hodí černá barva, na které nejlépe vynikne

fotografovaný objekt, ale občas může být vhodnější použití

bílé nebo i jiné barvy.

Velmi užitečnou pomůckou je dělená miska, kterou mů-

žete vidět na přiložených snímcích. Zajišťuje jednak měřítko,

její mřížka má centimetrové vzdálenosti, a navíc udrží vodu

rozlitou ve vymezeném prostoru, čímž se vyhneme odrazům

vznikajícím při fotografování v zaoblené kapce vody.

Čtvercovou misku umístíme vyvýšenou nad podkladem

– tím ho potlačíme více do pozadí a tak eliminujeme jeho

případnou texturu a odlesky.

Pokud bychom zvolili vyšší misky a fotili v nich, mohli

bychom je použít i jako oporu místo stativu, ale v případě

bezobratlých, kteří se pohybují a musíme je objektivem sle-

dovat, by to nebylo praktické.

Termín fotografie pochází z řeckého phōs = světlo a grafḗ

= kreslit, psát, což nám dává jasnou představu o tom, jaký

význam má při fotografování právě světlo.

Pojďme se tedy podívat na to, jaké osvětlení budeme

potřebovat. Abychom dokázali co nejlépe zaostřit, přijde vhod

např. svítilna – já používám led reflektor, který má navíc re-

gulovatelnou intenzitu a dá se připevnit k malému stolnímu

stativu, což umožní lepší namíření světelných paprsků přesně

na objekt. Přitom musíme dbát na to, aby nevznikaly odlesky

ve vodě nebo na povrchu fotografovaného objektu.

Pokud jde o samotnou fotografii, použijeme vestavěný

blesk a k němu ještě blesk externí. Oba blesky musíme

nastavit stejně – vzhledem k minimální vzdálenosti musí být

oba spuštěny jen s malou intenzitou, ale nezbývá nám, než

si konkrétní nastavení vyzkoušet a podle výsledků upravit.

A to nejen co se týká intenzity záblesku, ale i umístění blesků.
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Některé objekty jsou jen „špína“, jiné jsou však živé!

V rámečku je bahnitka rodu Leydigia, příbuzná perlooček.

Tento bod je velmi důležitý, protože právě na osvětlení

bude záležet, nakolik si ve výsledku vychutnáme detaily.

Abychom zabránili nežádoucím odleskům od svítilny,

umístíme ji šikmo a zvolíme jen malou intenzitu – potřebu-

jeme jen přesně zaostřit, nikoli scénu osvětlovat.

Externí blesk namíříme zprava nebo zleva, bude zajišťovat

boční osvětlení a doplňovat tak vestavěný blesk fotoaparátu,

který objekt nasvítí shora.

Když máme rozmístěná světla, můžeme se pustit do pří-

pravy vzorků. Kromě lahviček s bezobratlými máme po ruce

ještě další lahvičky s minerální vodou, ve které budeme foto-

grafované tvory umývat. Vzhledem k měřítku se nám bude

velmi hodit pipeta a malá Petriho miska.

Pipetou nabereme bezobratlé a očistíme je postupně

v obou „umývacích“ lahvičkách. Následně je dáme do Petriho

misky s trochou čisté vody. Tam si je můžeme prohlédnout

a vybrat k individuálnímu fotografování.

A proč musejí bezobratlí nejdříve projít čistou vodou?
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Odpověď je tak jednoduchá, jako pohled na snímek, který

byl pořízený ve vodě odebrané z kultivační nádoby. Kromě

dafnií můžeme vidět i špínu – navzdory tomu, že jsme vzorek

odebírali z vrchu nádoby a voda se zdála být na pohled čistá.

V dělené misce obsahuje každý segment minimum vody,

což je přesně to, co potřebujeme. Ale poslouží nám jakákoliv

jiná nádobka ze skla nebo průsvitného plastu, jen to pro nás

bude o něco složitější, protože živočichové budou mít větší

volnost pohybu. Na přiloženém snímku můžeme vidět cyklop,

který vypadá jako bílá tečka pobíhající celou miskou. Bude

velmi obtížné ji zachytit, pokud jí nedokážeme prostor

omezit.
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Když jsme si vysvětlili důležitost použití co nejčistší vody

pro fotografování konkrétních jednotlivých bezobratlých, mů-

žeme se podívat na snímek nahoře na této stránce, který

zachycuje rozdílnost velikosti různých tvorů – něco, co na

výsledné makrofotografii (neboli makroportrétu) nemůžeme

pozorovat.

V tomto příkladu jde o dafnie, v obou případech Daphnia

pulex, ale pocházejí z různých vodních nádrží a rozdíl ve

velikosti a zbarvení je zřejmý. Fotografie z úvodu tohoto člán-

ku zachycuje jednu z těch menších dafnií, které jsou společně

v horním čtverečku. Už víme, že strana čtverečku měří 1 cm,

takže podle fotografie zachycující objekt i mřížku můžeme

dopočítat velikost dafnií.

I když bezobratlé postupně opláchneme v několika ná-

dobkách s čistou vodou, vždycky zůstane nějaká ta nečistota

v podobě rušivých teček. Ty musíme odstranit už na samotné

fotografii v počítači. Práce navíc se vyplatí, snímek pak působí

rozhodně lépe.

Pro bezobratlé s menšími rozměry se může hodit použití

předsádkové čočky nebo mezikroužků, ale je potřeba vzít do

úvahy, že se hodně zmenší hloubka ostrosti.

Kromě světla je tu ještě jedna důležitá věc, kterou uplat-

níme při tomto typu fotografie. Trpělivost. Ti malí tvorové

jsou neustále v pohybu, což nám velmi komplikuje úmysl

zachytit je v optimální pozici a tak, aby byly vidět všechny

detaily. Někteří lidé si pomáhají tak, že bezobratlé dají na

nějaký čas do ledničky, protože se pak pohybují méně; jiní

dokonce fotí živočichy po usmrcení. I když to proces usnad-

ňuje, většina bezobratlých ztrácí zbarvení, zatahují tykadla

a/nebo končetiny nebo se jim scvrkává či deformuje celé tělo.

Použité vybavení a nastavení v tomto postupu bylo:

Fotoaparát: Olympus E-MP2, Olympus OM-D EM-10

Objektiv: 60 mm F2,8 Macro

Blesk: zapnutý (s pomocným bleskem)

Rychlost a clona: 1/60, ƒ/11,0–14,0

ISO: 200

Tyto údaje jsou orientační a ovlivňuje je spousta faktorů,

jako je velikost fotografovaných objektů, tudíž vzdálenost,

ze které fotíme; rychlost pohybu živočichů; zbarvení atd. Je

nutné zkoušet měnit různé parametry, dokud se nedopracu-

jeme k nejlepšímu výsledku.

[1] www.planeta-neli.es
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VIII. mezinárodní setkáníVIII. mezinárodní setkání

Goodeid Working GroupGoodeid Working Group
Płock, Polsko, 2017Płock, Polsko, 2017
Markéta Rejlková

O Goodeid Working Group (GWG [1]) jsem se rozepsala

už před rokem v Akváriu č. 35 poté, co jsem se zúčastnila

jejich setkání v Lisabonu. Tenkrát ještě jako nečlen, nikoho

jsem neznala kromě Michaela Köcka, s kterým jsem se před-

tím jen krátce potkala při posledním rozloučení s naším spo-

lečným přítelem Norbertem Dokoupilem. Parta lidí, jimž není

lhostejný osud rybek na druhém konci světa, mi okamžitě

připadala skvělá. Gudeje jsem sice chovat nezačala, ale moc

ráda jsem se zúčastnila jednak menšího pracovního setkání

ve Vídni v květnu 2017 (týkalo se problematiky vývozu ryb

z Mexika) a samozřejmě i každoroční podzimní velké akce.

Ta se nyní konala přece jen podstatně blíže našim končinám,

v polském Płocku ve dnech 6.–8.10.2017.

Hostila nás tentokrát místní zoologická zahrada. Její ře-

ditel Krzysztof Kelman je totiž nadšeným chovatelem živo-

rodých ryb, mj. také gudejí. Ale o něm a o zahradě najdete

více v samostatné reportáži – ZOO Płock je pro akvaristy

pořádným soustem!

Víkendové setkání bylo zahájeno tradičně v pátek večer,

kdy jsme se sešli v ZOO, hodovali na připraveném pohoštění

a především se vítali s přáteli. Bylo tu letos několik nových

tváří, např. dva reprezentanti britských zoologických zahrad

zapojených do GWG: Chester a Tropiquaria. Já jsem zastupo-

vala ZOO Ostrava, Michael Köck vídeňský Haus des Meeres,

Uwe Abraham berlínský AquaDom – spolu se ZOO Płock to

znamenalo rekordní přítomnost zástupců členských organi-

zací (ano, ano, ZOO Ostrava je již také členem GWG). Ty však

tvoří jen menšinovou část se speciálními úkoly, především

by měly zajíšťovat propagaci gudejí. Těžiště práce GWG je

ale v tom, aby se gudeje chovaly v akváriích v dostatečných

počtech zajišťujících jejich přežití přinejmenším v lidské péči,

když už situace v Mexiku nevypadá nijak růžově. A je to síla

„obyčejných“ akvaristů, která tuhle skupinu drží pohromadě

a táhne dopředu. Zoologické zahrady a veřejná akvária ne-

jsou nijak privilegovanými členy; je každopádně pro všechny

zajímavé a příjemné se potkávat u jednoho stolu.

Účastníci VIII. mezinárodního setkání GWG před akvarijním pavilonem v ZOO Płock. (Foto: Dorota Raniszewska)
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Oficiální část setkání probíhala v sobotu celý den. Michael

Köck ji zahájil stručnými slovy. Vlastně jen vyslovil nahlas to,

co jsme mnozí intenzivně cítili – že tohle je setkání jedné

velké rodiny a pojí nás toho více, než „jen“ zájem o gudeje.

Odstartoval tak přednáškový blok.

Jako první byla na řadě prezentace studentů mezinárodní

střední školy v Amsterdamu, kteří pod vedením svého učitele

a známého živorodkáře Freda Poesera představili svůj projekt

AICS2Rescue. Šlo samozřejmě o chov gudejí, ale pojatý kro-

mě záchranného chovu ohrožených druhů také jako výzkum-

ný projekt s cílem vyzkoušet, jaký vliv mají v akvarijních pod-

mínkách některé parametry. Pro mě bylo zajímavé zjištění,

že přinejmenším některé druhy gudejí prosperují a množí

se lépe v akváriích, kde jim společnost dělají gupky. Důvod?

Jednoduchý, tyto gudeje jsou masožravci a spestření jídelníč-

ku v podobě čerstvě narozených pavích oček jim prospívá.

André Scheiwiller nám vzápětí představil svůj postup,

jakým fotí ryby. Je to mezi evropskými chovateli jeden z nej-

lepších fotografů gudejí, proto mu všichni pozorně naslou-

chali a vyptávali se. Zklamáním bylo, že udělat dobrý snímek

ryb prostě jednoduché není a bez patřičného vybavení a trpě-

livosti je úspěch věcí zřídkavou.

Třetí přednášku si připravil Shaun Stevens z Tropiquaria,

což je malá soukromá zoologická zahrada ve Velké Británii.

Nešlo o klasickou přednášku, protože po krátkém úvodu jsme

se dívali na film, který Shaun natočil při obcházení akvárií

ve své práci. Nebyla jsem jediná, komu vyrazil dech – Shaun

je člověk s fantastickým elánem, který původně s akvaristikou

ani zvířaty neměl nic společného. Když začal pracovat v ZOO

a dostal na starost celou akvarijní expozici (nemalou), ro-

zhodl se, že je potřeba se zapojit do nějakého záchranného

chovu. Navzdory tomu, že na to byl úplně sám a část inves-

tic musel pokrýt z vlastní kapsy, během několika málo let

vybudoval jednu z největších sbírek gudejí na světě. Sbírku,

která může konkurovat sklepení v Haus des Meeres (bohužel

podobně jako ve Vídni, také v Tropiquaria jsou až na výjimky

gudeje v zázemí mimo expoziční část). Co si ale zaslouží nej-

větší uznání, není počet chovaných druhů či populací. Shaun

totiž ty ryby má ve velkých hejnech, vzácnější populace i ve

dvou akváriích. Věnuje se jim, má přehled o tom, jestli se jim

daří, jestli se dostatečně množí, nebo je potřeba zasáhnout

a něco pozměnit. Málokterý akvarista, který má více akvárií

(a tady je řeč o desítkách nádrží), ať už chová jakékoliv ryby,

by mohl totéž říci s naprosto čistým svědomím... co říkáte?

Dodám ještě jednu praktickou vychytávku – všechny

Shaunovi gudeje jsou chovány v akváriích, osázených živými

rostlinami. Ty jsou ale umístěné v hranatých miskách, pokrý-

vajících celé dno. Mezi okraji misek jsou jen úzké mezery,

kterými mláďata proplavou a mohou se zdržovat v klidných

prostorách u dna. Jelikož se misky směrem dolů zúžují, resp.

jejich horní okraje přečnívají do stran, je u dna nádrže dost

prostoru. Tenhle systém se prý velmi osvědčil.

Fred Poeser zahájil přednáškový blok improvizací, ke které

ho inspirovala zavěšená mapa světa. „Vidíte tady to malé

místo, které celé schovám pod prst? Tak tam žijí všechny

gudeje. Když se na tomhle místě něco stane a my ty ryby

nebudeme mít v akváriích, tak už je nikdy neuvidíme.“

Michael Köck se nám chystá povědět o své cestě za characo-

dony. Tenhle člověk ví o gudejích snad úplně všechno.

Kromě toho, že je pro ostatní zdrojem informací a často

také samotných ryb, je Majk hlavní hybnou silou GWG.

Mozek i srdce celé party lidí.

Čtvrtá přednáška nás zavedla do Mexika, země živorod-

kám zaslíbené. Michael Köck nás provedl svými zážitky z hle-

dání characodonů v roce 2015. Čekalo nás množství fotografií

ulovených ryb, lokalit, poznatky přímo z terénu – nejen

o tom, jak specifické jsou lokality characodonů, jaké podmín-

ky tam panují a jak se situace mění v průběhu let, ale také

o tom, jak se gudeje vůbec hledají. Durango je jedním ze

severních států Mexika, kde obecně platí, že čím víc na sever,

tím víc si připadáte jako v dobrodružném filmu: vyprahlá

krajina a podezřelá setkání. Humorně podaná historka o zemi

drogových kartelů sice pobaví, leč skutečnost zůstává taková,

že gringo motající se mexickým venkovem musí být nutně

podivín s dostatkem motivace a kuráže. To není jako zajít si

do akvarijního oddělení v hobbymarketu ;-).
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A to je z přednášek vše. Jejich běh byl přerušen nejprve

obědem, servírovaným přímo v konferenční místnosti, a po-

druhé společnou prohlídkou ZOO. Provázela nás Dorotka Ra-

niszewska, vedoucí vzdělávacího oddělení (která se mimo to

po celý víkend starala, aby nám nic nechybělo), a sám ředitel

Krzysztof Kelman. Zoologická zahrada je pěkná, chová po-

měrně dost ohrožených a zřídka vídaných zvířat. Ale zpět

k tomu, co nás nejvíce zajímá. Naše setkání se konalo v pro-

storném terarijním pavilonu, celá sklepní část budovy však

byla zasvěcená akváriím. Však jsme se tam také už předtím

o přestávkách utíkali aspoň na pár minut podívat. Prohlídka

byla dlouhá, protože akvarijní expozice je ohromná. Navíc

jsme se na několika místech podívali i do zázemí. Více o tom

jsem napsala v následující reportáži.

Žádné setkání GWG by nebylo kompletní bez dražby.

Znovu nechyběly pestré kolekce gudejí a dalších živorodek,

ale tentokrát byl zájem o ně malý. Proto se ceny držely při

zemi. Oproti loňskému roku v Lisabonu, kdy byla aukce pro-

pagovaná hodně dopředu, tady komunikace chyběla. Také

se nepřišli podívat a zúčastnit vůbec žádní Poláci „zvenčí“,

kromě Krzysztofa a Dorotky jakožto zástupců ZOO tu nikdo

místní nebyl – i to je podivné a kontrastuje to se situací

předešlý rok v Portugalsku. Ale nevadí, nějaké peníze do fon-

du GWG i tak přibyly a použijí se na dobré účely. Často se za

ně zvou přednášející ze spolupracujících mexických univerzit.

To ovšem v příštím roce nebude třeba – IX. mezinárodní

setkání Goodeid Working Group je totiž naplánováno na

podzim 2018 do mexické Guadalajary.

 

Večer jsme strávili příjemnou zábavou, probíráním mnoh-

dy neakvaristických i osobních témat a rozcházeli jsme se

v hloubi noci. Na nedělní dopoledne byla naplánovaná pro-

hlídka města, ale té jsem se už nezúčastnila. Hned ráno jsem

vyrazila zpátky do Ostravy, přičemž jen opustit Płock a zahájit

alespoň první etapu cesty se ukázalo být téměř nesplnitel-

ným úkolem. Po organizačně dopravní stránce na nás Polsko

neudělalo dobrý dojem – a to ani na mě coby obyvatele

geograficky a kulturně velmi blízké země, co na to pak mají

říkat takoví Němci a Švýcaři :-). Nicméně setkání hodnotím

jako velmi vydařené, přinášející novou energii a ubezpečení,

že lidi kolem ryb umí být strašně prima a skutečně mají

hluboký zájem a sílu věci měnit. 

Tak, jako jsme na sebe s ostatními při loučení pomrkávali

s otázkou „Pojedeš?“, tak se zeptám i vás. Pojedete? Guada-

lajara leží v srdci regionu gudejí. Kromě toho, že se očekává

i početná účast Mexičanů a Američanů, tudíž i tématické

a řekněme ideologické oživení, vždy se sformuje i nějaká sku-

pinka (či více) Evropanů, kteří se zdrží pár dní navíc a nene-

chají si ujít příležitost podívat se na gudeje přímo v přírodě

a snad i navštívit univerzitu v Morelii a její slavný Aqualab.

[1] www.goodeidworkinggroup.com

Pěkné tričko :-). Krzystof Kelman si pro nás připravil

překvapení a o jedné z přestávek konferenční místnost

zaplavili nejrůznější obyvatelé terarijních expozic.

Tady nám ředitel ZOO ukazuje informační tabuli o ohrože-

ných polských rybách (střevle bahenní, Rhynchocypris

percnurus), do jejichž chovu je zahrada aktivně zapojena.

Největší nával byl při prohlídce akvarijního sklepení

před jednou nenápadnou nádrží. Nutno podotknout, že ten

nával jsme vytvořili my, návštěvníci ZOO – a mnoho jich tu

v sychravou sobotu nebylo – se zastavovali hlavně před

akvárii s velkými rybami nebo korálovými útesy.

 Asi je zbytečné psát, že v této nádrži jsou gudeje :-).
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Akvária v ZOO PłockAkvária v ZOO Płock
Markéta Rejlková

Která jiná zoologická zahrada má ředitele akvaristu?

A buďte si jistí, že je to tady poznat. V Płocku sice byla

dlouhodobě  rozsáhlá akvarijní expozice, ale od r. 2008 byla

uzavřená a čekala na rekonstrukci. Když se v roce 2014 stal

ředitelem Krzysztof Kelman, dosavadní vedoucí chovatelské-

ho úseku, zootechnický inženýr a zapálený akvarista, média

začala okamžitě spekulovat, že by to mohlo znamenat průlom

a nový akvarijní pavilón by se konečně mohl proměnit ve

skutečnost.

Krzysztof Kelman v zoologické zahradě pracuje od r. 1987

a mimo to je aktivní v organizované akvaristice, věnuje se

chovu šlechtěných gupek, které dodnes vystavuje, ale má rád

i divoké živorodky a je členem např. Goodeid Working Group.

Gupky jsou jeho vášeň a velká záliba (chová je i přímo v záze-

mí ZOO :-)), ale za svou dlouhou akvaristickou kariéru se

věnoval a věnuje i jiným skupinám ryb a kolekce především

živorodek ve zdejší zahradě byla proslulá, mj. zde chovali

a odchovávali Anableps anableps.

Nová akvarijní expozice se skutečně začala rychlým tem-

pem budovat a je velkolepá, co se týká objemu akvárií a šíře

představovaných druhů. Otevřená byla těsně před Vánoci

2016, celková incestice dosáhla cca 6 milionů zlotých. Nádrží

je celkem 23, většina z nich je sladkovodních. Největší moř-

ské akvárium má objem 40 000 l, ostatní pojmou zpravidla

přes tisíc nebo dva litrů vody a mají velká čelní skla, takže

se nedíváme malými obdélníky ve stěně, jak to někde bývá.

Bohužel prostoru nebylo tolik a chodba mezi akvárii se kli-

katí, takže některá akvária postrádají hloubku, což jim trochu

opticky škodí – a nebo je to zkrátka jen nezvyk.

V menší místnosti je představená fauna Baltického moře

a Wisły, potom už následuje ona zmíněná chodba předsta-

vující „Vody světa“. V akváriích jsou ryby seskupené geogra-

ficky, tedy nejde o biotopní akvária, ale těch různých spole-

čenství je tu hodně a je to pestrá podívaná i pro neakvaristy.

Ostatně pojďme si teď expozici společně projít. Pokud ovšem

budete mít příležitost se sem podívat osobně, neváhejte!

Místnost věnovaná polským vodám. Tři nádrže po stranách mají objem okolo 6000 l: vlevo „Fauna Baltického moře“,

napravo potom „Wisła – horní tok“ a „Wisła – střední a dolní tok“. Tato řeka mimochodem protéká přímo pod zdejší

zoologickou zahradou. Prostřední akvárium má objem 1200 l a představuje drobné polské rybky. Vzadu je ještě dotyková

nádrž s koi kapry a karasy. Surové betonové provedení se mně osobně moc líbí.
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Pstruh obecný potoční (Salmo trutta fario), opravdu pořádně urostlá ryba.

Parma obecná (Barbus barbus).

Jelec tloušť (Squalius cephalus).
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Spodní část centrální nádrže, která byla realisticky a příjemně zařízená. Tady dole jsou nejnápadnějšími obyvateli hořavky;

sice nebyly ve třecím zbarvení, ale i tak jsou to milé (a čilé) rybky. Realistický dojem dotváří přítomnost mlžů a plžů.

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) je mimo tření

nenápadná. Všimněte si za ní kůry dubu korkového.

Pohled na „střední a dolní tok Wisły“ s okouny a spol.

Pod hladinou plave velké hejno slunek obecných (Leucas-

pius delineatus) a také řezan pilolistý (Stratiotes aloides).

Nádrž představující Baltické moře by mělo obývat hned

několik druhů – ale kromě malého platýse v ní naprosto

dominují hlaváči Neogobius melanostomus. Ti jsou v Baltu

nepůvodní, ale poslední dobou kolonizují celou Evropu

(včetně českých řek) a v Baltu již vytvořili stabilní početnou

populaci. Paradoxně nejsou ani zmínění na cedulce...
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Akvária, kam se podíváš.

Je libo pokochat se korálovým útesem, velkými rybami, malými rybami, barevnými rybami, rostlinami...?
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Největší nádrž s objemem 40 000 l pro žraloky a další ryby.

Mořská akvária s řasami vypadají většinou trochu neupraveně, ale je to příjemná změna a jejich obyvatelé mají co zkoumat.

           67           



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz reportáže

Pokud jde o bezobratlé (především korály), tak tahle nádrž se teprve nadechovala k pořádnému rozkvětu. Má představovat

korálový útes v Indonézii. Objem přes 13 000 l je parádní a skladba ryb a jejich kondice též!

Klipka Forcipiger flavissimus dává tímto postojem hlavou

dolů najevo, že si přeje být ošetřena „čističem“. Této role

se hbitě ujímá pyskoun Labroides dimidiatus.

Ostenec zlatolemý (Xanthichthys auromarginatus) – mladý

samec, kterému ještě chybí typické žluté lemování ploutví.

Krásný a zřídka chovaný bodlok olivový (Acanthurus

olivaceus). Mladá ryba zaří jasnou žlutí ...

… a dospělec už je skutečně olivový se zřetelným barevným

předělem, zadní část těla je tmavší. Objevují se modré lemy.
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Klaunů tady v několika nádržích chovají více druhů. Tohle

je klaun uzdičkatý (Amphiprion frenatus), pohodlně

„usazený“ v bublinkaté formě Entacmea quadricolor.

Klaun sedlový (Amhiprion polymnus).

Útesník Abudefduf bengalensis.

Myripristis murdjan má české jméno pruhatec okatý.

Velké oko svědčí o noční aktivitě, tyto ryby jinak

vyhledávají jeskyně a převisy – tady obývaly příhodně

zařízené akvárium s murénou (ta se ovšem neukázala).

Jednu z menších nádrží (1300 l) zarostlou řasami a zaplně-

nou modrým světlem obývali koníci Hippocampus reidi.

Společnost jim dělaly krevetky, zde Lysmata amboinensis.

S koníky se často chovají i klunatky Aeoliscus strigatus.
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Střední Amerika – nejrůznější živorodky od gudejí přes mečovky a limie po živorodku štikovitou.

Řeky Afriky a velmi zajímavé společenství (objem 2900 l).
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Piraně nesmí chybět. 2500 l je ale pro ně málo.

Akvárium s australskými duhovkami. Všechny byly ve

skvělé kondici a pěkně vybarvené, ale jak je vidět,

nevyužívají zdaleka celý prostor akvária.

Tady jsou vystaveny slepé jeskynní tetry Astyanax mexica-

nus. Je opravdu pozoruhodné, jak je každé akvárium jinak

zařízené – více či méně povedeně, ale je to pestrá podívaná.
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Jihovýchodní Asie a parmičky, labyrintky, stříkouni a jiné menší rybky.

Malawi (5400 l) – tak tohle je paráda! Jednoduše zařízené, ale kromě ryb je vlastně těžké cokoliv dalšího vnímat.
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Metriaclima sp. 'Zebra Chilumba Maison Reef'.

Bezobratlí jezera Sulawesi – kromě Caridina dennerli

a malých tylomelanií tu byly ještě neritiny.

Yaoshania pachychilus je čínský endemit a do sulaweské

nádrže se „zatoulal“, aniž by byl aspoň přiznán na cedulce.

Tady byly velké asijské ryby – pangasi, velké guramy,

parmičky žraločí, pilohřbetci...

Chitala blanci – pro mě nejkrásnější nožovec, úplně

placatý a navzdory své velikosti křehce působící.

V nádrži reprezentující jezero Tanganika plavalo hodně

neobvyklých druhů, např. Greenwoodochromis christyi,

Haplotaxodon microlepis, Limnochromis auritus...

Benthochromis hoorii – samice jsou nenápadné svým zbarvením, ale to rozhodně neplatí o jejich tvaru.

           73           



Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz reportáže

Slunečnice Lepomis gibbosus jako zástupce severoamerických ryb je nádherná ...

… ovšem tady dělala jen křoví veslonosům (Polyodon spathula). Plavali tu čtyři asi půlmetroví.
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Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz reportáže

Tohle obří akvárium s objemem téměř 27 000 l by vydalo na samostatnou fotoreportáž, ale tolik místa nemáme k dispozici.

Ostatně prostorem byl limitovaný i projekt, proto je nádrž dlouhá a poměrně vysoká, ale jde o vyklenutý oblouk, v jehož

bočních částech optická hloubka chybí. Díky vypouknutí není možné celou nádrž shlédnout naráz. Podívaná je to úchvatná.

Cichla monoculus.

Pseudoplatystoma fasciatum.

Colossoma macropomum a Phractocephalus hemiolio-

pterus. Všimněte si i obřího přísavníka vpravo na pozadí!

Arapaima gigas. Ještě mladá, ale už gigantická.
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Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz reportáže

Následující snímky už jsou ze zázemí, kam nás Krzysztof

Kelman zavedl a nechal nás prohlédnout si jak techniku za

obřími nádržemi, tak také poklady ukryté ve třech dalších

místnostech. Tam se „skladují“ ryby, pro které aktuálně není

místo v expozici. Což je v mnoha případech velká škoda,

posuďte sami.

Za expozičními nádržemi je obslužná chodba, kde je stísně-

ný prostor, ale najde se tam vše potřebné (fitlrace je jinde).

Tady se znovu vracíme k obří nádrži z předešlé stránky,

tentokrát ale při pohledu shora. Ryby samozřejmě vycítily

šanci, že by něco mohlo na hladinu spadnout, takže nám

předvedly svůj hladový nástup. Akvária jsou překrytá sítí.

Vpravo jeden z pískových filtrů. V těchto dvou stojanech

plavaly moc zajímavé ryby!

Tropheus moorii 'Kasanga' 'Red Rainbow'.

Zatím nepopsaný druh trnuchy.

Tohle údajně nejsou Pterophyllum leopoldi, ale P. 'dume-

rilii'. Škoda, že nejsou v expozici, ale je pravda, že tam pro

ně není vhodná nádrž. (V zázemí tady mají i altumy).

Elektrikářova noční můra :-)?! V kádích plavaly nějaké

ty cichlidy, v akváriích postavených porůznu okolo zase

nějaké ty šlechtěné gupky.
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Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz reportáže

V zázemí plavalo a úspěšně se rozmnožovalo mnoho druhů

cichlid, které se do společenství v návštěvnické části

nehodilo. Jako např. tady Haplochromis aeneocolor

původem z ugandských jezer George a Edward.

Neoloamprologus caudopunctatus z jezera Tanganika.

Menší a moc pěkná cichlidka, která patří mezi šnekáče

s poněkud volnější vazbou na ulity.

Telmatochromis temporalis, další šnekáč z Tanganiky.

Nanochromis parilus ve velmi příhodně zařízeném akváriu

plném úkrytů.

Vedle cichlid byly početně nejvíce zastoupené živorodky.

Tohle je gudea označená jako Ilyodon lennoni (platnost

druhu je sporná, někdy se udává jako synonymum I. whitei).

Poecilia salvatoris.

Xiphophorus hellerii 'guentheri'.

Jelečci Notropis chrosomus jsou v expozici u slunečnic

a veslonosů, ale vyniknou mnohem lépe ve velkém hejnu.

A ještě jedno mořské akvárium. V zázemí jsme neviděli

žádné nádrže pro mořské odchovy.
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Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz reportáže

Xiphophorus hellerii 'Yucatan'.

Paretroplus menarambo. Madagaskarské cichlidy poslední dobou zažívají v zoologických zahradách (zatím většinou

 v zázemí) boom – v přímě úměře k tomu, jak se bohužel snižují jejich stavy v přírodě.
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Akvárium, číslo 39 e-akvarium.cz aktuálně

Pozvánka do Žďáru n. S.Pozvánka do Žďáru n. S.
na XVII. Akvakongresna XVII. Akvakongres
Roman Slaboch

Spolek žďárských akvaristů „Tetra“ nepolevil v pořádání

odborných přednášek pro veřejnost ani v době, která orga-

nizované akvaristice příliš nepřeje. Jejich tradiční akce jsou

natolik známé, že netrpí odlivem zájemců a přednáškový sál

hotelu Hajčman je vždy téměř plný. Každoročně se zde setkají

nejznámější osobnosti české a slovenské akvaristiky, každo-

ročně jsou tu k vidění i úplně neznámé tváře akvaristů, kteří

mají třeba jen jedinou nádrž. A co je velmi příjemné ─ řadu

z nich je zde možno vidět opakovaně. Důvodem je nejen

přátelské prostředí, ale bezesporu i výjimečný výběr před-

nášejících. V tom má předseda žďárského spolku se svým

pořadatelským týmem nezvykle šťastnou ruku (rozhovor

s předsedou Jardou Dvořákem jste si mohli přečíst v Akváriu

č. 33).

Letošní akce je již 17. v pořadí a jsem přesvědčen – vím, že

se máme zase na co těšit. Témata přednášek jsou opět velmi

slibná a věřte, že i přednášející stojí za to ;-). Po přednáškách

je vždy bohatá tombola, díky které se mnohým z nás několi-

kanásobně vrátí nejen náklady na vstupné (to je spíše sym-

bolické), ale i náklady na cestu.

Zakroužkujte si ve svém kalendáři sobotu

28. dubna, připište si poznámku
„AKVAKONGRES 2018, Žďár nad Sázavou“

a přijeďte si poslechnout přednášky
a popovídat s lidmi stejné krevní skupiny.
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40. číslo Akvária
vyjde v dubnu 2018

e-akvarium.cz

  ZOO Varšava
                                                 (Foto: Markéta Rejlková)


