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Milé akvaristky, milí akvaristé,

letní období akvaristice moc nesvědčí, snad kromě mož-

nosti letnit ryby venku nebo jim chovat či lovit živou potravu

pod širým nebem. (Můžete nám o tom samozřejmě napsat!)

Ale na vrtání se v nádržích nebo plánování a snění se víc hodí

dlouhé zimní večery. Nemluvě o tom, že nikomu se teď moc

nechce sedět u počítače a studovat. I tak věřím, že se Vám

bude nějaké to akvačtení hodit.

Obsah na další stránce vypadá trochu chudě, ale to proto,

že jsme hodně článků shrnuli pod společnou střechu jedno-

tícího tématu. Čím dál tím častěji se mluví o tom, že řada

druhů ryb je ohrožená a můžeme jim pomoci. Naštěstí někteří

ten krok od mluvení k aktivní činnosti už udělali. Posvítili

jsme si na situaci u některých pancéřníčků, živorodek a laby-

rintek – pokud Vás srdce táhne jinam, určitě i mezi svými

oblíbenci najdete zajímavý příběh, který může dopadnout

lépe, pokud se akvaristé rozhodnou daný druh cíleně chovat

a starat se i o jeho šance na přežití v přírodě. Jestli takový

příběh najdete a budete na něj chtít upozornit ostatní, napište

nám, rádi ho zveřejníme.

Při přípravě tohoto tématu jsem narazila na historku, kte-

rá problém záchranných chovů dokonale vystihuje. Na jisté

škole v USA se hrdě zapojili do programu CARES (viz str. 8)

a dařilo se jim odchovávat ohrožené cichlidy z Viktoriina jeze-

ra. Odchovy šly do zoologických zahrad i v Evropě, tedy velký

úspěch. Později pořídili také „barevné cichlidy“, protože malé

Viktorky jsou nebarevné a pro děti nezajímavé... vloni dokon-

ce nastala „drobná odchylka“ od programu, jelikož se vytřely

závojnatky a děti to tak nadchlo, že ohrožené ryby musely

vyklidit nádrže! To není ani vtipné, ani smutné, ale ze života.

Možná jednou přijde doba, kdy nám úřady předepíší,

že pro naši zábavu smíme chovat pár domestikovaných druhů

ryb a zbytek do zajetí nepatří. Zatím ale můžeme chovat i ty

šedivé a ohrožené, tak je potřeba toho využít.

Jinak je samozřejmě skvělé, když děti akvaristika baví,

a to v jakékoliv podobě. Krásně se proto dívá na fotografie

v reportáži z Vodňan – sledování ryb je zkrátka parádní relax!

 

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!

77

67
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DicrossusDicrossus  maculatusmaculatus
Michal Klacek

Tato nádherná rybka s českým názvem hřebenáček

skvrnitý pochází z povodí Amazonky, konkrétně z oblasti

v okolí brazilských měst Santarém (ústí Rio Tapajós) a Pa-

rintins (ústí Rio Maués-Açu). V přírodě žije převážně v čiré

vodě bez hnědavého zbarvení způsobeného výluhy rostlin-

ných látek. Parametry vody se liší dle lokalit, ale obecně

se dá říci, že má tyto hodnoty: pH 4,5–6, teplota 22–26 °C,

tvrdost 1–10 °dGH. Všechny hodnoty jsou proměnné v zá-

vislosti na ročním období a s tím spojenými dešťovymi

srážkami s následným rozvodněním toků.

Pro tento druh ryb je vhodné zařídit nádrže v podobném

stylu, jako ty vyobrazené na přiložených fotografiích, pokud

možno s vrstvou sedimentů a pestrým biologickým mate-

riálem. Jen tak se projeví jejich přirozené chování, kdy ryby

při hledání potravy přemísťují i daleko větší listy a jiné

překážky, než jsou samy. V jemném detritu si chvěním těla

a za použití ploutví umí odhalit potravu skrytou pod vrstvou

zmíněného materiálu. Toto chování zůstává v holých nádržích

potlačeno.

Hřebenáčci přijímají téměř vyhradně živočišnou potravu

ve formě živých či mražených komářích larev, žábronožek

nebo jiného planktonu apod. Dají se však naučit i na suché

granulované krmení, ale nedá se říci, že by z toho byli nad-

šení. Však vy také jistě radši krkovici než suchý chleba :-).

Potěr těchto ryb se rozkrmuje hned po rozplavání čerstvě

vylíhnutými naupliemi žábronožky.

Dicrossus maculatus je harémová ryba. To znamená,

že pro chov je ideální na jednoho samce tři a více samic.

Nejmenší vhodný objem pro takovou skupinu je 100 l čistého

objemu nebo plocha dna 80 x 40 cm. V nádrži 200 l a více

se snese samců víc. Co se týče snášenlivosti, tak tyto ryby

nemají problém s žádným druhem hejnových ryb nebo jiným

druhem cichlidek.

Já pro chov hřebenáčků používám vodu z reverzní osmó-

zy tak, jak z ní vyteče, upravím ji přidáním pár kapek 85%

kyseliny fosforečné. Potom má pH hodnotu 5 a vodivost do

50 μS. pH je v takové vodě dle mých zkušeností celkem

stabilní za předpokladu, že má nádrž objem alespoň 60 l.

V menších nádržích pH vlivem znečištění klesá ještě níž, což

je nežádoucí pro oplození jiker. Vodu v takových nádržích

měním nepravidelně v závislosti na hodnotách NO látek.

Není výjimkou, že vodu neměním i dva měsíce. Ale vše je zá-

vislé na míře zarybnění a druhu potravy. Teplotu mám po

většinu roku v rozmezí 24–28 °C dle sezóny. Ryby nemají

problém v létě zvládnout dlouhodobě teploty i kolem 30 °C,

což se o mně říct nedá :-).
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Dicrossus maculatus – samec.

Dicrossus maculatus – samice.

Červená řitní a žluté břišní ploutve ve výrazných barvách

jsou signálem pro samce, že je samička připravena ke tření.

Toto výrazné zbarvení má po celou dobu odchovu potomstva.
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Při těchto podmínkách není tak složité odchovat i vlastní

ryby. Hřebenáčci se třou na podklad na volném prostranství

a nikoli do jeskyněk jako rod Apistogramma. Nejčastěji mí-

vají v průměru 80–100 jiker. Starší jedinci mohou překvapit

i 150 ks bílých jiker. Z nich se při teplotě 27 °C za 3 dny vykulí

potěr a za dalších  5–6 dní se rozplave.

 

Pokud výtěr probíhá v dostatečně velké nádrži, což je pro

skupinu jeden samec + tři samice nejméně 100 l, pak není

třeba nijak zasahovat. Ale problémy nastanou ve chvíli, kdy

výtěr provádíme v malé nádrži cca 50–70 l. Tam je samice

schopna hned po výtěru samce ubít a vůbec jí přitom nevadí,

že je samec jednou tak velký. A pokud si představíte, že samec

má v dospělosti i 10 cm, tak je ta samička poměrně odvážný

tvoreček :-).

Tyto cichlidky se dožívají zpravidla 3–5 let. Horní hranice

věku dosáhnou za předpokladu života v nádržích s velmi

nízkým obsahem dusíkatých látek.

Každému, komu se tyto nepříliš rozšířené ryby líbí,

doporučuji zkusit jejich chov. Při dodržení základních

požadavků nejsou hřebenáčci vůbec nároční. Doporučuji

je nejen proto, že to jsou nádherné ryby, ale i pro jejich

jedinečné chování, které je typické jen pro ně.

Ať vám to plave ;-)!

Odkazy na má videa s Dicrossus maculatus:
[1] https://youtu.be/Qg6GdYJ5eSQ

[2] https://youtu.be/VfVASqJEWAg

[3] https://youtu.be/blkWl108DEA

[4] https://youtu.be/1dvDlLV-OSQ
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Záchranné chovyZáchranné chovy
v akváriíchv akváriích
Markéta Rejlková

Tématem 41. čísla Akvária jsou záchranné chovy neboli

to, co může každý z nás akvaristů sám dělat, aby pomohl

k přežití druhu. Všichni se snažíme, aby našim rybám bylo

dobře, aby žily co nejdéle v plném zdraví a aby se, pokud je to

možné, rozmnožily. Někteří si na odchov netroufají, nebo jim

to připadá „složité“. Přesto si myslím, že většina z nás koníč-

kářů nějaké to úsilí nad rámec běžné péče ráda vynaloží,

abychom se mohli kochat pohledem na vlastní odchov.

Cítíme, že chodit nakupovat nové ryby jakožto náhradu těch

vysloužilých není jaksi ono, ryby nejsou ponožky. A pokud

se zamyslíme nad tím, odkud k nám ryby přicházejí, v mnoha

případech nás překvapí, jaká ta cesta do akvárií vlastně je

a jak to vypadá v jejich přírodním prostředí – pokud ještě

existuje. Nevědět nic o původní domovině ryby a jejím stavu

považuju v dnešní informační době za hřích.

Ze všech stran slyšíme o ohrožených druzích a můžete

namítnout, že už toho je dost. Jenže ona je to realita a obyva-

tele sladkých vod postihuje nejvíce. Je docela dost druhů ryb,

které přežívají v akváriích, v přírodě jsou už velmi vzácné

nebo tam vyhynuly. Občas k tomu akvaristé přispěli, daleko

častěji ale některé druhy zachraňují, byť si tohoto stavu

jednotliví chovatelé nemusí být ani vědomi. V posledních

letech ale důraz na zodpovědnost nás akvaristů za udržení

druhů sílí.

Mořská akvaristika je teď jednoznačně zaměřená na snahu

naučit se odchovávat co nejvíce druhů, aby se snížil tlak na

korálové útesy. Asi 95 % mořských ryb v akváriích pochází

z přírody a jejich lov decimuje nejen populace těchto druhů,

ale v důsledku nešetrných způsobů ničí i celé korálové útesy.

Jisté je, že většina akvaristů je konzumenty; počet institucí

i amatérů, kteří se snaží to zvrátit, ale stoupá. Každý rok je

rozšiřován seznam druhů, které už se podařilo odchovat,

a (vzdělaná) akvaristická veřejnost každý další dílčí úspěch

velmi oslavuje. Postupné rozrůstání seznamu je možné sledo-

vat v časopise CORAL, dnes čítá 358 druhů [1]. Příkladem

toho, jak vypadá boj za společný cíl, je iniciativa Rising Tide

Conservation [2], združující výzkumné i komerční organizace

a zoologické zahrady a akvária. Nezávodí, komu se odchov

povede, ale vzájemně si vypomáhají a sdílejí nejen poznatky,

ale i jikry nebo larvy. Pokud nemají kapacitu na vlastní od-

chov, raději dají tu šanci jinému partnerovi. A tohle tedy není

v chovatelství vůbec běžné...

Dobrá, ale zvládnout prvoodchov nějaké mořské ryby není

v aktuálních možnostech většiny z nás, to si přiznejme. Zato

můžeme zvládnout odchov nějaké vzácné ryby sladkovodní,

případně pokořit vyšší Everest – udržet nějaký druh po dlou-

hou dobu. Deset, dvacet, třicet let. Padesát! Schválně, máte

nějaký takový druh? A nebo si vzpomenete jen na takové,

co vás omrzely, přestaly vám jít, už jste je zvládli, poslali jste

je dál, vyměnili za něco nového, posunuli se na vyšší level..?

Vybírat si ryby do akvária podle toho, jestli jsou ohrožené

a vy jejich chovem a především odchovem můžete napomoci

tomu, aby se více rozšířily mezi akvaristy nebo aspoň dlouho-

době udržely, není nijak nová a převratná myšlenka. Je např.

jádrem programu CARES [3], který je mezinárodní, ale své

těžiště má ve Spojených státech. Je v podstatě o tom, co

bychom měli dělat – jeden je všechny nezachrání, ale

každý můžeme zachránit jeden (druh). Princip CARES

je ten, že druhy ryb chované v akváriích jsou klasifikovány

experty na danou skupinu, většinu jmen byste zřejmě znali.

Na kategorie v červeném seznamu IUCN [4] totiž není vůbec

spolehnutí, tam jsou údaje zastaralé. Akvaristé jsou vyzýváni

k tomu, aby chovali ohrožené druhy. Jenže v USA je kultura

jiná, tam běžně chovatelé a kluby soutěží ve sbírání bodů (za

druhy, které zvládnou namnožit). Navíc periodikum CARES

Exchange je spíš inzertní plátek, nabízejí se tam i dost obyčej-

né druhy (a za šílené částky). Myšlenka dobrá, ale realizace

mě neoslovila. Soutěžní pojetí podle mě k dlouhodobému cíli

nepovede, nabádá ke „sběratelství“ místo zodpovědné péče.

Osobně věřím v sílu projektů v mnohem menším měřítku,

postavených na osobních kontaktech a znalostech z první

ruky. Na následujících stránkách vám představíme několik

příkladů – dva z nich jsou malé projekty vedené na platformě

Rakouského svazu pro ekologii a vivaristiku [5], kde vznikl

prostor pro mezinárodní spolupráci a právě nyní tam startuje

už čtvrtý projekt. Spektrum ohrožených druhů ryb je ale bo-

hužel široké a o řadu z nich se nikdo nestará – inspirujte se

a můžete to být právě vy, kdo jim pomůže, než bude pozdě.

[1] www.reef2rainforest.com/coral-magazines-captive-bred-marine-

aquarium-fish-list-project-homepage/

[2] www.risingtideconservation.org

[3] https://caresforfish.org

[4] www.iucnredlist.org

[5] www.oevvoe.org/erhaltungszuchtprojekte-conservation-projects
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Pobřeží u Rio de Janeiro.

Mata AtlánticaMata Atlántica
- ohrožený prales na pobřeží Atlantiku- ohrožený prales na pobřeží Atlantiku
TEXT: Erk Schiler    FOTO: Ingo Seidel

Rád bych prostřednictvím tohoto článku upozornil na

projekt, který jsem spustil v březnu 2016 s podporou ÖVVÖ

(Rakouského svazu pro vivaristiku a ekologii [1]) – záchranný

program „Mata Atlántica“. A hned zkraje musím konstatovat,

že v této oblasti se vyskytuje mnoho ohrožených ryb. Projekt

se soustředí na rod Scleromystax, který jsem zvolil z toho

důvodu, že je, co se týká druhů, přehledný a tyto druhy

zároveň můžeme chovat v akváriích. Další motivací byl fakt,

že se sám dlouhodobě věnuju chovu a odchovu pancéřníčků,

včetně zástupců rodu Scleromystax. Svými zkušenostmi tudíž

můžu projektu přispět.

Současný zájem akvaristů o to, abychom zachovali

přirozené vlastnosti druhů a jejich rozmanitost, by měl být

nejvyšším cílem každého z nás. Katastrofické klimatické

události, jako jsou povodně, přívalové deště, bouřky nebo

extrémní sucho, tvarují přírodu a zanechávají hnědé jizvy

v zeleném pobřežním pralese a zasahují i lidi. 

Nehody podobné té na pobřeží Espírito Santo také výz-

namně poškozují prostředí. Asi 500 km severně od Rio de

Janeira se 5. listopadu 2015 protrhla hráz důlní sedimentační

nádrže. Miliony kubických metrů bahna znečistilo asi 800km

tok Rio Doce. Okolo 62 milionů kubických metrů odpadního

bahna z čistícího procesu steklo do údolí a proměnilo Rio

Doce (Sladkou řeku) v řeku mrtvou. Kal obsahoval zinek,

arsén, rtuť, olovo a další toxické těžké kovy! Brazílie tím čelila

(a čelí) jedné z nejhorších ekologických katastrof v historii

země. Zasaženo bylo místní obyvatelstvo i zvířata žijící v řece

a jejím okolí. K nenávratných škodám došlo také v Atlantiku

v místě, kde Rio Doce ústí do oceánu.

Dva roky po prolomení hráze Fundão se díky nadaci SOS

Mata Atlântica vypravila do povodí Rio Doce průzkumná

expedice. Mezi 11. a 20. říjnem 2017 urazila vzdálenost

733 km podél celého toku, ke stovce přítoků tvořících povodí

na území 29 obcí ve státech Minas Gerais a Espírito Santo.
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Mata Atlántica blízko Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro od Corcovada.
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Průhlednost vody od hladiny po hloubku 10 cm zjištěná

na některých navštívených místech dává falešný obraz situ-

ace; při sebemenším pohybu vody, způsobeném přirozeným

prouděním nebo větrem, se voda zbarvuje jasně oranžově.

Na 15 z 18 kontrolních míst neodpovídala kvalita vody

současným legislativním požadavkům, nebyla proto vhodná

jako pitná. Na sedmi lokalitách je kvalita vody špatná. Chybí

zde vodní život, jako jsou pulci, žáby, ryby. Vodu obývaly jen

larvy hmyzu včetně komárů, kteří jsou přenašeči závažných

chorob, jako je dengue, zika, chicungunha a žlutá zimnice.

Co je to Mata Atlántica?

Deštné lesy řadíme k tropickým lesům, pokud leží v tro-

pech (tj. v rovníkovém pásmu). Ale deštné lesy najdeme i mi-

mo tropy, v různých klimatických zónách na celé zeměkouli.

Ať už však leží kdekoliv, jsou všechny tyto lesy ohrožené

a spolu s nimi i živočichové a rostliny odsud pocházející.

Největší a nejznámější deštný les je ten amazonský, který

v roce 2010 pokrýval plochu 8 milionů čtverečních kilometrů.

Mata Atlántica je starším lesem, izolovaným od ostatních

lesních porostů. Proto se zde vyvinul jedinečný ekosystém.

V tomto pobřežním pásu pralesa žije společenstvo druhů,

které se jinde na Zemi nevyskytují. Jen ve státě Bahia bylo na

jednom hektaru lesa zjištěno 450 druhů stromů!

Mata Atlántica je les superlativů. Táhne (táhnul) se podél

celého východního pobřeží Brazílie od Rio Grande do Norte

po Rio Grande do Sul, ale zasahuje i dovnitř států Goias

a Mato Grosso do Sul; na jihu sahá (sahal) do Argentiny

a Paraguaye. Kvůli odlesňování, které probíhalo hlavně ve

20. století, byl ale rozsah velmi zredukován. Je o jeden z dru-

hově nejbohatších a nejohroženějších biomů naší planety.

Kdysi tento pobřežní prales pokrýval plochu přes 1,3 milionu

čtverečních kilometrů. Už kolem roku 1500 po příchodu

Portugalců ale začal prales a jeho obyvatelé mizet. Stromy

padly při těžbě dřeva na export i při uvolňování prostoru pro

chov dobytka a plantáže s cukrovou třtinou. Do dnešní doby

se zachovalo jen asi 7 % původní rozlohy, cca 3 % na území

Brazílie. V Argentině bylo zachováno 48 % a v Paraguayi asi

13 % původní rozlohy Mata Atlántica. Mezi roky 2000 a 2008

bylo vykáceno 278 hektarů. Hlavní příčinou odlesňování je

zemědělství, především pěstování cukrové třtiny a kávy, ale

kácí se i kvůli městské zástavbě, chovu dobytka a zakládání

eukalyptových plantáží. Jde o region v srdci brazilského hos-

podářství, přes 70 % hrubého domácího produktu vzniká

právě zde. Jsou odsud pitnou vodou zásobeny velké metro-

pole včetně měst São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,

Salvador a Curitiba. V úseku pobřeží mezi jihem São Paulo

a Paraná najdeme největší souvislý a dosud poměrně ne-

tknutý kus brazilské Mata Atlántica.

Pokud jde o floru a faunu, vědci našli v Mata Atlántica

23 000 druhů rostlin, 264 savců, téměř 1000 ptáků, 456 ob-

ojživelníků, více než 300 plazů a 350 druhů sladkovodních

ryb. Celkově 31 % z nich (např. polovina stromů, asi 60 %

obojživelníků) nežije nikde jinde!

V jižních říčních systémech Rio Paraná, Rio Paraguay, Rio

Uruguay i ve střední a jižní části Mata Atlántica jsou hojně

zastoupení zástupci podčeledi Corydoradinae. Rod Sclero-

mystax Günther, 1864 se vyskytuje podél východního po-

břeží brazilských států Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro,

Paraná a Santa Catarina.

Projekt „Mata Atlántica“

Záchranný program vznikl proto, abychom mohli pod-

chytit už tak velmi nízké počty zástupců rodu Scleromystax

a zajistit jejich další udržení v akváriích. Prvním krokem

logicky bylo zaregistrovat aktuálně chované ryby a sehnat

další druhy. Následně jsme mohli přistoupit k cíleným odcho-

vům a získali jsme sponzory z řad zaujatých akvaristů. Dva

druhy rodu Scleromystax jsou ve svém přirozeném prostředí

kriticky ohrožení: S. prionotus a S. macropterus.

Během půl roku získal projekt několik soukromých spon-

zorů, takže jsme mohli přivézt z Anglie pět druhů rodu

Scleromystax a předat je členům. Dostali jsme také k dispo-

zici jednu nádrž v berlínském ZOO AQUARIUM, kde jsme

mohli představit náš projekt. Máme tam i malou vysvětlující

ceduli. Postupně se nám podařily také první odchovy.

Projekt si udělal dobré jméno jak v Německu, tak mezi-

národně. Na domácí scéně i v zahraničí vyšly články v odbor-

ných časopisech, které na náš záměr upozorňovaly. Po ús-

pěšném odchovu Scleromystax prionotos Romana Lechnera

na jaře 2017 jsme prostřednictvím rakouského časopisu ATA

a domovské stránky ÖVVÖ [1] zveřejnili výzvu, na jejímž

základě se nám ozvali noví zájemci z USA a Nizozemí a při-

pojili se k nám. Projekt „Mata Atlántica“ má proto nyní tři-

náct členů. Následovaly další úspěšné odchovy S. prionotos

a S. sp. C113.

Další krok ohledně záchranných programů jsme udělali

v létě 2017. Získali jsme dalšího partnera v podobě ZOO

Lipsko, kde můžeme prezentovat náš projekt. Díky podpoře

Ulricha Graße, kurátora této zoologické zahrady, jsme posu-

nuli naše možnosti ohledně spolupráce s veřejnými institu-

cemi. V Lipsku máme k dispozici akvárium, kam jsem dovezl

7 Scleromystax barbatus a 15 Scleromystax prionotos.

Potěšující spolupráci jsme navázali s organizátory Welsar-

terhaltungstag (Den chovatelů sumců, WAT) ve Fuldě v roce

2017. Jelikož akce nemá komerční cíle, výtěžek byl věnován

právě našemu záchrannému programu.

Zájem o projekt „Mata Atlántica“ je velký. Dary od spolků

i soukromých osob za poslední dva roky narostly. Všem

srdečně za podporu děkujeme! A také rádi přivítáme další

členy projektu, kteří by se chtěli zapojit do chovu ryb, stejně

jako další sponzory. Podpora může znamenat hodně a nemu-

sí být finanční. Kdo se o „Mata Atlántica“ zajímá, obraťte se

prosím přímo na mě: e.schiller@oevvoe.org.

[1] www.oevvoe.org
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Scleromystax barbatus, samec.

Pancéřníčci roduPancéřníčci rodu

ScleromystaxScleromystax
TEXT: Erk Schiler    FOTO: Ingo Seidel

V knihách nebo akvaristických časopisech za posledních

20 let narazíme na rodové jméno Scleromystax jen vzácně.

Ne snad proto, že by se tito jihoameričtí sumečci chovali tak

extrémně zřídka, ba naopak. Nejznámější zástupce rodu patří

mezi stálice akvarijní scény. Ale ještě stále najdeme pancéř-

níčka vousatého často pod jménem Corydoras barbatus.

Tak jako u jiných rodů, nová zjištění a nové druhy mohou

vést k vědecké revizi. Ta může způsobit přesun známých

druhů do jiných nebo dokonce nových rodů. U nám známého

pancéřníčka vousatého se to stalo několikrát.

Pancéřníčci rodu Scleromystax pocházejí z regionu Mata

Atlántica, což je deštný porales podél východního pobřeží

jihovýchodu Brazílie – jde o státy Bahia, Espírito Santo, Rio

de Janeiro, Sao Paulo, Paraná a Santa Catarina. Je zde velký

rozdíl mezi obdobím dešťů a sucha. Evers (1995) procestoval

různé biotopy a zaznamenal naměřenou teplotu. V průměru

má voda v okolí Rio de Janeira v měsících červenci až září

teplotu asi 21 °C, v lednu/únoru pak kolem 26 °C. Na loka-

litách, kde byla zjištěna přítomnost Scleromystax barbatus

a Scleromystax macropterus, byla v dubnu naměřena teplota

vody 20–25 °C.

Trocha systematiky

Rod Scleromystax Günther, 1864 byl původně podrodem

Callichthys. V revizi Callichthyidae, kterou publikoval Gosli-

ne v roce 1940, byl rod zneplatněný a v něm se nacházející

druhy byly přesunuty do rodu Corydoras. Brazilský ichtyo-

log Marcello Britto v roce 2003 přepracoval systematiku

podčeledi Corydoradinae Hoedeman, 1952 a rod Scleromys-

tax byl znovu vyhlášen za platný.
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Scleromystax sp. C112, pár. Tento pancéřníček je známý pod obchodním označením "Corydoras Baianinho II". Jméno

 je matoucí, protože odkazuje na stát Bahia, kde se ovšem tato ryba nevyskytuje – žije jižně od města Santos.

Typovým druhem je Scleromystax barbatus (Quoy & Gai-

mard, 1824). Britto vyjmenoval celkem čtyři zástupce rodu

(S. barbatus I; S. barbatus II, S. macropterus, S. prionotos)

a další nepopsaný druh (S. sp. A. ze státu Sao Paulo, který

je identický s C-číslem 112). Bohužel nezohlednil vůbec druh

Corydoras lacerdai Hieronimus, 1995. Scleromystax kronei,

druh, který popsal v roce 1907 A. de Miranda-Ribeiro, ve své

práci Britto nezmiňuje. Až do roku 2001 byl S. kronei syno-

nymem S. barbatus. Isbrücker (2001) ve Fullerově „Katalogu

rodů a druhů Corydoradinae Hoedeman, 1952 (Teleostei,

Ostariophysi, Callichthyidae), včetně typových lokalit, typo-

vých jedinců a etymologie“ prohlásil Scleromystax kronei

za platný druh.

Následující znaky jsou v Brittově práci zmíněny jako

typické pro rod Scleromystax:

• vřetenovitý tvar těla se špičatým rypcem

• samcům vyrůstají po stranách hlavy kožní výrůstky

– zoubky (s výjimkou S. prionotos)

• u samců jsou prsní a hřbetní ploutve protažené;

to u dospělých zástupců tohto rodu umožňuje

rozpoznat pohlaví na základě oploutvení

• redukovaná osifikovaná část prvního ostnu prsní

ploutve, který je o poznání kratší než následující

měkké paprsky

Pokud tedy vezmeme do úvahy Brittem uvedené typické

znaky, prodloužené, zploštělé tělo, prodloužené prsní a hřbet-

ní ploutve, u samců na rypci zřetelné licousy a také zkušenosti

a pozorování mnoha akvaristů, můžeme v současnosti k rodu

Scleromystax řadit následující zástupce:

Scleromystax barbatus, Scleromystax kronei, Sclero-

mystax macropterus, Scleromystax lacerdai, Scleromystax

prionotos, Scleromystax salmacis, Scleromystax reisei, Scle-

romystax sp. C112 ("Corydoras Baianinho II"), Scleromystax

sp. C113 ("Corydoras sp. Goldrücken"), Scleromystax CW38

a Scleromystax cf. lacerdai.

Jelikož pancéřníčci rodu Aspidoras také mají silně redu-

kovaný první paprsek prsní ploutve, zařadil Britto oba dva

rody společně do nového tribu Aspidoradini. Vzhled zástupců

obou rodů si je v některých případech dosti podobný. Podle

mého názoru je Aspidoras virgulatus blíže k rodu Sclero-

mystax než k Aspidoras. Možná, že je to spojovací článek

mezi oběma rody.

Velmi proměnlivý druh Scleromystax barbatus rozdělil

Britto na dvě samostatné, značně podobné skupiny. Vyjádřil

pochybnosti v případě dvou populací, jestli se jedná o tentýž

druh.

Také akvaristé rozlišují v chovech dvě rozličně zbarvené

„varianty“ Scleromystax barbatus. Mluví se o světlé formě
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a o rybách, u kterých mají samci na hlavě velmi tmavou

kresbu. U těchto jedinců také obzvlášť nápadně vyniká zlaté

tečkování. Podle mě nejde o dvě „varianty“, ale o dva druhy,

z nichž jeden je nám dobře známý S. barbatus (tmavá forma)

a druhý S. kronei (světlá forma).

Poslední práce, která se zabývala systematikou rodu

Scleromystax a jeho zobrazením ve fylogenetickém stromu,

byla publikována v roce 2011. V ní se Alexandrou & Taylor

pokusili na základě sekvencování DNA rozdělit pancéřníčky

do příbuzenských linií. Pro mnoho z těchto linií už existují

rodová jména, která však byla v různých publikacích zrušena

a jejich zástupci přemístěni do rodu Corydoras. V rodové linii

3 najdeme všechny zde vyjmenované zástupce Scleromystax.

Známá tvář a další sporný druh

Oba druhy S. kronei a S. barbatus k sobě mají hodně

blízko, viditelným rozdílem mezi nimi je světlý proužek ve

spodní části těla u S. kronei. Samci tohoto druhu dále nemají

výrazně tmavou hlavu s mnoha světlými tečkami. Oblast

hlavy u S. kronei je jednoduše zbarvená, zdobená skvrnou

a flekatým vzorem. Samice obou druhů mají na těle typický

šachovnicový vzor.

O odchovu Scleromystax barbatus už bylo mnoho napsá-

no, tady zmíním znovu jen hlavní fakta. Jde o stejné poznatky

jako v případě S. kronei a S. sp. CW38.

K výtěru dochází při teplotě 20–23 °C. Pár ve tření si zvolí

místo pro odložení jiker, ryby obou pohlaví k místu opako-

vaně připlouvají a před nalepením jiker ho čistí. Téměř vždy

se vybraná plocha nachází v blízkosti vodní hladiny. Ryby

také upřednostňují místa se silným prouděním. Pár se sem

stále znovu vrací a po několikahodinovém tření má snůška

hroznovitý tvar. Celkový počet jiker se pohybuje (podle

kondice a velikosti samice) v rozmezí 70–120. Jikry jsou

velké přibližně 2 mm a i několik hodin po svém odložení jsou

silně lepivé a pevně se přichytí na jakýkoliv substrát. U mě

jsou z 90 % nalepené na skleněné stěně akvária.

Poté, co jikry posbírám a přemístím do oddělené odchov-

né nádoby, přidávám přípravek proti plísni. Pokud jsou to

jikry S. kronei nebo S. sp. CW38, musím dávkování silně

překročit, abych zabránil zaplísnění a ztrátě snůšky. Při prů-

měrné teplotě 22 °C se larvy líhnou za pět dní, další čtyři dny

tráví obsah žloutkového váčku. Po dalších pěti dnech se na

potěru objevuje tmavý podélný proužek, který probíhá na

obou stranách těla od špičky rypce přes oko směrem dozadu.

Přes hřbetní ploutev se táhne svislý proužek. Následně se

objevují další a další skvrny na těle.

Scleromystax kronei, samec.
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Scleromystax barbatus, mladá ryba.

Ne zcela neznámý Scleromystax prionotos

Scleromystax prionotos obývá chladné toky s čirou nebo

bílou vodou nedaleko brazilského pobřeží. Tady sdílí svůj

životní prostor s dalšími pancéřníčky: Corydoras natereri,

Scleromystax macropterus s Scleromystax barbatus.

Jde o nejohroženějšího zástupce rodu, na kterého se v zá-

chranném chovu v rámci projektu ÖVVÖ soustředí největší

pozornost. Během dvouletého období se členům projektu po-

dařilo S. prionotos několikrát rozmnožit. Odchované ryby

putovaly výlučně k dalším členům projektu. 

Prvním úspěšným chovatelem v rámci našeho snažení byl

Roman Lechner. V lednu 2017 zaznamenal, že samice jsou

nepochybně zaplněné jikrami a připravené ke tření. Přelovil

chovnou skupinu do samostatného akvária s rozměry 40 x 40

x 20 cm. Zapojil tam malé čerpadlo a zároveň vyměnil 70 %

vody. O dva dny později našel prvních 35 jiker, které byly

nalepené částečně na rostlinách, částečně na kamenech.

Několik jich bylo i na substrátu na dně, který tvořil jemný

písek. Bohužel všechny jikry vypadaly hned od počátku jako

neoplozené. Roman Lechner přidal do akvária ještě další silné

čerpadlo, které bylo připojeno na spínací hodiny. Dvě hodiny

během dne byla klidová pauza, stejně tak v noci. A už po

několika dnech došlo k novému výtěru. Tentokrát bylo

výsledkem přes sto jiker nakladených v anubiasu. Jikry byly

přemístěny do závěsné porodničky s gázovým dnem. Násle-

dující den bylo posbíráno ještě asi 40 nových jiker. Po čtyřech

dnech se vylíhl první plůdek, po strávení žloutkového váčku

už malé rybičky přijímaly čerstvě vylíhnuté nauplie žábro-

nožky. Další růst byl podle průběhu typického pro pancéř-

níčky, nevyskytly se žádné větší problémy. Ve velikosti 1,5 cm

se mláďata již velmi podobala rodičům. Středový pásek už je

lehce naznačený, jen zbarvení těla je zatím o něco světlejší.

Scleromystax prionotos.
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Scleromystax macropterus, samec.

Scleromystax macropterus.
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Pancéřníček velkoploutvý

Scleromystax macropterus je extrémně vzácně chovaný

druh a i ve své domovině má velmi zřídkavý výskyt. Je to

proto jediný druh pancéřníčka, jehož export z Brazílie je za-

kázaný.

Kdo tento druh chová, měl by o něj pečovat co nejlépe,

pak se snad také budeme moci dočíst zprávy o úspěšných

odchovech S. macropterus. Překrásný druh s protaženými

prsními a hřbetní ploutví potřebuje teplotu vody 20–24 °C

s pH nepřesahujícím neutrální hodnotu. Středně silný, ale

konstantní proud přispívá k dobré pohodě ryb.

První dovoz do Německa uskutečnil v roce 1912 Albert

Mayer. Ale v roce 1955 byl pancéřníček velkoploutvý pova-

žován za vymizelý z německých i švýcarských akvárií.

Následně se uskutečnily už jen importy v malém počtu jedin-

ců. Já jsem uprostřed devadesátých let získal dvakrát pokaždé

čtyři ryby. První ryby však byly velmi zesláblé a brzo uhynuly.

Současnou skupinu, skládající se z devíti jedinců, chovám tři

roky. Pancéřníčci jsou ve skvělé kondici a samice se zaplňují

jikrami. Ale i když jsem se víckrát snažil je ke tření stimulo-

vat, zatím jsem nebyl úspěšný. Délka jejich hřbetní a prsních

ploutví je proměnlivá v závislosti na kvalitě vody a na tom,

v jaké kondici ryby jsou.

I v tomto případě dosáhl už člen ÖVVÖ projektu (Rob

McLure z USA) úspěšného odchovu. Další detaily zatím shro-

mažďujeme, odchov se povedl teprve v červnu 2018.

Vzácní zástupci rodu Scleromystax

Prvním druhem je Scleromystax lacerdai, který obývá

pobřežní řeky s černou vodou. Na dně takových toků je z vět-

šiny jemný bílý písek, pH vody má hodnotu průměrně 4,5.

Tento pancéřníček se krátce před svým popisem v roce 1995

jako Corydoras lacerdai dostal do nabídky obchodů, byť jen

v malém počtu. Tenkrát byly ceny za jednu rybu velmi vysoké,

což mě od jejich pořízení odradilo.

V roce 2009 se do Anglie dostalo několik zástupců rodu

Scleromystax. Podle mnohých indícií by mezi nimi mohl být

i S. lacerdai. Přesně to ale budeme moci říct až poté, co se

jedinci z tohoto druhu dostanou i do Německa – zatím tedy

o nich mluvíme jako o Scleromystax cf. lacerdai.

Tento drobný druh se již podařilo několikrát odchovat,

a to v Anglii a Dánsku. Celková délka samice je 45 mm, samci

dorůstají jen 40 mm, jde tedy o velmi malého zástupce rodu.

Během jednoho roku však žádná z odchovaných rybek vůbec

nevyrostla, navzdory nejlepším podmínkám a velkému obje-

mu nádrže. K rozmnožení došlo při teplotě 18–20 °C. Tak, jak

je to pro Scleromystax typické, došlo k nalepení jiker přímo

v proudu blízko hladiny. Velikost snůšky byla 30–50 jiker.

Další druh popsali v roce 2005 Britto & Reis. Sclero-

mystax salmacis byl nově objeveným pancéřníčkem. Areál

jeho výskytu se rozkládá mezi jihem státu Bahia a jihem

Santa Catarina. Živé exempláře se do Evropy zatím nedostali.

Druh se podobá S. macropterus.

Scleromystax lacerdai.
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Poslední dosud popsaný zástupce rodu Scleromystax reisi

se vyskytuje v brazilském státě Rio Grande do Sul, konkrétně

jsou uváděny Rio Jacui a Rio Camaquã.

Dva podobné, vědecky nepopsané druhy

Jedná se o Scleromystax sp. C113 a Scleromystax sp.

CW38. (O významu C- a CW-čísel viz samostatný rámeček.)

Ačkoliv se rozmnožení S. sp. C113 v mírně kyselé a asi

26 °C teplé vodě již víckrát zdařilo, přesto jsou odchovy této

pěkné rybky k sehnání jen velmi zřídka. Důvodem může být

problematický odchov mláďat. U S. sp. CW38 to probíhá

jinak, odchov se již zdařil v Anglii, Švédsku, Dánsku i Ně-

mecku; teplota vody 22–24 °C je dostačující pro chov i od-

chov, pH nicméně musí být pod hodnotou 7 (to platí přede-

vším v období vývoje jiker).

Největší vnější rozdíl mezi oběma druhy je v základním

zbarvení těla. Zatímco Scleromystax sp. C113 má na obou

stranách hřbetu svítící zeleno-zlatý proužek (odsud německé

obchodní jméno "Goldrückenpanzerwels"), u S. sp. CW38

podobnou barvu nenajdeme, proužky jsou světle stříbřité.

Oba druhy se velikostí a tvarem těla liší od S. lacerdai.

Ten dosahuje délky nejvýše 6 cm. Jak od C113, tak od CW38

jsou však známy jedinci měřící 8 cm. Oba tyto nepopsané

druhy jsou také v těle vyšší než S. lacerdai.

Scleromystax sp. C113 i CW38 byli už několikrát dovezeni

do Anglie. Na jaře 2009 měla CV38 v několika málo jedincích

firma Aqua Global u Seefeldu. Ve stejném roce se mi je poda-

řilo rozmnožit a předat dál zainteresovaným akvaristům.

Bohužel do současnosti se už žádné ryby z tohoto chovu nikde

neudržely. Všechno, co poslední dobou vídám pod označením

„CW38“, je ve skutečnosti vždy Scleromystax sp. C113.

Zvláštnosti u Scleromystax

Potěr Scleromystax sp. CW38 má už ve velikosti sotva
1,5 cm světlé stříbřitě lesklé proužky podél hřbetu. Ve věku
asi dva a půl měsíce si začínají malí pancéřníčci vzájemně
imponovat. Už se i pokoušejí svého protivníka zboku napad-
nout. Podobné chování jsem u jiných zástupců rodu v takové
fázi růstu nepozoroval.

V létě 2005 se moji Scleromystax kronei (2 samci, 3 sa-
mice) třeli několikrát za sebou v krátkém rozestupu. Tak
došlo k tomu, že 16. srpna jsem jim z časových důvodů
neodebral snůšku, a to ani následující den. Ten den jsem však
sledoval, jak jiná samice nakladla své jikry hned vedle. Jak
samec, tak samice čistili novou snůšku spolu s tou o den
starší. Když jsem si toho všiml, pozoroval jsem ryby důklad-
něji. A ukázalo se, že je to ještě jinak, než jsem si původně
myslel. Celá skupina totiž v nepravidelných intervalech
připlouvala k jikrám a čistila je. Velmi ojediněle došlo k tomu,
že byla ze snůšky odebrána jednotlivá jikra. Nejdřív jsem se
domníval, že ryby neúčastnící se tření viděly ve snůšce vítané
spestření jídelníčku. Při bližším ohledání ale vyšlo najevo,
že mizí opravdu jen jednotlivé jikry. Můj názor je ten, že šlo
o jikry neoplozené nebo špatně se vyvíjející, které byly odstra-
ňovány cíleně. U těchto snůšek jsem nezaznamenal ani žád-
nou plesnivou jikru. Třetí den se na obě snůšky vytřela další
samice. Celkový počet jiker jsem odhadoval na 300. Až do
vylíhnutí se nadále celá skupina vracela ke snůšká je čistit.

Časný rozvoj teritoriálního chování u S. sp. CW38 stejně
jako „péče o snůšku“ u S. kronei jsou s největší pravděpodob-
ností reakcemi na podmínky přírodního prostředí v domo-
vině těchto ryb. V průběhu evoluce se druhy přizbůsobily
svému okolí a vznikly tak strategie, které nejlépe umožňovaly
jejich přežití. Tím je snad možné vysvětlit i odlišnosti uvnitř
rodu.

Scleromystax sp. CW38, samec.
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Mládě Scleromystax sp. C113.

C-čísla a CW-čísla

Pancéřníčci, které není zpočátku možné přiřadit k žád-

ému známému druhu, jsou na základě Eversova návrhu

z roku 1992 označení číselným kódem. Dává větší smysl

označit „nové“ ryby číslem, než abychom používali kdejaký

obchodní název. Mezitím už spousta druhů známých pod

C-číslem byla vědecky popsána. Takové číslo se pak vyřadí

a není znovu použito. Písmeno C neoznačuje rod Cory-

doras, jak akvaristé někdy předpokládají, protože stej-

nou řadou kódů se označují také zástupci rodů Aspidoras

a Scleromystax; C totiž platí pro celou čeleď pancéřnatých

a kožnatých sumců Callichthyidae.

Britský akvarista a znalec sumců Ian Fuller na svých

velmi informativních stránkách Corydorasworld.com vyvi-

nul alternativní vlastní systém pro číslování pancéřníčků.

„CW“ v tomto případě označuje iniciály názvu webu.
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Xiphophorus –Xiphophorus – severní platy severní platy
Markéta Rejlková

Kdybyste byli rybou, asi byste chtěli žít v čisté vodě, třeba
v prameni s porostem vodních rostlin a pěkným okolím.
Takhle to chtěly i severní platy – a přesto se ocitly na špat-
ném místě. Semiaridní klima, překotný růst měst, znečištění,
odčerpávání vody… pokud tohle přežijete a pořád ještě nějaká
voda zbyla, musíte se vypořádat s přítomností nepůvodních
druhů. A umíte si jistě představit, jaké jsou vaše vyhlídky,
když robustní, žravý a přizpůsobivý druh, jako je jižní příbuz-
ný Xiphophorus variatus, konkuruje vám, nenápadné rybce.

Historie severních plat je smutná a spletitá. Tyto ryby
z rodu Xiphophorus žijí (nebo žily) na severovýchodě Mexika
ve státech Coahuila a Nuevo León, daleko od svých nejbliž-
ších příbuzných. Jde o tři vědecky popsané druhy a několik
dalších populací, které však často zanikly dříve, než mohly být
prozkoumány.

Ohnisko leží v metropolitní oblasti Monterrey, kterou
obývají více než 4 miliony lidí. V tomto regionu byly doma
Xiphophorus couchianus, vyhubený v přírodě od 60. let
20. století, a některé z nepopsaných populací. Růst městské
zástavby pohltil všechny řeky a prameny a celá oblast je
extrémně znečištěná, navíc je tu výrazná přítomnost nepů-
vodních druhů ryb. I když je stále možné, že se v lesních
potocích v přilehlých horách nebo v pramenech na souk-
romých pozemcích vyskytují populace plat nepostižených
hybridizací, je to velmi nepravděpodobné. Místa, jako je Ojo
de Agua de Apodaca, se během desetiletí proměnila a je těžké
si představit, že by bylo možné populaci odsud původně
pocházející jednoho dne reintrodukovat zpět. Ale přežila
v akváriích – aspoň, že tak.

Biotopy dvou dalších druhů vypadají na první pohled
mnohem lépe. Xiphophorus gordoni žije v chráněné oblasti
Cuatro Ciénegas. Krajina je tady úchvatná a platy stále
početné, ale vyskytují se na velmi malé a izolované lokalitě.
V dalších lagunách a řekách v Cuatro Ciénegas už se šíří
invazní druhy (včetně perlovek) a postupují tímto unikátním
údolím. Když vezmeme do úvahy nároky na vodu ze strany
obcí a farem a pouštní charakter Cuatro Ciénegas, Xipho-

phorus gordoni je velmi zranitelným druhem.
Xiphophorus meyeri je nejsevernějším zástupcem rodu.

Původně se vyskytoval v jezírku (přeměněném na bazén v mě-
stském parku) a v nedalekém pramenu, ale jeho stopy se vy-
tratily, a pokud se na obě místa pojedete podívat, nenajdete
ani jedinou platu. Pramen je ve skutečnosti využíván jako
zdroj vody pro město a okolní farmy a v některých letech
úplně vysychá. Děsivé, nemyslíte?

S výjimkou X. gordoni (a možná i tzv. populace "Regio",
jejíž identita a stav jsou zatím nejasné) jsou všechny severní
platy s největší pravděpodobností v přírodě již vyhubené.
Chovají se v akváriích, ale jen vzácně a v malých počtech, což
je velmi nebezpečná situace.

Kvůli téhle alarmující situaci – a že je opravdu hrozivá,
jsme si ověřili s Liborem Balnarem letos v únoru v Mexiku na
vlastní oči a vzápětí také při zjišťování, kolik kterých sever-
ních plat vlastně akvaristé ve světě chovají – vznikl projekt
s názvem „Xiphophorus – Northern Platyfish“. Je hosto-
ván a řídí se principy záchranných projektů Rakouského sva-
zu pro vivaristiku a ekologii (ÖVVÖ), na jehož stránkách také
najdou případní zájemci z celého světa všechny klíčové i for-
mální informace v angličtině a němčině [1]. Protože pro ten-
to náš projekt je obzvlášť důležitým jazykem i španělština
(vzhledem k původu plat v Mexiku) a čeština (kvůli nám :-)),
některé informace obecnějšího rázu budou v těchto jazycích
zveřejňovány i na zvláštní stránce [2].

Projekt je však mezinárodní a chceme ho více rozšiřovat.
Zatím máme členy z České republiky, Rakouska, Německa,
USA, teď nově i z Nizozemí. Za prvních téměř pět měsíců
už došlo k několika přesunům ryb k novým zájemcům, máme
i čekatele z dalších zemí. Problém je, že nemáme ryby. Platy,
které byly ještě před několika lety tu a tam chovány a nabí-
zeny, teď nikde nejsou. Xiphophorus gordoni? Apodaca? Kde
je jim konec? V případě Apodaky je to velmi kritická situace,
protože tento druh v přírodě opravdu nežije. I proto je důle-
žité se o odchovy dělit a mít blízko nějakého akvaristického
parťáka, který může pomoci překlenout problematické ob-
dobí, doplnit úbytky, poradit... a i proto vítáme zájem dalších
českých akvaristů.

Cílem projektu je posílit populace chované v akváriích
a zajistit, že jejich velikost a genetická diverzita budou co
nejvyšší, aby měl druh šanci na přežití. Každý, kdo se chce
zapojit do naší sítě a chovat jeden nebo více druhů severních
plat, je vítaný.

Chov těchto ohrožených rybek není obtížný, ale také nejde
o rybu, která se hodí do každého akvária a je nenáročná. Není!
Udržet dlouhodobě prosperující mikropopulaci vyžaduje péči.
Všechny severní platy mají víceméně stejné požadavky:
• akvárium s objemem 60 l a více (větší je lepší, abychom

mohli mít větší skupinu)
• normální pokojová teplota (např. 20 °C v zimě, 28 °C

v létě… optimum 23–26 °C) s výjimkou X. gordoni,
který pochází z vod s celoročně stálou teplotou okolo
30 °C, a proto by neměl být chován v příliš chladné vodě

• ideální je chov v jednodruhové nádrži, příp. s rybami,

které je nebudou obtěžovat (např. nedravé ryby obývající
dno)

• nemají speciální potravní nároky: žerou živou i mraže-

nou potravu, vločky apod.
• potřebují čistou vodu, takže časté výměny vody (1/3

týdně) jsou nezbytné pro zajištění dlouhodobé kondice
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V projektu jsou zahrnuty následující druhy/populace:

Xiphophorus couchianus "La Huasteca"

Původ: oblast Monterrey (několik lokalit), Nuevo León, 

Mexiko

Status IUCN: kriticky ohrožený (1996, vyžaduje aktualizaci)

Skutečný status: vyhubený v přírodě od 60. let 20. století

Xiphophorus gordoni "Laguna Santa Tecla"

Původ: Laguna Santa Tecla, údolí Cuatro Ciénegas, 

Coahuila, Mexiko

Status IUCN: ohrožený (1996, vyžaduje aktualizaci)

Skutečný status: stále početný na velmi malém území 

zasaženém lidskými aktivitami

Xiphophorus meyeri "Muzquiz" – Spotted (skvrnitý)

Původ: La Cascada / El Socavón, Melchor Múzquiz, 

Coahuila, Mexiko

Status IUCN: ohrožený (1996, vyžaduje aktualizaci)

Skutečný status: vyhubený v přírodě od ?                        

(2018 – nezaznamenán na žádné z obou známých lokalit)

Xiphophorus meyeri "Muzquiz" – Wild Type 

(divoký, bez skvrn)

- viz předchozí (odlišná forma; skvrny potlačuje recesivní 

alela)

Xiphophorus sp. "Apodaca"

Původ: Ojo de Agua de Apodaca, oblast Monterrey, Nuevo 

León, Mexiko

Status IUCN: n/a

Skutečný status: vyhubený v přírodě od 90. let 20. století

Poznámka: někdy považován za formu X. couchianus, 

ačkoliv se odlišuje

Xiphophorus sp. "Regio"

Původ: Río Santa Ana, oblast Monterrey, Nuevo León, 

Mexiko

Status IUCN: n/a

Skutečný status: ohrožený degradací prostředí a hybridi-

zací s X. variatus (možná už existují jen kříženci?)

Poznámka: taxonomický status této populace je nejasný; 

odlišná forma nepodobná jakékoliv jiné severní platě, známá 

od roku 2008 také jako „plata Santa Ana“ nebo „tunelová 

plata“

O jednotlivých severních platách si můžete přečíst v člán-

ku, který jsme napsali s Liborem Balnarem a vyšel v Akváriu

č. 38, případně v tomto a postupně i v dalších číslech, kde

chceme přinášet aktuální informace nejen z Mexika.

Kontakt pro zájemce o více informací najdete na webu [1].

[1] http://oevvoe.org/xiphophorus-northern-platyfish

[2] http://xiphophorus.info

Cuatro Ciénegas, domov Xiphophorus gordoni.

Xiphophorus gordoni.

Xiphophorus sp. "Apodaca". (Foto: Libor Balnar)

La Cascada, Múzquiz, (bývalý) domov Xiphophorus meyeri.
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Po stopách severních plat (1):Po stopách severních plat (1):

XiphophorusXiphophorus  meyerimeyeri
Múzquiz, Coahuila, MexikoMúzquiz, Coahuila, Mexiko
Markéta Rejlková

MEXIKO 2018 – Tento článek přináší materiály a poznatky z cesty, kterou jsme uskutečnili  s Liborem Balnarem

v únoru 2018. Navzdory chmurným zvěstem jsme se vydali na sever hledat ryby (a vodu); navzdory zimě jsme se do vody

zas a znovu ponořili; navzdory tilápiím, únavě, žízni a rozbitým cestám jsme dostali, co jsme chtěli. A to vrchovatě.

Předchozí zkušenosti z cest do Mexika jsme využili k tomu, že tato naše výprava byla pro nás osobně maximálně přínosná

a jednoduše skvělá. Samozřejmě, že se cesta neobešla bez zklamání a mexická realita nás někdy tvrdě dohnala. I to ale patří

k dokonalému zážitku. Jinak bychom si mohli myslet, že ryby nám do akvárií připlují samy, fotografie naskáčou do počítače

a zážitky a poznatky do srdce a hlavy, … a to kdykoliv si znovu usmyslíme.

Naše putování po stopách severních plat zahájíme kličkou

do minulosti, konkrétně do 38. čísla Akvária. V něm vyšel

poměrně rozsáhlý článek o této skupině živorodek. Pokud

jste ho nečetli a nebo si jeho obsah už moc nepamatujete,

doporučuju se k němu teď vrátit, abyste získali celkový obraz

o rozšíření a situaci severních plat. Vesměs jde o ryby ohro-

žené nebo v přírodě vyhubené. Rozhodli jsme se, že se na

místa jejich (dřívějšího) výskytu podíváme a aktuální stav

si ověříme na vlastní oči. Nebylo to zrovna veselé putování.

Začneme návštěvou úplně nejsevernější lokality s výsky-

tem xif. Město Santa Rosa de Melchor Múzquiz (zkráceně

často jen Melchor Múzquiz či rovnou Múzquiz) má asi deset

tisíc obyvatel, leží sotva 150 km od texaských hranic a je

centrem regionu se zajímavou historií. Žijí tu indiáni kmene

Kikapú i potomci černošských otroků – obě skupiny se sem

uchýlily před útlakem ve Spojených státech a dostaly svou

vlastní půdu a právo zůstat. Moderní historii pak dominuje

těžba uhlí. Okolní krajina je tím poznamenaná a… no, my

Ostraváci jsme se cítili jako doma ;-). Navzdory těžbě jsou tu

totiž i hezká místa, hory, řeky. Ovšem taky nedostatek vody.

Klima je téměř pouštní, vždyť hraniční řekou je Río Grande

a jen kousek severně odsud leží americký národní park Big

Bend se svými známými skalnatými kaňony. Všudypřítomná

je prašná půda, opuncie a trnité křoví, vyschlá říční koryta,

dobytek na chudých pastvinách. Ale také město plné lidí,

kteří chtějí jíst a pít, pracovat, bavit se. Třeba na koupališti,

Mexičané milují pikniky a koupání.

Koupaliště La Cascada v okrajové části města je typovou

lokalitou Xiphophorus meyeri. Mimo něj se platy ještě kdysi

vyskytovaly v místě, odkud je sem voda přiváděna, v prameni

vzdáleném několik málo kilometrů. Tam se samozřejmě také

podíváme, vzhledem k vyschnutí pramene ale zdejší populace

prý před nějakými třiceti lety zmizela, tak to bereme jako

„plán B“. Podobné zvěsti se ovšem poslední dobou proslýchají

i o platách na koupališti. To by ovšem znamenalo, že Xipho-

phorus meyeri už v přírodě nežije. Moc jsem tomu nevěřila!

Stojí to vůbec za to, cestovat stovky kilometrů mimo

naše oblíbená a rybami oplývající místa, abychom na vlastní

oči viděli, že Múzquiz padl? Ale ano. A je to právě Múzquiz

a jeho okolí, ke kterému se ve vzpomínkách často vracím

a přemýšlím o tom, co jsme tam viděli. Platy to nebyly, to už

teď rovnou prozradím. To místo ale naplno symbolizuje pro-

kletí i naději severních plat. Voda je čistá, zarostlý potůček

zurčí a v koupališti plave plno ryb v dobré kondici. Je únor,

tedy období, kdy mnoho neprší, zároveň ale nepanují úmorná

vedra (až 45 °C!) vysušující okolní pole a pastviny a zanechá-

vající poslední kaluže vody v korytech řek. A přesto je i teď

vody málo a mnohá koryta vyschlá. Nechceme si ani předsta-

vit, jak to tu vypadá v létě. My, lidé, jsme ty ryby vysušili.

Kdo chováte Xiphophorus meyeri – opatrujte je jako oko

v hlavě. Teď je to ryze „akvarijní ryba“ a už není odkud brát.
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Ačkoliv je Múzquiz nazýván „oázou severu“ pro svou zeleň a příhodné klima (?!), cesta k němu skrz tzv. Region Carbonifera

moc malebná není. Těžba a zpracování uhlí i další těžký průmysl zanechávají stopy, jež se nedají přehlédnout. Na snímku

je průmyslové město Monclova s největší produkcí oceli v celé Latinské Americe.

Rozhlížení v Múzquizu začneme hned na zahradě našeho

hotelu. Ten jsme nezvolili náhodně, leží totiž jen kousek od

koupaliště a skrz jeho zahradu by měl protékat potůček, který

odvádí vodu z koupaliště dále – ta se vzápětí ztrácí někde pod

městem, takže „lokalita X. meyeri“ končí možná přímo u na-

šeho hotelu. Mimochodem, jmenuje se „El Sabino Gordo“.

To kvůli mohutnému stromu (gordo = tlusťoch), který nelze

minout, roste totiž uprostřed silnice před vjezdem do hotelu.

Další jsou potom v zahradě kolem potoka, stejné stromy

najdeme i na koupališti a na mnoha dalších místech kolem

vody po celém Mexiku. Pro některé řeky zejména na severu

Mexika vytvářejí tyto stromy typické kulisy a jejich přítom-

nost se odráží i v názvech – Río Sabinas je „řeka tisovců“.

Španělsky sabino nebo v jazyce nahuatl āhuēhuētl (vodní

stařec) je tisovec Montezumův (Taxodium mucronatum).

Jde o opadavý jehličnan – i takhle zanechává stopy v našich

vzpomínkách a fotografiích, některé podvodní scenérie totiž

nápadně zdobí jeho růžové jehličí. Dorůstá výšky asi 40 m

a dožívá se úctyhodného věku mnoha stovek let! Proto mu

také věnuju tak obsáhlou zmínku, jde o národní strom Me-

xika a spousta takových mohutných staříků (nebo starých

tlusťochů) zdobí různé kouty země a váží se k nim zajímavé

historky. Nejstarší strom ve státě Oaxaca roste už 1500 let

(některé zdroje uvádějí i několikanásobek) a má obvod kmene

přes 40 m! Je tak nejsilnějším stromem na světě. Vidět ho

je zážitek, ale i mnohem menší sabinos mají své kouzlo.

První lokalitou tedy budiž potok – nebo spíše regulovaná

strouha – tekoucí přes pozemek hotelu. Koupaliště je odsud

vzdálené asi kilometr proti proudu. Je 12. února 2018, v devět

hodin ráno má vzduch teplotu 9,9 °C a voda 20,6 °C. Měříme

pH 8,18 a vodivost 545 μS/cm. Voda je čistá, proudící, jsou

v ní vidět ryby.

Mladé tisovce lemující potok, který odvádí vodu z nedale-

kého koupaliště. Zimní nálada snímku odpovídá realitě,

teplota vzduchu byla pouhých 9,9 °C, už ale začíná pomalu

jaro. Všude je měkký koberec ze spadaného jehličí.
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První lapená rybka. Na první pohled docela obyčejná gambusie, je to samec Gambusia speciosa.

Samička je větší a už ukazuje náznak oranžové barvy. Černé fleky mohou mást (mě zmátly a při zahlédnutí flekatých ryb

jsem už nadšeně očekávala Xiphophorus meyeri) – to není přirozené zbarvení, ale stopy po motolicích.

Mladá cichlida. Zatím není poznat, o jaký druh jde, ale po návštěvě koupalište budeme mít jasno. Zkusíte si teď tipnout?
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Na krátké seznámení s místní ichtyofaunou nám to sta-

čilo, ostatně víc ryb ani v malé strouze neplavalo. Zaskočeni

zimou jsme se o něco lépe vyzbrojili do terénu a odjeli hledat

ono známé koupaliště. Nebylo to těžké, rekreační parčík měl

nápadnou bránu a velké (prázdné) parkoviště. Začátek února,

koupací sezóna je zatím daleko, dostatečně teple oděni tu jen

dva řemeslníci opravují zídky. Občas parkem projde někdo

jiný, na opačné straně je zřejmě škola. Je tu klid a dvou

vysokých bílých cizinců si nikdo nevšímá. Ani my si nevší-

máme okolí, pobíháme kolem vody, fotíme všechny ty pří-

vodní roury, snažíme se zmapovat situaci a zahlédnout ryby. 

Přiznám se, že tady váhám docela dlouho. Ale nakonec se

vracím k autu pro šnorchlovací výbavu. Libor mě nedůvěřivě

sleduje, ale pokrčí rameny, zná mě a vyhrožovat tím, že mi

bude zima, nemá stejně smysl. Šnorchlování vždycky zdržuje,

protože ve vodě mi čas vůbec neutíká a dívám se a dívám...

a zapomínám na okolí. K tomu výměna objektivů, převlékání,

to všechno zabere čas. Ale přijela jsem pro fotky, takže i když

už začínám chápat, že platy tady asi nenajdu, do vody chci jít.

Je to i nejlepší způsob, jak zjistit, jestli tady platy ještě jsou –

pod vodou mohu propátrat celou lokalitu centimetr po centi-

metru. A přesně to taky udělám.

Druhou lokalitou je tedy už samotné koupaliště La Cas-

cada v Múzquizu. 12. února 2018 ve 12:30 je teplota vzduchu

20 °C a teplota vody mezi 16,5 a 22 °C – míchají se tu různé

zdroje, voda je přiváděna do několika míst nahoře nad nádr-

žemi i zboku, teplota je proto proměnlivá. pH 7,35 a vodivost

565 μS/cm. Voda je čistá se středně silným proudem, vodní

rostliny tu prakticky nejsou (jen řasy – nikoliv zelené), na dně

je kamení, kal, sem tam nějaký odpadek... 

Haló, platičky, ukažte se! (Foto: Libor Balnar)

Hledání z pozice suchozemce se neosvědčilo a nezbývá, než

se ponořit. Strom je samozřejmě sabino. (Foto: Libor Balnar)

Vidíte nějaké ryby? Ne? Tak šup pod vodu, vždyť jich je tu (i na tomto snímku) opravdu plno!
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Kančík Herichthys cyanoguttatus je jedinou cichlidou, jejíž přirozený areál rozšíření zasahuje do Spojených států.

Najdeme ji ale i na mexické straně povodí Río Grande. Vyhovuje jí spíše pomalu tekoucí voda.

Tady na kamenitém dně byla shora dobře maskovaná, při pohledu pod hladinu ale najednou byly cichlidy všude kolem.
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Chcete-li najít gambusie, dívejte se těsně pod hladinu – a ještě lépe, pokud jsou tam kořeny vegetace, kde se rády zdržují.

Všudypřítomné plasty jsou mimo sezónu „zapracované“ a celkem nenápadné. Nad nimi je s největší pravděpodobností nám

už známá Gambusia speciosa – jediný druh gambusie, který kdy byl v Múzquizu odchycen. Někteří starší jedinci sice měli na

sobě oranžovou barvu a také nápadný podélný proužek, ale přesto se podle všeho jednalo stále o jeden a ten samý druh.
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Tetra Astyanax mexicanus nesmí v Mexiku chybět. Tady ale nebyla nijak početná, zato šlo o plně vzrostlé ryby. Tyto tetry

vyhledávají spíš rychle proudící vodu, ostatně i zde na snímku jsou v místě, kudy přitéká voda z vyššího „bazénu“.

V celém koupališti jsem zástupce kaprovitých mohla spočítat na prstech jedné ruky. Byly to ojedinělé samice jelečků

(uprostřed snímku), které sem zavítaly plné jiker, ale partnery ani vhodné místo ke tření tu nenašly.
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Ehm... budeme tu ještě dlouho?

Ještě chvíli ano, i když jsme už viděli všechny druhy ryb. Po Xiphophorus meyeri bohužel ani stopa. Neuškodí

 ale rozhlédnout se kolem a posbírat co nejvíce dojmů. Ryby jsou ve výborném stavu a neuvěřitelné hustotě.
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Zděné okraje „bazénů“, propustě, žebříky, schody... to všechno se při ponoření pod hladinu promění v kulisy plnohod-

notného podvodního života. Ryby rejdí a co je okolo je nezajímá. Kvůli takovým pohledům miluju šnorchlování.

I tohle je pro mě nádherný pohled. Rybky, které by v akváriu mohly působit šedivě a fádně, tady ve svém přirozeném

prostředí představují jemnou a navýsost živou okrasu.
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Shora to neuvidíte – při pozorném pátrání si samozřejmě všimnete, že u vpusti se něco malého hýbe. Ale teprve při pohledu

pod hladinu můžete s úžasem pozorovat rybí hemžení v proudu. (Vložené foto: Libor Balnar)

Další z mnoha proměn zdejších gambusií.
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Idylka v zimním Múzquizu. V létě se sem jezdí koupat ze širokého okolí, dovedete si to představit?

Poslední podvodní záběr a důkaz skvělého maskování (a početnosti!) kančíků.
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Dobrá, pod vodou už jsem koupaliště představila dost,

možná je načase se podívat i okem běžného suchozemce a ta-

ké objasnit, čím je tohle místo tak unikátní. Výskytem platy

Xiphophorus meyeri, to jsme si už řekli. Druh byl popsán

přesně z tohoto místa, ze dvou propojených nádrží sloužících

jako koupaliště. To bylo teprve v roce 1988, podle Schartla

a Schrödera byly parametry vody 25 °C, 19 °dGH a pH 7,5.

Platy se zdržovaly u břehů v porostech rostlin. Dnes tady ale

žádné břehové porosty nejsou, bazény prošly rekonstrukcí.

Z dalších ryb uvádějí autoři popisu ještě Poecilia mexicana,

Gambusia sp., Cichlasoma sp. a sumce. Sumce jsme neviděli,

Poecilia mexicana rovněž ne, ani nikde v širokém okolí – zato

tu žijí a velmi pravděpodobně přinejmenším v okolí vždy

žily tetry Astyanax mexicanus. Možná jde o omyl při přepisu

a možná vznikl někdy později, musím dále pátrat.

K pátrání je toho ještě mnohem více. Jak může nějaký

druh ryby žít jen na koupališti, když se jeho nejbližší příbuzní

vyskytují stovky kilomterů odsud? Nepodařilo se mi zjistit,

kdy vlastně koupaliště vzniklo a kdy sem byla voda přivedena

potrubím – o Kaskádě (Cascada) mluví pamětníci už z pade-

sátých let. Jak jsem se zmínila dříve, Mexičané milují pikniky

a výlety s rodinou nebo přáteli. Pokud vzpomínají starší lidé

z Múzquizu na své mládí, vždycky si vzpomenou na Kaskádu

Dvě spodní nádrže jsou propojené a právě tady

 se údajně platy kdysi vyskytovaly.

Nahoře je třetí nádrž, mělká, s vybetonovaným dnem,

 kam ústí „kaskáda“. Sem ale teď voda nepřitéká.

– už tenkrát tam byl park a/nebo oblíbené rekreační místo,

byť to bylo kousek za městem, nikoliv v zástavbě jako dnes.

Také velmi často zmiňují, že chodili na výlety k Socavónu a do

jeskyní v horách. Ty nejsou daleko, krajina se začíná zvedat

už nějaké 4 kilometry za městem. Dnes je oblast špatně pří-

stupná, jsou tam těžební závody a na pozemky se nesmí a do

jeskyní jakbysmet (ani dříve nebyly skutečně zpřístupněny,

prostě jsou tam početné a rozsáhlé „díry v zemi“). Mimocho-

dem, tento jeskynní systém obývá endemický slepý sumec

Prietella phreatophila – takže Múzquiz je i z rybího hlediska

zajímavý, ne že ne!

Než se podíváme k Socavónu – legendárnímu prameni,

odkud je přiváděna voda do města a také na koupaliště –

porozhlédneme se v parku a zkusíme zmapovat, kudy voda

přitéká. To je totiž klíč k problému – pramen několikrát

vyschnul. V důsledku toho bylo téměř bez vody (resp. bez pří-

toku čerstvé, jen se stagnující vysychající vodou) i koupaliště.

Tohle se stalo několikrát v uplynulých třiceti letech, tedy za

dobu, kdy o platách víme. Jak to tady fungovalo předtím,

to se lze jen dohadovat. Jisté je, že vody je v Múzquizu málo

a jejím zdrojem je právě pramen Socavón. Neexistuje ale

nějaké jiné místo mezi ním a koupalištěm, kde platy ještě

přežívají? Nikdy však takové místo nebylo nalezeno...

Všechny ty roury a betonová koryta v areálu vedou z tohoto

místa nad kaskádou. Voda má tedy jeden zdroj.

Kanál, kterým se přivádí voda z hor v pozadí. Jen jeho

spodní část je ale otevřená, většina trasy je podzemní.
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Kousek dál nad koupalištěm jsme našli takřka „volně v krajině“ vodu, což je zde – jak jste už asi pochopili – vzácnost.

V těchto místech by měl procházet i kanál ze Socavónu ke Kaskádě. Pravděpodobně jde o nějaký průsak, podle mapy

ale trvalejší. Pokud by zde voda byla stále, pak je dost možné, že i tady se kdysi Xiphophorus meyeri vyskytoval – ovšem

 to ještě předtím, než byl objeven a popsán, žádný oficiální záznam odsud uváděn není.

Žádnou rybu jsme nezahlédli, zato tu bylo plno plžů. Jsou vám povědomí? Ano, je to (zde samozřejmě nepůvodní)

 věžovka Melanoides tuberculata. Našli jsme je i na koupališti, kde jich ale bylo méně.
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El Socavón. Tiché místo, kde se rodí voda. Byla snad tady ta úplně původní lokalita plat Xiphophorus meyeri,

 odkud se s přiváděnou vodou dostaly až ke Kaskádě? A nebo tato místa spojoval potok obývaný platami?

El Socavón je na úpatí hor. Tento pramen byl ale někdy na

konci osmdesátých let minulého století vyschlý a potok, který

od něj vedl vodu, byl převeden do podzemí. Těžko se dohle-

dávají přesné údaje, ale pramen prý byl kdysi objeven při

těžebních pracích a bylo to pro město požehnání, protože

je velmi vydatný. Jeho následné využití ale vzrůstalo spolu

s rozmachem města i okolních farem. I ty jsou na této vodě

závislé. Kdysi se k Socavónu chodilo koupat, potom byl ale

pozemek obehnán plotem a pramen obestavěn budovou,

v jejímž nitru se skrývá ohromná zásobní nádrž. Našla jsem

novinové články jen pár let staré, které popisují, jak tato

nádrž zela dlouhé týdny prázdnotou a starosta se sem přišel

podívat, když po třech měsících konečně zapršelo. Byla to pro

město úleva vědět, že do Socavónu se znovu vrátila voda!

Pro nás je to nepředstavitelné, pro sever Mexika každoroční

realita, obávat se sucha. 

Tohle místo je těsně pod pramenem. Voda poprvé mizí pod

zem, ale vzápětí se dostává na povrch. Terén je zde značně

„propadací“ a podzemní úseky různě dlouhé.

Teď, když jsme se sem přišli podívat, byl potok vytékající

z obestavěného pramene velmi vydatný. Voda čistá, prokys-

ličená, v ní vodní rostliny a také tetry Astyanax mexicanus.

Jiné ryby jsme nenašli. Dále po proudu se tok místy ztrácí

v propadlinách pod zem, později se vynořuje, a měl by pokra-

čovat v několika větvích jednak k městu (tam ale nic neteče)

a také o kus dále až do řeky Sabinas. Viděli jsme ale všechny

přítoky, které se na tomto úseku zhruba 20 km od Múzquizu

podél hor vlévají do Sabinas – resp. měly by se vlévat. Vody

v nich bylo málo, většinou šlo jen o zahnívající kaluže na dně

suchých koryt, někdy ani to ne. Plata Xiphophorus meyeri

nikdy až v řece Sabinas nebyla nalezena a určitě by nepřežila

v takových podmínkách, je to druh z čisté proudící vody.

Tetry, které jsou v nejhořejší částí toku, jsou (dočasně?) od-

říznuté od spojení s řekou. Voda se v žíznivé krajině ztrácí,

mizí v podzemí a na pozemcích okolních farem.

Voda je křišťálově čistá, vypadá „tvrdě“ – ten dojem

 se těžko popisuje, ale zabarvení je lehce šedomodré,

 jak to u tvrdých vod bývá.
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Několik stovek metrů pod pramenem je opuštěné rekreační místo s altánkem. Potok tady na malou chvíli opouští špatně

prostupný pichlavý les. Je tu hlubší voda, kde se zdržují hejna teter. Kdyby tu ještě žily platy, byla by to „lokalita jak malina“.

Porosty zakucelky (Ludwigia sp.). Tady v Mexiku se můžeme setkat s oběma nejznámějšími zástupci rodu,

 tedy L. repens a L. palustris. Podle místa výskytu i charakteru růstu bych tipovala spíš na L. repens, ale jistá si nejsem.
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Místo, kde voda opouští budovu, je oplocené a díky tomu i zarostlé (hned za plotem chodí krávy, samozřejmě i do vody).

Zakucelka vytváří na hladině kompaktní plovoucí koberec listů.

Ponořená část je ale bez listů, zato hustě obrostlá kořeny. Tady by se platám určitě líbilo, ale jsou tu jen tetry.
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Na závěr se znovu chci vrátit na koupaliště a zamyslet se,

jestli by bylo možné tady někdy Xiphophorus meyeri zase

vidět. S Liborem jsme se k té myšlence opakovaně vraceli,

protože Múzquiz je ze všech lokalit severních plat ve zdaleka

nejlepším stavu. Až na tu „drobnost“, že voda je vzácná, a to

do té míry, že může kdykoliv přijít období, kdy pramen

nebude dávat nic. Otázka je, jestli je tento problém trvalý

a bude se prohlubovat např. v důsledku klimatických změn.

Nebo by se to dalo nějak zastavit, spotřebu vody regulovat?

Nevím, zkusím to zjistit, ale komunikace s Mexičany je mírně

řečeno pomalá a obtížná. Navíc nejde zavírat oči před faktem,

že vodu potřebují v Múzquizu k pití a k životu, problém jaké-

si malé rybky je druhořadý. Vzhledem k tomu, že koupaliště

je zcela závislé na přísunu vody z pramene, mohl by se

Socavón jevit jako vhodnější lokalita pro reintrodukci. Pokud

někde bude voda, bude to spíše Socavón – ale bude jí tolik,

aby vůbec mohla volně odtékat? Nepojme ji jen potrubí?

Koupaliště má jednu obrovskou výhodu. Platy by tady

krátkodobé zastavení přísunu vody snad mohly přežít, muse-

lo se jim to už v minulosti povést. Možná, že by byly závislé na

pomoci lidí. A proč ne? Na zdi u vstupu do parku jsou dvě

cedule připomínající zcela nedávné rekonstrukce. Každý sta-

rosta si tu rád zvěčnil své jméno. Proč by jeden nemohl místo

nových zdí a laviček vybudovat nádrž pro chov plat? Proč by

tady v parku nemohla být aspoň tabule – nebo hned socha

platy, dovolím si zasnít se – upozorňující na to, že tu žijí

ryby? Těsně vedle areálu vzniklo nedávno paleontologické

muzeum. V parku by klidně mohl být pavilon, upozorňující

na Xiphophorus meyeri a rovnou i na další severní platy.

Samozřejmě s cedulí zvěčňující jméno starosty, který se na

stavbě podílel. Vždyť obyvatelé Múzquizu na koupališti mají

(pardon, měli!) unikátní a docela pěknou rybku, o které by

mohli vědět a mít ji rádi.

Ta cesta je ovšem hodně daleká...
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Xiphophorus meyeri je v Červeném seznamu IUCN klasifikován jako ohrožený druh. 

To je ovšem stav z roku 1996. Snad ještě do konce tohoto roku by mělo být zpracováno nové

hodnocení – budu velmi překvapená, pokud bude z nejrůznějších důvodů 

(musí se čekat desítky let od posledního nálezu?) kategorie jiná než

vyhynulý v přírodě.

Když jsem si tuhle flekatou platičku poprvé před osmi lety pořizovala, ani mě nenapadlo, že se někdy

pojedu podívat na její původní domov. Netušila jsem, že je to rybka s takovým příběhem

 a velmi pravděpodobně už přežívající jen díky akvaristům.

Můžeme být součástí toho příběhu a zasadit se o to, aby pokračoval.
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Znovuobjevení safíru z ostrova Bangka:Znovuobjevení safíru z ostrova Bangka:

ParosphromenusParosphromenus  deissnerideissneri
Wentian Shi

Se speciálním poděkováním Parosphromenus-Projektu

a Peteru Finkemu; Teamu Borneo a mým parťákům Ji

Yuhan a Dai Jianhui

Bangka je velmi malý ostrov, který leží mezi Sumatrou

a Borneem a má stejnou rozlohu jako Středočeský kraj.

Ale je rájem labyrintek. Bangka je domovem dvou druhů

rájovčíků a pěti druhů rodu Betta. Parosphromenus deiss-

neri je zářivým klenotem fauny na Bangce. Po 150 let je

legendou a vlajkovou lodí svého rodu. Krom něj má ostrov

ještě druhého zástupce tohoto rodu, bintan. Tři z druhů

bet jsou endemické: burdigala, chloropharynx a schalleri;

první dva jsou ohroženými druhy na seznamu IUCN.

Přes svou velkou biodiversitu Bangka coby izolovaný malý

ostrov nikdy neexportovala své ryby komerčně jako Kaliman-

tan nebo Sumatra, a to kvůli obtížím při transportu. Druhy

jako deissneri byly na Západ v posledních dvaceti letech

od doby, kdy byl znovu popsán Kottelatem (mezi svým

prvním popisem v roce 1859 a novým popisem v roce 1998

zůstával stav druhu neznámý), importovány jen soukromě,

znalci jako panem Linkem nebo panem Brownem. O stavu

lokalit bylo od prvního popisu také jen málo zpráv, vzhledem

k obtížím při cestování.

V roce 2012 provedli na ostrově Bangka průzkum pan

Zhou z Číny, Jungle Michael z Malajsie a Team Borneo z Ja-

ponska. Prozkoumali všechny známé lokality a našli všech
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sedm známých druhů labyrintek. Nadšen jejich zprávou jsem

se sám rozhodl chovat deissneri v roce 2015. Ale skutečnost

byla v té době frustrující. Tento druh nebylo možno nikde

v Evropě najít. Parosphromenus-Projekt mě informoval, že

všechny známé populace deissneri na Západě byly ztraceny

(později se ukázalo, že v té době byl tento druh v zajetí ztra-

cen celosvětově); a že ani od roku 2009 nedošlo k návštěvě

lokalit na ostrově (východní expedice z roku 2012 nebyla

tehdy na Západě známa). S velkými obavami a nejistotou sem

se pustil do své první návštěvy Bangky v roce 2016.

2016

Do Pangkal Pinang jsem dorazil společně se svými par-

ťáky Jim Yuhanem a Daiem Jianhuim (Team N.J.B.) v srpnu

2016. Abychom našli P. deissneri, plánovali jsme prozkou-

mat všechny známé lokality (které mi laskavě nabídl pan

Linke), zejména typové lokality. Ale skutečná situace biotopu

byla mnohem horší, než jsme čekali. Močály a malé říčky

byly silně znečištěny nebo zničeny těžbou cínu a plantážemi

olejových palem (Obr. 1). S naším průzkumem jsme začali

od tradiční oblasti rozšíření deissneri v centrální části Bang-

ky, kde pan Kottelat a pan Linke chytili tyto ryby v roce 1998

a 2008. Vodní systém v této oblasti byl již zničen velkou

plantáží olejových palem. Známé lokality byly pryč. Močál

byl zcela vysušený. Malá říčka byla znečištěna farmou. Hleda-

li jsme tři dny, ale nemohli jsme najít správnou vodu pro

rájovčíky. To, co jsme měli, byl jen ten nejrobustnější druh

bojovnic, B. edithae (Obr. 2), který dokáže přežít téměř v ja-

kýchkoli podmínkách. Pak jsme se vydali na jih k lokalitě

nového holotypu P. deissneri, kde ryby stále žily do roku

2012. Ale v roce 2015 byla řeka zcela znečištěna novou

palmovou plantáží přímo vedle ní. Přestože se voda vzpama-

tovala už v roce 2016, populace rájovčíků ne. Pátrali jsme

v okolí této lokality tři dny, ale našli jsme pouze B. edithae

a hadohlavce (Channa). 

Jelikož byly všechny známé lokality ztraceny, museli jsme

se pátrání po P. deissneri vzdát. Místo toho jsme se rozhodli

nachytat jiný důležitý endemický druh Bangky, Betta burdi-

gala. Vydali jsme se na jedinou lokalitu tohoto druhu, malý

močál s černou vodou. Naštěstí jsme zjistili, že tento močál

je stále v perfektním stavu s perfektní čistou black water

(Obr. 3). Bohužel byla bažina tak zdravá, že vodní hladina

pro odchyt malých bet z komplexu coccina byla příliš vysoká.

V roce 2012 byly odchyceny pouze tři exempláře a tentokrát

jsme neměli štěstí na své straně. Ale měli jsme chloropha-

rynx a byly jsme si jisti, že burdigala tu stále plave. 

Poslední den jsme rozhodli prozkoumat lokality B.  schal-

leri a P. bintan. Oblast výskytu těchto těchto dvou druhů byla

před lidskými aktivitami uchráněna relativně dobře. Objevili

jsme novou řeku s čistou vodou, kde žili společně B. schalleri

a P. bintan (Obr. 4 a 5). A na tomto místě jsme se setkali

s nečekaným vzácným hostem: Sundadanio gargula (Obr. 6).

Jedná se o endemické Sundadanio ostrova Bangka. Bylo to

poprvé, kdy byly vyfotogrofavány živé exempláře tohoto

druhu. 

Moje první návštěva Bangky končila s velkými obavami

o životní prostředí tohoto malého ostrova a zejména o šanci

P. deissneri na přežití.

Obr. 1. Olejové palmy podél silnice.
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Obr. 2. Divoký samec Betta edithae s jikrami v tlamce.

Obr. 3. Perfektní původní černovodní mokřad. Můj parťák Ji v modrém tričku v jeho nitru zrovna sbírá rostliny.

 Takhle dobře zachovalé černovodní biotopy jsou na Bangce nyní velmi vzácné.
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Obr. 4. Divoký samec Betta schalleri s místním krabem.

Obr. 5. Samec Parosphromenus bintan v akváriu kamaráda Daie. Rájovčíci podobní druhu bintan jsou široce rozšíření

na Sumatře. Původní forma bintan ale pochází jen z Bintanu a Bangky.
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Obr. 6. Sundadanio gargula je vzácným novým druhem tohoto rodu, žije na Bangce spolu s Parosphromenus bintan.

 Tohle je snad poprvé, kdy je můžeme vidět živé.

2017
Přestože všechy známé lokality P. deissneri byly ztraceny,

nechtěl jsem se vzdát. Zkoumal jsem proto po měsíce mapy,

abych našel potenciální lokality tohoto druhu a s pomocí pro-

fesora Finkeho jsem se spojil s týmem Borneo. O šest měsíců

později jsem v březnu 2017 dorazil na Bangku podruhé

s parťákem Jim. Vydali jsme se přímo na lokalitu nového

holotypu deissneri. Tentokrát jsme jeli okolo plantáže ole-

jových palem do oblasti proti proudu. Pak jsme šli pěšky

podél řeky lesem k malému říčnímu rameni, které ještě není

plantáží znečištěno. Chytil jsem ho hned při mém prvním

pokusu, nádherného dospělého samce s dlouhým vláknem na

ocase (Obr. 7). Takový objev! Nakonec jsem ty ryby znovu

našel. 

Voda je čirá, nikoliv černá, s pH 5,1 a vodivostí asi 6 μS/m

při teplotě vody 27,8 °C. Pobřežní oblast řeky je přibližně

0,5–1,2 m hluboká a silně pokrytá rostlinami. Ryby se skrý-

valy mezi rostlinami nebo v dírách pod dřevem (Obr. 8).

Společně s P. deissneri jsme našli také mnoho razbor, čichav-

ců čokoládových (Obr. 9), Betta edithae, Betta simorum atd.

Ale populační hustota P. deissneri na této lokalitě byla velmi

malá. Z této oblasti jsme dokázali získat ani ne deset jedinců.

Důvodem je, že se změnila kvalita vody. Podle dřívějších

zpráv žil P. deissneri v černé vodě. Voda v této řece byla také

kdysi v roce 2008 černá. Ale v roce 2017 se díky odlesňování

oblasti výše proti proudu změnila na čirou. Rájovčíci jsou

schopni se na čirou vodu adaptovat, ale nedokáží přežít

v takové hustotě populace jako ve vodě černé.

Poté jsme se rozhodli prozkoumat původní lokalitu sta-

rého holotypu tam, kde byl objeven před stoletím. Ale rozvoj

malého města a blízký důl zničily les i řeku. Na místě jejich

prvního domova už žádné rájovčíky nenajdeme.

V následujících dnech jsme v tradiční oblasti pátrali

znovu. Ale všechny mé potenciální lokality zklamaly. Pak

jsme se vydali do bažiny B. burdigala. Naneštěstí byl tento

nádherný močál během šesti měsíců částečně zničen nele-

gální těžbou dřeva (Obr. 10). To, co zůstalo, neudrží tolik

vody jako dříve. Hloubka vody klesla pouze na průměrných

30 cm. Byla to sice ideální výška hladiny pro lov B. burdigala

(Obr. 11), ale neslibuje tomuto druhu zářnou budoucnost,

jelikož tento močál je jeho jedinou lokalitou. Obrovská

kolonie Cryptocoryne bankaensis níže po proudu byla také

částečně zničena kvůli špatné kvalitě vody (Obr. 12).

Čtyři dny po mém příletu se k nám přidal Team Borneo.

Vydali jsme se na jejich tajnou lokalitu, která byla naší je-

dinou nadějí v oblasti tradičního výskytu P. deissneri, kde

v roce 2012 chytili stovky jedinců. Ale prostředí se dramaticky

změnilo. Dřívejší lesy byly nahrazeny plantážemi olejových

palem. Původní řeka s černou vodou byla nyní polovyschlým

bahnitým potokem, jehož voda vedla zavlažovacími kanály

pro olejové palmy (Obr. 13). Nic nezůstalo. Pak nás vedl ke

své lokalitě bájného východního typu P. deissneri. Řeky to-

hoto typu byly znečištěny těžbou cínu již před deseti lety. Teď

byla celá oblast vypálena pro stavbu domů. Rozhodli jsme se

pátrat v okolí mé nové lokality a našli dvě malá nová místa.
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Obr. 7. Malá říčka je stíněná rostlinami. První nová lokalita P. deissneri v roce 2017.

Obr. 8. Úplně první samec P. deissneri, který byl znovuobjeven v roce 2017.
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Obr. 9. Právě chycená samice Sphaerichthys osphromenoides nosící v tlamce jikry. Je to velmi běžný spolubydlící P. deissneri.

Obr. 10. Ilegální kácení.

Obr. 11. Když je nízký stav vody, je velice snadné chytit

Betta burdigala, další vzácný endemický druh z Bangky.

Tato drobná červená bojovnice, pojmenovaná po víně

 z Bordeux, je rubínem Bangky.
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Obr. 12. Velká kolonie Cryptocoryne bankaensis v tůni uprostřed tohoto černovodního močálu zmizela

 kvůli kácení stromů během šesti měsíců.

Obr. 13. Abychom se dostali na lokalitu P. deissneri, museli

jsme překonat kanál palmové plantáže. Je široký jako řeka

a odvádí teď všechnu vodu z tohoto místa.

Problém je, že všechny lokality jsou roztříštěné a jsou už
částečně ovlivněny aktivitami člověka v této oblasti. Ryby
zápasí s adaptací na nové prostředí. Populační hustota na
těchto lokalitách je tedy velmi nízká. 

Nakonec jsme se rozhodli vydat do srdce Bangky, které
nebylo nikdy vědecky zkoumáno, hledat nové lokality P. deis-

sneri. V této panenské zemi jsme uspěli nálezem tří dalších
lokalit deissneri, kde jsme také chytili B. simorum a B. chlo-

ropharynx (Obr. 14 a 15). Jedna z nových lokalit je černo-
vodní močál, který se skrývá v deštném pralese. Je to jediná
lokalita deissneri s původními podmínkami, kterou jsme
objevili. Ryby z takových podmínek vykazují po odchytu
nádherné tmavě modré zbarvení jako safíry (Obr. 16).

Na Bangku jsem se vrátil znovu o šest měsíců později
s mým parťákem Daiem, protože stav lokalit nám dělal
starosti. Scény, které jsme tehdy viděli, byly velmi frustrující.
Proces odlesňování na Bangce je tak rychlý, že za pouhých
šest měsíců byla jedna z nově objevených lokalit deissneri

vypálena (Obr. 17). Nelegální těžba dřeva také pokračovala
na lokalitě B. burdigala a hladina vody klesla na ne více než
10 cm. Burdigaly bojovaly v mělké blátivé vodě. Jedinou na-
dějí byl les hluboko ve vnitrozemí, kterého se místní lidé
ještě nedotkli.
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Obr. 14. Samec Betta simorum odchycený v přírodě. Jde o velký tlamovcový druh podobný B. bellica.

Obr. 15. Mladá Betta chloropharynx. Dříve se mělo za to, že je to ohrožený druh, který se vyskytuje jen na lokalitě

 B. burdigala. My jsme ale potvrdili, že žije na celé Bangce a také ve společnosti P. deissneri.
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Obr. 16. Parosphromenus deissneri z jediné černovodní lokality. Na ploutvích má svítivě modrou barvu a mezi podélnými

bočnými pruhy také červenou, která ale ve stresu mizí.

Obr. 17. Les hned vedle jedné z nově zjištěných lokalit P. deissneri byl během šesti měsíců vypálen.

 Řeka už není čistá a vhodná pro ryby.
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Také jsme kontrolovali lokalitu P. bintan. I ta byla ohro-

žená; lidé vedle budovali dům a postavili přes řeku dřevěné

stavidlo (Obr. 18). Populace P. bintan výrazně poklesla. Proto

jsme dále hledali v odlehlých oblastech okolo říčního sys-

tému. Podařilo se nám najít černovodní močál ve výborném

stavu s velice vysokou populační hustotou P. bintan. Ale jak

daleko můžeme jít příště? Ostrov má hranice. Nemůžeme na-

vždy doufat ve skrytou panenskou zemi. Bez ochrany je ztráta

všech lokalit jen otázkou času.

2018
O šest měsíců později jsem jel na Bangku počtvrté v květ-

nu 2018. Nelegální těžba dřeva na lokalitě B. burdigala se

zdá být zastavena a hladina vody se kompletně obnovila.

Místní policií byla nainstalována varovná značka. To ukazuje,

že místní vláda mohla učinit přinejmenším nějaká opatření.

Proto věřím, že tato lokalita může přežít přinejmenším dal-

ších pět let. Lokality P. deissneri se také zdají být víceméně

zachovány bez velkých změn. Ale přetrvání těchto lokalit

je pouze výsledkem štěstí, protože jiná lokalita bojovnic byla

během tohoto období zničena (Obr. 19). Doposud šíření plan-

táží olejových palem a těžba cínu na tomto malém ostrově

pokračovalo bez omezení; nejsem si jistý, jak dlouho mohou

tyto lokality vydržet ohrožení aktivitami člověka. Přestože

jsem deissneri znovuobjevil s ohromnou radostí, v té samé

chvíli jsem si s lítostí uvědomil, že jsou ve velkém nebezpečí.
Obr. 18. Stavidlo podstatně změnilo stav lokality. Populace

P. bintan níže po proudu se razantně zmenšila.

Obr. 19. Říční dno bylo prohloubeno, stromy pokáceny. Voda byla znečištěna. Všechny labyrintky na tomto místě vyhynuly.

Přežily jen razbory...
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Obr. 20. Skupina P. deissneri je chována v 60cm akváriu. Dominantní pár se tře uprostřed, samec vede samici k hnízdu.

Chov a rozmnožování v nádržích
Chovat a rozmnožovat P. deissneri v akváriu není těžký

úkol. V porovnání s ostatními druhy rodu Parosphromenus

nemají žádné specifické nároky. Nejsou agresivní a mohou
být chováni ve skupině osmi až deseti jedinců v 50litrové
nádrži (60 x 30 cm se standartní výškou) (Obr. 20). Samec
může dosáhnout velikosti 4 cm s velmi dlouhým vláknem na
ocase. Vlákno samo o sobě může mít 0,5–1 cm délky. Samička
je poněkud menší bez modré barvy na ploutvích, ale s tmavě
červenou ve středu ocasu. I samička má krátkou špičku na
ocase asi 1 mm dlouhou. 

P. deissneri jsou velice odolní. Jsou schopni se adap-
tovat na různé parametry vody, dokonce i na vodu tvrdou
15–20 °GH. V zajetí nejsou velmi citliví na anorganické che-
mické parametry vody. Ale pro ryby je mnohem lepší přiro-
zená měkká kyselá černá voda a do svých kovově modrých
barev se odějí pouze v takových podmínkách. Já obvykle
chovám tyto ryby v černé vodě s Ph 5 až 5,5 a 2–3 °GH.
Na druhou stranu jsou pro ně velice klíčové organické
faktory, což znamená, že vyžadují dobře fungující dusíkový
cyklus. Deissneri nejsou vybíraví. Přijímají všechny druhy
živého krmení: čerstvě nalíhnuté žábronožky, grindal, moinu,
larvy komárů atd.

Nejtěžší částí chovu divokých odchytových deissneri je
vyhnout se oodiniu. Těmito parazity bývají napadeni velmi
snadno. Klíčové jsou pravidelné výměny vody a velice důle-
žitá je včasná léčba, pokud k napadení dojde. Se správným
léčivem je možné v časné fázi onemocnění rychle vyléčit.

Tito rájovčíci mohou žít nejméně 2–3 roky. Délkou života
tohoto druhu v péči člověka si nejsem jist, jelikož divoké
odchyty jsou po dvou letech stále aktivní. Neměli by být
chováni ve vodě teplé přes 28 °C. Dokáží přežít, i pokud
teplota vody vystoupí na 32 °C. Ale není to přirozené a zkrátí
jim to život. V divočině žijí ve vodě chladné. I v poledne bě-
hem období sucha má voda 27–28 stupňů. V noci klesá kolem
20 °C nebo i níž. Podle mých zkušeností v bytě v Evropě
s normálním topením není zvláštní vytápění nádrže potřebné
ani v zimě. Je nutné, pouze pokud teplota klesá pod 16–18 °C.

Pro jejich rozmnožování se doporučuje samostatná nádrž

pro jeden pár. Vytíračka nemusí být velká, postačí 10–20 l,

ale čím větší nádrž je, tím lépe pro samičku a nastartování

dvoření je snazší. Dvoření může trvat 2–3 dny (Obr. 21 a 22).

Tření trvá několik hodin (Obr. 23). Samička opustí úzký ot-

vor, kde samec hlídá vajíčka v podvodním pěnovém hnízdě

(Obr. 24). V této fázi může samec samičku napadat. Pokud

je nádrž příliš malá, může to vést ke zranění samičky. Po

6–8 dnech se další generace vyvine do stádia, kdy je schopná

horizontálně plavat. V hnízdě mohou zůstat další 2–3 dny

(Obr. 25). Je možné oddělit buď rodiče, nebo potěr. Mladí

P. deissneri jsou velcí jen 1–2 mm. První potravu vyžadují

jemnou. V prvním týdnu jsou vhodné trepky (Paramecium)

nebo jemná artemie.

Obr. 21. Samec se předvádí před samicí a snaží se jí dovést

ke svému hnízdu. Obě ryby mají při námluvách 

tzv. „sexy oko“ (se svislým pruhem).
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Obr. 22. Samec v bojovné pozici. Imponuje jinému samci a nemá „sexy oko“.

Obr. 23. Tření trvá několik hodin.
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Obr. 24. Samec hnízdo stráží a může být agresivní vůči samici.

Obr. 25. Samec plave s dvěma svými potomky blízko hnízda.

Za poslední dva roky jsem navštívil Bangku čtyřikrát.

Byl jsem svědkem toho, jak na tomto ostrově docházelo ke

dramatické degradaci prostředí. Plantáže olejových palem

přispěly k nejzávažnějšímu ničení deštného lesa. To se neděje

jen na Bangkce, ale po celé Indonesii. U tak malého ostrova

může ztráta jednoho močálu navždy znamenat ztrátu jednoho

druhu. Přírodě trvalo miliony let vytvořit na Bangkce po-

hádkovou biodiverzitu, ale mohlo by trvat jen pár desetiletí

ji navždy ztratit.

Co můžeme my akvaristé udělat, abychom této tragédii

předešli? Myslím, že v současnosti nejlepší odpověď je chrá-

nit lokalitu před zásahy člověka jejím odkoupením od míst-

ních obyvatel. To je také standardní protokol záchranných

projektů orangutanů a tygrů v Indonésii. Velkým savcům

veřejnost věnuje mnoho pozornosti, ale malým rybám pod

vodou, jako jsou rájovčíci a bojovnice, ne. Takhle může být

soukromá chráněná oblast specificky vytvořená pro malé

druhy ryb klíčová pro jejich přežití. Například můj japonský

kamarád si kupuje kousíček země. Permanentně tak ochrá-

ní jeden druh rodu Betta. Ukázalo se to jako účinné řešení.

To je také cílem Parosphromenus-Projektu, upoutat pozornost

veřejnosti a zřídit chráněná území pro tyto druhy.
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První a nejznámější ze všech rájovčíků, Parosphromenus deissneri, byl ještě v roce 2016 považován za vyhynulý druh.

Čínský biolog Wentian Shi ho znovuobjevil v podobě malé, předtím neznámé populace. Popis svého nesnadného objevu se

spoustou fotografií zveřejnil poprvé na stránce Parosphromenus-Projektu [1]. Exkluzivně pro Akvárium připravil kratší

verzi svého povídání. Při té příležitosti jsme požádali zakladatele projektu a jeho dosavadního vedoucího, Prof. Dr. Petera

Finkeho z Německa, aby nám popsal, jak se tento neobvyklý projekt zrodil, jakou má strukturu a jakou mu prof. Finke

předpovídá budoucnost.

Parosphromenus-ProjektParosphromenus-Projekt    
Zakladatel projektu líčí, jak vše vzniklo, jaký má projektZakladatel projektu líčí, jak vše vzniklo, jaký má projekt
význam a proč je jeho úspěch nejistývýznam a proč je jeho úspěch nejistý
Peter L. W. Finke

Pro Wentiana Shi

Soukromá a profesní historie

Parosphromenus-Projekt má dlouhou historii. Už od dět-

ství jsem se hodně zajímal o přírodu, nejvíce o ptáky, oboj-

živelníky a ryby. Ale tohle mě nepřivedlo ke studiu biologie.

Důvod byl ten, že se objevily další mé zájmy, které byly

abstraktnější a bez formálního studia jsem je sám nemohl

zvládnout (filozofie, jazyky, kultura). Stal jsem se tedy pro-

fesionálním výzkumníkem vědy a kultury na katedře teorie

vědy, ale jako angažovaný amatér jsem se celý život věnoval

i dalším oborům (zejména současné historii, ochraně přírody,

ekonomické teorii a akvaristice).

Můj soukromý zájem o ptáky a ryby mě neopustil ani

během mé kariéry, např. jsem neustále měl nádrže s labyrint-

kami. Nejvíc mě fascinovaly vrčivky z rodu Trichopsis; poté,

co jsem dávněji poznal Dietricha Schallera, visel jsem mu

vždy na rtech – prožil dětství v Thajsku a přivezl si odtud

neuvěřitelné místní a odborné znalosti. Už jako dítě jsem

byl členem „Svazu pro ochranu ptáků“ (dnes NABU) a naučil

jsem se tam ekologickému myšlení a ochraně přírody. Ve stu-

dentském věku jsem se stal šestým členem německé asociace

pro labyrintní ryby IGL – líbil se mi zamýšlený mezinárodní

rozměr, byť byl nedostatečně převedený do reality. Brzo jsem

tam začal mít přednášky také o akvaristice a ochraně přírody,

což bylo tenkrát ještě neobvyklé téma.

V polovině sedmdesátých let jsem v Berlíně poznal zvuka-

ře Horsta Linkeho a v Mnichově lékaře Dr. Waltera Foerscha.

První z nich mi daroval šest nádherných Trichopsis schalleri

a druhý se stal zakladatelem seriózního amatérského výzku-

mu rájovčíků. Od něj jsem získal první ryby rodu Parosphro-

menus. Tyhle ryby (nesprávně označované jako P. deissnneri,

což byl dlouhou dobu jediný známý zástupce rodu) nás velmi

rychle nadchly. Foersch potom jel spolu s několika dalšími

průkopníky jako Linke a Schaller do jihovýchodní Asie, kde

objevili několik neznámých lokalit a na nich nové druhy rodů

Betta a Parosphromenus. Ničení přírodního prostředí ryb už

v jihovýchodní Asii začalo, ale tenkrát to zatím nebylo žádné

velké téma. Ale nikdy jsem nezapomněl na větu, kterou mi

tehdy Foersch řekl: Ty ryby jsou tak zajímavé, že jim člověk

musí věnovat vlastní projekt. K tomu došlo až o více než tři

dekády později. Ale jen pokud znáte tuhle větu, můžete po-

chopit, proč nejde o nějaký nový spolek nebo jinou instituci,

ale o projekt – tedy o proces.

Ovšem nejdříve si mé povolání mocně žádalo čas pro

sebe: získal jsem doktorát, stal se profesorem teorie vědy,

děkanem mé fakulty a byl jsem plně zapojen do akademic-

kých struktur. V devadesátých letech jsem měl nesmírnou

radost, když jsem získal několik pro mě nových druhů,

P. paludicola, P. filamentosus a P. nagyi, ale na nic víc jsem

tenkrát neměl prostor ani čas. Poznal jsem se s lidmi, jako

jsou mj. Bernd Bussler, Günter Kopic, Norbert Neugebauer

a konečně Martin Hallmann, obzvlášť angažovaný a schopný

znalec a chovatel rájovčíků.

Rozhodující události

V roce 1995 jsem byl americkými a evropskými kolegy

přesvědčen, abych se zapojil do velkého mezinárodního výz-

kumu plánovaného až do r. 2005 na čtyřech univerzitách

(v USA, Japonsku, Anglii a Německu). Šlo o to, najít indi-

kátory kulturní změny ekonomizací a globalizací (Indicators

of Cultural Change by Economization and Globalization –

ICC, takový byl název projektu). Mou rolí v ICC bylo zjistit,

jak všeobecná ekonomizace myšlení a aktivit a stále nápad-

nější globalizace na konci dvacátého století proměnily speci-

álně vědu. Tomu jsem se následující roky věnoval a vzešly

z toho nějaké publikace a knihy. Ryby a akvaristika zpočátku

v tomto výzkumu nehrály vůbec žádnou roli.
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Ale někdy na přelomu tisíciletí se staly tři významné věci:

1. Internet se během několika let rozrostl, nejprve pro vědce,

brzo ale mnohem více pro ekonomiku, do vše měnících roz-

měrů. To mělo vliv i na mou práci a můj život. 2. Zprávy z ji-

hovýchodní Asie se stávaly naléhavějšími, protože kácení pra-

lesa za účelem získání půdy pro farmaření probíhalo čím

dál tím rychleji a bezohledněji. Jenže pozornost mezinárodní

ochrany byla (a do velké míry dodnes stále je) zaměřena vý-

hradně na osud orangutanů. 3. No a konečně – a to bylo roz-

hodující – mi jeden americký kolega z ICC projektu, který

věděl o mé akvaristické zálibě, položil velmi důležitou otázku.

Zněla: Nepatří záliby a koníčky také ke kultuře? Ty jsme do-

posud nechávali bez zájmu. Neříkal jsi, že jsi akvarista? Jak

se ekonomizace a globalizace vlastně podepsaly na akvaris-

tickém koníčku?

To byl přelom. Uvědomil jsem si, že je mým úkolem za

použití internetu vytvořit něco, co bylo nové: celosvětovou síť

proti stále postupující komercializaci akvaristiky a speciálně

proti ničení biodiverzity v Malajsii a Indonésii, kde se čím dál

větší oblasti vlhkých nížin a pralesních mokřadů – hlavních

biotopů rájovčíků – vysušovaly, aby tam mohly vzniknout

ohromné zemědělské výrobny, totiž plantáže olejových palem.

O své domovy přišla i spousta malých lesních kmenů, kterých

se nikdo neptal a byly jim káceny stromy nad hlavami. Najed-

nou mi bylo jasné, co musím udělat, pokud chci akvaristiku

proměnit. Heslo znělo: Ven z obýváků, do skutečného světa

za hezkými akvárii, tedy tam, kde dochází k velkému vymí-

rání. Před dobou internetovou by to nebylo možné. Až inter-

net umožnil realizaci téhle nové vize.

Struktura Parosphromenus-Projektu

Na začátku to ještě moc nešlo. Německý akvarijní svaz

VDA mě už v roce 1982 pozval, abych měl přednášku na jeho

hlavní konferenci. Zvolil jsem název „Za jinou akvaristiku“

a dosáhl jsem toho, že všichni zodpovědní si museli vyslech-

nout velmi kritickou analýzu situace. Výsledkem bylo, že jsem

rázem byl persona non grata. Tak jsem tedy v IGL, kde

jsem se mezitím stal místopředsedou (později jsem byl krátce

i předsedou), vybudoval spolu s Martinem Hallmannem pra-

covní skupinu pro rájovčíky, kam brzo patřili všichni důležití

odborníci. Tady také vznikly základy knihy, kterou jsme spolu

s Martinem o mnoho let později napsali (Peter Finke/Martin

Hallmann: Prachtguramis. Juwelen des Urwalds in der Natur

und im Aquarium. Rodgau, Aqualog-Verlag, 2013) a stále je

to jediná monografie o rájovčících. Ale „mezinárodnost“ IGL

byla naprosto nedostačující, mluvilo se pouze německy a svaz

se při podceňování skutečného stavu považoval za středo-

bod světa labyrintek. Navíc tam byli hádaví potížisti, které

až mnohem později mohl Hallmann vyloučit. Mé snahy o ak-

varistiku kriticky přistupující ke komercializaci koníčku tito

lidé bojkotovali, takže jsem IGL opustil. Už přede mnou vy-

stoupil Horst Linke a další. (Z dnešního pohledu se tam toho

hodně zlepšilo. Což je zásluha především současného před-

sedy Martina Hallmanna.)

V závěru mé kariéry jsem ale musel svést ještě jeden

osobní boj, který si nárokoval můj čas, a to proti politikům –

ti požadovali, aby evropští vědci přebudovali své univerzity

jednotně podle principu bakalář-magister. To pro mě bylo

neslučitelné s německým ústavním principem § 5, který zaru-

čuje svobodu vědy. Pokoušeli se mě umlčet disciplinárním

řízením, ale požádal jsem o předčasný důchod, čímž jsem

to zastavil. Bylo to ale náročné období, které vážně prověřilo

mé síly.

Až potom, co tohle bylo za mnou a stres opadl, jsem měl

čas se pořádně zamyslet nad mou vizí „Parosphromenus-

Projektu“ (PP). Klíčové bylo, že jsem se setkal s Helene

Schoubye z Kodaně, angažovanou a smělou ženou. Okamžitě

se pro „Paros“ nadchla a nebála se pustit se navzdory začá-

tečnickým zkušenostem do programování webstránky, která

obsahovala všechno, co jsme potřebovali. Měli jsme tři poža-

davky: zprostředkovat základní odborné znalosti o těchto

rybách v přírodě a v akváriu; udělat to ve třech jazykových

verzích (anglicky, francouzsky a německy); a také nabídnout

kromě jednoho univerzálního diskusního fóra i tři regionál-

ní (Asie, Amerika a Evropa). Helene je naším webmasterem

dodnes.

Nikdy jsem nepochyboval, že náš PP musí mít strukturu,

která mu umožní sledovat pět cílů: 

1. Jiná akvaristika: Nejobecnějším cílem je přeměnit ak-

varistiku ze stále více komercializovaného koníčka na serióz-

ního hráče na poli ochrany přírody – a exemplárně to před-

vést a zrealizovat na příkladu rájovčíků. Místo ekonomických

zájmů akvarijního průmyslu by měly akvaristiku řídit zájmy

přírody a jejích milovníků. PP k tomu potřebuje vhodnou

úroveň řízení, např. řídící výbor (viz níže).

2. Etika a politika: Za tímhle účelem se musí nová akva-

ristika změnit z apolitického obývákového hobby bohatých

zemí přeměnit a začít hrát politickou roli, uznávat svou spolu-

zodpovědnost za ničení prostředí na Zemi. V případě rájov-

číků to znamená aktivně vystupovat proti zájmovým tlakům

obchodníků a korupci, které mají na svědomí zkázu přírod-

ního a kulturního bohatství jihovýchodní Asie, a vypracovat

koncept udržitelného regionálního rozvoje (viz výše zmíněná

kniha, str. 40–41).

3. Ochrana přírodního prostředí: PP by se neměl spokojit

s akvarijní perspektivou, ale měl by skutečně chránit alespoň

část unikátních černovodních biotopů. Představa některých

snílků, že můžeme vytvořit nové biotopy a tam vypustit rá-

jovčíky odchované v zajetí, je z mnoha důvodů úplně naivní

a nesmyslná; tekoucí vody na slatích nejsou uměle nahra-

ditelné. S ohledem na rychlost a rozsah tamějšího odlesňo-

vání se můžeme pokusit chránit už jen zbytky; jde o téměř

nevyhratelný závod s velmi mocným soupeřem v rychle se

měnících časech.
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4. Lidé a kultury: PP je akvaristický projekt, ale neměl by

zapomínat, že ničení pralesa neškodí jen biodiverzitě, ale také

životnímu prostředí lidí a celým původním kulturám. Nebylo

by přijatelné se starat o drobnou rybku a ignorovat v místě

žijící lidi. Region, o který nám jde, je např. jeden z nejbohat-

ších na světě, co se týká mluvených jazyků. PP by měl také

podporovat rostoucí vzdor Dayaků vůči nespravedlnostem,

které jsou na nich páchány, protože bez nich by nakonec

projekt nemohl dosáhnout úspěchu.

5. Udržení akvarijních chovů: Nejsnáze naplnitelný cíl

je udržení stávajících stavů rájovčíků v akváriích, ale i tady

je nutné nejprve zavést účinná opatření, protože některé věci

nepatří do běžného repertoáru chování akvaristů (třeba

vhodná úroveň komunikace, pravidelné sčítání a funkční dis-

tribuce, čímž se myslí smysluplné podělení odchovů). Zařídit

jen tohle není snadné, ale přesto je to pravděpodobně mno-

hem méně obtížné, než předchozí cíle. A tady se kruh uzavírá

k prvnímu cíli. 

Status quo

Čeho jsme zatím dosáhli a čeho ne? Kde si dnes PP stojí?

Všeobecná odpověď zní: žádný z těchto cílů jsme zatím nespl-

nili, u všech jsme na cestě. Relativně nejlépe je na tom pos-

lední cíl, relativně nejhůře ten první. Ale i u toho posledního

se vyskytly velké problémy. Pokud jde o ochranu přírodního

prostředí, máme maličké hmatatelné úspěchy. Pár detailů:

Našli jsme na všech pěti kontinentech v 39 státech zhruba

500 lidí, kteří jsou milovníky a znalci rájovčíků. Každoročně

další přibývají, ale ne už tak rychlým tempem jako na počát-

ku. Počet osob, které jsou pro PP významné, je celosvětově

určitě pod tisícovkou. Intenzita využívání naší internetové

stránky kolísá, nejvíc je to vidět na využívání diskusních fór:

důležité asijské fórum se dodnes pořádně nerozběhlo, ame-

rické fórum vedlo ke znatelnému oživení rájovčíkové scény

v zámoří, evropské fórum se tak jako dříve motá kolem těžiště

v Německu. Nejživější je univerzální fórum, což naznačuje,

že obecný smysl PP je přijímán a podporován, ale u mnohých

zatím jen v rovině hobby (částečná změna mentality, zách-

ranné chovy). Což není málo, když se podíváme na výchozí

situaci.

Ale ještě se učíme. Momentálně se snažíme např. o to,

abychom podpořili čistě neziskovou práci s vazbou na některé

instituce, čímž podpoříme udržení druhů pomocí odchovů

profesionální složkou a odlehčíme amatérským chovatelům.

To by mělo i pomoci zlepšit distribuci odchovů. Ale dosáh-

neme toho? První úspechy už máme.

Samozřejmě už se objevují i příznaky únavy (koho by to

překvapilo?), např. se to projevuje v účasti na ščítání; na to

jsme zatím žádný lék nenašli. Pozitivně se vyvíjí odpor lidí

postižených ničením prostředí v Asii, což postup kácení tro-

chu zpomaluje, ale v žádném případě ho to nezastavilo. To je

ale sotva zásluhou PP, pomáhá to ale společnému cíli. Neměli

bychom ovšem zatajovat, že píšeme povzbuzující a podporu-

jící dopisy postiženým skupinám původních obyvatel a občas

také dostáváme velmi vděčné odpovědi. Mnoho publikova-

ných článků o PP, především v Evropě, nám také pomáhá

informovat o našich všeobecných a vyšších cílech a zvyšovat

povědomí o potřebném procesu změny. Proto je také dobré,

když např. čínský člen našeho řídícího výboru Wentian Shi

své popisy expedic a znovuobjevení prvního známého druhu

spojuje výslovně s PP, čímž celosvětově, ale v neposlední řadě

i ve východní Asii upozorňuje na jeho význam.

Zatím není možné říci, jestli je PP úspěchem, protože

projekt není ukončen. Jako jeho účastník to také neumím

dobře posoudit, to musí učinit jiní. Mám z toho radost, že

mnozí projekt za úspěšný považují, ale myslím si, že s tako-

vým hodnocením je potřeba ještě počkat. Hlavní cíle není

možné dosáhnout jen v Evropě nebo Americe a ani na inter-

netu; o těch se rozhodne v Asii. Může se stát, že tam toho

zachráníme jen málo. Ale: čím větší jsou cíle, tím obtížnější

je dosáhnout jich. Když si ale ze strachu, že se vám nepodaří

dosáhnout všeho, dáte jen malé cíle, s jistotou nedosáhnete

vůbec ničeho. Potřebujeme však i částečné úspěchy, dobré

mezivýsledky, také v maličkostech. A ty máme.

Rizika, která před námi leží, jsou zřejmá. Závod s mocí

a časem neskončil. Ale pořád je co chránit. Jeden prostředek,

s kterým jsme přišli, je Parosphromenus-Award, cena, kterou

jsme zatím udělili třem osobám za výjimečný přínos k dosa-

žení našich cílů. Posledním oceněným byl Wentian Shi. Jsme

odhodlaní v Asii použít i nové metody (např. koupi pozemků),

když se nám naskytnou příležitosti. Naštěstí i tamější ochra-

nářská scéna sílí. Všechno tohle není snadné, ale nikdy jsme

ani nepodléhali iluzi, že to snadné bude. Kdo získal sílu v och-

raně evropské přírody, zjišťuje, že své silné stránky může

použít i ve světovém měřítku. To nám dává kuráž a vítr do

plachet. Proto budeme pokračovat.

My, to jest lidé z řídícího výboru PP, jmenovitě (v abeced-

ním pořadí): Bernd Bussler (chov/distribuce), Pavel Chaloup-

ka (speciální články), Rafael Eggli (analýza/reflexe), Peter

Finke (vedení/věda), Christian Koppitz (instituce), Helene

Schoubye (zástupce vedení a webmaster), Wentian Shi (expe-

dice) a Benjamin Wilden (sčítání).

Děkuji Helene Schoubye za kritické připomínky k první verzi

textu. Jeho konečná podoba, možné chyby a další nedostatky jsou

výlučně mou záležitostí.

[1] www.parosphromenus-project.org
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Do druhých novinek roku 2018 bylo opět z čeho vybírat,

nakonec jsem se rozhodla pro sladkovodní gobíky, duhovku,

stříkouny, po jednom zástupci teter a krunýřovců (tam se to

novinkami vždy hemží, takže aspoň jeden za všechny…) a na

závěr si přijdou na své i milovníci živorodek… :-)

Rod Rhinogobius

Dva nové druhy rodu Rhinogobius byly nezávisle na sobě

objeveny a popsány v Číně. Rod Rhinogobius aktuálně čítá

kolem 80 druhů, které jsou rozšířeny ve východní Asii a na

ostrovech v západním Pacifiku. Zhruba 50 druhů je doku-

mentováno z Číny, většinou se jedná o endemity. Rod je vel-

mi zajímavý z pohledu migrací, které ryby podnikají v rámci

svého životního cyklu. Některé druhy migrují kvůli rozmno-

žování mezi sladkou a slanou vodou (amfidromní), jiné moře

oželely, ale přesunují se mezi řekami a jezery (lakustrinní),

a další druhy jsou čistě říční, vázané pouze na tekoucí vody.

Zajímavostí také je, že v jižní a východní Číně se vyskytují

pouze druhy, které nemigrují do moře, a do této skupiny patří

i nově popsaní zástupci rodu.

R. maxillivirgatus byl popsán v práci Xia et al. (2018) [1]

z horní části povodí řeky Changjiang v provincii Anhui na

východě Číny. Jedná se o rybku se standardní délkou kolem

3 cm. Typovou a zatím jedinou známou lokalitou je mělký,

pomalu tekoucí potok o šířce 5–6 m, s oblázkovým dnem. 

R. immaculatus popsaný v práci Li et al. (2018) [2] je

ještě menší, se standardní délkou dospělých jedinců kolem

2,5 cm. Výskyt druhu je doložen z několika toků v povodí řeky

Qiantang v provinciích Zhejiang a Anhui. Většina ryb byla

odchycena v mělkých potocích s malým spádem a štěrkopís-

čitým dnem.    

Rhinogobius immaculatus, přední část těla samce odchy-

ceného v okrese Xiuning v provincii Anhui. (Zdroj: [2])

Cairnsichthys bitaeniatus Allen et al., 2018 

C. bitaeniatus je teprve druhým zástupcem rodu Cairns-

ichthys, který byl vymezen jako samostatný rod v roce 1980

a dosud zahrnoval pouze druh C. rhombosomoides (jen pro

zajímavost – rod s jediným zástupcem je označován jako mo-

notypický). Rod Cairnsichthys je endemitem relativně malé

oblasti v rámci vlhkého tropického bioregionu severovýchod-

ního Queenslandu v Austrálii. Nově popsaný druh je o něco

menší než původní zástupce rodu a liší se řadou morfologic-

kých znaků i zbarvením. 

C. bitaeniatus je v současné době znám pouze z povodí

Cooper Creek a Hutchinson Creek. Jedná se o drobné toky

při pobřeží severního Queenslandu, asi 120 km severně od

hranice areálu C. rhombosomoides.

Pár dospělých ryb Cairnsichthys bitaeniatus z Little

Cooper Creek, cca 50–60 mm SL, nahoře samec;

fotografováno v akváriu. (Zdroj: [3])

Cooper Creek – biotop C. bitaeniatus. (Zdroj: [3]) 
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Rod Toxotes

Hned tři nové druhy stříkounů jsou popsány v práci

Kottelat & Tan (2018) [4]. Stříkouni jsou krásné ryby, jejichž

jméno odráží unikátní loveckou techniku, při které ryba

proudem vody sestřeluje hmyz posedávající na vegetaci nad

vodní hladinou. Areál rodu Toxotes sahá od Indie po severní

Austrálii, Vanuatu a ostrovy Ryukyu. Stříkouni jsou vázaní

zejména na brakické vody (ústí řek, mangrovové porosty

apod.), ale někteří zástupci jsou čistě sladkovodní a právě

mezi ně patří nově popsané druhy. Popsány byly na základě

revize materiálu identifikovaného jako T. microlepis a T. cha-

tareus. Zjištěno bylo, že se jedná ve skutečnosti o čtyři druhy

(ale nikoli T. chatareus – všechny ryby z pevninské jiho-

východní Asie určené jako T. chatareus byly totiž determi-

novány chybně). Zůstal tedy T. microlepis a tři nové druhy

– T. siamensis z povodí Chao Phraya v Thajsku, T. mekon-

gensis z povodí Mekongu na území Kambodže, Laosu a Thaj-

ska a T. sundaicus z Bornea a Sumatry. Jde o ryby s celkovou

délkou těla do 15 cm, liší se od sebe zejména barevným

vzorem, T. sundaicus i tvarem těla.

Toxotes siamensis, paratyp 68,8 mm SL (nahoře),

T. mekongensis, holotyp, 121,4 mm SL (uprostřed)

a T. sundaicus, paratyp, 125,7 mm SL (dole). (Zdroj: [4])

Hyphessobrycon piorskii Guimarães et al., 2018

Za všechny nově popsané druhy teter (a že jich zase bylo!)

alespoň jedna kráska z rodu Hyphessobrycon… 

Druh H. piorskii je popsán v práci Guimarães et al. (2018)

[5] z horních částí povodí řek Munim a Preguiças ve státě

Maranhão na severovýchodě Brazílie. Patří do skupiny

označované jako Hyphessobrycon sensu stricto (taxonomie

početného rodu Hyphessobrycon je velmi komplikovaná, rod

zcela jistě není monofyletický). Nově popsaný druh obývá

mělké dobře prokysličené potoky s čirou vodou a substrátem

tvořeným pískem, oblázky, rostlinným detritem a množstvím

mrtvého dřeva. Ryby byly chytány hlavně při březích mezi

vodní vegetací a kořeny stromů. Práce uvádí seznam dalších

ryb, které byly zaznamenány na stejných místech a který se

může hodit, až budete zakládat vaše vysněné biotopní akvá-

rium… :-) Byly to následující: Anablepsoides vieirai, Apis-

togramma piauiensis, Astyanax sp., Cichlasoma cf. zarskei,

Copella arnoldi, Crenicichla brasiliensis, Hoplias malaba-

ricus, Megalechis thoracata, Nannostomus beckfordi a Syn-

branchus marmoratus.

Hyphessobrycon piorskii, paratyp, 25,2 mm SL, povodí

řeky Munim. (Zdroj: [5]; Foto: Felipe Ottoni)

Hisonotus devidei Roxo et al., 2018

U krunýřovců je situace podobná jako u teter, za posled-

ních deset let prý bylo popsáno 232 nových druhů! 

H. devidei je čtvrtým zástupcem rodu z povodí Rio São

Francisco. Jedná se o velmi drobného krunýřovce, standardní

délka těla odchycených ryb se pohybovala od 21,6 do 31,6 mm.

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

rego Catolé, přítok Rio Pandeiros v blízkosti Bonito de Minas

ve střední Brazílii. Ryby obývají mělké, čiré, prudce tekoucí

vody a jsou úzce vázané na porosty ponořené vegetace při

březích toku, kde se vyskytovaly v hojných počtech. Naopak

na vlastním dně toku se nezdržovaly vůbec.

Hisonotus devidei. (Zdroj: [6])
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Jenynsia darwini Amorim, 2018

Rod Jenynsia zahrnuje drobné živorodky, které obývají

sladké, brakické a někdy i slané vody tropů nového světa.

S aktuálně platnými 14 druhy je nejpočetnějším rodem čeledi

Anablepidae a zároveň má v rámci této čeledi i největší areál

rozšíření sahající od pobřeží Atlantiku mezi argentinským

Río Negro a Rio de Janeiro až po povodí toků v podhůří And

v nadmořské výšce kolem 2300 m ve střední Argentině a jižní

Bolívii. Areály jednotlivých druhů jsou však malé, zahrnující

pouze několik povodí. Výjimkou je J. multidentata, která má

areál naopak velmi velký a spekulovalo se proto o možném

umělém vysazení ryb na některých místech a v posledních

letech pak také o tom, že J. multidentata je ve skutečnosti

komplexem kryptických (tj. morfologicky velmi podobných)

druhů. V letošním roce byla v časopise Journal of Fish Bio-

logy publikována revize komplexu druhů Jenynsia lineata

zahrnujícího druhy J. lineata a J. multidentata (Amorim

2018) [7]. Provedené morfologické i molekulární analýzy pro-

kázaly, že J. lineata a J. multidentata jsou synonyma, tj. že se

ve skutečnosti jedná o jeden druh (!), kterému zůstává starší

jméno J. lineata, a zároveň odhalily nový kryptický druh,

který byl na počest Darwina jako prvního objevitele jenynsií

pojmenován J. darwini. Druhy se morfologicky liší pouze

drobnými detaily ve zbarvení a tvarem kosti označované jako

dorsal postcleithrum, ale výsledky molekulárních analýz do-

kládají jasně, že se o dva samostatné druhy jedná. 

Jenynsia darwini, nahoře samice, 40,8 mm SL; na ocasním

násadci skvrny nepravidelné, dole samec, 31,4 mm SL.

(Zdroj: [7])

J. lineata, nahoře samice, 39,3 mm SL; skvrny na ocasním

násadci tvoří linie; dole samec, 22,5 mm SL. (Zdroj: [7])

Pokud jenynsie chováte ve svých akváriích s tím, že jde

o J. lineata (případně J. multidentata, která je vlastně J. li-

neata), asi není reálné podle vzhledu ryb poznat, zda se

náhodou nejedná o J. darwini. Bude vám chybět srovnávací

materiál. Lépe na tom budete, pokud víte, odkud vaše ryby

pocházejí. J. darwini má (tak jako každá pořádná jenynsie)

malý areál rozšíření při pobřeží Atlantiku na severovýchodě

státu Rio de Janeiro, její výskyt je dokumentován z oblasti

mezi Grussaí Lagoon (21° 42′ 00′′ S; 41° 01′ 29′′ W) a Imbo-

assíca Lagoon (22° 24′ 54′′ S; 41° 49′ 03′′ W). Druh je vázán

zejména na brakické vody. Stejné biotopy obývají Phallopty-

chus januarius a Poecilia vivipara – to jen až budete hledat

inspiraci pro to biotopní akvárium… :-)

Lokality J. darwini označeny čtverečkem, hvězdičkou

 je označena typová lokalita. (Zdroj: [7])
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Vědecká abeceda: HVědecká abeceda: H
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Hláska H se vyslovuje stejně jako v češtině. 

Voda a vodomilové

Když jsme u H, můžeme zůstat rovnou u vody, protože
řecké hýdor = voda (ve složeninách hydr- nebo hydro-),
hygrós = mokrý, vlhký (ve složeninách tvar hygr- či hygro-).
V názvech vodních rostlin a živočichů se pak tato slova
logicky objevují velmi často. A tak tu máme např. vodního psa
(Hydrocynus) a vodního vlka (Hydrolycus), přičemž v obou
případech jde o ryby, které jsou nápadně zubaté. Z vodních
rostlin určitě známe vodní kalíšek (Hydrocotyle), vodní
krásku (Hydrocharis) nebo milovnici mokra (Hygrophila)
– z řeckého philein = milovat. Česká jména dvou posledně
zmiňovaných rodů jsou voďanka a mokřanka, respektují tedy
ono odstupňování dané písmenky D a G.

Rybí hrdinové

Tohle se bude pamatovat dobře, vždyť anglický výraz hero

zná snad každý. Podobně to zní i v latině (heroína) a řečtině
(heros) a tato slova byla rovnou použita jako jména rodů
Heroina a Heros z čeledi Cichlidae. Stejný základ mají další,
např. Herotilapia, ve kterém je hrdina spojen s latinským
tvarem slova thiape = ryba v jazyce Tswana, kterým hovoří
většina populace africké Botswany. 

Ozbrojené ryby

Řecké hoplon = zbraň můžeme nalézt v celé řadě rodo-
vých názvů ryb, většinou ve složenině. Např. ve jméně sumců
rodu Hoplosternum s řeckým sternon = hruď pravděpodob-
ně odkazuje na tělo obrněné silnými kostěnými destičkami.
Stejný základ má také Hoplerythrinus (řecké erythros =
červený), Hoplichthys nebo Hoplias a další. Jméno kančíka
Hoplarchus je zase složeninou řeckých slov hoplon a archos,
kde FishBase a mnohé další zdroje uvádějí archos = řiť. To je
poněkud nelogický výklad, byť archos v řečtině tento význam
skutečně má; zároveň to ale znamená i mistr či vládce.

Jiné ryby

Heteros zní většině z nás asi také povědomě. Slovo je řec-
kého původu a znamená jiný. Objevuje se v názvech často
společně se jménem jiného rodu tam, kde chtěl autor
upozornit na odlišnost (např. Heterocharax, Heterocheiro-

don, Heterotilapia). Heterandria je zase složeninou řeckého
heteros a andros = samec, ukazuje na pohlavní dimorfismus.
Za zmínku stojí také Heteropneustes (s řeckým pneo =
dýchat). Keříčkovci mají přídavný dýchací orgán ve tvaru
dutiny, která se táhne od hlavy po ocas a umožňuje jim žít
i ve vodách s nedostatkem kyslíku a přežít tak období sucha.

Hydrolycus scomberoides je jedním ze zástupců „vodních

vlků“. Dobová kresba. Tradovalo se (mylně), že zuby těchto

ryb dosahují délky až 15 cm. (Autor: Paul Louis Oudart, 1856)

Hygrophila difformis v akváriu svým „střapatým“

olistěním vytváří zajímavý kontrast. Pamatujte si, že je to

milovnice mokra, nikoli vody – proto mokřanky ochotně

pokračují v růstu i nad hladinou. (Foto: Markéta Rejlková)

Heros efasciatus, mladá ryba. (Foto: Markéta Rejlková)
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Jednoduché a poloviční ryby

Řecké haploos = jednoduchý (také ve smyslu jednolitý,
jednotlivý) je základem např. jména Haplochromis (chromis

je rovněž z řečtiny a znamená druh ryby) nebo Haplophryne

s řeckým phryne = ropucha, tedy jednoduchá ropucha? Jde
o bizarního hlubinného tvora. Částečně průsvitné ryby použí-
vají bioluminiscence k lákání kořisti a jen pomalu se pohy-
bují temnými hlubinami oceánu. Hledání partnera proto není
jednoduchou záležitostí, a tak když samec na samici, která je
mnohem větší než on, konečně narazí, zakousne se do ní a už
nepustí. Tělo samce je postupně redukováno a oba jedinci
splynou – snad právě proto je tato „ropucha“ jednolitá.

Hemi je také z řečtiny a znamená polovina. Krásným
příkladem jsou polozobánky, u kterých je české pojmenování
stejně přiléhavé, jako to vědecké. Hemirhamphodon je slože-
ninou hemi = polovina, rhamphos = zobák a odous = zuby.
Jejich dolní čelist je výrazně delší než horní, navíc je tenká
a při úleku v akváriu hrozí její poranění. Běžněji se chovají
polozobánky rodu Dermogenys s méně protáhlou dolní čelis-
tí, z rodu Hemirhamphodon pak nejvíce H. pogonognathus

a H. tengah – tento druh mezi polozobánkami vyčnívá, pro-
tože není živorodý.

Některé další ryby jsou zdá se pojmenovány podle toho,
že jsou poloviční než jiné ryby, nebo mají poloviční znaky –
podle samotného jména nepoznáme, na co se jeho autoři od-
kazovali. Např. Hemiancistrus, Hemibagrus, Hemibarbus,
Hemibrycon, Hemichromis a jiné.

Nikoli poloviční, ale také o něco drobnější jsou tetry rodu
Hyphessobrycon (řec. hyphesson = menší; brykon už známe).

Ryby, které mají něco naspodu…

Hypo = pod; pro většinu čtenářů to asi také nebude zcela
neznámé slovo. Názorným příkladem je Hypophthalmich-

thys z řeckých hypo = pod, ophthalmos = oko a ichthys =
ryba. Jedná se o rod velkých, hospodářsky významných kap-
rovitých ryb, který zahrnuje např. známého a i u nás často
chovaného tolstolobika bílého. Možná si vybavíte zvláštní
postavení jeho očí, které jsou umístěny ve spodní polovině
hlavy. Proklatě nízko mají oči i sumci rodu Hypophthalmus

(česky velmi výstižně spodnook), ve variantě druhového
jména známe třeba tzv. sumečka žraločího Pangasianodon

hypophthalmus.

Haplophryne mollis, samice s přisátým samcem.

 (Zdroj: Museum of Comparative Zoology, Harvard University)

Hemiancistrus subviridis. Podle jména možná poloviční

Ancistrus, ale svým krásným zbarvením určitě zaujme

a dorůstá také větší velikosti. (Foto: Markéta Rejlková)

Dole mohou být i ústa, viz rod Hypostomus. U krunýřov-
ců zmíníme také další známý rod Hypancistrus, kde mohou
být níže umístěny háčky (pamatujeme si, že agkistron = hák,
háček), ale tak jako u „polovičních“ ryb i tady existuje celá
plejáda jmen kombinující předponu hypo- a názvy jiných
rodů či obecná označení skupin ryb a paryb (Hypoatherina,
Hypodoras, Hypobrycon, Hypogaleus atd.).

Polozobánkami nazýváme nejen zástupce rodu Hemirhamphodon, což je vlastně překlad jejich jména, ale také zástupce

rodů Dermogenys, Nomorhamphus a dalších. Co znamená Dermogenys (na snímku) najdete v příslušném díle naší abecedy

v Akváriu č. 37 ;-). (Foto: Markéta Rejlková)
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Vysoké ryby

Řada rodových názvů začíná na Hyps- (z řeckého hypsi,
hypselos = vysoký), namátkou třeba Hypsolebias, Hypso-

panchax, Hypsoblennius, Hypselecara, Hypseleotris nebo
Hypsophrys (ophrys = obočí). 

Posledně jmenovaný rod má dnes uznávané dva zástupce,

z nich daleko známější je moc pěkný kančík Hypsophrys

nicaraguensis. Jeho jméno by mohlo znamenat „vysoké obo-

čí“, Aggasizovi tyto ryby připomínaly mořany z rodu Chrys-

ophrys. Zajímavé je, že popis kančíka nikaragujského Aggasiz

uveřejnil v roce 1859, ovšem v podobě Hypsophrys unima-

culatus. V roce 1864 stejný druh popsal Günther jako Heros

nicaraguensis. Na přelomu 20. a 21. století se dělaly v sys-
tematice středoamerických cichlid velké pořádky a zůstalo

u rodového jména Hypsophrys (pomiňme, že předtím druh
putoval napříč několika jinými rody), ovšem s druhovým

nicaraguensis, které bylo široce známé a používané. Takové
porušení principu priority je možné, hovoří se potom o tzv.

nomen conservandum. Další nomenklatorickou zajímavostí
je to, že vzhledem k nedokonalosti popisu (nebyly dostateč-

ně specifikovány znaky pro diagnózu rodu) se opakovaně
objevovaly návrhy učinit z Hypsophrys tzv. nomen nudum

(doslova nahé jméno, tj. postrádající nezbytné náležitosti)
a zneplatnit ho. V roce 2007 však byly diagnostické znaky

doplněny novou publikací a rod je považován za platný.

Ryby s dlouhými výběžky

Řecké iman, imantus (také ve variantě himan, himantos)

znamená řemen, uzda, šnůra. Zajímavou hlubinou „příšerou“
jsou zástupci rodu Himantolophus (lophus = chochol) s dlou-

hým výběžkem na hlavě. Patří mezi ďasy, s kterými už jsme se
měli možnost v dřívějších dílech abecedy setkat; jejich dlouhý

výběžek na hlavě světélkuje a pomáhá jim lákat kořist. Jde
o špatné plavce, samice bývají mnohem větší, samci postrá-

dájí „chochol“ a víceméně parazitují na samici, na kterou se
přisají. Viz také Haplophryne na předchozí stránce – i to je

ďas, ovšem jeho vábnička není na protaženém výběžku.
Mimochodem anglický název ďasů (řád Lophiiformes) je ang-

lerfish, tzv. ryba chytající na prut. Jméno je výstižné, to čes-
ké ovšem také.

Hypsophrys nicaraguensis, snímek páru z nikaragujského

jezera Xiloá. (Zdroj: T. K. Lehtonen, B. B. M. Wong / Animal

Behaviour 124 (2017): 145-151, dostupné na www.bobwonglab.org)

V akváriích se velmi vzácně chovají sladkovodní trnuchy

rodu Himantura (oura, jak už jistě víme, je řecky ocas);
v roce 2016 byla řada z nich po revizi přeřazena do jiných

rodů, ale nápadně protažený štíhlý ocas jim zůstal. Nejde
o blízké příbuzné jihoamerických trnuch, patří do jiné čeledi

a pocházejí z Asie či Austrálie.

Vlaštovčí ryba, koníci a další zajímavosti

Hirundichthys je složeninou latinského hirundo = vlaš-

tovka a řeckého ichthys (to už známe všichni). Ryba opravdu
vlaštovku připomíná! Patří mezi tzv. létající ryby, letounovité

(čeleď Exocoetidae). Protažené a velmi silné prsní ploutve
dosahují až ke kořenu ocasní ploutve a umožňují poměrně

dlouhý klouzavý let nad hladinou, jehož účelem je uniknout
predátorům.

Rod Homaloptera (česky balitora) zahrnuje sladkovodní
mřenky s velkými vodorovnými prsními a břišními ploutvemi

(homalos = plochý, pteron = křídlo). Ty jim ale neslouží
k letu, nýbrž k lepší stabilitě v silném proudu, který balitory

typicky obývají. Nejsou to dobří plavci, ale šikovně kloužou
po dně, ke kterému je proud pomocí „křídel“ tiskne. Někteří

zástupci rodu se zřídka chovají a jsou ozdobou akvárií zaří-
zených v říčním stylu.

Mořští koníci rodu Hippocampus (z řeckého ippos = kůň
a kampe = zakřivení) připomínají koně jen svou hlavou, jejich

tělo je nápadně zakřivené. Stejné zvíře je součástí dalších
rodových jmen, např. Hippichthys (jehla) nebo Hipposcor-

paena (ropušnice). Hippoglossus pak vypadá skutečně jako
(kdovíproč koňský?) jazyk.

Poslední perličkou na závěr je Halichoeres hortulanus.
Takhle se jmenuje mořská ryba, kterou česky známe jako

kněžíka šachovnicovitého. Rodové jméno vzniklo ze dvou
řeckých slov, als = sůl a choiros = prase. V rybí říši existuje

hodně rodových názvů začínajících Hal- a často odkazujících
na nejrůznější zvířata (Halaelurus – kočka, Haliophis – had,

Halobatrachus – žába, Halophryne – ropucha, Halosaurus –
ještěr). Hortulanus jako druhový přívlastek ve vodní říši

zrovna hojný není, znamená totiž zahradní či zahradník.
Halichoeres hortulanus je (slané, mořské) prase zahradník!

Hirundichthys rondoletii při pohledu shora skutečně

vypadá spíš jako koupající se vlaštovka než ryba.

 Snímek z jihu Itálie. (Foto: Federigo Neroni)
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Akvaristou přes 70 letAkvaristou přes 70 let
Roman Slaboch

Nepředpokládám, že by se v Česku vyskytl akvarista, který by neznal Karla Krčka alespoň podle jména. Už v 70. letech

minulého století proslul knihou o akvaristické technice, která se hned od svého prvního vydání stala akvaristickým bestse-

lerem. Ve své době pro nás byla jedinou cestou z technického „středověku“. 

V květnu se Karel Krček dožil v plné duševní svěžesti 80 let. Při této příležitosti jsem jej trochu vyzpovídal.

Máš nějaké vysvětlení toho, že Ty jako člověk s tech-

nickým vzděláním a vrcholně technicky pracujícím

mozkem jsi se už od mládí s takovým nasazením

a na tak vysoké úrovni začal věnovat zrovna akva-

ristice? 

Měl jsem skvělého dědečka, který se mně věnoval a kte-

rý mne vedl k úctě a pokoře, ale současně ke zvídavosti,

logickému myšlení a k pracovitosti. Byl to on, kdo mně

vštípil obdiv k přírodě, o které říkával, že by se měla psát

s velkým P. Když jsem byl větší chlapec, hovořil se mnou

mj. i o smyslu života. Od té doby nemám rád jednostran-

nost. Lidé, kteří jsou zahleděni jen do svého oboru a pro vše

ostatní mají klapky na očích, postupně ztrácejí vjem pro

krásné věci, cit, všeobecný rozhled, povznesení ducha,

a byť to mohou být i vynikající odborníci, často se stávají

společensky zaostalejší.

Jako kluk jsem se věčně toulal k tůním v Ďáblickém lese,

kde jsem lovil čolky, pulce, koljušky a malé zlaté karásky,

které tam někdo vysadil. Protože chov těchto živočichů

doma ve vaně jsem neobhájil, přešel jsem na 5litrové lah-

ve od okurek a byl to opět děda, který se mnou zašel do

akvaristického krámku pana Myškovského za Libeňským

mostem a koupil mně dvě lité elementky. V době letního

sucha v roce 1948 jsem si z vysychajících tůní přinesl domů

ekzém a musel jsem do nemocnice.

Situaci opět vyřešil děda: „Už žádné nebezpečné tůně,

nýbrž rybičky z obchodu“ – a tak jsme opět jeli k panu

Myškovskému a domů jsme se vraceli s pavími očky a ze-

lenými mečovkami. Další „rozvoj chovu“ se ji ž odehrával

dle klasického scénáře: více druhů ryb, více nádrží, stojan,

technické vybavení atd.

V ostatním jsem se nevěnoval jen akvaristice. Hrál jsem

tenis, chodil jsem cvičit do Sokola, sbíral jsem známky, pivní

tácky, obaly ze žvýkaček, fotografie z amerických filmů, líbil

se mi swing atd.

V 15 letech jsem měl akvária už úplně všude, při jejich

čištění jsem ryby přelovoval do maminčiných forem na

pečení, vymýšlel jsem různá technická zařízení a pomalu

ve mně uzrávala myšlenka, že bych chtěl jít studovat na

elektrotechnickou průmyslovku.

Bylo ve Tvém životě nějaké období, kdy jsi neměl

akvária, nebo jsi se akvaristice nevěnoval? 

Ano, měl jsem akvaristický, asi dvouletý útlum v padesá-

tých letech, kdy jsem chodil na průmyslovku. Byla to vysoce

kvalitní a náročná konstrukční škola, vše se rýsovalo a po-

pisovalo ručně a výkresů jsme odevzdávali kolem dvaceti

měsíčně. Maturovalo nás 21 ze 43 přijatých. 

Dokázal bys zpětně určit, kdy jsi byl jako akvarista

nejšťastnější a proč? 

Nejsem schopen uvést jen jednu epizodu. Vždy jsem měl

radost z každého podařeného výtěru a odchovu, z každé

novinky, z podařených fotografií, přednášek, článků, knih,

z úspěchů na výstavách a soutěžích a z pěkných akvaris-

tických setkání. Velkou radost mi přineslo založení Sekce

pro akvaristiku a teraristiku při Přírodovědeckém sboru

Společnosti Národního muzea v Praze. 
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V současnosti mne těší, když velice často na nejrůzněj-

ších setkáních s akvaristy slýchávám: „Na vašich (tvých)

technických knížkách jsem vyrostl. Děkuji.“ 

Měl jsi také okamžiky, kdy jsi byl jako akvarista

zklamaný a proč?

Ano, měl. Mrzelo mne, když jsem svojí chybou, nebo

na základě události, na kterou jsem neměl vliv, přišel

o chovný materiál, nebo když jsem neodchoval ryby, na

kterých mně záleželo. Byl jsem naštvaný, když mne nebo

mé kamarády někdo podrazil, nebo jsem na soutěžích zjistil

domluvené nadržování atp. Byl jsem do krajnosti roz-

zlobený, když po mé přednášce (o ptačím rynku v Moskvě)

za mnou přišel přítomný akvarista, který se představil jako

pracovník StB a vyhrožoval mně oznámením a tresty za mé

výroky o sovětských soudruzích s tím, že když mu udělám

vzduchovací kompresor, tak na vše laskavě zapomene –

a já byl bezmocný. Byl jsem otrávený, když se nám do akva-

ristické činnosti v rámci normalizace pletla prostřednictvím

preference ČSCHDZ (Český svaz chovatelů drobného zví-

řectva) „strana a vláda“ a když nám několik snaživých

horlivců otravovalo život. 

Tak, jako jsou dnes ceněny mé knížky o akvaristické

technice, tak jsem se na druhou stranu ale také setkal s ná-

zorem: „Ty jsi musel být pěknej komouš, když jsi si mohl

v minulé době jezdit po přednáškách a vydávat knížky.“

Nemusím se nikomu zpovídat, ale pro pořádek: ke komu-

nistům jsem vždy měl (a dodnes mám) principiální výhra-

dy (s čímž jsem se nikdy netajil), v KSČ jsem nikdy nebyl

(proto jsem zažíval i různá omezení a ústrky) a u StB Praha

jsem byl v době tzv. normalizace veden jako NO – nepřá-

telská osoba. Měl jsem ale slušné a rozumné nadřízené

(byť straníky), kteří se mně nebáli podepsat patřičný

souhlas pro SNTL (Státní nakladatelství technické literatu-

ry). V zásadě nic neriskovali – šlo o odbornou a technickou

literaturu. 

Současná doba má také své nešvary, které zamrzí

zejména staré akvaristy. Začalo to mj. smyšleným žalo-

váním na provoz jedné z našich výstav v Botanické za-

hradě UK s následnou kontrolou, která žádné nedostatky

nezjistila, s tím, že stěžovatel se již viděl jako posuzovatel

soukromých chovů, kde zajisté objektivně a zdarma dá palec

nahoru nebo dolů.

Mrzí mne i to, že z klubových životů zmizel duch dob-

rovolné pomoci při různých akcích (výstavy, soutěže,

organizace různých setkání, převozy ryb při zahraničních

výstavách atd.). Je zajímavé, že všichni ti, kteří na nic

nemají čas, jsou největší kritici. Na tom se ale ve společ-

nosti, kde jsou modlou jen peníze, nedá nic změnit. Ucho-

vání spolkové akvaristiky je na mladších generacích,

než je ta moje.

Je nějaký druh ryby, který se Ti vyloženě nelíbí?

Na to se těžko odpovídá. Vyloženě negativní stanovis-

ko nemám k žádnému druhu, i když některé druhy mám

ve větší oblibě než ty ostatní, což pokládám za normální.

U některých druhů mám rád tvary, barvy, lesk, typické

pohyby; u jiných druhů obdivuji jejich projevy, často i indi-

viduální, chování, tření a péči o potomstvo a jejich druhové

odlišnosti. Za nejinteligentnější ryby pokládám velké cich-

lidy. Na všech druzích je něco zajímavého, i když někdy

můžeme i láskyplně říct: ta ryba je tak ošklivá, až je hezká.

Pochopitelně ale jsou i druhy ryb, které jsem nikdy nechoval.

A naopak, co je Tvojí „srdcovkou“?

Jsou to asi skaláry – ty jsem nikdy nepřestal mít a mám

je dodnes. 

To jsi mne ani moc nepřekvapil, přesto jsem si mys-

lel, že spolu s nimi uvedeš i mečovky, platy a molly.

Jednak jsi v celé Evropě známý jejich šlechtěním,

za které jsi na mezinárodních soutěžích získal řadu

ocenění a mistrovských titulů, byl jsi hlavním koor-

dinátorem skupiny, která vytvořila jejich meziná-

rodní standard, a v neposlední řadě jsi jim věno-

val svoji osmou knihu. Nutno podotknout, že velmi

úspěšnou.

Nemáš někdy pocit, že na výstavách a soutěžích už

téměř nevidíme ty nádherně vzrostlé Xiphophorus

helleri, Poecilia latipinna a Poecilia velifera, o kte-

rých vyprávějí staří akvaristé? 

Ten pocit mám samozřejmě také. Důvodů je dle mého

názoru více: nižší zájem o šlechtění ryb rodů Xiphophorus

a Poecilia, akvaristé zaměření na velkochovy preferují

nejmenší již prodejnou velikost ryb, převládá umělé krmi-

vo, nejsou dodržovány podmínky úspěšných chovů (teplota

a čistota vody, velikost nádrží ve vztahu k počtu do nich

umístěných ryb atd.). Zmíněné živorodky mají vysokou

spotřebu krmiva a následnou potřebu pravidelné výměny

části objemu vody. Staří akvaristé měli dostupné kvalitní

a pestré živé krmení a do nádrží dávali menší množství

ryb. Ten, kdo nasadí např. ryby Poecilia velifera do bazénu

ve skleníku s vodou teplou kolem 30 °C plnou řas, bude

překvapen výsledkem. Vše je to o krmení a o vodě.

Předpokládám, že ty jsi vždy krmil především

živým krmením.

Jistě, už od svých klukovských let. Tehdy ještě rybáři

nikoho nehonili a neobtěžovali, protože jim bylo jasné,

že když mj. v zimě sekáme díry do ledu a mácháme tam

sítěmi, tak v principu prokysličujeme vodu. Akvaristé u ryb-

níků se většinou znali, předávali si informace, navazovali

nová přátelství. Bylo to úžasné a rád na tato setkávání

vzpomínám. 
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Jedním z takových známých a hojně pražskými akva-

risty navštěvovaných rybníčků byl „Olšaňák“, jak jinak,

pod Olšanskými hřbitovy, poblíž dnešní Jičínské ulice.

Rybníček tam dnes již nenajdete – byl zasypán. Akvaristé

k němu na živou potravu chodili denně, hlavně v neděli

dopoledne. Někteří tu měli i své místo, na které nikdo jiný

„neměl nárok“. Olšaňák byl nevyčerpatelným zdrojem živé

potravy a když tam náhodou bylo málo cyklopu, tak už

nebyl nikde. Však také první otázka příchozích byla: „Kolik

toho tam dneska je?“ Odpověď byla prostá: „jedničky“,

někdy i „dvojky“. Jako kluk jsem dlouho nevěděl, o co jde,

až mně Franta Kolář vysvětlil podstatu věci. Povídal:

„To máš tak, je to kopeček, který máš v síti po padesáti

osmičkách – no, a ten kopeček odpovídá nějaké velikosti

košíčku dámské podprsenky.“ 

Na Frantu, se kterým jsem se později spřátelil, mám

ještě jednu vzpomínku; po únorovém uklouznutí do Olša-

ňáku mu tak zmrzly kalhoty, že byly neohebné a my jej

museli na otevřenou plošinu elektrické dráhy doslova

vynést. 

Řadu podobných příhod se snažím vyprávět ve druhé

části „Historie akvaristiky v Českých zemích“, kterou se

v současnosti zabývám.

Moc se na ni těším. Mimochodem – úplně první

kniha Ti vyšla před neuvěřitelnými 46 lety. Dobře si

pamatuji, jak jsem na ni tenkrát stál frontu a během

dvou let jsem ji téměř „učetl k smrti“. Když jsem se

připravoval na tento rozhovor, nostalgicky jsem ji

prolistoval a byl jsem překvapen, jak málo informací

zestárlo. Cítíš to jako autor také tak?

Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, že obě vydání mé

akvaristické knižní prvotiny „Akvaristická technika od A do

Z“ byla rozebrána do tří týdnů (bylo to 60 400 kusů). I když

to bylo krátké dílo (120 stran), dalo mně hodně práce,

protože na rozdíl od opakujícího se obsahu soudobých akva-

ristických knížek jsem neměl žádnou předlohu a knížka

vznikla zejména s využitím mých studií a následné osobní

akvaristické i technické praxe. Ale knížka asi přišla v pra-

vý čas a byla napsána stylem, kterému každý rozuměl.

Kupovaly ji i školy, mj. pro přijatelný výklad funkce

polovodičů. No, a protože je to klasika, tak je tato práce

i po letech stále aktuální.

Realizace některých mých technických knížek byly ale

ještě pracnější. Když jsem např. odevzdal rukopis prvního

vydání Akvaristické techniky (1986), zažíval jsem doslova

peklo. Rukopis dostala k redakční přípravě do tisku dáma,

která byla úplně mimo tematiku a každou stránku upravila

tak, že vznikala jiná kniha o něčem úplně jiném. Například

slovo jikry bylo nahrazeno slovem vejce, slova centrální

vytápění nádrží výrazem ústřední topení, namísto slova

transfokátor se objevil transformátor atd., atd. Dva měsíce

jsem denně seděl doma do dvou hodin do noci a vracel jsem

zničený text do svého původního znění. Když jsem byl už

na zhroucení, zavolal jsem technickému náměstkovi SNTL

a vyžádal jsem si rozhovor. Celý rozčílený jsem mu vylíčil

situaci, on mně nalil skleničku koňaku, zvedl telefon a ve-

doucímu předmětné redakce nařídil, aby můj rukopis

okamžitě své pracovnici odebral s tím, že na základě

úspěchu mých předchozích tří knih není zapotřebí můj text

korigovat a že kniha bude zpracována dle mého původního

textu. A tak se také stalo. 

Na svém kontě máš i dlouhou řadu technických vy-

nálezů a patentů. Na které z nich jsi hrdý? 

Ano, mám za sebou docela slušný výčet patentů (při-

bližně 60), autorských osvědčení, vyřešených tematických

úkolů, návrhů zajímavých řešení, z nichž velká část je do-

dnes využívána v oblasti čidel, měření, automatizace a regu-

lace, divadelní a akvaristické techniky…

Nedělal jsem mezi nimi žádný rozdíl, nehledě na to,

že mne po realizaci často napadlo ještě elegantnější řešení,

ale na to už zpravidla nedošlo.

Jsou některé z nich známé i mezi námi technickými

laiky?

Pro akvaristy jsem v minulosti udělal celou řadu tech-

nických zařízení (kompresor VIKO 100, regulované topné

tělísko Akvaterm R, magnetická stěrka…), navrhl jsem také

techniku některých prodejen (např. U Nejsvětější Trojice

ve Spálené ulici). Pro akvaristickou veřejnost je v součas-

nosti asi nejvýznamnější moje koncepce stavebnicového

uspořádání výstavních stojanů.

Každé moje setkání s tímto nestorem české

akvaristiky je pro mne něčím obohacující. Ať se jed-

ná o odborné, až encyklopedické znalosti techniky,

zvláště té akvaristické, o bohatou, více než sedmde-

sátiletou praxi v chovu ryb, či jen o prosté potěšení

z jeho přítomnosti, kultivovaného jazyka a nobles-

ního, důsledně slušného chování. 
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Ing. Karel Krček se narodil 25. 5. 1938 v Praze. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou (1953–1957)

a České vysoké učení technické v Praze (1957–1962), poté byl promován jako elektrotechnický inženýr. 

Byl mezi zakládajícími členy Akvaristicko-teraristického sboru při společnosti Národního muzea v Praze (1964–1972, sbor

měl přes 1300 členů) a většinu období jeho trvání pracoval ve funkci předsedy.

Postupně se stal členem České vědeckotechnické společnosti, Společnosti Národního muzea v Praze, redakční rady

časopisu Akvárium Terárium, místopředsedou spolku Akvárium (zal. 1899), předsedou Českomoravské společnosti Xipho-

Molly, za kterou organizoval řadu národních a mezinárodních soutěží, velké množství jich se svými chovy šlechtěných

živorodých ryb vyhrál, opakovaně se stal i Mistrem Evropy. Byl akvaristickým posuzovatelem v ČR i zahraničí, finalizoval

Mezinárodní standard živorodých ryb, jejich chovných forem rodů Xiphophorus a Poecilia (ISXM 01). 

Akvaristé ale znají Karla Krčka především díky jeho přednáškové a publikační činnosti. Připravil nespočet celovečerních

přednášek na akvaristických sjezdech, sympoziích a setkáních, dodnes přednáší v rekvalifikačních kurzech, v Čechách i v za-

hraničí uveřejňuje odborné články o akvaristické technice a o chovu ryb, různé odborné separáty, překlady a lektorské

posudky, zpracovává odborné katalogy. Především ale napsal osm titulů s akvaristicko-technickým a obecně akvaristickým

zaměřením, plus unikátní knihu o historii akvaristiky v českých zemích. V současné době má rozpracovánu její druhou část.

Akvaristické knižní tituly: celkový počet prodaných výtisků: 170 700, celkem 1 764 stran.
1. Krček, K. 1972. Akvaristická technika od A do Z; 1. vydání, SNTL, Praha, brož., 120 stran čtvercového formátu 202 x 193 mm, náklad 20 200 výtisků.
2. Krček, K. 1976. Akvaristická technika od A do Z; 2. nezměněné vydání, SNTL, Praha, brož., 120 stran čtvercového formátu 202 x 193 mm, náklad 40 200 výtisků.
3. Krček, K. 1984. Akvaristická elektrotechnika; 1. vydání, SNTL, Praha, vázané, 248 stran formátu A5, náklad 32 200 výtisků. 
4. Krček, K. 1986. Akvaristická technika; 1. vydání, SNTL, Praha, vázané, 296 stran formátu A5, náklad 30 200 výtisků. 
5. Krček, K. 1989. Akvaristická elektrotechnika; 2. rozšířené a doplněné vydání, SNTL, Praha, vázané, 312 stran formátu A5, náklad 16 200 výtisků. 
6. Krček, K. 1995. 333 zajímavostí pro akvaristy; 1. vydání + dotisk, VIK, Vimperk, vázané, 180 stran formátu A4, náklad souhrnně 27 000 výtisků. 
7. Krček, K. 2009. Atraktivní akvárium; 1. vydání, GRANIT, s.r.o., Praha, vázané, 144 stran formátu B5, náklad 3 100 výtisků. 
8. Krček, K. 2013. Mečovky, platy a Molly; 1. vydání, GRANIT, s.r.o., Praha, vázané, 112 stran formátu B5, náklad 1 100 výtisků. 
9. Krček, K. 2016. Historie akvaristiky v českých zemích – část 1; 1. vydání, vydal Karel Krček, Praha, vázané, 600 stran formátu B5, náklad 500 výtisků. 
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Lipan podhorní v expoziční nádrži Zlatý potok.

Zlatý potokZlatý potok
na rybářské škole ve Vodňanechna rybářské škole ve Vodňanech

TEXT: Petr Difko    FOTO: Jiří Hronek a archiv školy

Několik let jezdím na návštěvy do Střední rybářské školy ve Vodňanech. Ve zdejší škole může návštěvník při dnech

otevřených dveří vidět mimo jiného rybářské muzeum a expozici živých ryb. Za tu dobu, co sem jezdím, jsem zde poznal

řadu lidí, mezi nimi Ing. Jiřího Hronka, který má na starosti expozici akvárií. Nedávno ve Vodňanech dokončili unikátní

nádrž, jakou nikde jinde u nás neuvidíte. Proto jsem ho požádal při této příležitosti o rozhovor.

Začneme muzeem. Co v něm může návštěvník vidět

a jaké unikáty zde máte? 

Koncept rybářského muzea vznikl už celkem dávno, ale

vlastní realizace proběhla v roce 2013. Škola zanedlouho

oslaví sto let výročí od svého vzniku. Během této doby se zde

na půdách hromadila řada zajímavých věcí a historických

skvostů, které desetiletí pokrýval prach. Mimo to jsme měli

řadu cenných věcí jako zápůjčky v muzeích po celé repub-

lice. Když se to všechno sešlo, vznikla slušná sbírka stovek

předmětů. Najdeme tady např. „karmač“ (impregnované

lano s háky) používaný kdysi k lovu jeseterů v Rusku, histo-

ricky první echolot s asi desetikilogramovou sondou tvaru

torpéda, staré nivelační přístroje pro vyměřování rybníků

a stok, líhňařské vybavení atd. Rybářské pruty, navijáky

a nástrahy nepočítám. Muzeum je rozděleno do několika

sekcí podle logické struktury. Nechybí tady i několik desítek

vypreparovaných ryb včetně unikátních rybích replik ze

sklolaminátu. V průčelí zaujme tzv. biotop, kde jsou desítky

vypreparovaných ptáků a savců, kteří žijí u vody nebo v je-

jím okolí. Kromě exponátů historických je v muzeu i sestava

novodobých modelů, např. rybích přechodů, výpustních

zařízení, plavební komory, jezů atd., aby mělo muzeum

potenciál poukázat i na současné trendy a případné potíže.

Na stěnách je množství dobových fotografií s rybářskou

tematikou. Nechybí ani moderní podvodní fotografie našich

ryb od Viktora Vrbovského.
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Fotografie Viktora Vrbovského.

Teplovodní sekce akvaristiky.
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Nyní jsme se přesunuli do akvaristické části. Co zde

chováte?

Ve škole máme celkem 18 výstavních nádrží, z nichž dvě

akvária jsou tři metry dlouhá (Amazonské a Zlatý potok).

Akvária jsou rozdělena do čtyř sekcí. Ve studenovodní

akvaristice je v pěti akváriích kolem 40 druhů našich ryb

včetně méně obvyklých druhů, jako je mník jednovousý,

okounek pstruhový či hořavka duhová. V teplovodní akva-

ristice jsou biotopní subtropická a tropická akvária z růz-

ných částí světa. Kromě běžných rybek je zde několik rarit

či zajímavostí. Chováme např. dravé hadohlavce červené

nebo severoamerickou prehistorickou rybu kaprouna obec-

ného. Zájem vždy vzbudí hejno lezců obojživelných. Nej-

větší akvárium má objem necelé tři metry krychlové a je

královstvím sladkovodních rejnoků trnuch Leopoldových

("Black Diamond"), arowany, cichlid ocasookých, L-sumců

a dalších ryb z Amazonie. Poslední část patří Zlatému

potoku – průtočnému akváriu.

Studenovodní sekce akvaristiky.

Studenovodní část – dravci.
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Kapr obecný KOI (Cyprinus carpio).

Teplovodní část – hadohlavec červený (Channa micropeltes).
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Amazonské akvárium – celkový pohled.

Cichlida ocasooká (Cichla ocellaris).
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Arowana dvojvousá (Osteoglossum bicirrhosum).

Trnucha Leopoldova "Black Diamond"

 (Potamotrygon leopoldi).

Amazonské akvárium.

Sekernatka dlouhoploutvá (Thoracocharax stellatus).

Skalára amazonská (Pterophyllum scalare).

Piraňa stříbřitá (Metynnis argenteus).

Čichavec medový (Trichogaster chuna).

Pohodovou atmosféru akvarijních místností využívají

žáci i mimo dobu výuky.
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A teď už tedy k unikátnímu projektu této nádrže.

Pane Ing. Hronku, jak Vás napadlo vytvořit tako-

vouto nádrž, která přibližuje život v potoce?

Ta myšlenka vzešla od jednoho z našich studentů. O vět-

šinu akvárií ve škole se totiž starají sami žáci v rámci

akvarijního kroužku a je zde určitý prostor i pro tvůrčí

myšlenky. Předně, průtočné akvárium přírodního typu v in-

teriéru jsem sám nikdy nikde neviděl. Byla to pro mě, jakož-

to akvaristu, který kdysi začínal s devítilitrovým akvárkem

od dědy, veliká výzva. Naše škola má kromě vodňanské

Blanice ve správě také Zlatý potok v Pošumaví, kam vy-

sazujeme pstruhy a kde se ještě dosud vyskytuje vzácně

perlorodka říční. Napadlo mě tedy stylizovat nádrž jako

model tohoto potoka v rámci technických možností co nej-

věrněji. Akvárium je nakonec 320 cm dlouhé, 85 cm hluboké

a stejně tak vysoké. Nicméně určit celkový objem cirkulující

vody přesně nelze, protože tůně mají přirozený nepravidel-

ný tvar boků i dna, jak je vidět na fotografiích.

Model má i svůj výukový aspekt. Důležité technické

prvky a zařízení jsou skrz skleněné průhledy v opláštění

akvária viditelné a nasvícené.

Jak je technicky zabezpečen chod celé nádrže a co je

v jejím interiéru?

Technika je asi alfa a omega výsledku. Akvárium je

tvořeno třemi tůněmi, které výškově oddělují přirozené

přepážky z kamenů a kořenů. Vše prorůstají vrby a vodní

rostliny jako hvězdoš, pramenička a další. Zásadní je pře-

devším chlazení akvária, protože ryby zde chované vyžadují

poměrně nižší teploty, zhruba do 16 °C. Chladící zařízení

jsou dvě, každé o příkonu 2 kW. Kvalita vody v akváriu

je zajišťována několika biologickými filtry včetně poměrně

efektního fluidního pískového průhledného válce. Vlastní

nastavení průtoku vody v akváriu je umožněno regulovatel-

nými čerpadly. Výměna vody probíhá automaticky pomocí

elektromagnetického ventilu (přímo z vodovodního řádu)

a externího přepadu do odpadu. Každý třetí den se mění

několik desítek litrů vody, což se mi osvědčilo jako výhodné

z pohledu minimálního kolísání chemismu vody. Abych

přiblížil parametry vody přírodě, přidávám do akvária také

rašelinový výluh a rašelina je i v jedné z filtračních komor.

Rak říční (modrá varieta).

V akváriu je bohatý porost vodních a pobřežních rostlin.

Rostliny rostoucí v pozadí nádrže mají své vlastní zavlažo-

vání, pokud přímo nezasahují kořeny do vody. Do vlastní

nádrže zasahuje jen absolutní minimum slunečního záření

zvenku, rostliny jsou proto na umělém osvětlení kompletně

závislé. Přesto se podařilo vše nadimenzovat dostatečně

efektivně a rostliny v akváriu nejen, že rostou, ale dokonce

i pravidelně kvetou… 

Celý systém je při výpadku proudu jištěn záložním

zdrojem. 

Jaké živočichy je zde možné vidět?

Akvárium symbolizuje biotop pstruhového pásma. Z ryb

to jsou tedy pstruzi obecní, lipani podhorní, vranky obecné,

mřenky mramorované, střevle potoční a hrouzci obecní.

Mezi kořeny se skrývá také mník jednovousý. 

Mimo ryb  jsou zde také raci a lastury perlorodek, které

mají na Zlatém potoce jednu z posledních lokalit výskytu

v ČR. Kromě toho najdeme v substrátu na dně a mezi

kameny larvy různého vodního hmyzu, jako jsou chrostíci,

jepice a střechatky. Ty slouží jednak jako potravní zpestření

pro ryby a zároveň zde překvapivě dobře prosperují a do-

konce završují vývoj v dospělce, kteří pak oknem odlétají do

přírody… nebo jsou chyceni rybami.

Pstruh obecný.

Hrouzek obecný.
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Pstruzi obecní.
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Výstavba expozice Zlatý potok.

Dokončování výstavby.
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Zlatý potok – celkový pohled.

Potýkal jste se během výstavby nádrže s nějakými

problémy?

Jak jste již zmínil, podobná interiérová nádrž asi není

k vidění nikde v okolí a v průběhu budování jsem rychle

pochopil, proč… Skloubit vhodné materiály, které jsou zdra-

votně nezávadné, ve vodě stálé, vodotěsné a mají přírodní

barvy, bylo asi nejobtížnější. Nebylo se moc kde inspirovat.

Podobné to bylo s vymýšlením průtokového režimu. Očeká-

vaný letní problém, rosení předního skla při vyšších roz-

dílech teplot mezi akváriem a chodbou, se podařilo vyřešit

intenzivnější cirkulací vzduchu před akváriem. No a určité

potíže nastaly i s novými obyvateli potoka. Například raci

nepochopili svojí estetickou funkci a stali se nelítostnými

predátory. Během několika dní vychytali téměř všechny

střevle. Musel jsem tedy počet raků omezit a krmím je každý

den krmnými rybkami přímo z ruky…

A kdy je možné navštívit tyto prostory?

Rybářské muzeum a akvária jsou veřejnosti přístupné

v červenci a srpnu každý den kromě pondělí, a to od 9 do 16

hodin. V létě lze využít i ubytování v domově mládeže. Mimo

sezonu je škola otevřená v rámci dnů otevřených dveří,

kterých je během roku zhruba pět. Pro předem objednané

skupiny je možné zajistit i individuální prohlídku mimo tyto

termíny. Více podrobností je možné vyčíst na našich webo-

vých stránkách [1] a facebooku [2]. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho dalších

úspěšných projektů.

[1] www.srs-vodnany.cz

[2] www.facebook.com/srsvodnany/
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XVII. AkvakongresXVII. Akvakongres
ve Žďáru nad Sázavouve Žďáru nad Sázavou
Petr Matula

28. dubna jsme společně s kamarády z našeho Kromě-

řížského akvaristického spolku navštívili XVII. Akvakongres

ve Žďáru nad Sázavou. Tuto akci navštěvujme již tradičně od

roku 2014 a úplně poprvé jsme ji s kolegy navštívili při vzniku

našeho spolku v roce 2011. Akce se konala již poněkolikáté

v příjemném malém hotelu Hajčman.

Dopoledne před samotným Akvakongresem proběhla schůze

Unie akvaristů České republiky AKVA CZ, hlavní odpolední

program pak zajistil žďárský spolek TETRA.

Já osobně jsem se letos velmi těšil na přednášející osůb-

ku, Markétu Rejkovou, kterou jistě všichni čtenáři tohoto

časopisu dobře znají. Neodpustím si poznamenat, že právě

ona mě před cca deseti lety přivedla k miniakváriím,

akadamě, krevetkám, minirybám… A vůbec, všichni jistě

znáte její web [1]. Její články z cest publikované převážně

zde v časopise Akvárium vždy hltám a velmi se těším na

jejich přečtění (pokud mi to tedy čas dovolí, jinak doháním

zpětně).

Markétina první přednáška nazvaná „Pod hladinou

latinskoamerických řek“ se týkala právě její obliby Jižní

a Střední Ameriky, zvláště pak Mexika. Hned na úvod za-

znělo heslo „Shora to neuvidíte“, tak jsme se tedy společně

s Markétou ochotně ponořili. Viděli jsme mnoho zajímavých

fotografií z jejích cest a slyšeli samozřejmě cenné informace

o domovské lokalitě spousty námi běžně chovaných druhů.

Z obsahu bych vypíchnul hlavně zajímavé lokality, které se

v této oblasti nacházejí. Většina místních ani netuší, jaké

druhy ryb jim plavou v řekách a (polo)přírodních koupališ-

tích doslova pod nohama. Zaujalo mě zejména jedno kou-

paliště, kam byla voda vedena několik kilometrů potrubím,

dno bylo vysypáno oblázky, okraje bazénů z betonu... a plava-

lo zde velké množství ryb, kdysi i velmi ohrožený zástupce

rodu Xiphophorus (Múzquiz, viz str. 22 – pozn. red.).

Na závěr přednášky znovu zaznělo heslo zmíněné v úvo-

du, tak si tedy nasaďte masku i šnorchl a vyrazte klidně i do

našich českých vod a potoků. „Shora to neuvidíte“ :-)!

(Poznámka od přednášející: Ne všude je kalná voda s malou

viditelností.)

Letos se přednášek zúčastnilo přibližně 80 lidí, včetně několika nových tváří. (Foto: Zdeněk Dočekal)
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Heslo první přednášky.

Po krátké přestávce potom následovala druhá přednáška
„80 akvárií v ZOO Ostrava“ s podtitulem „188 příležitostí
se něco naučit“. Pro čtenáře musím poznamenat, že před
rokem a půl Markéta změnila zaměstnání, spojila milované
hobby s prací a chytla se příležitosti pracovat jako ošetřo-
vatelka-akvaristka v ostravské zoo. Ve své přednášce nám
ukázala mnohé ze zázemí, které běžný návštěvník nemá mož-
nost vidět. Tomu je nabídnuto ke shlédnutí cca 25 akvárií
rozmístěných v tematicky zaměřených expozicích. 

Asi každého posluchače přednášky zaujalo veřejně
nepřístupné zázemí a zajímavé informace o způsobu množení
živočichů s larvální mořskou částí vývoje.

Další podstatnou část přednášky zabraly také ukázky z pi-
tev ryb, které mimochodem provádí i sama Markéta. Ty nám
přinesly mnoho zajímavých poznatků k určení různých para-
zitů a nemocí, na které je často možné přijít bohužel až po
úhynu a pitvě jedince, avšak vždy je to možnost jak zjistit
příčinu, a zachránit tak ostatní jedince správnou léčbou či
úpravou nějakého faktoru. Na některých pitvaných rybách
bylo vidět i značné ztučnění jater a vnitřních orgánů, což jistě
nasadilo nemalé poučení do hlav těch, kteří svým rybám
dopřávají :-).

Co se týče běžnějších problémů ryb, také v ostravské zoo

narazili na problém s „drop eye“ u jednoho jedince Osteo-

glossum bicirrhosum (arowana), který nejspíše souvisí s po-

hledem do stran v klasickém akváriu. V přírodě jedinci loví

potravu nad hladinou, a jejich oči proto míří pohledem pře-

vážně směrem vzhůru. U druhého jedince chovaného v ba-

zénu problém nenastal, což jen potvrzuje tuto teorii.

Z veřejně přístupných nádrží je převážná část zařízena

biotopně, například nádrž s nádhernými mladými jedinci

Symphysodon discus pocházejícími od Andrzeje Nowickeho.

Rozsah chovaných druhů ostravské zoo je velmi rozmani-

tý a zahrada podporuje i některé záchranné programy, které

jsme viděli na konci této přednášky. Jeden z nich se zaměřuje

na kriticky ohrožené nebo již v přírodě vyhynulé zástupce

rodu Xiphophorus [2]. Zoo Ostrava je také členem Goodeid

Working Group, která sdružuje instituce i akvaristy chovající

gudeje, podrobnosti se můžete dočíst na webu projektu [3].

Nemalým úspěchem využitelným k propagaci práce ak-

varistů v zoo bylo např. rozmnožení razborky Trigonostigma

somphongsi, která je uvedena v Červeném seznamu IUCN [4].

Po poslední přednášce následovala bohatá tombola,

kde obvykle vyhraje každý, ale letos jsem napočítal čtyři

návštěvníky bez ceny. Ovšem i ti dostali od výherců nějaké

ceny, které měli navíc. Všichni návštěvníci si tak odnesli

nejen úžasný zážitek z přednáškového bloku i z opravdu pro

věc zapálené přednášející.

Po přednáškách pro naši skupinku nastala asi dvouho-

dinová přestávka, kterou jsme využili k návštěvě místní

akvaristické prodejny Cherra, kterou provozuje náš ka-

marád František Brabec. Návštěvu mohu s radostí doporu-

čit opravdu každému, protože takto zásobovaných a pěkně

vybavených míst je u nás jen pár.

Živá diskuse nad obsahem...

Těsně před devatenáctou hodinou jsme vyrazili zpět na

poslední část Akvakongresu, kterou je společenský večer

s posezením a živou hudbou. Návštěvníci, kteří si zakoupili

lístek při vstupu na přednáškové odpoledne, mohli využít

možnosti připravené večeře formou švédských stolů.

Na toto setkání dorazila asi polovina návštěvníků z od-

poledne, avšak převážná většina jezdí do Žďáru pravidelně,

tak jako naše skupinka. Při dobrém jídle a pití se rozjela

nejedna poučná akvaristická debata a každý účastník si

dlouhý večer určitě užil.

V neděli jsme ještě s naší výpravou absolvovali příjemnou

návštěvu u Zdeňka Dočekala, který má krásnou odchov-

nu nedaleko Žďáru. K němu jezdíme také každoročně,

protože jak říkají někteří z nás, „bez toho by to nebylo ono“.

Po příjemně stráveném odpoledni jsme se plni zážitků a na-

bití energií vydali spokojeně na cestu domů.

Doufám, že jsem vám aspoň trochu přiblížil tuto neoby-

čejnou každoroční akci a že s mnohými se ve Žďáru shledám

příští rok.

[1] maniakva.sweb.cz

[2] www.oevvoe.org/xiphophorus-northern-platyfish

[3] www.goodeidworkinggroup.com 

[4] www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo/novinky/1490-oceneni-v-soutezi-

bily-slon-2016-ziskala-vzacna-ryba-z-thajska
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VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
VODNÍCH  ROSTLIN  A TERARIJNÍCH  ŽIVOČICHŮ

15.- 19. 9. 2018

Rychnov nad Kněžnou, Dům chovatelů

Otevírací doba: 8.30 - 18.00 hod.
 19.9. jen do 17.00 hod.

AKVA-TERA KLUB, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou

AKVA-TERA
S H O W

Speciální expozice přírodních živorodek!



42. číslo Akvária
vyjde v říjnu 2018

e-akvarium.cz

  Pozadí z břidlice pro sázení rostlin
                                                 (Foto: Miroslav Doležal)


