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Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
i do tohoto čísla se nám podařilo namíchat pestrou směs

témat, ze které si snad každý vybere. Nemáme tentokrát pěs-
titelský článek o rostlinách, ale bohatě to vynahradí úžasné

záběry zelených porostů z naší přírody, nemyslíte? Znovu se
dostaneme pod hladinu, odchováváme ryby, zkoumáme bio-

logické a chemické procesy, věnujeme se ochraně druhů,
kutilství, inspirujeme se na návštěvě, prohlédneme si novinky

a rybí kuriozity, začteme se do knížky a sejdeme se na výstavě.
No není ten akvaristický koníček krásný a pestrý?

Pokud Vás teď napadla další témata, o kterých bychom
mohli psát, můžu Vás ujistit, že i na ně jednou dojde – tím

dříve, pokud si o ně napíšete. Jinak se k nim musíme pro-
kousat přes naše vlastní nápady, přání a představy.

Nápady máme a naštěstí je mají i další ochotní akvaristé,
kteří zasílají příspěvky. Na oplátku jim za to tady posílám

        

obrovské DÍKY. Neděláme sice starý dobrý papírový časopis,

ale je to to jediné, co nám akvaristům teď zbylo – a všem
autorům můžeme být vděční za to, že pomáhají Akvárium

nejen udržovat při životě, ale zlepšovat ho a rozvíjet.
Je to trochu zvláštní, osmdesát stránek plných informací,

o kterých si většinou vůbec nemůžete popovídat s rodinou
a kamarády. Potřebujete akvaristu, spřízněnou duši. Uvědo-

mila jsem si to, když se ke mně před měsícem na nejmeno-
vané akci do noci nesly útržky vzrušeného dohadování, znějící

jako „péhá“, „kolona“ a zase „péhá“... Hm, taky jste už někde
slyšeli, že prý je akvárium dobré na uklidnění :-)?

 
Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

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

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

Chceme probudit vaši touhu

víc vědět, víc toho dělat a víc sám dávat.

Dáváme inspiraci. Dávejte taky něco!
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Chov a odchovChov a odchov
Corydoras sterbaiCorydoras sterbai
Stanilav Brunclík

Po více jak čtyřech letech zkušeností s chovem a odcho-

vem pancéřníčka Corydoras sterbai jsem se rozhodl napsat

článek s praktickými radami a závěry mých pozorování.

V mnohé literatuře lze totiž dohledat základní informace

o chovu a odchovu těchto zajímavých ryb, ale nikde se

nesetkáme s konkrétními praktickými radami. Stejně tak

lze poměrně snadno objevit na internetových stránkách

(zejména na youtube) videa zachycující život pancéřníčků.

Ale nikde jsem se nedočetl, jak se lze o tyto ryby postarat,

aby byly spokojené, rozmnožovaly se a přinášely chovateli

jen samou radost. Bohužel ani krátká videa nám nenapoví

nic o způsobu chovu a odchovu. Na youtube lze sice najít

videa se třením ryb, ale už nezjistíme, jak dlouho se jikry

vyvíjí, v jakých podmínkách a jakými fázemi zrání prochá-

zejí. To vše a mnohem více chci ve svém článku předložit

čtenářům.

C. sterbai je podle mého názoru nejkrásnější sumeček

rodu Corydoras. Díky své stavbě těla a jedinečnému zbarvení

je jednou z nejvyhledávanějších akvarijních ryb. Byl popsán

J. Knaackem v roce 1962. Vyskytuje se v Rio Guaporé, hra-

niční řece mezi Bolívií a brazilským státem Mato Grosso.

Tělo má krátké, kompaktní, s délkou asi 6 cm. Základní

zbarvení je tmavě šedé. Po bocích těla probíhá 7–8 podélných

světlých proužků, které jsou tvořeny jednotlivými, viditelně

oddělenými body. Kresba na ocasní ploutvi je tvořena 6–8

příčnými tmavými pásky. I na ostatních ploutvích je tmavá

kresba. Speciálním znakem těchto sumečků jsou svítivě oran-

žové prsní a břišní ploutve a také jejich okolí.

Ryby jsou typicky hejnové a nejmenší doporučený počet

jedinců je šest, pak se čile prohánějí nádrží. K ostatním

rybám jsou neteční a ani mezi sebou nevyvolávají potyčky.

Prostě jsou ukázkovým mírumilovným společenským druhem.
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Své ryby jsem si pořídil v roce 2012 a prvních spora-

dických odchovů jsem se dočkal o dva roky později. Sumečky

chovám dvojím způsobem. V prvním případě držím ryby

v hejnu v počtu patnáct jedinců, kde je pohlaví v poměru šest

samic a devět samců. V druhém případě chovám Corydoras

sterbai v triích, jednu samici a dva samce. Taková tria mám

tři. Svůj chov jsem začínal právě s první variantou a postu-

pem času jsem přidal i druhý způsob chovu. 

Patnáctičlenné hejno mám v nádrži o objemu 80 litrů, kde

je zasazená do misky Cryptocoryne aponogetifolia a z tech-

nického zařízení je použita pouze filtrace. Voda je filtrována

čerpací hlavou přes bioakvacit a proud vody směřuje k hla-

dině, aby byla v neustálém pohybu. Jednotlivá tria jsou

umístěna ve 20litrových nádržích, kde je pouze filtrace, a to

ponorné filtry poháněné centrálním zdrojem vzduchu. 

V obou metodách chovu absentuje v nádržích písečné

dno. Chtěl jsem tím předejít možným problémům s pora-

něním vousků sumečků, protože ryby jsou opravdu velmi

náchylné na zaplísnění. S jinými zdravotními problémy jsem

se u C. sterbai nesetkal. To, že v chovu nemám zdravotní

problémy, přisuzuji z velké části tomu, že se neustále snažím

udržovat vodní prostředí v přiměřeně čistém stavu. Provádím

pravidelnou výměnu vody spojenou s odkalováním zbytků

stravy a exkrementů. Jiné nároky na hygienu mají dospělé

generační ryby a jiné potěr do 1,5 měsíce života.

Pár dospělých C. sterbai, nahoře samec, dole samice.

Ale začněme od začátku. Když jsem si pohrával s myšlen-

kou, že si seženu skupinku těchto sumečků a že se pokusím

je množit, odrazovala mě od tohoto kroku všeobecně zako-

řeněná nepravda, že ryby potřebují k odchovu a vývoji jiker

měkkou a kyselou vodu. Jsem typ akvaristy, který se snaží

chovat a odchovávat pouze ryby, kterým vyhovuje složení

vody tekoucí z kohoutku. Taková voda, která se nemusí pro

chov ryb upravovat. A protože bydlím v Brně, vím, že moje

voda je tvrdá se zásaditým pH. Přesto jsem se rozhodl pro

pořízení C. sterbai. A v návaznosti na toto rozhodnutí jsem

investoval i do reverzní osmózy.

Dva roky jsem choval sumečky ve skupině v neupravené

vodovodní vodě bez sebemenších problémů. Vodu jsem

pravidelně měnil a rybám jsem předkládal tu nejlepší pot-

ravu. Krmný plán jsem postavil na živých nitěnkách a živých

i mražených patentkách. Čas od času jsem přidal i granule

značky SAK. Ryby vyrostly do 6 cm a samice se zaplnily

jikrami. Začal jsem v nádrži pozorovat, že samci mění

chování a že se ve větší míře zajímají o samice. Chvilkama to

vypadalo, že většina samců pronásleduje jednu samici a před-

hání se, kdo se dostane před samici jako první a zaujme s ní

takzvanou „polohu T“. Měl jsem radost z toho, že samci ma-

jí ohromný sexuální apetit a samice jsou povolné a vstřícné

k výtěrům. 

A jak probíhá třecí akt u těchto pancéřníčků? Ryby se
začínají třít vždy v dopoledních hodinách a tuto aktivitu si
udržují až do pozdních odpoledních hodin. Je u nich vždy
dobře viditelné, že jdou do tření. Normálně ryby spočívají na
dně nádrže a nehýří žádnou přehnanou pohybovou aktivitou.
Snad jen v době krmení jsou čilejší. Ale jakmile se v nich
probudí pudy pro zachování rodu, jsou jak neřízené střely.
Obě pohlaví ve svižném tempu proplouvají nádrží a samci
neustále plavou v těsné blízkosti samice. Chvilkami se samci
snaží postavit bokem před samici ve snaze jí zabránit v po-
hybu a začnou vibrovat celým tělem. Pokud je samice svolná,
zastaví se a přirazí svou tlamkou k boku samce. Samec toho
využije a svou prsní ploutví přitiskne hmatové vousky samice
ke svému boku, přitom se lehce nakloní na opačný bok těla
a vypustí mlíčí. V této pozici (říká se jí „T poloha“) ryby setr-
vají několik málo vteřin. V jejich průběhu samice umístí
několik jiker (bývá jich 2–5) do břišních ploutví, ze kterých
vytvoří kapsu. Závěrem v této poloze zůstanou ryby jakoby
v křeči nebo ve strnulém stavu. Pak následuje uvolnění sam-
cova sevření a ryby se od sebe oddělí, ale stále se nehýbou.
Tato pauza trvá také několik vteřin.

Poté jako by se ryby probudily z transu, samice se odpoutá
od samce a začíná hledat místo, kam by jikry nalepila. Samec
si zpočátku samice nevšímá, ale po chvilce ji začne vyhle-
dávat a opět se snaží o spojení. Samice tyto aktivity samce
odmítá, protože má práci s odložením jiker. Pokud najde
vhodné místo, očistí ho tlamkou. K tomuto místu se přitisk-
ne břišní stranou těla, zároveň otevře břišní ploutve a jikry
setře na podklad. Více se o jikry nestará. Po tomto vyčer-
pávajícím manévru nějaký čas odpočívá na dně nádrže a na
dorážení samců nereaguje. Když si odpočine, začne celý akt
dvoření a tření nanovo. Takto je samice schopna vyprodu-
kovat několik desítek až stovku jiker. 

Problém může nastat tehdy, když samice při odkládání
jiker narazí na místo, kam již jikry z předcházejícího tření
odložila. To jednoduše místo opět očistí i s tím, že nalepené
jikry pozře nebo je odlepí a nechá je padnout na dno nádrže,
kde se o ně postarají samci nebo ancistrus. Samice není
vybíravá v místech, kam lepí jikry, proto jikry nacházím po
celé nádrži. Ale jedno pravidlo samice dodržuje. Jikry vždy
lepí do těsné blízkosti vodní hladiny.
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Jikry staré tři dny ve stádiu těsně před vylíhnutím.

Když si ryby odpracují své, nastává doba, kdy se chovatel

musí o nakladené jikry postarat. Vzhledem k tomu, že jsem

v prvopočátcích nebyl zkušeným chovatelem, jikry jsem po-

nechal v původní nádrži až do následujícího dne. Jaké však

bylo mé překvapení, když jsem následujícího rána v akváriu

nenašel žádnou jikru. Takto jsem postupoval po několik

málo výtěrů a výsledek byl pokaždé stejný. Nabyl jsem

přesvědčení, že jikry v nočních hodinách likvidují sami pan-

céřníčci a o část výtěru se též postarají ryby rodu Ancistrus.

U následujícího výtěru jsem postupoval jinak. Ryby se

vytřely v dopoledních hodinách a já jsem jikry odebral asi

4–5 hodin poté do samostatné nádrže. K tomuto účelu jsem

si pořídil nádrže o objemu 5,4 l s rozměry 30 x 15 x 12 cm.

Nádržku jsem naplnil asi ze ¾ vodou. Míchal jsem neupra-

venou vodu vodovodní s vodou z reverzní osmózy vždy

v takovém poměru, aby její vodivost byla 80–100 µS/cm.

Teplotu vody jsem udržoval na 28 °C a zavedl jsem

vzduchování. 

Jikry se v takové vodní lázni téměř nevyvíjely a vždy do

dvou dnů zaplísnily. Kdybych to měl vyjádřit matematicky,

tak z 50 odebraných jiker se vykulily pouze 4 ks potěru.

To je 8 %. S těmito výsledky jsem nemohl být spokojen.

Stejný postup jsem praktikoval ještě několik málo výtěrů,

ale výsledek byl vždy podobně žalostný. Byl jsem znechucený,

ale nechtěl jsem se vzdát. 

U dalších výtěrů jsem do lázně s jikrami přidal dezin-

fekční prostředek proti plísním jménem „Methylen blue“ od

firmy Dajana. Tento prostředek jsem kapal do vody v tako-

vém množství, až byla voda slabě modře zabarvená. Ve výtěru

se sice zaplísněné jikry objevily, ale už ne v takovém počtu.

Takto vedený odchov měl dlouhodobě úspěšnost okolo 30 %.

Neoplozené jikry bylo možno poznat již následující den po

výtěru a ty jsem z nádržky ihned odstranil. Jikry, které se

začaly vyvíjet, začaly tmavnout a za tři dny se vykulil potěr.

Po vykulení potěru jsem odstranil zbytky jikernatých obalů

a vyměnil jsem asi půl litru vody za neupravenou vodu

z vodovodu. Potěr se za další tři dny rozplaval a začal přijímat

čerstvě vylíhlou žábronožku. Mladé sumečky jsem krmil

dvakrát denně žábronožkou a zbytky jsem po každém krmení

odkalil; odkalenou vodu jsem nahradil vodou čerstvou a ne-

upravenou. Po týdnu života malých sumečků jsem vypnul

vytápění a teplota se ustálila na 24–25 °C. Tímto způsobem

jsem odchovával svoje sumečky asi ½ roku, ale stále jsem

nebyl s produkcí oplozených jiker spokojen.

Kladl jsem si otázku, co asi dělám špatně a proč nejsou

výtěry početnější a oplozenost vyšší? Začal jsem intenzivněji

pozorovat ryby a došel jsem k závěru, že při skupinovém

chovu velmi často dochází k rušení třoucích se ryb jiným

samcem, který měl také zájem se zapojit. Pak jsem se o tomto

problému bavil v ústní diskusi s jiným chovatelem. Ten mi

sdělil, že od společného chovu a odchovu už dávno ustoupil

a že začal chov Corydoras sterbai praktikovat v triích. Ryby

že mají na výtěr větší klid a že samci stačí oplodnit většinu

jiker. Moc jsem této metodě nevěřil, ale přesto jsem vybral

dvě tria a umístil je odděleně v samostatných nádržích.

Netrpělivě jsem čekal na první tření a jaký bude jeho výsle-

dek. Byl jsem mile překvapený. Jedna samice byla schopná

vyprodukovat 50 až 150 jiker, přičemž procentuální úspěš-

nost oplození byla 55–75 %. Proto jsem se zaměřil na tento

způsob chovu a odchovu a vytvořil jsem ještě jedno trio.

V současné době praktikuji jen a pouze chov v triu.

Produkce jiker od jedné samice se ustálila na počtu cca 100.

Ale co není konstantou a neustále se vyvíjí, je oplozenost

jiker vyjádřená v procentech. Jsem přesvědčený o tom, že jak

ryby stárnou, tak i oplozenost jiker je úspěšnější, protože

v poslední době jsem opakovaně zaznamenal, že ve výtěru je

maximálně 5–6 % neoplozených jiker. Pokud toto tvrzení

vyjádřím matematicky, vychází mi, že ze 100 jiker se vykulí

94–95 rybiček.

Potěr ve věku jednoho týdne. Je dobře vidět, jak jsou

rybičky nakrmené žábronožkou.
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S produkcí oplozených jiker jsem byl více méně spokojen

a dále jsem odebrané jikry nepočítal. Ryby se netřou stále.

Podle mého pozorování mívají tak půlroční pauzu. A pokud

se dostanou opět do tření, tak se třou asi jednou za 1–2 týdny.

Jakmile se začala všechna tria třít, nestíhal jsem vyrábět

vodu a jednoho dne jsem do nádrže na vývoj jiker nalil

pouze neupravenou vodu z vodovodu, která měla 15,98 °dH

a pH 7,57. Vůbec jsem si to neuvědomil, ale oplozenost jiker

byla naprosto totožná jako u jiker, které se vyvíjely v up-

ravené vodě. Od té doby pro vývoj jiker Corydoras sterbai

vodu z reverzní osmózy nepoužívám a vystačím si výhradně

s brněnskou vodovodní vodou. 

Pokud by se někdo domníval, že vykulením jiker a násled-

ným rozkrmením potěru čerstvě vylíhlou žábronožkou má

chovatel vyhráno, šeredně by se mýlil. Teprve až v tomto

stádiu začíná ten správný boj o přežití a o odchov potěru do

prodejní velikosti. Tuto činnost bych přirovnal k hodinářské

práci, protože sebemenší pochybení v každodenním režimu

starostlivosti o potěr může vést k fatálním následkům. Toto

kritické období trvá přibližně 1–1,5 měsíce. Po uplynutí této

etapy života mají již mladí sumečci vyhráno. Přestanou být

extrémně náchylní na nemoci a stanou se z nich ryby, které

jsou až téměř imunní vůči nevhodnému životnímu pro-

středí a úhyn se v chovu objevuje jen sporadicky. V průběhu

prvního měsíce života je však nutné mít na paměti, že klí-

čovou záležitostí pro přežití mláďat je hygiena. Uvědomuji

si tato rizika a nikdy je nepodceňuji, protože mám s tím

bohaté zkušenosti.

V minulosti, ve svých počátcích s odchovem těchto pan-

céřníčků, jsem svou neznalostí přišel o několik vykulených

výtěrů. Postupem času a nabíráním zkušeností jsem si osvojil

jednotlivé postupy, jak se starat o čerstvě vylíhlé rybky.

Předkládání čerstvě vylíhlé žábronožky je sice důležité,

ale klíčové je udržet čistotu v tak malých nádržích, jaké po-

užívám na odchov potěru. V nádobách jsou tři litry vody a do

takového množství vody umísťuji maximálně padesát rybek.

Za dobu jednoho měsíce ryby při kvalitním a dostatečném

krmení vyrostou asi do 1 cm. Aby nedošlo k úhynům, musím

se železnou pravidelností provádět údržbu nádržek. Přibližně

2–3 hodiny po krmení provedu odsátí jednoho litru vody

a to samé množství čerstvé vodovodní vody doplním. Takže

každý den v nádobách vyměním 2/3 objemu vody. Po měsíci

života začínám rybám předkládat kromě žábronožky jednou

denně i grindal nebo sekané nitěnky. V tomto období tedy

výměnu vody provádím třikrát a za jeden den vyměním celý

objem nádoby (teoreticky; matematicky vzato totiž postup-

nou výměnou 3x 1/3 vyměníme jen asi 3/4 objemu, nikoliv

celý – pozn. red.). Nejpozději ve stáří 1,5 měsíce ryby

přemístím do nádrže o objemu 55–75 l. Do těchto akvárií

slévám potěr z jednotlivých výtěrů. Rybky jsou již zvyklé na

teplotu vody  23–24 °C a stravu měním za nitěnky, patentky

a granule. V tomto stádiu odchovu C. sterbai jsem už neza-

znamenal téměř žádné problémy. Ryby do velikosti 3 cm

rostou asi následující tři měsíce, záleží na množství a četnosti

stravy. Juniory krmím dvakrát denně a nejméně jednou týdně

provádím výměnu vody v množství 1/3 objemu akvárií. 

Závěrem bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že hejno

vzrostlých pancéřníčků Corydoras sterbai v nádrži působí

majestátně. A každý chovatel, který dokáže vychovat tyto ryby

od jiker do dospělosti, může být na sebe hrdý.

Ryby ve věku jednoho měsíce. Svým zbarvením se začínají podobat rodičům.
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(Foto: André Scheiwiller)

Buldočí gudeaBuldočí gudea
Alloophorus robustusAlloophorus robustus         
– největší z gudejí– největší z gudejí
Kee de Jong

Párkrát v životě jsem měl možnost získat zajímavou rybu,

ale nechal jsem si tu příležitost utéct (uplavat!). S největším

druhem gudejí Alloophorus robustus to byl stejný případ.

Poprvé jsem tuhle mohutnou rybu viděl v roce 1982 u Němce

Hanse Dietera Georga. Tentkrát jsem všechny gudeje neznal.

Hans Dieter Georg choval vzrostlé jedince ve velkém akváriu

a krmil je dospělými gupkami, protože tahle gudea je skuteč-

ným dravcem. V roce 1982 jsem si ty obří ryby neodvezl.

Jejich hovorový název „buldočí gudea“ je dostatečně vypo-

vídající. (Český název je gudea psí – pozn. red.)

V následujících letech jsem na tento druh už nenarazil.

Nikdy to nebyla atraktivní akvarijní ryba, protože není nijak

barevná. Setkal jsem se s ní znovu až v roce 2000, tentokrát

v Mexiku. Šlo o ryby prodávané na trhu jako potravina! Čás-

tečně byly sušené, ale daly se zakoupit i čerstvé. Kromě toho

se na trhu nabízely další druhy: Goodea atripinnis, cichlidy

a zástupci rodu Chirostoma. I při pozdějších cestách do cent-

rálního Mexika jsem se s nimi často na trzích setkával.

Bylo to rovněž v roce 2000, když jsem ulovil svůj první

živý exemplář. Chytali jsme s velkou zátahovou sítí u prame-

ne La Luz v povodí Río Lerma v mexickém státě Michoacán

a mezi rostlinami jsme ulovili několik jedinců. Později jsem

ten druh našel i na dalších lokalitách. Ryby se vždy zdržují

v porostech rostlin a úlovkem je jen pár jedinců.
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Pramenná laguna v La Luz. Tady se vyskytuje několik druhů gudejí.

Alloophorus robustus z La Luz.
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Sušené Alloophorus robustus na trhu ve městě Quiroga.

V roce 2013 jsem od Mexičana Omara Domínguez-Do-

míngueze získal sedm mláďat tohto druhu. Byli to potomci

samice, odchycené v jezeře Zacapu. To bylo poprvé, kdy jsem

druh přivezl domů do Holandska. Podle Omara, experta na

gudeje, jejich rozmnožení nebylo úplně snadné.

Systematika

Alloophorus robustus byl popsaný v roce 1892 Beanem.

Ten o rok dříve obdržel od A. Dugése zásilku ryb, mezi nimiž

byly i tyto živorodky. Pojmenoval je Fundulus robustus. Viděl

je jako velké a silné ryby, což se odráží v druhovém názvu.

Také se mu zdálo, že je druh velmi podobný vejcorodému

halančíku Fundulus labialis (dnes patří do rodu Profundulus)

popsanému Güntherem v roce 1866. Je pozoruhodné, že Bean

ve svém popisu vůbec nezmiňuje fakt, že tento nový druh

je živorodý. Zařadil ho k vejcorodým halančíkům.

V roce 1902 druh přeřadil Meek do rodu Zoogoneticus.

Tím se již dostal mezi gudeje.

Navzdory tomu, že rodové jméno Alloophorus použil už

Turner ve své publikaci z roku 1937, oficiálně byl rod popsán

(a tento druh do něj zařazen) Turnerem a Hubbsem až v roce

1939. Podle nich se Alloophorus od rodu Zoogoneticus liší

mimo jiné tvarem ovárií a tvarem trofoténií (vláken sloužících

k výživě mláďat v těle matky). Rod je monotypický, což zna-

mená, že A. robustus je jeho jediným zástupcem.

V roce 2003 zkoumali Doadrio a Dominguez DNA 42 po-

pulací gudejí, jejich cílem bylo rozkrýt příbuzenské vztahy

uvnitř této skupiny. Zjistili, že Alloophorus patří spolu s rody

Ameca, Chapalichthys, Xenoophorus, Xenotoca a Zoogone-

ticus do tribu Chapalichthyini.

Alloophorus robustus na vyobrazení z publikace Beana

z roku 1892.
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Rozšíření

Buldočí gudea je rozšířená na mnoha lokalitách v centrál-

ním Mexiku. Nacházela se v povodí Río Lerma, v okolí pře-

hrady Cotija a ve velkých jezerech, jako je Cuitzeo, Pátzcuaro,

Chapala, Zacapu a Zirahuén. Z poloviny míst, kde se dřív

druh vyskytoval, ale zmizel. Ve dvou regionech dokonce vy-

mizely všechny známé populace. Domínguez-Domínguez se

spoluautory v roce 2005 druh klasifikoval jako ohrožený.

V poslední době se hodně pozornosti věnovalo zkoumání

úbytku gudejí a zvažují se možnosti jejich záchranného cho-

vu. Ukázalo se, že koncept druhu není dostačující, pokud jde

o přežití zvířat do budoucna. Mezi různými populacemi

mohou být genetické odlišnosti, které je také potřeba za-

chovat. Všechny geneticky odlišné populace je nutné chovat

v oddělených akváriích. Termín, kterým se takové populace

označují, je „evolučně významná jednotka“ (Evolutionarily

Significant Unit = ESU). Rozdíly lze nalézt pomocí zkoumání

DNA, morfologie (vnějších znaků) a zoogeografie (rozšíření).

U jednotlivých druhů existuje jedna či více ESU. Pokud se

některý druh vyskytuje na mnoha lokalitách, je větší pravdě-

podobnost, že v samostatných oblastech se vyvinulo několik

odlišných ESU.

Americký ichtyolog John Lyons pracoval na zmapování

ESU pro gudeje. Akvaristé proto vědí, které populace je po-

třeba chovat v akváriích odděleně. Pro buldočí gudeu popsal

Lyons čtyři ESU. Víme, že jedna ESU je v akváriích rozšířena,

další jednu ESU pak drží jediný chovatel. Všechny čtyři jsou

ohroženy znečištěním a nadměrným rybolovem.

Areál rozšíření Alloophorus robustus.

Vzhled

Jak už jsem napsal výše, Alloophorus robustus je největší

gudeou. Samice dosahují délky 20 cm a samci zůstávají o ně-

kolik centimetrů menší. Jsou to robustní ryby s vyšším tělem.

To má hnědavou barvu, na břišní straně je trochu světlejší.

Ploutve jsou bezbarvé, jen někteří samci mají konec ocasní

ploutve žlutavý. U samců je delší hřbetní ploutev, první pa-

prsky anální ploutve jsou jakoby slepené, což je pohlavním

znakem samců gudejí (tento jejich pářící orgán se nazývá

andropodium).

Ryby mají nápadná ústa se silnými čelistmi a dobře vidi-

telnými zuby.

(Foto: André Scheiwiller)
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(Foto: André Scheiwiller)

(Foto: André Scheiwiller)
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(Foto: André Scheiwiller)

Zacapu, jedna z lokalit Alloophorus robustus. Krásné jezero napájené prameny.
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Orandino...

… a Alloophorus robustus zde ulovený.
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Chov a odchov
Buldočí gudeje potřebují větší nádrž s dostatkem úkrytů.

Akvárium by mělo být dlouhé nějméně 100 cm. Samci jsou
agresivní a je potřeba jim umožnit, aby se navzájem vyhnuli.
Já jsem choval několik samců společně a neměl jsem žádné
problémy. Dalším požadavkem je výměna vody nejméně jed-
nou za dva týdny, protože tato gudea potřebuje čistou vodu.

Nejdůležitějším aspektem péče je potrava. Zpočátku jsem
se obával, že tito dravci budou přijímat jen živé ryby. Naštěstí
si buldok dá i jiné věci – živé ryby mají nejradši, ale jsou i jiné
alternativy. Například žížaly a krevety. V extrémní nouzi do-
konce přijímají vločky. To je ale opravdu dočasné řešení,
tento druh si žádá pořádnou potravu.

Teplota vody vyhovuje v rozmezí 16–24 °C. Na spodní
hranici se nemnoží a méně žerou. Pokud je chováme spíše při
nižší teplotě, mohou se tyto gudeje dožít sedmi let.

Rozmnožování není vždycky úplně snadné. Pokud ryby
chováme v hejnu a mohou si samy vybrat svého partnera,
je to lepší.

Samice nerodí často, podle mých zkušeností asi dvakrát
nebo třikrát ročně. Mláďata po narození měří téměř tři centi-
metry. Největší počet, který jsem zaznamenal, byl 25 – ale
odhaduji, že větší samice může mláďat porodit i více. Odchov
se mi zdařil jen tehdy, když jsem samici předem oddělil,
jinak je její potomstvo okamžitě sežráno ostatními rybami.
Vzhledem k velikosti vzrostlé samice musí mít porodnička
výšku aspoň 40 cm a dostatek úkrytů. Po porodu je nutné
samici odlovit, protože ani ona nepohrdne konzumací svých
mláďat. Ta ihned přijímají nejrůznější živou, ale i mraženou
potravu. Já mám ve svých akváriích spoustu krevetek, které
představují výborný zdroj krmiva. Když mladé gudeje dosta-
tečně povyrostou, můžeme je přelovit k hlavnímu hejnu. Trvá
asi rok, než pohlavně dospějí.

Chov buldočí gudeje je zajímavý, i když má tahle ryba
stěží náznak nějaké barvy. Vzhledem k svému apetitu také
poskytuje chovateli možnost, jak se zbavit nadbytečných ryb
přijatelným způsobem.

(Foto: André Scheiwiller)
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Mikroorganismy a redoxníMikroorganismy a redoxní
děje v sedimentechděje v sedimentech
Marin Langr

Mnohé údaje týkající se vlastností vody dokážeme změřit

a další nám na požádání sdělí dodavatel vody. Akvaristická

komunita o nich diskutuje a docela se v nich vyzná, ale za-

měřuje se většinou jen na obsah rozpuštěných minerálních

(anorganických) látek důležitých pro výživu rostlin.

Oproti tomu vliv organických látek a mikroorganismů

na život v akváriu zůstává nedoceněný a málo známý. Kult

nitrifikace věci víc zkresluje než objasňuje. Filtrujeme v pod-

statě tak, jak nám výrobci řeknou; před časem letěly půdní

filtry, teď valí nejvíc osídlovací plocha, a příště to budou nej-

spíš nanočástice nebo něco podobného, co zní progresivně

a reklamovat se to nedá. Vyměňujeme vodu, pokud jdeme

s proudem, anebo moc ne, pokud jsme stará škola. Odka-

lujeme na krásu. Metodou pokusu a omylu přistupujeme

k různým substrátům. Výrobci nemusejí vždy říkat pravdu

o tom, co jejich substrát dělá, ale to není ten hlavní prob-

lém. My především nemáme páru, co by dobrý substrát dělat

mohl nebo měl. Za takových podmínek nám jakýkoli produkt

může drze a bez odporu garantovat zázraky.

„Všechny naměřené hodnoty jsou v normě,“ pravidelně

hlásí nešťastníci s havarujícím akváriem. Jakpak to? Vždy

samozřejmě můžeme pokrčit rameny a konstatovat, že každé

akvárium je originál. Takovým způsobem ale mnoho nevyře-

šíme. Následující text je určen pro ty akvaristy, kteří chtějí

v porozumění dějů ve vodním světě pokročit o kousek dál.

Není to přímo oddychové čtení, ale věřím, že se vyplatí.

Organické látky => mikrobi
Významná část organických látek je pochopitelně vázána

v tělech živých organismů. My se ale budeme zajímat přede-

vším o ty ostatní, takříkajíc odpadní. Část z nich tvoří detrit,

složený převážně z odumřelých zbytků rostlin a výkalů ryb

a plžů. Tuhle „špínu“ vidíme, jde o částice velikosti zhruba od

0,1 mm, tedy 100 µm (mikrometrů). Ty klesají (sedimentují)

ke dnu působením gravitace, ale pokud si s tím nepospíší, filtr

je nasaje a zachytí (stačí molitan). Při obvyklé periodě čištění

našich filtrů je to však pouze estetické řešení, protože detrit

ve filtru zůstává součástí akvarijního ekosystému.

Menší částice, asi od desítek nm (nanometrů) do 100 µm

(koloidní roztoky a suspenze), jsou neviditelné, avšak způ-

sobují, že voda není čirá. V této kategorii jsou významné

např. zbytky těl odumřelých mikrobů a řas. Brownův pohyb

molekul způsobuje, že tyto částice prakticky nesedimentují.

Molitan je neodfiltruje, ale někdy pomohou různé filtrační

vaty a tkaniny. Z vodního sloupce je pozvolna odstraňuje

proces koagulace, tedy samovolného shlukování do větších

částic, které pak sedimentují. Pokud ale souběžně mnoho

nových částic této velikosti vzniká, voda neprokoukne nikdy.

Mnozí akvaristé tuhle nečirost vody ani nevnímají anebo

ji pokládají za normální, nevyhnutelnou.

Poslední skupinou jsou pravé roztoky, rozpuštěné orga-

nické látky. Těch může být ve vodě spousta a voda i tak

zůstane perfektně čirá. Některé však vodu barví, např. hu-

miny a taniny, ale také acriflavin, Fe-EDDHMA a podobně.

Organické látky v pravých a koloidních roztocích lze zachytit

filtrací přes aktivní uhlí.

Organickými látkami se živí heterotrofní archea, bakterie

a houby. V kontrastu k tomu existují autotrofní organismy,

to jest takové, které získávají uhlík z minerálních látek,

většinou z oxidu uhličitého (CO2). Nejznámější jsou foto-

autotrofové, kteří vytvářejí organické látky z oxidu uhličitého

a jako zdroje energie využívají světlo. To jsou vyšší rostliny,

řasy a některé bakterie (sinice). Kromě toho se setkáváme

s chemoautotrofními organismy; ty také přijímají uhlík

v minerální podobě, kdežto energii získávají z různých

chemických reakcí. Patří mezi ně např. nitrifikační archea

a bakterie.

Je užitečné vědět, že uvedené třídění není v reále moc

absolutní, zejména pokud za výživu pokládáme i jiné látky

kromě uhlíku. Tak například řasy, v podstatě autotrofní,

ve významné míře přijímají i organické látky. Dokáží to i vyšší

rostliny, byť zřejmě spíše z nouze a v rozsahu, který se nezdá

významný (ještě to není dobře prozkoumané). A naopak hete-

rotrofové přijímají i minerální látky. Nejen my lidé například

sodík běžně získáváme z chloridu sodného. Existují ale

i organismy vysloveně smíšeného typu, které označujeme

jako mixotrofní (masožravé rostliny, různí mikrobi).

Napadlo vás někdy, jak si taková heterotrofní bakterie

ukousne sousto detritu, když nemá žádné zuby? Neukousne.

Přijímání a trávení potravy je vždy v podstatě řetězec řízených

chemických reakcí. My na tu chemii máme trávicí trakt,

mikrobi její úvodní fázi provozují mimo své tělo. Vylučují

do své bezprostřední blízkosti různé látky, typicky enzymy,

které organické látky chemicky transformují ze složitějších

(vysokomolekulárních), které jsou vesměs nerozpustné, na

jednoduché, které mikrob již dokáže využít přímo ve své

buňce.
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Uvedené se nevztahuje pouze na heterotrofní výživu.

Uvolňováním mimobuněčných (extracelulárních) látek do-

káží mikrobi ve svém nejbližším okolí podstatně změnit

chemické poměry a například rozpouštět minerální látky,

které bychom jinak mohli pokládat za bezpečně nerozpustné.

Proto žádný prvek nezůstane „nedostupný“ na dlouho. Mají-li

o něj živé organismy zájem, vždy si k němu cestu najdou.

Takový mikrob ovšem nemá žádné ručičky, a s námahou

vyrobený enzym by mu neměl „uplavat“ daleko. To zčásti

vysvětluje, proč mikrobi žijí převážně přisedle a nestojí

o proudění vody ve svém blízkém okolí. Mnozí za tím účelem

vytvářejí kolonie a na svou ochranu vylučují vrstvu neroz-

pustných polysacharidů; vytvářejí biofilm. Uvnitř biofilmu

se všechny rozpuštěné látky šíří jen difúzí a eventuální

proudění vody okolo má pro ně pouze druhořadý význam.

Proudění je pohyb tekutiny (tzn. plynu nebo kapali-

ny), při kterém se částice tekutiny pohybují z místa vyššího

tlaku do místa nižšího tlaku.

Difúze je proces samovolného rozptylování částic

v prostoru. Veškeré látky přecházejí z prostředí se svou

vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací, až se

v celém dosažitelném prostoru jejich koncentrace vyrov-

nají. Říkáme že látky difundují. Rychlost difúze závisí

na rozdílu v koncentracích (koncentračním spádu nebo

gradientu) dané látky; obecně je rychlá v plynech, pomalá

v kapalinách, a nesmírně pomalá v pevných látkách.

Důležité praktické rozdíly mezi difúzí a prouděním:

1. Ke vzniku proudění je nutná nějaká síla, např.

motor filtru nebo topítko. Difúze naproti tomu

probíhá samovolně, a to i ve zcela nehybné tekutině.

2. Při proudění se tekutina i všechny látky v ní roz-

puštěné či rozptýlené pohybují stejným směrem

a v zásadě stejnou rychlostí. Při difúzi se každá

z rozpuštěných látek pohybuje nezávisle, a to tam,

kde je její koncentrace nižší (například do místa,

kde je nějak spotřebovávána).

Kolonie mikrobů jsou zřídka jednodruhové. Zpravidla

se shromažďuje více druhů a pozoruhodně účelně sdílejí

produkty svých metabolismů. Tak například mikrobi oxidu-

jící amonium vyrábějí dusitany, které jsou pro ně jedovaté.

Je tedy výhodné, když společně s nimi žijí mikrobi oxidující

dusitany na dusičnany. Vzájemně se doplňují, a jen tak může

kompletně fungovat nitrifikace. Reálné kolonie běžně bývají

ještě daleko rozvinutější. Odkalování a podobné zásahy ta-

kové komplexy ovšem ničí a trvá nějaký čas, než se obnoví.

Typicky několik dnů až týdnů.

Shrňme si, co jsme si dosud vysvětlili:

1. Organické látky v akváriu samozřejmě máme, máme

jich hodně, a to nejen takové, které vidíme válet na

dně, nýbrž i spoustu látek rozptýlených a rozpuštěných

ve vodním sloupci i ve dně (vhodnějším termínem je

sediment, ale v akvaristice se moc nepoužívá).

2. Při našich filtračních prostředcích a převládajících

návycích organické látky z akvária filtrací neodstra-

ňujeme. Jejich množství regulujeme pouze výměnami

vody a odkalováním.

3. Organické látky slouží za potravu heterotrofním

houbám, archeím a bakteriím (a přiživí se i řasy).

Tyto v součtu převážně přeměňují složitější organické

látky na jednodušší (dekompozice), což bývá završeno

přeměnou na látky anorganické (mineralizace).

4. Houby a heterotrofní mikrobi se shromažďují převáž-

ně v přisedlých koloniích na/ve dně, protože (a) jejich

metabolickým metodám nevyhovuje nechráněné

prostředí volně proudící vody, (b) jejich potrava se

na/ve dně shromažďuje sedimentací a (c) nahroma-

dění mikrobů zvyšuje koncentrační gradient látek, kte-

ré produkují a konzumují, čímž se urychluje a „získává

řád“ jejich difúze. (Vrátíme-li se k příkladu kolonie

nitrifikačních mikrobů, tak jejich hromadná spotřeba

amonia a kyslíku zrychluje difúzi amonia a kyslíku

z okolí k nim a jejich hromadná produkce dusičnanů

zrychluje difúzi dusičnanů od nich do okolního

prostředí.)

Mikrobi => respirace
Nyní si odpovězme na další otázku, která není zdaleka

tak triviální, jak vypadá: Co ti mikrobi dýchají? A potřebují

vůbec dýchat?

Potřebují. Všechny organismy (i rostliny!) potřebují dý-

chat, odborněji respirovat. Vysvětleme si to, protože je to pro

nás důležité.

Zní to zvláštně, ale skutečností je, že všechno živé funguje

na elektřinu. Na elektrický proud. Elektrický proud, to je

proud elektronů. Takový elektron je potřeba někde vzít,

nechat ho něčím proběhnout a vykonat nějakou práci (dodat

energii pro uskutečnění nějaké chemické reakce), a nakonec

se ho nějak zbavit. Ponechat si ho nemůžeme, protože to by

nevznikl proud.

To je respirace. Odborněji to lze vyjádřit např. takto:

Všechny organismy získávají energii transferem elektro-

nů od jejich dárce (donoru) k jejich příjemci (akceptoru).

U člověka a dalších aerobních heterotrofních organismů

jsou zdrojem elektronů organické látky odvozené z potravy

a terminálním elektronovým akceptorem (TEA) kyslík.

Říkáme, že respirujeme kyslík.
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Oxidace je proces, při kterém částice – atom, ion,
molekula – ztrácí elektrony. Oxidační číslo stoupá. 

Příklad oxidace: C0 – 4 e- → C4+

Redukce je proces, při kterém částice získává elektro-
ny. Oxidační číslo klesá. 

Příklad redukce: 2 O0 + 4 e- → 2 O2-

Protože elektrony nelze zničit ani vytvořit a nelze je vzít
„odnikud“ a odhodit do „nikam“, platí, že je-li jedna částice
oxidována, pak jiná částice (nebo několik částic) musí být
ve stejné míře redukována. A naopak. Hovoříme o oxidač-
ně-redukčních, zkráceně redoxních reakcích.

Příklad redoxní reakce (spojení předchozích): C + O2 →
CO2

Každá respirace je redoxní reakcí. Organismy však pro-
vádějí i jiné redoxní reakce. Běžně se stává, že částici, která
byla při respiraci redukována, se v jiné souvislosti a jinému
organismu hodí zpět oxidovat. Při tom samozřejmě něco
jiného také redukuje (např. rostliny provozují reakci opač-
nou k předchozímu příkladu: CO2 → C + O2). Tak organis-
my fungují jako hybná síla koloběhu látek v přírodě. 

Mnozí mikrobi jako TEA dokáží využít i něco jiného než
kyslík, a pak provozují anaerobní respiraci. Přitom platí dvě
pravidla:

1. Některé organismy jsou striktně vázány na využití
jediného TEA. Například ryby nemohou dýchat nic
jiného než kyslík, a jsou tedy striktními (obligátními)
aeroby. Mnozí mikrobi však takto omezení nejsou
a mohou jako TEA využívat dva nebo více prvků.
Tehdy hovoříme například o fakultativních anaero-
bech, tedy organismech, které respirují kyslík, je-li
přítomen, ale mohou respirovat i něco jiného, když
kyslík dojde. Jsou ovšem i specialisté, kteří respirují
např. síranovou síru a nic jiného.

2. Energetická bilance všech redoxních reakcí, tedy i re-
spirace, je fyzikálně-chemickou konstantou. Respiru-
jící organismy na tom nemohou nic změnit. Proto je
možné potenciální TEA seřadit od nejvíce po nejméně
energeticky výhodné. Z těch, které jsou v přírodě
běžně dostupné, stojí kyslík (O2) na prvním místě a za
ním následují postupně další. Vžil se pojem redoxní
kaskáda.

Redoxní kaskáda
Redoxní kaskáda není pouze nějakou teoretickou konst-

rukcí, nýbrž velmi reálně určuje charakter biochemických
dějů v jednotlivých vrstvách sedimentu. Organické látky
pronikají z vodního sloupce do hloubky sedimentu a kamkoli
proniknou, tam za nimi putují heterotrofní mikrobi, pro které
jsou zdrojem uhlíku (v zásadě „potravou“). Všichni ti mikrobi
ovšem potřebují nejen „jíst“, ale také respirovat. Jak jsme

konstatovali, nejvýhodnějším TEA je kyslík, jenže toho je
s narůstající hloubkou v sedimentu stále méně. Ve větších
hloubkách proto dochází na anaerobní respiraci dalších TEA,
a to vždy ve stejném pořadí – v redoxní kaskádě.

1. Prvním stupněm redoxní kaskády je oxická zóna –
nejvyšší vrstva zásobená kyslíkem z vodního sloupce.
Zde mikrobi spotřebují mnoho kyslíku a vzniká mno-
ho oxidu uhličitého, protože respirují tak, že přijímají
kyslík (O2) a vydávají oxid uhličitý (CO2). Ve větší
hloubce už rozpuštěný kyslík není, protože jej mikrobi
všechen spotřebují.

2. Pod oxickou zónou následuje anaerobní suboxická
zóna. V ní už není žádný kyslík (nebo jen velmi málo)
a mikrobi musejí využívat k respiraci jiné TEA. Pro tu-
to zónu je typický vysoký podíl fakultativně anaerob-
ních mikrobů. Jako TEA jsou využívány v příslušném
pořadí:
a) Dusík. Ne ovšem ledajaký dusík, nýbrž dusična-

nový, tedy dusík v oxidačním stavu +5 (N5+).
V této zóně dochází k denitrifikaci na plynný dusík
(NO3

- → NO2
- → NO→ N2O → N2, oxidační číslo

se mění v pořadí +5 → +3 → +2 → +1 → 0), a nebo
k redukci na amonný dusík (NH3, oxid. číslo -3).
Plynný dusík je nereaktivní a unikne bez dalšího
užitku, zatímco amonný dusík čeká spotřeba rostli-
nami nebo nitrifikačními mikroby (v oxické zóně).

b) Mangan v oxidačním stavu Mn4+ je redukován na
Mn2+. Manganu je v sedimentech zpravidla relativ-
ně málo, ale je významný vzhledem ke své jedineč-
né roli v některých dalších redoxních procesech.

c) Železo je redukováno fakultativními anaeroby z Fe3+

na Fe2+. Toto je velmi důležitý proces. Sloučeniny
trojmocného železa jsou totiž většinou špatně roz-
pustné a současně velmi dobře na svém povrchu
adsorbují fosforečnany a sloučeniny dalších pře-
chodných kovů. Při redukci na rozpustné Fe2+ tyto
vazby zanikají a fosforečnany a kovové mikroprvky
se uvolňují. Akvaristé to ve zjednodušené a poně-
kud zkomolené podobě znají jako zpřístupňování
železa a dalších prvků pro rostliny.

3. Třetí a poslední zónou je zóna anoxická. Tam žijí
obligátně anaerobní archea a bakterie, které se s vol-
ným kyslíkem nikdy nesetkají a mohl by je dokonce
zabít (oxidovat jejich enzymy).
a) Síra v oxidačním stavu +6 (síranová, SO4

2-) je re-
dukována na síru sulfidickou (S2-). Zde vzniká obá-
vaný jedovatý sulfan (sirovodík, H2S), ale také
sulfidy přechodných kovů, nejčastěji železa (černý
nános na spodní straně kamenů, černající bahno,
písek apod.).

b) Konečným a posledním stádiem je methanogene-
ze, kde je jako TEA využíván čtyřmocný (+4) uhlík
přítomný v samotné organické hmotě nebo v CO2

a uvolňovaný jako methan (CH4, uhlík má oxidační
číslo -4). Tento proces provozují výlučně archea.
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Podobnou barevnou „divočinu“ můžeme vidět ve dně déle fungujících akvárií. Černé sulfidy, hnědé oxidy železa, kolonie

různých mikrobů...(Foto: Markéta Rejlková)

Černý nános sulfidu železa na spodní straně kamene. Vzniká uprostřed plochy, tedy tam, kam to má kyslík nejdál.

(Foto: Markéta Rejlková)
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Jak jsou redoxní vrstvy silné?
Nejprve poznamenejme, že pohyb rozpuštěných látek

v sedimentu se děje především difúzí, kdežto proudění je ne-

patrné. Tam kde voda proudí, nemůžeme hovořit o sedimen-

tu. To se týká např. kanystrových filtrů, kde proudění jasně

převládá a snížený obsah kyslíku je pravděpodobný pouze

v pórech biofiltračních médií (což mimochodem vyvolává

otázku, kteří mikrobi ty póry vlastně osídlují).

Zrnitost substrátu průběh difúze nijak význam-

ně neovlivňuje. Zdravý rozum nás v tomto klame, proto-

že ty věci jsou nepředstavitelně malé. Lépe porozumíme,

když vše zvětšíme desetimiliónkrát. V takovém případě:

– anorganické molekuly a ionty budou mít velikost

zrnka rýže nebo hrášku,

– složité organické molekuly velikost až pingpongo-

vého, ojediněle tenisového míčku, 

– velikost bakterií se bude pohybovat v metrech,

– nejmenší částice sedimentu (jemný jíl) budou bal-

vany o průměru jednotek až stovek metrů,

– písek jakékoli zrnitosti a viditelné částečky detritu

se budou měřit na kilometry.

Jak je tedy možné, že v substrátu někdy vznikají

bubliny plynů? To je otázka, k jejímuž plnému vysvětlení

bychom museli otevírat nová odborná témata. V zásadě

je na počátku vždy situace, že v nějakém místě plyn vzniká

rychleji, než se stačí difúzí rozptýlit. Nadkritické množství

plynu pak vytvoří malinkou bublinu a ta dále roste podle

změněných, složitějších pravidel.

Na čem závisí síla jednotlivých redoxních vrstev? Na to

nám dá odpověď prostá logická úvaha, protože vše podstatné

už víme:

1. Čím více je přítomných organických látek, tím více

heterotrofních mikrobů a tím větší mají respirační

spotřebu příslušného TEA. Redoxní vrstva bude tedy

tenčí.

2. Naopak čím vyšší je koncentrace daného TEA, a nebo -

to je důležité – čím rychleji daný TEA na místo difun-

duje díky vyššímu koncentračnímu gradientu, čili: čím

vyšší je koncentrace daného TEA v dosažitelném okolí,

tím bude daná redoxní vrstva mocnější.

V případě oxické vrstvy tedy k její mocnosti pozitivně

přispívá nižší produkce organických látek a lepší okysličení

vody ve vodním sloupci. (Pozor v létě: s vyšší teplotou klesá

rozpustnost kyslíku ve vodě – 9,08 mg/l při 20 °C versus

7,57 mg/l při 30 °C – a současně dramaticky vzrůstá aktivita

a respirace většiny mikrobů.)

Hledal jsem usilovně v literatuře údaj, zda v některém

typu sedimentů sahá oxická zóna hlouběji než několik málo

milimetrů. Nakonec jsem ho našel: stává se to někdy na

dnech moří. Tam je sice i ve vodním sloupci koncentrace

kyslíku nízká, ale ještě méně je organických látek, takže kyslík

difunduje nespotřebován do hloubky centimetrů, ojediněle až

decimetrů.

Všude jinde, tedy tam, kde to žije (a umírá), kyslík

proniká pouze do hloubky několika milimetrů. Vědci

se rovněž shodují, že v součtu probíhá dekompozice organic-

ké hmoty v sedimentech převážně anaerobně. (V terestric-

kých podmínkách je to poněkud jiné ne proto, že by v půdě

vzduch proudil, nýbrž proto, že v plynech je difúze řádově

rychlejší. Kyslík pronikne vzdušnými póry do půdy hlouběji,

ale i tak brzy převládne oxid uhličitý. Proto se i velmi porézní

kompost musí přehazovat.)

Dusičnany nedifundují sedimentem o nic snadněji nebo

rychleji než kyslík, ale proniknou hlouběji, protože v oxické

zóně je mikrobi pro respiraci moc nevyužívají (naopak je

právě tam produkují oxidací amonia/ku/, tedy nitrifikací).

Teprve v hloubce asi 5 mm začíná kyslík docházet a tam

převážně fakultativně anaerobní mikrobi zahajují respiraci

dusičnanů čili denitrifikaci. Dělá to spousta různých mikrobů,

a není to tedy doména několika specializovaných druhů, jako

je tomu v případě nitrifikace. 

Tam, kde je koncentrace dusičnanů vysoká (> 10 mg/l),

mocnost denitrifikační vrstvy může být přiměřeně větší než

vrstvy oxické. (Je potřeba vzít v úvahu, že s hloubkou sedi-

mentu koncentrace organických látek klesá, protože výz-

namná jejich část je spotřebována ve vyšších vrstvách.)

Následuje zpravidla tenká vrstva redukce manganu a po

ní vrstva železná. Ta bývá silná (běžně decimetry a více) např.

v chudých červených tropických půdách a sedimentech, tedy

v domovině mnoha našich ryb. Ale i v našich půdách, ryb-

nících a řekách bývá železa docela dost, podstatně víc než

v akvarijních substrátech z čistého křemičitého písku.

Následující vrstva sulfátové respirace bývá mohutná

(decimetry až metry), zejména v našich zeměpisných šířkách,

protože síranů bývá ve vodách spousta (mnohem víc než kys-

líku a dusičnanového dusíku). Proto skoro každé šlápnutí

do močálu znamená uvolnění smrdutého sulfanu (a bahno

na botě je černé od sulfidů).

Nemusí tomu tak být vždy. V rašeliništích a v mnoha tro-

pických oblastech je síranů ve vodě málo a pásmo methano-

geneze může začínat již těsně pod povrchem sedimentu

(záleží na množství železa).

Jak do redoxního systému vstupují kořenu-

jící rostliny?
Významně a veskrze pozitivně.

Vodní a bahenní rostliny vylučují z kořenů kyslík do svého

nejbližšího okolí a vytvářejí oxické mikrozóny. Ty sahají jen

do vzdálenosti cca 1 mm (nejvýše 4 mm) od kořenů. Kromě

toho ale vylučují z různých důvodů i další látky, převážně

organické, a tím povzbuzují množení mikrobů. (Včetně hub –

i u vodních rostlin se vyskytuje mykorhiza.)
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Jeden významný rys je pro tyto zóny specifický – redoxní
kaskáda je na jejich hranicích zhuštěná na minimum. To je
pro mikrobiální život výhodné, protože v nepatrném prostoru
dochází k výměně produktů různých redoxních prostředí. Tak
například v těsné blízkosti probíhají nitrifikace i denitrifikace,
anebo redukce a oxidace železa a síry. Koncentrace mikrobů
v okolí kořenů rostlin je proto mimořádně vysoká.

Rostliny to nedělají zbůhdarma. Zhuštění redoxní kaská-
dy je výhodné i pro ně, protože kořeny dosáhnou na produkty
jak oxidačních, tak redukčních procesů. Vylučováním různých
chemikálií dokáží citlivě reagovat na své aktuální potřeby,
takže například dávkou kyseliny šťavelové si pomohou k re-
dukovanému (rozpustnému) železu, ale současně kyslíkem
stimulují mikrobiální oxidaci sulfanu a organických toxinů.

Taková aktivita v kořenech pochopitelně odčerpává výz-
namnou část kyslíku a produktů fotosyntézy, které má rostli-
na k dispozici. To je normální. Pokud se však redoxní rovno-
váha v okolí kořenů naruší, rostliny jsou nuceny svou aktivitu
v kořenech vystupňovat a stojí je to příliš mnoho sil. Strádají.
Podstatné je ale rozumět, že vodním rostlinám nijak nepro-
spějeme, pokud nějakým způsobem (např. použitím půdního
filtru) rozšíříme oxickou zónu až do okolí jejich kořenů.
Rostliny jsou velmi důmyslně zařízené na přirozené redoxní
poměry v sedimentech a nic lepšího pro ně nevymyslíme.

Můžete namítnout – a co hydroponie? Ano, to samo-
zřejmě může fungovat. To je v zásadě systém, kde přebírá-
me roli boha a všechno víme, všechno sami zařídíme
a nikoho dalšího k ničemu nepustíme. Světlo, teplo, vodu,
kyslík, oxid uhličitý a všechny živiny dodáme v ideálních
dávkách a především v podobě způsobilé k okamžité spot-
řebě. Při takové kultivaci rostlin ovšem musíme dbát, aby
tam nic dalšího nežilo. Jakmile se tam totiž objeví řasy,
houby a mikrobi, začnou všechno přeměňovat po svém
a naše geniální výpočty překopou k nepoznání. Proto je
nutné kultivační roztok neustále vyměňovat za nový, přes-
ně namíchaný a sterilní.

Z akvária nikdy sterilní kulturu neuděláme. Mikrobi
jsou tam všude a konají své dílo. Nic nezůstane tak, jak to
tam nalijeme či nasypeme, a není možné to za týden zase
vylít. Nezbývá nám než vzít to na vědomí a přizpůsobit se.
Zejména nemůžeme bez znalosti souvislostí hnojit podle
hodnot naměřených ve vodě, protože v sedimentu je kon-
centrace živin zpravidla úplně jiná. Z toho rovněž vyplývá,
že výměnami vody ideální poměr živin v akváriu neobno-
vujeme, nýbrž právě naopak. (Toto ale prosím nevnímejte
jako agitaci proti výměnám vody.)

Jak vypadá katastrofa
Produkty anaerobní respirace jsou ve vodě rozpustné a ší-

ří se difúzí z místa svého vzniku všemi směry. Tedy i vzhůru.
A zde je vhodné podotknout, že při anaerobní dekompozici
organické hmoty vznikají nejen nevítané minerální látky (du-

sitany, amoniak, sulfan aj.), ale i řada organických toxických
meziproduktů dekompozice. Některé se samovolně přemění
na neškodné látky ještě v suboxické zóně, o další se postarají
různí mikrobi, ale jedinou spolehlivou a konečnou bariérou
je oxická zóna těsně pod povrchem sedimentu.

Systém s rozvinutou redoxní kaskádou může ve stabilních
podmínkách fungovat donekonečna. Všechny redukované lát-
ky jsou zpětně oxidovány, bioticky nebo abioticky (činností
mikrobů nebo bez ní), jakmile dosáhnou příslušné vyšší re-
doxní vrstvy. Tak například na sulfan číhají ve vyšších vrst-
vách bakterie, které jej oxidují zpět na sírany, a sulfan tedy do
vodního sloupce (a ke kořenům zdravých rostlin) nepronikne.
I dvojmocné železo mohou oxidovat bakterie, ale pokud to
neudělají, železo ve styku s kyslíkem zoxiduje i bez nich.

Problém nastane, když něco vychýlí rovnováhu redoxního
systému. V přírodních vodách se to stává nejčastěji při jejich
eutrofizaci, tj. když dojde k nadměrnému přísunu živin (orga-
nických látek, dusíku, fosforu). Většinou se o to postará člověk.
V akváriu má stejný efekt přerybnění a/nebo překrmování.

Jak to probíhá? Valí se to jako sněhová koule:
1. Ve vodním sloupci žije a odumírá více řas, bakterií,

protistů (např. nálevníků) a vůbec všeho živého.
Obsah organických látek ve vodním sloupci a jejich
přísun do sedimentu se zvýší, ale kyslíku je stejně
nebo méně (častější případ).

2. Oxická zóna na povrchu sedimentu se ztenčí, protože
spotřeba kyslíku vzroste. Vzroste relativní význam
anaerobní dekompozice.

3. Reoxidace dvojmocného manganu, dvojmocného žele-
za a sulfanu se posune blíže k povrchu sedimentu a ke
kořenům rostlin. Rostliny musejí zvýšit svoji oxidační
aktivitu v kořenech, zatímco ve vodním sloupci se
zpravidla zhoršují podmínky pro fotosyntézu – více
řas a méně světla, více rozptýlených a rozpuštěných
organických látek, více mikrobů-epifytů i mikrobů-
parazitů.

4. Nitrifikace se oslabí (z důvodu nižší dostupnosti kyslí-
ku), následně tedy i denitrifikace. Vzrůstající množství
amonia(ku) opouští sediment.

5. Jak ubývá trojmocného železa, látky, které zadržuje
adsorpcí, se uvolňují. Tedy fosforečnany a přechodné
kovy, mezi nimiž jsou i kovy toxické (vždy Zn, Cu,
někdy i horší). Uvolnění fosforečnanů dále prohlubuje
eutrofizaci.

6. Když se zásoba železa vyčerpá, sulfan proniká až do
oxické zóny. Bakterie oxidující sulfidickou síru ho zoxi-
dují, jenže tím narůstá poptávka po již tak nedostat-
kovém kyslíku. Přitom produkce sulfanu stále vzrůstá,
protože dusičnany a trojmocné železo jsou vyčerpány
a mikrobi tedy respirují ve zvýšené míře sírany.

7. Sulfan proniká do vodního sloupce. Nedojde k tomu
náhle, nemusíme cítit zápach (resp. zaznamenat náh-
lou změnu zápachu) a nemusíme vidět žádné bubliny.
Sulfan je ve vodě výborně rozpustný, neviditelný. Uvol-
ňují se i organické toxické látky. Katastrofa je zřejmá,
nenapravitelná a akvárium je nutno zrušit.
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Tentokrát budou mít radost zejména obdivovatelé cichlid,

máme tu spoustu novinek, a to z Jižní Ameriky i Afriky. Pak

zase něco málo pro halančíkáře a milovníky krunýřovců a na

závěr nový druh bojovnice – můj favorit… :-)

Crenicichla yjhui Piálek et al., 2018 

Na úvod alespoň pořádný dravec, na jehož popisu navíc

mají zásluhu i vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budě-

jovicích. Crenicichla yjhui se štíhlým štikovitým tělem je pe-

lagický (tj. ve volné vodě žijící) predátor, který se živí pře-

vážně rybami. Druh patří do skupiny C. mandelburgeri a je

znám pouze z menšího přítoku středního toku řeky Paraná,

kde se vyskytuje společně s dalšími dvěma blízce příbuznými

druhy, které se však výrazně liší ekologicky.

Crenicichla yjhui, paratyp, samec. (Zdroj: [1])

Nové druhy rodu Geophagus

Hned tři nové druhy ze skupiny Geophagus brasiliensis

jsou popsány v práci Mattos & Costa (2018), a to na základě

unikátních morfologických znaků i genetických zvláštností.

Druhy obývají povodí různých toků na severu Brazílie.  G. ru-

fomarginatus povodí Rio Buranhémn, G. multiocellus povodí

Rio de Contas a G. santosi povodí Rio Mariana. Všechny jsou

svým výskytem vázány na zbytky kdysi rozsáhlého biomu

Atlantického lesa.  

Geophagus santosi, holotyp, 110,6 mm SL; Brazílie, stát

Bahia, Mariana River. (Zdroj: [2], foto: J.L.O. Mattos)

Nové druhy rodu Orthochromis

Další objevy pochází z Afriky. Dokonce pět nových druhů

cichlid je popsáno v práci Schedel et al. (2018), a to z horní

části povodí Konga. Jedná se o reofilní druhy rodu Ortho-

chromis. O. mporokoso a O. katumbii byly popsány z ekore-

gionu Bangweulu-Mweru, O. kimpala a O. gecki z ekoregionu

Lualaba a O. indermauri z řeky Lufubu v ekoregionu jezera

Tanganyika. Všech pět druhů je odlišitelných od ostatních

známých reofilních zástupců rodů Orthochromis, Schwet-

zochromis a Haplochromis na základě meristických znaků,

morfometrie a barevných vzorů, resp. kombinace uvedeného.

Samec Orthochromis indermauri z řeky Lufubu (Zambie)

v akváriu Hanse van Heusdena. Tato ryba byla dříve

označována jako Orthochromis sp. Chomba, v roce 2011

 ji objevil švýcarský vědec a potápěč Adrian Indermaur.

(Zdroj: http://encycloquaria.science, foto: Hans van Heusden)

Hypsolebias gardneri Costa et al., 2018

Hypsolebias hamadryades Costa et al., 2018 

Dva nové druhy anuálních halančíků rodu Hypsolebias

jsou popsány v práci Costy a kol. (2018) ze semiaridní oblasti

Caatinga na severovýchodě Brazílie, která hostí množství

druhů adaptovaných na zdejší podmínky, včetně mnoha

halančíků, kteří jsou schopní vyrovnat se s dlouhotrvajícím

obdobím sucha. Rod Hypsolebias je nejpočetnějším a také

morfologicky nejpestřejším rodem anuálních halančíků v ob-

lasti Caatinga. Oba nově popsané druhy patří do druhového

komplexu H. magnificus, který je rozšířen výhradně ve střed-

ní a jižní části Caatinga v záplavové nivě cca 120 km dlouhého

úseku řeky Sao Francisco a několika jejích přítoků. Druhy

tohoto komplexu jsou vzácné a jsou považovány za ohrože-

né. Předložená studie dokládá, že komplex H. magnificus

obsahuje kryptické (tj. morfologicky prakticky neodlišitelné)
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druhy, které jsou svým výskytem vázány na velmi malá území

a jsou proto extrémně citlivé vůči změnám v prostředí.

Oba nově popsané druhy jsou zatím známé pouze ze svých

typových lokalit, které tvoří vždy jediná větší vysychavá tůň.

Hypsolebias gardneri, A. samec, holotyp, 36,9 mm SL,

B. samice, paratyp, 30,0 mm SL. (Zdroj: [4])

Rineloricaria jurupari Londoño-Burbano & Urbano-

Bonilla, 2018 

Rineloricaria jurupari je popsána z řeky Vaupés v horní

části povodí Amazonky v Kolumbii. Od ostatních zástupců

rodu se liší barevným vzorem a některými meristickými

znaky. Rod Rineloricaria je široce rozšířený v severní

a střední části Jižní Ameriky a čítá již přes 60 druhů štíh-

lých, spíše menších krunýřovců. V angličtině jsou zástupci

označováni jako whiptail catfish (whip = bič) kvůli dlou-

hému výběžku ocasní ploutve, který je pro rod charakteris-

tický. Některé druhy jsou atraktivními a běžně chovanými

akvarijními rybami.

Rineloricaria jurupari. (Zdroj: [5])

Corumbataia liliai Silva et al., 2018

Corumbataia lucianoi Silva et al., 2018 

C. liliai a C. lucianoi jsou dva nově popsané druhy

maličkých krunýřovců se standardní délkou těla jen okolo

20–25 mm. Od ostatních zástupců rodu se liší absencí kostě-

ných štítků a výrůstků na poměrně velké ploše v dorsální

části rypce. Navzájem jsou si oba druhy velmi podobné, liší

se meristickými znaky a C. lucianoi má také štíhlejší ocasní

násadec. 

Rod Corumbataia patří v rámci čeledi Loricariidae do kla-

du Otothyrini a je zatím málo početný – tímto objevem se

počet zástupců rozrostl na celkem šest popsaných druhů.

Obývá povodí řek Paraná a Tocantins-Araguaia.

a. Corumbataia lucianoi, holotyp, samice, 24,0 mm SL,

b. C. liliai holotyp, samice, 24,7 mm SL. (Zdroj: [6])

Nové druhy byly popsány z toků v horní části povodí řeky

Paraná, jedinci obou druhů se zdržovali v porostech příbřežní

vegetace.

Córrego da Cachoeira, typová lokalita C. liliai. (Zdroj: [6])
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Betta omega Tan & Bin Ahmad, 2018 

Vymýšlet pěkná a smysluplná jména pro nově popsané

druhy jistě není nic jednoduchého, ale Tan Heok Hui a Amir-

rudin Bin Ahmad se s tím podle mě poprali geniálně. Nový

druh bojovnice pojmenovali Betta omega, a to podle tmavého

vzoru na hrdle ryb ve tvaru řeckého písmene Ω, ale zároveň

také s odkazem na poslední jedince nového druhu mizející

z volné přírody, neboť se jedná o poslední písmeno řecké abe-

cedy (moc veselý příběh to tedy není).

Betta omega, paratyp, 74 mm SL; detail barevného vzoru

na hrdle. (Zdroj: [7], foto: Z. Zakaria)

Nový druh patří do skupiny Betta waseri, která tímto

čítá devět druhů bojovnic. B. omega byla popsána na základě

muzejního materiálu a série ryb odchycených v oblasti Pekan

Nanas v malajsijském státu Johor na jihu Malajského polo-

ostrova. Typovou a zároveň jedinou známou lokalitou jsou

zbytky „black water“ mokřadu, které již v době odchytu pos-

ledních ryb měly podobu příkopů vykopaných podél místní

silnice a přes palmovou plantáž. Smutnou skutečností je,

že druh může být v současné době již v přírodě vyhynulý,

nebo blízký vyhynutí.

Příkopy, kde byly ryby odchyceny, byly hustě přerostlé ve-

getací a početnost ryb zde byla malá – v několikametrovém

úseku příkopu byl vždy nalezeno pouze několik málo jedinců,

což zřejmě ukazuje na teritoriální chování ryb. Na stejných

lokalitách byly společně s Betta omega zaznamenány i další

druhy ryb, jako je Desmopuntius hexazona, Rasbora eintho-

venii, Monopterus javanensis, Chana lucius a také další dru-

hy bojovnic – Betta belica a B. pulchra.

Betta omega, holotyp, 70 mm SL. (Zdroj: [7], foto: Z. Zakaria)
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Vědecká abeceda: CHVědecká abeceda: CH
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Popravdě řečeno, chvilku jsme váhaly, jestli CH vzít jako
samostatné písmeno a věnovat mu celou kapitolu našeho
seriálu. Latinská abeceda totiž nemá písmeno CH jako samo-
statné a v abecedních seznamech a registrech ho proto hledá-
me pod písmenem C… Nicméně množství vědeckých jmen
začínajících na CH je dost pádným argumentem pro samo-
statnou kapitolu, zvlášť když jsou mezi nimi organismy, které
rozhodně stojí za to zmínit!

Písmeno CH se vyslovuje jako v češtině… hmm… tedy
s respektem k latinské abecedě bychom měly spíš říct, že po-
kud za písmenem C následuje H, čteme jako české CH.

Za zmínku stojí, že ve jménech řeckého původu se SCH
čte skutečně jako SCH, nikoli jako Š. Výjimkou jsou názvy
odvozené od německých vlastních jmen, kde je možné použít
výslovnost používanou v němčině (Š).

Ryby s nápadnou tlamou

Otevřené tlamy a tlamky ryb jsou inspirující, a tak řecké
slovo chaeno = zívat najdeme v názvech mnoha rybích rodů.
Někdy se objevuje jako složenina se jménem jiného rodu
(např. Chaenogobius nebo Chaenomugil), jindy s dalším
slovem nejčastěji z řečtiny – např. Chaenogaleus (galeos =
druh žraloka), Chaenopsis (opsis = vzhled), Chaenophryne

(phryne = ropucha), Chaenodraco (draco = drak) nebo
Chaenocephalus (kephale = hlava). Poslední dva zmíněné
rody patří do vskutku podivuhodné čeledi Channichthyidae
s bezbarvou krví, kterou jsme zmiňovaly už u písmena D.

Výraznou tlamkou si své jméno vysloužili i zástupci rodu
Chascanopsetta; anglicky se jim říká Pelican Flounder, tedy
platýs pelikán. Chaskanon byla maska používaná v klasic-
kém řeckém divadle a vyznačovala se doširoka otevřenými
ústy. Jak je vidět, ichtyologové jsou při vymýšlení jmen často
velmi pečliví a mají znalosti z různých oborů...

U tlamek můžeme klidně ještě zůstat. Řecké cheilos =
pysk je základem např. jména Cheilochromis (s řeckým chro-

mis = ryba, okoun). Rod zahrnuje jediný druh C. euchilus,
jedná se o tlamovce z jezera Malawi s nápadnými ztlustlými
pysky, a tak i český název tlamovec pyskatý je krásně výs-
tižný. Povšimněte si, že při použití zkratky rodového jména,
kterou je možné použít, pokud je zcela jasné, o jakém rodu
je řeč, používáme písmeno C – píšeme tedy C. euchilus, nikoli
Ch. euchilus. Jak už je zmíněno v úvodu, latinská abeceda
písmeno CH nemá.

Velice nápadné tlamky mají také dvě mořské ryby, u kte-
rých se pysky (lat. labium = pysk, labiatus = pyskatý) dosta-
ly jak do rodového, tak i druhového jména: Cheilodactylus

rubrolabiatus a Cheiloprion labiatus. V prvním případě vidí-
me už známý prst (daktylus), v druhém pilku (prion).

Výraznou příčnou tlamku mají ostroretky (Chondrostoma

– chondros = chrupavka, stoma = ústa), jejichž spodní pysk
je tuhý a slouží k seškrabávání řas. U nás žijící ostroretka
stěhovavá je původní na Moravě, do Čech se rozšířila později.
Nejnápadnějším znakem je zavalitý „nos“, odtud i druhové
jméno nasus. Podobně nosatě vypadá také podoustev, ale její
tlamka nemá tvar příčné štěrbiny.

Jméno Chauliocheilos je kombinací už zmíněného cheilos

a řeckého chaulios = nápadný, vystupující. V daném případě
bylo jméno zvoleno podle nápadného výrůstku na spodním
pysku tohoto krunýřovce. Rod byl popsán teprve v roce 2014
a zahrnuje jediný druh C. saxatilis.

Řecké chaulios můžeme najít i v dalších jménech, např.
Chauliodus (s řeckým odous = zuby), to je velký fešák z hlu-
bin… ;-)

Cheilochromis euchilus. (Foto: Kuo Yu Cheng, kakliden.com)

Cheilodactylus rubrolabiatus.

 (Foto: Rick Stuart-Smith / Reef Life Survey)

Ostroretka Chondrostoma nasus. (Foto:André Karwath)
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Ryby s vlasy

Nesmysl? Jasně, ale řecké slovo chaite = vlas se také obje-
vuje v některých rybích jménech, a ne náhodou. Chaetobran-

chus (s řeckým brangchia = žábry) nebo Chaetobranchopsis

(brangchia, opsis – už známe) jsou neobyčejné cichlidy. Mají
velmi dlouhé a jemné žaberní oblouky, které jim umožňují
filtrovat mikroskopické organismy z vody.

Dalším příkladem může být rod Chaetodermis (s řeckým
derma = kůže) s jediným druhem C. penicilligerus. Česky
pilníkotrn třásnitý je nezaměnitelnou a v akváriích také občas
chovanou mořskou rybou. Po celém těle má tenké třásnité
výrůstky.

Z akvárií známe i klipky rodu Chaetodon – mají velice
špičaté drobné zoubky, nebo přísavníky rodu Chaetostoma

(řecké stoma = ústa). Podle jména bychom mohli usuzovat,
že tito krunýřovci mají „vousatý“ rypec podobně jako třeba
zástupci rodu Ancistrus. Je to ale přesně naopak, mají rypec
holý a velmi širokou tlamku s krátkými vousky na spodní
straně. Jsou to ryby obývající horské toky, proto v akváriu
vyžadují silné proudění a prokysličenou vodu. Chová se
několik málo druhů, rod jich ale zahrnuje téměř pět desítek,
jsou si však navzájem velmi podobné.

Rachtající ryby

Rod Chaca je prý pojmenován podle zvuku, který ryby
vydávají, když se ocitnou mimo vodu (pouze druh Chaca

chaca, ostatní zástupci rodu nikoliv). Jedná se o málo pohyb-
livé dravce s velikou tlamou, kteří dokáží v mžiku zblajz-
nout rybu o velikosti poloviny vlastního těla. Občas se chovají
v akváriích.

Chiméry

Tohle je jednoduché – chimaera (lat.) označuje mořskou
příšeru. Skvělá jsou i druhová jména, jak se vám líbí Chima-

era monstrosa nebo C. phantasma? Překládat není třeba.

Chaetobranchus flavescens, filtrující cichlida.

(Foto: Fabien Naneix, francecichlid.com)

Chaca chaca. (Foto: bluegrassaquatics.com)

Pilníkotrn třásnitý (Chaetodermis penicilligerus). (Foto: Markéta Rejlková)
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Barevné ryby

Barevné ryby poznáme podle chromo- (chroma = barva).

Takže Chromobotia nebo Chromogobius asi nebudou šedé...
Chrosomus znamená s barevným tělem, takže když tento

výraz uvidíme v rodovém nebo druhovém jméně, můžeme
opět tušit pěknou podívanou. Teď je hodně populární jeleček

duhový (Notropis chrosomus), ale neméně krásné a výrazné
jsou střevle z rodu Chrosomus. V obou případech jde o menší

kaprovité rybky ze Severní Ameriky – proto potřebují chlad-
nější vodu než tropické ryby, což je asi jediným důvodem,

proč se chovají zřídka a jen některé odolnější druhy.
Řecké chrysos = zlatý; příkladem budiž rod Chrysichthys.

Vida, takže zlatá rybka skutečně existuje, ne že ne! Fotku sem
ale záměrně nedáváme, abyste nebyli zklamaní. Každý z nás

si onu rybku představuje jinak... ale takhle... no, asi nikdo ;-).
Chloros znamená zelený. Tady jsme za příklad vybraly rod

Chlorophthalmus (ophthlamos = oko) s českým názvem zele-
noočka. Jsou to mořské hlubinné ryby s nečekaně „civilním“

vzhledem a charakteristickým velkým fluorescentním okem.
V některých zemích jsou zelenoočky považovány za delikatesu.

Krokodýlí ryby

Řecké champso = krokodýl, dravec jako součást jména
ryby naznačuje, s kým máme tu čest. Rod Champsocephalus

zahrnuje dva příslušníky výše zmiňované čeledi Channich-
thyidae, které zdobí protáhlá hlava s velkou tlamou. Ne tolik

krokodýlí vzhled mají dva zástupci rodu Champsochromis;
jde o cichlidy z jezera Malawi, dorůstající délky až 40 cm.

Jsou to maternální tlamovci, rybožraví predátoři a především
moc pěkné ryby. Mnohem častěji se chová druh C. caeruleus,

ale je to aktivní plavec a vyžaduje opravdu velkou nádrž.
Jak prozrazuje jeho druhové jméno, které si už jistě hravě

přeložíme, je modře zbarvený. Samce v dospělosti zdobí pro-
tažená hřbetní a řitní ploutev.

Zubaté ryby

Zubatý není jen krokodýl, ale i ryby rodu Charax; řecký
výraz charax označoval palisádu (plot ze špičatých kůlů).

Setkáme se s ním ve jménech mnoha a mnoha tetrovitých ryb,
včetně celé čeledi Characidae.

Chorisochismus dentex. (Foto: Melinda Ridgard, rebrn.com)

Zatímco tetry mají zoubky většinou nenápadné (ačkoliv
existují výjimky – a piraně rozhodně nejsou ty nejzubatější),

takový Chorisochismus dentex umí pořádně vyděsit. Za nor-
málních okolností jsou zuby skryté, uhynulé ryby vyplavené

na pobřeží ale mají čelisti často obnažené a pak se dostávají
na stránky novin a do pozornosti lidí studujících paranormální

jevy :-). Řecké choris = odděleně, schismos = rozštípnutý
je výstižné, zuby jsou uspořádané zvláštně od sebe. Tato ryba

patří do čeledi carounovitých a živí se hlavně přílipkami, proto
potřebuje silný nástroj na jejich odlupování. Polyká je celé

– taky požírá ježovky, tam to asi musí bolet!

Rukaté ryby

Že má ryba zuby, to nikoho nepřekvapí. Ale ruce? Divili

byste se, kolik jmen je odvozených od řeckého cheir = ruka.
Třeba Chirodactylus má na ruce dokonce i prsty! Pojmeno-

vání vzniklo podle prsních ploutví, na kterých jsou skutečně
až prstovitě protažené paprsky. Vláknité prsní ploutve pak

má Chironemus (nema = vlákno).
Ruka se ale nemusí vztahovat jen k prsním ploutvím,

takže složenin začínajících Chiro- je spousta. Třeba takový
rod Chirolophis s českým názvem ostnohřbetník má podivné

výběžky právě na hřbetě (lophos = hřbet, hřebínek).
Kruh se nám pěkně uzavírá, protože se vracíme k tlam-

kám, kterými jsme tento díl abecedy otvíraly. Rod Chirostoma

z čeledi gavúnovcovití (Atherinopsidae) zahrnuje asi dvě de-

sítky druhů drobných stříbřitých rybek z povodí řeky Lerma
v Mexiku. Řada z nich je endemitem jediného jezera, mezi

nimi např. Pátzcuaro nebo Chapala, některé druhy jsou již
považovány za vyhubené kvůli devastaci prostředí či invazním

druhům, příp. v důsledku nadměrného lovu. Tyto ryby žijí
v početných hejnech a stejně tak masově se loví a v regionu

středního Mexika s oblibou smažené konzumují. Perličkou
je, že C. humboldtianum (Valenciennes, 1835) je vůbec prv-

ní vědecky popsanou rybou z Mexika. Tito gavúnovci mívají
nápadnou zobanovitou tlamku, většinou se živí filtrováním

drobných mikroorganismů, některé druhy i větší kořistí. Zají-
mavé je, že nemají žaludek, jejich střevo je krátké a – když

už jsme u písmena CH – umějí využívat chitin za pomoci
chitinolytických enzymů chitináz :-).

Chirolophis decoratus. (Foto: David Csepp, NMFS/AKFSC/ABL)
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Jetřichovická BěláJetřichovická Bělá
- české akvárium dlouhé 3 km- české akvárium dlouhé 3 km
Roman Rak

Každý z nás má mnoho akvaristických snů. Jednou z ka-

tegorií našich vysněných přání je podívat se aspoň jednou do

míst původu akvarijních živočichů či vodní nebo mokřadní

flóry. Kdo by nechtěl navštívit lokalitu Bonito v Mato Grosso

do Sul v Brazílii a zde si zašnorchlovat v krásně zarostlých

podvodních zákoutích plných ryb a v pohodě pozorovat ži-

vot a dění pod vodní hladinou? Dříve či později se zapálený

akvarista na nějakou takovou cestu vydá. 

Někdy nás může čekat ale i nepříjemné překvapení – voda

s viditelností sotva 10 cm; zapáchající stoky, ve kterých žijí

naši miláčkové a kam domorodci z okolních vesnic svádějí

splašky, kde perou moderními pracími prášky přímo v řece

své oblečení, kam odkládají civilizační odpadky v podobě

plastů nebo dokonce ostatky lidských jedinců, kde se v úkry-

tech nehybně maskují ne zrovna malí krokodýli nebo na nás

ve stojatých vodách čeká různá parazitická nákaza; na trzích

se prodávají sušené ryby a krevety, jež doma tak pečlivě

a starostlivě opatrováváme v našich nádržích. V přírodě pak

zjistíme, že ryby i rostliny nejsou někdy tak idylické, jak jsme

si je vysnili – s různými zraněnými, podvyživené; rostliny zni-

čené silným proudem vody nebo pohybem zvěře atd.

Za křišťálově čistou vodou a nádhernými biotopy nemu-

síme ale nutně jezdit mimo Evropu, nebo dokonce ČR. Jedno

takové podvodní království v podobě lehce meandrujícího

lesního potůčku najdeme v Českém Švýcarsku, na konci zná-

mého turistického střediska Jetřichovice. Jedná se o Jetři-

chovickou Bělou.

S tímto skvostem se poprvé setkáme u posledních rou-

benek v uvedené obci směrem na Děčín, kde je i autobusová

zastávka a parkoviště, v místě na mapce označeném číslicí 1.

Odsud se vydáme po žluté turistické značce mírně z kopce

dolů. Přístup k potůčku začíná kousek pod roubeným roman-

tickým starým mlýnem (mapa, pozice 2), který dnes slouží

jako malý penzion.

Potok se střídavě klikatí podél široké, pohodlné cyklis-

tické stezky až do místa soutoku s další zajímavou říčkou

Kamenicí (mapa, č. 4). Cesta se od své druhé poloviny na-

chází na území Národního parku České Švýcarsko. Po obou

stranách cesty postupně spatříme okouzlující pískovcové

útvary a převážně jehličnatý les. Okolní příroda determinuje

i samotný biotop Jetřichovické Bělé.

.
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Dno potoka
Dno potoka je tvořeno velmi jemným, světlým pískem,

který na náběžných hranách meandrů vytváří silnější nánosy

(tedy mělké vody), zatímco odvrácená strana potůčku blíže

jeho ohybu je podstatně hlubší. Zde zejména pak v druhé

polovině toku nalezneme černé, ostřejší kameny a kamínky

geologického podloží, které barvou i strukturou příjemně

kontrastují světlému písku. Ten v určitých oblastech na dně

tvoří úžasné „kopečkové“ útvary, podobné písečným dunám

velkých pouští. Písek se také usazuje v trsech rostlin, které

postupně celé zasype a rostliny jsou tak nuceny růst stále dál

po proudu a vzniká dlouhá řídce porostlá „duna“. Tím rost-

liny pomáhají k různorodější struktuře dna.

Duny zde však nejsou tvořeny větrem, ale docela silným

proudem řeky. Zrnka písku ulpívají v prohlubinkách černého

kamení, které pak vypadá jako „lehce pocukrované“ nebo

mramorované a dodává určitým pasážím Jetřichovické Bělé

neopakovatelnou atmosféru.

Na dně potoka pozorujeme i různě velké a tvarované větve

stromů a smrkové šišky, které zvláštnost biotopu ještě pod-

trhují.

Železitá voda
Asi tak ve dvou třetinách toku je přímo u cesty odpo-

čívadlo, u kterého z vrtu vyvěrá pitný Hubertův pramen

(mapka, pozice 3). Prýští zde do koryta Jetřichovické Bělé

silně železitá voda. Nutno podotknout, že celá oblast má silně

železité podzemní vody, o čemž se můžeme poměrně lehce

přesvědčit při návštěvě chalup v okolí – na porcelánových

mísách, bílých umyvadlech, dlaždičkách koupelen nalezneme

žlutavě-hnědé, někdy až do červena zbarvené usazeniny, které

dělají majitelům nemalou starost. Stejně tak je zabarvené

místo v potůčku, kam se dřevěným korytem vlévá Hubertův

pramen.

Fotogenicky okouzlující koberce vodních

rostlin
Křišťálově čistá, na železo bohatá voda je teoretickým

předpokladem, že by zde mohly růst zajímavé vodní rostliny.

To, co dělá potůček tak malebným, je právě bohaté vodní

rostlinstvo, čítající několik druhů submerzních rostlin.

Typickým zástupcem jsou rostliny bývalé čeledi hvězdošovité

Písečné duny.
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Kamenité dno. Říčka, do které se Jetřichovická Bělá vlévá, se jmenuje Kamenice. Hádejte proč!

Hubertův pramen. Pitná voda, jejíž přebytek pak vtéká do říčky. Voda je silně železitá, o čemž svědčí i její barva.
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(Callitrichaceae), konkrétně hvězdoš háčkatý (Callitriche

hamulata), který na vodní hladině a v její blízkosti vytváří
nádherné koberečky různě zeleného odstínu. Níže po proudu
v řece Kamenici se k němu připojuje vzácný hvězdoš hra-
noplodý (C. platycarpa), ale i jiná vodní makrofyta, zvláště
lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans).

Podle výsledků molekulární systematiky jsou hvězdoše
dnes řazeni do čeledi jitrocelovité (Plantaginaceae). Většina
druhů těchto rostlin je obojživelná, tj. schopna žít jak pod
vodou, tak i na vlhkém substrátu, a je pro ně typická
pozoruhodná morfologická plasticita – jeden a ten samý druh
může v závislosti na vodním stavu a podmínkách prost-
ředí vytvářet několik zcela odlišných ekologických forem [1].
Z mého osobního pozorování a focení pod vodou bych uvedl,
že každý druh hvězdoše, rostoucí v tekoucích řekách, má tři
formy, viz dále – formu listů úzkolistou (blíže ke dnu, v sil-
ném proudu vody), oválnou (uprostřed stvolu či blíže k hla-
dině) a zakulacenou (u splývajících listů na vodní hladině).

Latinský název Callitriche pochází z řeckého „callos thrix“
a znamená „krásný vlas“, jež rostlina evokuje právě v proudící
vodě potůčků a říček. Český název naopak vznikl na základě
morfologické podoby plovoucích listových růžic, které se
vytváří na vodní hladině.

Hvězdošů je známo asi 100 druhů a poddruhů rozšířených
po celém světě včetně polárních oblastí. Rostou v proudících
i stojatých vodách, sladkých i brakických. V chladnomil-
ných podmínkách rostlina přezimuje pod vodou. Rozmnožují
se především vegetativně, pomocí úlomků křehkých lodyh.
V Evropě je známo přibližně 21 původních druhů a poddruhů,
z nichž se v ČR vyskutuje 6 druhů – hvězdoš podzimní
(C. hermaphroditica), háčkatý (C. hamulata), kalužní (C.

stagnalis), mnohotvarý (C. cophocarpa), jarní (C. palustris)
a hranoplodý (C. platycarpa). Celkový přehled druhů hvěz-
došů lze nalézt na Wikipedii [1]. Zajímavé je, že jsou známy
druhy africké, asijské, jihoamerické i severoamerické, které
by měly být podstatně teplomilnější než druhy evropské,
a tedy vhodnější pro kultivaci v akvarijních nádržích, přesto
se v akvarijních podmínkách téměř nepěstují.

Vzhled rostliny je zajímavý, logicky navržený samotnou
přírodou. Spodní části rostlinky mají úzké, světle zelené,
drobné lístky. Ty jsou u dna, a protože mají nízký hydrody-
namický odpor, může malý úlomek stonku lehce zakořenit
v písečném dnu a dále růst i v silně proudící vodě. Směrem
po stvolu k vrcholku rostliny jsou lístky hustší a více ovál-
nější, takže proudící voda vrchol rostliny nadnáší k vodní
hladině. V klidných vodách, kde už proudění není tak silné,
pak rostlina vytváří tmavší, větší splývavé koberce na hladině.
Tato rostlina má morfologicky tři různé tvary listů v různě
hlubokých vodách, a to jak z pohledu tvaru, tak i barvy listů.

Na dně potůčku, resp. na kamenech a větvích jsou i v sil-
ném proudu přichyceny různě tmavězelené mechy, dodávající
biotopu zvláštní atmosféru. Nejrozšířenějším mechem je zde
pramenička obecná (Fontinalis antipyretica), která na první
pohled ze břehu připomíná jávský mech. Pramenička se uchy-
cuje na větvích i na kamenech a poradí si i s poměrně silným

proudem. Mechů bude v potůčku ještě více, pravděpodobně
zde nalezneme i křehutku obecnou (Chiloscyphus polyan-

thos) a  páteřinku jehlicovitou (Platyhypnidium riparioides).
V loňském roce jsem v potůčku našel drobnou Elodea

canadensis, v následujícím roce už vůbec ne.
Zajímavou rostlinou je i zblochan vzplývavý (Glyceria

fluitans), která na první pohled vzdáleně připomíná Vallis-

neria gigantea. Tento druh rostliny se spíše vyskytuje ve
druhé, spodní části říčky.

Při prozkoumávání břehů mne z bahenních rostlin za-
ujal rozrazil potoční (Veronica beccabunga), který může růst
i pod vodní hladinou, a mokrýš vstřícnolistý (Chrysosple-

nium oppositifolium). Zcela běžně zde nacházíme i velké trsy
pomněnky bahenní (Myosotis palustris).

V Českém Švýcarsku, tedy i v okolí potůčku Jetřichovické
Bělé se můžeme setkat s různými kapradinami lemujícími
břehy. Velkou zajímavostí pískovcových měst je kapradina
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) [2] vyskytující
se zde v temných spárách ve formě gametofytu (prvoklíčku).
Jedná se o relikt z teplejších období postglaciálu, který je uve-
den v červeném seznamu ohrožených druhů České Republiky,
chráněný zákonem a Bernskou úmluvou a uvedený ve
Směrnici o stanovištích, na základě které jsou vyhlašována
území Natura 2000.

Ryby, vydry
Do řeky Kamenice a jejích přítoků se již od roku 1998

v rámci zachování biotopů a obnovy populace lososů (kteří
v Čechách vymizeli před více než 50 lety) vysazuje lososí
plůdek, který se vyvíjí ve sladké vodě, mladí lososi pak plavou
do studených vod Atlantiku velmi bohatých na potravu, aby
se v dospělosti vraceli na svá trdliště, kde byli sami zplozeni.
Jen v roce 2017 bylo do řeky Kamenice vysazeno 37 000 loso-
sů. Mimo plůdku se v posledních letech vysazují také mladé
ryby a dokonce se tam umísťují inkubátory s jikrami [3].
Na jediné cestě losos obecný (Salmo salar) [4] překoná přes
4 000 km, přičemž v Labi uplave kolem 700 km. Tento prog-
ram byl silně podporován na přelomu tohoto tisíciletí  v úzké
spolupráci s německým Saskem. V roce 2002 byli uloveni
první lososi na našem území po mnoha desetiletích, a to prá-
vě v řece Kamenici poblíž Hřenska.

Pokud pozorně sledujeme Jetřichovickou Bělou, najdeme
asi 10 cm velké rybky, jak hlavou proti proudu pozorují tok,
přinášející různé částice nebo i hmyz. Při našem sebenepa-
trnějším pohybu střelhbitě zmizí pod převislé břehy nebo
pod velké polštáře kobercovitých rostlin, aby za chvíli opět
vyplavaly. Pokud jsme trpěliví a pozorní, rybky spatříme.
Při vyrušení se pohybují ovšem tak rychle, že je v podstatě
nemožné je vyfotit.

Z dalších evropsky významných a chráněných zástupců
ryb bychom v říčkách Kamenice a Jetřichovická Bělá měli
najít i mihuli potoční (Lampetra planeri) [5].

V regionu říček Kamenice a Jetřichovická Bělá se vykytuje
i chráněná vydra říční (Lutra lutra) [6].
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Hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata).

Detail hvězdoše na hladině.
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Hvězdoš (Callitriche sp.). Listy na odtokové hraně svazku,
po proudu jsou blíže k hladině a začíná převládat kulatý

tvar listů. Tím rostlina dostává jakoby křidélka výškovky
 u letounu a stoupá k hladině, aby splývala a kvetla...

Hvězdoš – tvar listů na náběžné straně proudu.

Hvězdoš – pozůstatek trsu zasedimentovaný pískem.

Hvězdoš v hlubší vodě.

Rozrazil potoční (Veronica beccabunga).

Mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium).

Pramenička obecná (Fontinalis antipyretica).

Chiloscyphus polyanthos a Fontinalis antipyretica.
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Rostlina úplně vpravo by mohla být zevar jednoduchý (Sparganium emersum).

Dominantním mechem na tomto snímku je Chiloscyphus polyanthos.
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Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) roste jak podél břehů, tak i celý ponořený v proudící vodě. Okolo jsou pomněnky.

Elodea canadensis, zblochan a hvězdoš.
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Na jaře při březích najdeme blatouchy.

A přídavek na závěr
Kdybyste náhodou měli při uskutečnění své cesty nápad

si domů do akvária přinést nějakého zástupce vegetace –

nedělejte to, prosím! Jednak jste v Národním parku České

Švýcarsko a biotop potůčku je velmi křehký; jednak jsou to

všechno vodní rostliny chladnomilné a při pokojové teplotě

vody v nádrži vám neporostou a za 2–3 týdny uhynou.

Při focení některých snímků v roce 2018 byla teplota vzduchu

v lese 37,1 °C, zatímco teplota vody v posledním červencovém

týdnu byla necelých 9 °C! 

Běžte raději dál po proudu řeky Kamenice, kde naleznete

romantickou zříceninu tzv. Dolského mlýna (mapa, č. 5)

pocházejícího už z roku 1515, u kterého se natáčela Pyšná

princezna a další známé české pohádky (Peklo s princeznou,

Ztracený princ, Čertova nevěsta, Pravý rytíř). 

S Dolským mlýnem je spojená i známá legenda o rodině

mlynáře. Mlynářův syn se po mnoha letech vrátil domů

z dalekých cest. Otec s matkou jej v noci nepoznali a společně

jej zabili kvůli penězům, které si přinášel z cizích zemí. Ráno

zjistili pravdu od hospodského, kde se syn stavil na rychlé

občerstvení. Mlynář se oběsil, mlynářka se utopila v náhonu

mlýna.

Dnes se právě v okolí Dolského mlýna do řeky Kamenice

vysazují mladí lososi [3]. Pokud chcete pomoci návratů těch-

to ryb do našich vod, můžete celý projekt sponzorovat fi-

nančním příspěvkem na výše uvedeném webu a tím se stát

lososím patronem.

V okolí Dolského mlýna pak zájemci o vojenství a dobro-

družství ještě naleznou české lehké opevnění (tzv. řopíky)

z doby těsně před 2. světovou válkou.

Poděkování
Rád bych poděkoval Romanu Slabochovi a dále Honzovi

Ševčíkovi za pomoc při určování rostlin a cenné připomínky

k mým laickým postřehům. Při popisu některých mých

pohledů mi Honza sdělil, že se nejedná jen o má osobní

pozorování, ale v mnoha případech to jsou obecné zákonitosti

a specifičnosti písečných bystřin. Takže, pokud budete někdy

někde vytvářet biotop proudícího toku, vězte, že mladé

rostlinky se sází do úpatí písečných dun (nikoliv na mělčiny),

aby je zrníčka písku mohla postupně zasypávat a rostoucí

flóra se tak mohla pevně udržet v silném toku!

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdo%C5%A1 

[2] www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=54

[3] www.navratlososu.cz/aktuality.html

[4] www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=23

[5] www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=22

[6] www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=48

...a ještě bonusové odkazy na rozsáhlé autorské fotogalerie:
[7] www.zonerama.com/Album/4145411 – exteriéry a okolí

[8] www.zonerama.com/Album/4523918 – podvodní snímky
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Říčka Kamenice v místě soutoku s Jetřichovickou Bělou.

Kousek pod soutokem je Dolský mlýn, kde se natáčela Pyšná princezna a další české pohádky.
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Po stopách severních plat (2):Po stopách severních plat (2):

XiphophorusXiphophorus  gordonigordoni
Cuatro Ciénegas, Coahuila, MexikoCuatro Ciénegas, 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.

V říjnu 1995 vyšel v National Geographic článek o Cuatro

Ciénegas, senzační oáze života v pouštních kulisách. Desert

Fishes Council, organizace zastřešující 250 biologů zabýva-

jících se pouštními rybami, pak poslala do redakce dopis,

ve kterém vyjádřila potěšení nad článkem, ale i velké obavy

z jeho možného dopadu. V článku totiž byla i mapa s umístě-

ním velmi odlehlých a zatím nedotčených lokalit bez potřebné

zmínky o jejich křehkosti a ohrožení. Vědci se obávali, že po

takové publicitě se na krásná fotogenická místa vypraví hordy

turistů, plavců  a potápěčů.

Vypravili jsme se my. Jet se podívat do Cuatro Ciénegas

bylo mým přáním už roky, ale toto pouštní údolí leží až příliš

daleko na sever od vod oplývajících rybami. Žije tady ovšem

jedna severní plata, tentokrát jsme tedy měli dobrou záminku

se sem vypravit. Než se ale podíváme k laguně Santa Tecla na

Xiphophorus gordoni, pojďme se seznámit s Cuatro Ciénegas.

Ciénega je mokřad, bažina – podle názvu místa by tady

měly být mokřady čtyři, ve skutečnosti se v tomto pouštním

údolí s rozlohou necelých 1500 km2 nachází přes dvě stovky

pramenů, bažin, pramenných tůní („poza“) a řek. To je spous-

ta vody! Jde o velmi pozoruhodnou kumulaci vodních těles

v prostředí jinak velmi suchém. Některá jsou propojená,

jiná ne (povrchově), proto mají tůně, prameny a laguny různé

obyvatele a různé podmínky. Není divu, že Cuatro Ciénegas

je vyhledávanou „přírodní laboratoří“ biologů zaměřených

nejen na výzkum ryb. Vysoká míra endemismu a vysoká míra

ohrožení navíc činí z tohoto údolí jeden z hotspotů ochrany

sladkých vod v globálním měřítku. Od roku 1994 je to

chráněné území podle mexické legislativy. Rezervace je také

chráněna ramsarskou úmluvou a je jedním z prioritních úze-

mí Světového fondu na ochranu přírody (WWF).

O Cuatro Cíenegas se často mluví jako o „Galapágách Se-

verní Ameriky“, a to naprosto oprávněně. Žije tu 60 druhů

savců, 145 ptáků, 60 plazů, 8 obojživelníků, nejméně 16 dru-

hů ryb, 28 měkkýšů, 19 různých škorpionů a skoro 900 druhů

cévnatých rostlin. Celkově asi 70 druhů je endemických, a to

jak rostlin (kaktusy nevyjímaje), tak i poměrně dost vodních

živočichů, hlavně měkkýšů a ryb. V poušti!

Pouštní prameny a mokřady patří mezi nejohroženější

typy prostředí. Aridní zóny se v posledních letech rychle

rozvíjejí a největší hrozbou je odčerpávání vody a šíření nepů-

vodních druhů. Přitom právě pramenné oblasti v pouštích

mají vysokou míru endemismu, protože vodní společenstva

se vyvíjela izolovaně od okolního světa; často jde o druhově

jednoduchá, ale ekologicky velmi přizpůsobená společenství,

která může sebemenší zásah vychýlit z rovnováhy a zničit.

V běžné krajině mají ryby alespoň nějakou možnost a schop-

nost uchýlit se do tzv. refugií, příp. osídlovat nové lokality.

Druhy dlouhodobě izolované už schopnost šířit se do okolí

ztratily, protože to pro ně nemělo význam, kolem je poušť...
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Tady jsme pozorovali „pouštní“ ryby a želvy. Sádrové duny (Dunas de Yeso) jsou velkou atrakcí.

Sporá vegetace je nejčastěji šedá a trnitá, kaktusáři by se tu vyřádili.

Poza Azul, nejčastěji navštěvované a fotografované místo v Cuatro Ciénegas.
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Ne každý mokřad je obývaný rybami – tady jsme žádné neviděli. Jsme v jižním cípu údolí, nedaleko lokality Xiphophorus

gordoni. Voda se tu pravděpodobně rozlévá z uměle vybudovaného kanálu, nejde o hlubokou lagunu; v teplé a zasolené vodě

určitě nějaký život je, ale druhům vázaným na čisté, pramenné úseky se tady dařit nebude. Pro platy to tu rozhodně není!

Poza de las Tortugas je nejen podle jména obývaná želvami, v čisté vodě a porostech rostlin plave endemický druh Terrapene

coahuila. O naši pozornost si ale důrazně řekly i cichlidy: další endemit, nepřehlédnutelný kančík Herichthys minckleyi.
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Údolí Cuatro Ciénegas bylo dlouho hydrologicky izolova-
né, voda z něj odtékala jen podzemím. Na konci 19. století ale
došlo k vybudování kanálu, který vody povrchově odvádí do
Río Salado de los Nadadores. Vznikly i další kanály uvnitř
údolí, což jednak umožnilo propojení jednotlivých vodních
těles, ale také to vedlo ke zvýšenému odtoku a spotřebě vody
pro zemědělství. Celkově hladina vody poklesla a projevilo
se to na zmenšení nebo vymizení některých tůní. Mokřadů
je dnes daleko méně, než bylo před pár desítkami let. Objem
vody rodící se v údolí Cuatro Ciénegas je ohromný, ale totéž
platí i o odparu, ztrátách v krajině a přímé spotřebě pro
zemědělství (zejména pěstování pícnin pro dobytek). Je prav-
děpodobné, že voda nepochází z podzemí ležícího jen bezpro-
středně pod údolím, ale i z okolí. V sousedním údolí na sever-
ní straně došlo k razantnímu poklesu hladiny podzemních
vod po spuštění obřího zemědělského projektu – v těchto
oblastech pochopitelně závislého na čerpání podzemních vod.
Něco podobného se prý chystá i jižně od Cuatro Ciénegas.
Že to tohle světově unikátní místo neovlivní a zůstane tady
dál jako pouštní oáza? Tomu se dá těžko věřit... Ostatně stačí
se podívat na satelitní snímky ze severu Mexika. Kde byla
původně šedá pustina, je dnes díky zavlažování z podzemních
zdrojů jeden „koláč“ zemědělských plodin vedle druhého.
Pokud tam ale dříve byly roztroušené prameny a drobné toky,
je s nimi v důsledku takového odčerpávání amen!

V Cuatro Ciénegas žije 16 původních druhů ryb, z toho
nejméně polovina je endemických, u některých dalších se to
ještě prověřuje. Ekologicky nejdůležitějším druhem je kančík
Herichthys minckleyi. Ten má tři formy morfologicky speci-
alizované na příjem různé potravy: detritu, plžů a ryb. Tyto
tři formy a navíc juvenilní jedinci mohou fungovat jako čtyři
ekologické druhy, takže jediná cichlida představuje velmi
podstatnou součást potravního řetězce [1]. Najdeme tady
spoustu vodních rostlin a v malé míře řasy; jimi se živí rozma-
nití plži a halančíkovci Cyprinodon atrorus a Cyprinodon

bifasciatus nebo kaprovitá rybka Dionda episcopa. Rybami
se živí kromě již zmiňované cichlidy také okounek Micro-

pterus salmoides, výjimečně vodní ptáci, kteří se zde vysky-
tují jen zřídka, ale především různí vodní hadi. Žijí tu také
čtyři druhy vodních želv, z toho dva endemické.

Z bezobratlých, potenciální potravy ryb, ve zdejších
vodách žije 118 druhů hmyzu – larvy vážek, brouků, jepic,
chrostíků, komárů atd. Také se zde vyskytuje několik různo-
nožců rodu Hyalella – ti představují po plžích nejpočetnější
skupinu. Což je zajímavé i z toho důvodu, že se dají chovat
jako živé krmivo. Totéž se dá říci o krevetkách, konrétně zde
žije Palaemonetes suttkusi. Jen vzácně se tu vyskytují různí
červi, ploštěnky a pijavice. Diverzita vodních bezobratlých
je zhruba stejná jako v podobných pouštních systémech, ale
hustota daleko menší – zřejmě v důsledku relativně vysoké
rybí osádky [1]. 

Naprosto unikátním fenoménem jsou stromatolity.
Ty sice najdeme i jinde na světě, ale málokde v takové roz-
manitosti a rozsahu jako v Cuatro Ciénegas. Jde o biogenní
usazeniny bochníkovitého, sloupovitého nebo jiného tvaru,

vznikající především činností sinic v mělké vodě. Nacházíme
je dnes nejčastěji v slaných jezerech, v dávné historii Země
v mělkých mořích však byly mnohem hojnější. Zajímala se
o ně i NASA v rámci výzkumu prvotních forem života. Stro-
matolity a růst sinic mají totiž souvislost s vznikem atmosféry
bohaté na kyslík. Protože v některých jezerech stromatolity
jsou a v jiných ne, NASA zkoumala, jaké podmínky by mohly
vést k vzniku podobných forem života. V Cuatro Ciénegas
si stromatolitů můžeme všimnout v mokřadech i lagunách
a rozhodně jsou zajímavým fenoménem, byť to asi není to,
co by sem návštěvníky přitahovalo. Ryby si prohlédneme
raději, nemám pravdu :-)?

Seznam ryb žijících v Cuatro Ciénegas:

Cyprinidae

Cyprinella xanthicara*

Dionda episcopa

Cyprinus carpioE

Characidae

Astyanax mexicanus

Ictaluridae

Ictalurus lupus

Pylodictis olivaris

Poeciliidae

Gambusia longispinis*

Gambusia marshi

Xiphophorus gordoni*

Fundulidae

Lucania interioris*

Cyprinodontidae

Cyprinodon atrorus*

Cyprinodon bifasciatus*

Centrarchidae

Lepomis megalotis ssp. 1*

Micropterus salmoides ssp. 1*

Micropterus salmoides floridianusE

Percidae

Etheostoma lugoi*

Etheostoma segrex**

Cichlidae

Herichthys cyanoguttatusE?

Herichthys minckleyi*

Hemichromis guttatusE

Oreochromis aureusE

* endemit

** endemit horního Río de los Nadadores v těsném sousedství údolí
E exotický druh
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Některé druhy ryb už jsem dříve zmínila, za zvláštní

pozornost stojí ještě nepůvodní druhy a z těch původních dvě

dvojice – gambusií a halančíkovců.

Gambusia longispinis má mnohem menší rozšíření než

její příbuzná G. marshi – tu najdeme prakticky v celém údolí.

G. longispinis je považována za velmi plachou a obtížně pozo-

rovatelnou (či ulovitelnou), obvykle se skrývá v rostlinných

porostech. Zajímavostí je, že samice tohoto druhu se hodně

podobají samicím X. gordoni (oproti G. marshi jsou kratší

a zavalitější). V přírodě se tyto dva druhy spolu nikde nepo-

tkávají, G. longispinis se vyskytuje ve střední části údolí

a v oblasti Santa Tecla nikoliv. Při pokusech v laboratoři se

ukázalo, že samci plat nijak nerozlišují mezi samicemi obou

druhů – samci gambusií však samice plat odmítali [2].

Chovatelé živorodek vědí, že některé kombinace druhů v jed-

né nádrži nemusí fungovat – ne kvůli riziku křížení, ale právě

z důvodu přílišného „rozptylování“ samců cizími samicemi.

Také u halančíkovců rodu Cyprinodon najdeme jeden

druh běžnější (C. bifasciatus) a jeden s výskytem v okrajo-

vých typech prostředí, v mělkých mokřadech, kde se voda

odpařuje a má velmi kolísavou teplotu a chemické vlastnosti.

C. atrorus takové podmínky dobře snáší, když ale byl expe-

rimentálně vysazen do chemicky a teplotně stabilních vod

v blízkosti pramenů, ovšem při odstranění jiných ryb, dařilo

se mu tam také výborně. Tento halančíkovec by tedy bez

problémů obýval i areál svého běžnějšího příbuzného, ale

kvůli konkurenci či predaci byl vytlačen do méně vhodného

prostředí. Mimochodem, oba druhy se běžně kříží. C. bifasci-

atus v létě opouští stabilní horní úseky vod, protože v létě

nedochází ani v koncových mokřadech k takovému kolísání

teplot a salinity, v zimě se ale stahuje zpět k pramenům. Díky

rozdílné snášenlivosti podmínek se tak i navzdory křížení

zachovávají oba druhy dobře oddělené.

K pravděpodobně nepůvodním druhům ryb patří kančík

Herichthys cyanoguttatus, který se šíří uměle vybudovanými

kanály.

Cedule upozorňující na výskyt invazivních druhů. Jejich

podobizny mají zlověstný výraz a nevesele působí i dopro-

vodné informace. Introdukce exotických vodních druhů

 má souvislost s 60 % případů vyhubení mexických ryb.

Perlovka Hemichromis guttatus byla poprvé pozorována

v roce 1995 v Poza Churince, jediný spatřený exemplář se

tenkrát nepodařilo odchytit. Za tři roky jich tam bylo plno

a dnes se vyskytuje na nejméně pěti místech. Na některých už

představuje značnou část rybí biomasy a vytlačuje Herichthys

minckleyi, zejména jeho detritovorní formu a juvenilní jedin-

ce, kterým potravně konkuruje. Správci rezervace se perlov-

ky snaží vyhubit, jenže to je nelehký úkol: odchyt je relativně

snadný, ale těžko se podaří polapit úplně všechny jedince.

Ti zbylí se rozmnožují rychle a úspěšně. Tento africký host

zde byl pravděpodobně vysazen jako okrasná ryba, možná

nějakým neopatrným akvaristou.

V Río Mezquites (což je vyhlášená „šnorchlovací řeka“)

se už nejméně dvacet let vyskytuje tilápie Oreochromis

aureus, ale v nízké početnosti a nijak významně se nešíří.

Také byla vysazena do několika rybníků v blízkosti Santa

Tecla – a tady je třeba obzvlášť zpozornět, protože se tak

tilápie staly blízkými sousedy Xiphophorus gordoni. Podle

Deana A. Hendricksona, který se výzkumem ryb v Cuatro

Ciénegas intenzivně a dlouho zabývá, může být „nešíření“

tilápie (v kontrastu s tím, co lze pozorovat na jiných místech

Mexika a nejen tam) v Cuatro Ciénegas ovlivněné existencí

doposud relativně nedotčeného a bohatého rybího společen-

ství zahrnujícího původní polymorfní cichlidu [1].

Dalšími nepůvodními druhy jsou kapr (Cyprinus carpio),

pozorovaný velmi vzácně, a okounek Micropterus salmoides

floridianus – tento poddruh se už stačil zkřížit s místním,

považovaným za endemický. Nemůžu nezmínit také věžovku

Melanoides tuberculata, která se ty vyskytuje na několika

málo místech (včetně Santa Tecla). Z dalších akvaristům

známých nepůvodních druhů se tu objevil rak Procambarus

clarkii nebo mlž Corbicula fulminea; rostliny nezůstávají

pozadu a třeba v Laguna Santa Tecla najdeme nepůvodní

Eichhornia crassipes. 

Zajímavým rostliným vetřelcem je tamaryšek Tamarix

ramossisima, suchozemský keř – představuje ale velké riziko

pro vodní život, protože se velmi rychle šíří a jde o vegetaci,

která tu dříve nebyla a která svou respirací bude odebírat

(a už odebírá) značné množství vody. Taky vás překvapilo,

co všechno může ryby vážně ohrozit?

Dva endemické druhy: kančík Herichthys minckleyi

 a drobná kaprovitá rybka Cyprinella xanthicara.
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Nejmenší areál rozšíření ze všech zdejších pozoruhodných
ryb má právě plata Xiphophorus gordoni. Kvůli ní jsme
přijeli a na ni se teď zaměříme. Tento druh žije v odlehlém
systému Santa Tecla v jižním cípu údolí, což vysvětluje, proč
jsem mu v předchozím textu věnovala zvýšenou pozornost.

Xiphophorus gordoni byl popsán v roce 1963 jako třetí
z „nových“ zástupců rodu popsaných po roce 1959. Do té doby
byly známy jen tři druhy, takže se počet xif najednou zvýšil
o 50 %, navzdory tomu, že „platy a mečovky byly intenzivně
studovány a loveny v Mexiku od 30. let Myronem Gordonem
a jeho společníky a následovníky a jejich rozšíření, genetika,
cytologie, endokrinologie, embryologie a chování jsou známy
lépe než u jakékoliv jiné přirozené skupiny ryb“ – tolik citace
z popisu X. gordoni [3] s dodatkem, že dnes má rod Xipho-

phorus dokonce 26 známých a platně popsaných zástupců!
A byl to právě tento Myron Gordon (1899–1959), v době

popisu nové endemické platy z Cuatro Ciénegas již zesnulý,
po kterém rybka dostala jméno jako výraz díků za práci, kte-
rou pro poznání xif vykonal. Byl to především genetik, který
zkoumal dědičnost nádorových onemocnění u xif, ale věnoval
se i jiným tématům. Poprvé se do Mexika podíval ve svých
třiceti letech. Kromě toho, že byl vědeckým pracovníkem,
také ještě jako student absolvoval letní brigádu v newyorské
zoologické zahradě a mnohem později se stal kurátorem
newyorského akvária.

Ale zpátky ke Xiphophorus gordoni. V popisu je uvedeno,
že se podobá X. couchianus a X. xiphidium (v té době ještě
X. variatus xiphidium); seznam odlišných znaků je natolik
dlouhý a komplikovaný, že by se mohlo zdát, že paprsky
a kostičky jsou vše, co nám pomůže tuhle šedou myšku
poznat od jiných šedých myšek. Není tomu tak, X. gordoni

se od jiných plat pozná bezpečně. Že je to navíc moc hezká
rybka, nemusím určitě podotýkat. Kromě holotypu a alloty-
pu, kterými jsou dospělý samec a samice, byly ještě naloveny
a „uchovány“ další ryby. Bylo jich 193!

Pozoruhodný je v popisu [3] dobový snímek laguny Santa
Tecla, typové lokality. Podle autorů se přímo v laguně žádné
platy nenacházely. Ta byla řídce zarostlá lekníny, její břehy
lemovaly porosty rostlin z rodů Typha, Juncus, Eleocharis

a Scirpus – takže takový klasický český rybník, navíc ve vodě
byly řasy a na dně jemné bahno. Ovšem teplota 29 °C!

Xiphophorus gordoni byl později „ponížen“ na poddruh
X. couchianus gordoni. To bylo ale v době a souvislostech,
kdy v otázce nových druhů rodu Xiphophorus vládl konzer-
vativní přístup [4]; v podobné situaci  se ocitla téměř desítka
druhů (mezi nimi xiphidium, evelynae, z mečovek signum,
alvarezi, cortezi, nigrensis aj.). Druhový status byl této platě
vzápětí navrácen.

Našla jsem jednu zcela ojedinělou zmínku o tom, že se
zřejmě X. gordoni dostal z údolí ven prostřednictvím umě-
lého kanálu Canal de la Polilla a byl jako nepůvodní druh
zaznamenán v Río Salado v Carino de la Montana, což je
místo v horské soutěsce, kudy voda odtéká ven. Neznám pod-
robnosti, nález je pravděpodobně z osmdesátých let, možná
i starší [5]. Dnes se má všeobecně za to, že se tahle plata
nikam nešíří, ba právě naopak.

Laguna Santa Tecla, typová lokalita Xiphophorus gordoni,
na snímku R. R. Millera z dubna 1961. (Zdroj: [3])

Takhle lagunu zachytil Juan Miguel Artigas Azas o 34 let
později... (Zdroj: [6])

Podle práce Carsona z roku 2013 [7] existují u X. gordoni

tři haplotypy, jejichž rozšíření v rámci systému Santa Tecla
není rovnoměrné. Výzkum se zaměřil na tento druh severních
plat proto, že je doslova mikroendemitem s velmi omezeným
areálem, navíc od šedesátých let vymizel z některých částí
systému Santa Tecla a už se zřejmě nachází jen ve dvou
lagunách (Santa Tecla a Teclitas) a v horní části kanálu, který
odtud odtéká. Velmi nízká genetická variabilita je dalším
faktorem, který životaschopnost druhu oslabuje – ale tady
se zdá, že nízká variabilita zřejmě existovala u X. gordoni

už dříve a není způsobena degradací prostředí v posledních
desetiletích. Faktem je, že tato severní plata narozdíl od ostat-
ních v přírodě prokazatelně žije, ale zároveň se vědci i místní
organizace shodují na tom, že je velmi ohrožená a je potřeba
vytvořit záložní populace. Zvažuje se Poza del Quintero, jedna
ze sousedních menších lagun v systému Santa Tecla, kde žijí
„méně prioritní“ druhy ryb a bylo by možné tam platy vysa-
dit a zjistit, jestli se jim tam bude dařit [8]; na přetřes však
už přichází i záchranný chov v umělých podmínkách.

Znovu přitom v souvislosti se zjištěními genetiků nará-
žíme na otázku, nakolik je možné a efektivní zachránit druh
ex situ, kde je populace malá, dochází k inbreedingu a nutně
k poklesu genetické variability... Jenže tohle my nevíme a ne-
ovlivníme. Můžeme se snažit ty ryby chovat, rozumně „oži-
vovat krev“ a usilovat o co největší a nejpestřejší populaci.
Tohle můžeme – a připadá mi to rozhodně lepší, než nedělat
nic a naříkat, jak nám příroda mizí pod rukama.
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Laguna Santa Tecla, 11.2.2018.

Samička Xiphophorus gordoni. Tohle je ten „drobek“, kolem kterého se točí článek i naše cesta sem do Cuatro Ciénegas.
Úkol splněn, viděli jsme platy i jejich biotop na vlastní oči!
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Tento potůček odvádí vodu z laguny a překypuje rybím životem. Na dně rostou lekníny, jejichž měkké ponořené listy
 s vínově zbarvenou spodní stranou jsou proudem vody ohnuté až ke dnu.

Břehový porost a nám dobře známý pupečník Hydrocotyle sp. Vytváří plovoucí převis, který rybám poskytuje úkryt.
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Umělý kanál, který odvádí vodu ze systému Santa Tecla do Río de los Nadadores a ven z údolí.

Tady i na dalších místech Cuatro Ciénegas jsou hojné Gambusia marshi. Na dně kanálu byly z větší části uschlé porosty
parožnatky Chara sp. Vody bylo málo a evidentně nějakou dobu předtím ještě méně, takže rostliny i ryby zde sotva přežívají.

 Viděli jsme jen gambusie. (Plechovka od piva na dolním okraji snímku není naše. Odpadky uprostřed pustiny, kde nemá
nikdo – s výjimkou akvaristů ;-) – důvod zastavit, jsou v Mexiku běžné. Přesto je to nádherná země s pohodovými lidmi.)
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Údolí bylo kdysi domovem indiánů z kmene Chichimeca,
kteří španělským dobyvatelům kladli odpor o tři staletí déle
než Aztékové. Uvidíme, jak dlouho budou vzdorovat platy
a vůbec zdejší křehká příroda. Je otazné, jestli nápor turistů
opravdu představuje tak velké riziko, nebo může přinést
peníze potřebné pro ochranu a především zajistit místním
lidem obživu přímo vázanou na stav okolní přírody. I když
nutno podotknout, že lidé sem nejezdí pozorovat početné
endemické plže, ale užít si koupání. Proto i stav, kdy původ-
ní druhy nahradí invazivní živočichové a rostliny, může být
z hlediska turismu pořád vnímaný pozitivně. Klíčové ovšem
je, aby tady zůstala voda.

Voda tu je slaná (na různých místech různě, nejen co se
týká množství, ale i chemického složení solí) a téměř bez
fosforu, proto v ní řasy rostou jen minimálně. Koupat
a šnorchlovat se dá jen na některých místech, většinou jde
o soukromé pozemky, kde je zázemí pro rekreaci a v sezóně
i spousta turistů. Naprostá většina jich je z Mexika, převážně
z okolí, ale místní autority se snaží nalákat i vzdálenější náv-
štěvníky. Texas leží asi 4 hodiny cesty odsud, takže Američa-
né jsou významnou cílovou skupinou. Ve městě jsou i luxusní
drahé hotely, najít něco přijatelného pro nás chvilku trvalo.

Městečko Cuatro Ciénegas leží v příjemné nadmořské
výšce okolo 750 m. Je to hlavní centrum oblasti, pokud se
chcete v údolí ubytovat a prozkoumat ho (2–3 dny by měly
stačit), pak zamíříte právě sem. Na náměstí by mělo být –
nebo před několika lety údajně bylo – akvárium představující
zástupce místní fauny. Náměstí jsme objeli, obešli a poseděli
na něm, ale akvárium jsme neviděli.

Nejznámějším místem v celém údolí je Poza Azul. Je tady
návštěvnické centrum, kde jsme si prohlédli malou výstavku
o zajímavých rostlinných a živočišných druzích Cuatro Cié-
negas, prošli jsme se ke dvěma lagunám a pozorovali ryby
a želvy a najali jsme si průvodce pro prohlídku sádrových
dun. Ty jsou úžasné, byť tam není ani kapka vody, a ukazu-
jí další velmi typickou tvář pouštního údolí. Cesta k nim
je dlouhá, prohlídka krátká, průvodce nutný a vzduch horký,
ale i pro vodomily našeho ražení to byl výborně strávený čas.

Río Mezquites (nebo také Mesquites), kde se smí šnorch-
lovat a kam jsem se ohromně těšila, bylo nepřístupné! Když
nám malý zvědavý fotbalista na centrálním náměstíčku večer
sdělil, že je po sezóně a řeka je „zavřená“, nebrala jsem to
úplně vážně. Prostě se v zimě místní lidé nekoupou, já ale
budu! Jenže skrz zavřenou bránu nám dělníci opravdu sdě-
lili, že se k řece nesmí, protože probíhá rekonstrukce. Tohle
slovo mi nahání ve srovnání s přírodními koupališti hrůzu.
Doufám, že jen opraví dřevěné zábradlí a jiné suchozemské
zázemí, ale nebudou provádět stavební úpravy  v korytě řeky.
V Mexiku je bohužel všechno možné – ostatně nejen tam...

Mimochodem, pokud se divíte, že nás takový zákaz po
dlouhé cestě z Evropy odradí, tak vězte, že ochranu přírody
a přístupu na pozemky tady berou hodně vážně. Nic odsud
nebrat a nelézt, kam se nemá, je striktním pravidlem.

K laguně Santa Tecla jsme jeli asi 30 km po prašné cestě
s nejistotou, jestli nakonec něco najdeme. Ale povedlo se.
Bylo tu prostranství pro piknik, kde zrovna byla větší skupina
lidí. Nikdo se ale nekoupal – laguna je prakticky nepřístupná,

protože její břehy jsou bahnité. Jsou tu malé čisté potůčky,
ale pro Mexičany je na podobných místech často důležitější
jídlo a pití a příležitost se setkat a bavit s rodinou a přáteli,
než koupání jako takové. My jsme se jali rybařit. Ryby jsme
fotili, aniž bychom jakkoli zaujali pozornost místních lidí.

Platy jsme našli v krátkém zarostlém přítoku do laguny.
Další ryby byly v odtoku, tam se jich míhalo hodně – platy
jsme neviděli, ale při důkladnějším průzkumu bychom je
zřejmě nalovili i tam. Z laguny, resp. jejího systému (kolem
laguny je roztroušeno několik menších pramenů) jsou udává-
ny kromě Xiphophorus gordoni ještě Astyanax mexicanus,
Gambusia marshi, Cyprinella xanthicara, Cichlasoma cya-

noguttatum, Lepomis megalotis a Micropterus salmoides.
A také tilápie, i když ne přímo z této hlavní laguny. Tetry,
gambusie a cichlidy jsme viděli právě ve zmiňovaném odtoku.

Dvacet let staré údaje z této lokality [9] uvádějí množství
rozpuštěných látek 212 mg/l. To není zrovna moc, ale je po-
třeba si uvědomit, že tohle je pramenná oblast. My jsme
naměřili 920 µS/cm a pH 7,65 při teplotě vody 29,9 °C
(většina pramenů v údolí je termální), teplota vzduchu byla
„pouhých“ 26,5 °C – to vše 11.2.2018 v 15 hodin. Hendrick-
son et al. [1] uvádějí v letech 1999–2001 teplotu 30,2 °C, pH
7,34, vodivost 1394 µS/cm, množství rozpuštěného kyslíku
4,1 mg/l, vápníku 160 mg/l, hořčíku 53 mg/l, sodíku 46 mg/l,
chlóru 36 mg/l, síranů 461 mg/l – vše jsou to hodnoty rela-
tivně nízké oproti dalším místům v Cuatro Ciénegas. Zajíma-
vé je i množství dusičnanů 1,61 mg/l a fosforečnany v nedete-
kovatelné míře; obě hodnoty jsou nižší než v roce 1983, takže
k eutrofizaci zde nedochází, naopak se stav zlepšil.

V laguně i v kanálech v jejím širším okolí můžeme z pono-
řených rostlin najít nejvíce zástupce rodů Chara a Potamoge-

ton, dále Najas guadalupensis a Zannichellia palustris.
Na delší průzkum jsme vzhledem k odlehlosti laguny ne-

měli bohužel čas. Santa Tecla v nás zanechala dojem skryté
miniaturní oázy, mimo dosah většiny návštěvníků údolí. Nej-
větší hrozbou je odčerpávání vody pro chov dobytka, prašné
chudé pastviny jsou všude kolem.
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Xiphophorus gordoni je v Červeném seznamu IUCN klasifikován jako ohrožený druh. 

Vzhledem k tomu, že je mikroendemitem jediného systému uvnitř

pozoruhodné biosférické rezervace Cuatro Ciénegas s vysokou prioritou ochrany

a současně se objevují obavy související s nízkou genetickou variabilitou malé přežívající populace,

důležitost cílené ochrany této rybky se dostává do pozornosti institucí i vědců.

Je zřejmé, že i malým zásahem může během velice krátké doby dojít

k vyhubení druhu a jeho nenávratné ztrátě.

S vytvořením záchranných chovů není na co čekat.

I když je to jediná severní plata, která bezpochyby dodnes žije v přírodě, v akváriích se téměř nechová.

Zkuste ji sehnat! V Evropě ji chová hrstka lidí, počet jedinců se může pohybovat v desítkách, možná je

jich sto, dvě stě? Stačí to pro zachování druhu?

Před několika týdny se nám podařilo Xiphophorus gordoni získat od prof. Manfreda Schartla. 

Předali jsme je do ZOO Ostrava, kde toto malé hejnko představuje zárodek nové

záložní populace. Kéž by se rozrostlo a jednou zaplnilo obří nádrž, aby nám připomínalo své drobné

hezké soukmenovce, které jsme navštívili a nechali v Mexiku...
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Inspirace od Adama PaszczelyInspirace od Adama Paszczely
z Ada Idea Studia v Polskuz Ada Idea Studia v Polsku
Josef Sobotka

Již devět let jezdíme s vynikajícím akvaristou a přítelem

Laďou Šulcem minimálně jednou ročně do polského města

Tychy. Důvodem jsou setkání se světoznámým aquascaperem

Adamem Paszczelou a dalšími významnými polskými tvůrci

přírodních akvárií, jak nazval a světu představil kompozice

přírodních scenérií v akváriu pan Takashi Amano.

Adam je milovníkem přírody a jedním z největších pro-

pagátorů a špičkových tvůrců přírodních akvárií. Projekty

vytváří s estetickou osobitostí a citem pro přírodní materiály,

které nejsou jen pouhou dekorací, ale mají vždy hlubší sou-

vislosti ve stylu Takashi Amana. Ponechává prostor pro krásu

nedokonalosti wabi sabi, kdy jednotlivé prvky pouze připo-

mínají přírodní scenérii, ale nejsou její dokonalou napodo-

Japonské javory kolem domu symbolizují Adamův vřelý

vztah k zemi zakladatele a tvůrce přírodních akvárií

pana Takashiho Amana, který svou tvorbou oslovil tisíce

nových nadšenců po celém světě.

beninou ve stylu diorámy. Stal se expertem a profesionálem

na techniku i vybavení pro aquascaping, speciálně na výrobky

firmy ADA – Aqua Design Amano Co., Ltd., kterých je dis-

tributorem pro Polsko, Českou republiku a Slovensko. 

Hlavním smyslem našich návštěv je oživení motivace

do další tvorby, načerpání nových námětů a získání informací

o novinkách a dění kolem tohoto krásného koníčka. Chceme

se s vámi podělit o atmosféru a inspiraci z letošní návštěvy

a upozornit na některé informace z aquascapingu, pokud jste

je snad v internetovém světě přehlédli nebo projevíte zájem

o tuto tvůrčí činnost, proto jsme do příspěvku zařadili některé

zajímavé odkazy. Možná i vás bude k tvorbě motivovat malá

procházka po areálu Ada Idea Studia.

U dveří do domu zaujme pozornost 129 let stará bonsaj

z Japonska. Patina času navozuje atmosféru

nezadržitelného běhu života a naznačuje i určitou

podobnost s přírodními akvárii.
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A tady již začíná skutečný aquascaping. Kameny manten jsou oblíbené pro svoji členitou strukturu povrchu a decentní

barvu. V takovém množství nejsou jen tak k vidění. Možná by i milovník umění suiseki objevil nějaký exponát do své sbírky.

(Suiseki je asijské umění sbírání kamenů v jejich přírodní formě a aranžování na dřevěné podložce

 nebo na keramickém tácu.)

Přízemním prostorám domu vévodí obrovský plakát, na kterém je vyobrazeno čtyřmetrové akvárium v soukromé rezidenci

Takashi Amana [1]. Připomíná dvanáct Adamových návštěv sídla Aqua Design Amano v japonské Niigatě [2]. Před plakátem

jsou dekorační větve z místních zdrojů, které Adam v poslední době rád používá.
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Další plakát vyvolává vzpomínku na Adamovu účast (v první řadě třetí zleva) při realizaci výjimečného díla Takashi Amana

(v první řadě uprostřed), 40m NATURE AQUARIUM v portugalském Lisabonu, v únoru 2015 [3]. Svou návštěvu v říjnu 2016

rozsáhle popsala a pěkně nafotila Markéta Rejlková v Akváriu č. 35 [4]. A pro toho, kdo se ještě do Lisabonu nedostal,

natočil v březnu 2018 Marcin Wnuk, další skvělý polský aquascaper, nádherné video, posuďte sami: [5].

Jména na této stěně informují o návštěvách vynikajících aquascaperů: George Farmer [6, 7], Oliver Knott [8, 9],

 Jeff Senske [10, 11], Jorge Carvalho, Radoslav Baszak, Alex Veres, Marius Petaru a dalších.
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Vystoupáme po příjemném dřevěném schodišti a už nás vítá první ADA komplet s akváriem 60 x 36 x 30 cm.
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Po potěšení s „šedesátkou“ nad schody se otevře známý, snad již legendární pohled do prostor Ada Idea Studia

 s neodmyslitelnými kamny na dřevo, která dodávají místnosti specifickou atmosféru.

Detail z akvária 150 x 64 x 60 cm, vzájemná rovnováha a soulad kamenů manten s domácími dekoračními větvemi tvoří

harmonickou přírodní scenérii.
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Sestava s akváriem 90 x 45 x 45 cm. Zajímavostí je použití LIGHT SCREEN [12], LED osvětlení zadní stěny s možností

regulace jasu a modré barvy, patrné je zavěšení pomocí háčků. Pro kompozici iwagumi byly použity kameny manten.
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Téměř laboratoř s pomůckami a doplňky pro každodenní péči.

Výsledkem péče jsou zdravé, svěží rostliny a spokojené ryby, které zdařilou kompozici oživují.
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Zákoutí s hardscapem.
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Použité dekorační větve z místních zdrojů, umístěné s velkým přesahem nad hladinu akvária, vytvářejí zajímavý layout.
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Tak známe Adama Paszczelu (vlevo) s Laďou Šulcem (vpravo). Končíme návštěvu s pocitem krásného zážitku a získanou

inspirací z Ada Idea Studia v Polsku [13], [14], [15].

Jako japonské zahrady, bonsaje a další umění, i přírodní

akvária jsou hledáním cesty vztahu člověka k přírodě. A po-

kud ji s námi chcete hledat, přejeme vám hodně kreativních

nápadů a zdařilých realizací.

Adame, nejpozději za rok na shledanou.

[1] www.youtube.com/watch?v=vPh_XK1ehPg

[2] www.adana.co.jp/en/

[3] www.oceanario.pt/en/exhibitions/temporary-exhibition/

[4] www.e-akvarium.cz/casopis/akvarium35.pdf

[5] www.youtube.com/watch?v=A-7TWZEq-5c

[6] www.youtube.com/watch?v=GS1lfmBBVPU

[7] www.youtube.com/user/gf225/videos

[8] www.youtube.com/watch?v=C7mwl1wK_7E

[9] www.youtube.com/channel/UCIArHuaCerPY81iwzx_syEw/videos

[10] www.youtube.com/watch?v=ZOpx7uuh_sQ

[11] www.aquariumdesigngroup.com/

[12] www.adana.co.jp/en/contents/products/na_lighting/detail06.html

[13] www.youtube.com/watch?v=ZbEi9F1Rb6Y

[14] www.aquadam.com.pl/

[15] www.facebook.com/ADAPoland/ 

Adam je jednoznačně oddaný památce a odkazu Takashi

Amana. Jeho portrét má čestné místo nad pracovním stolem,

čímž mistru Amanovi vyjadřuje poděkování, obdiv a úctu.
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Nejen test alkalityNejen test alkality
akvarijní vodyakvarijní vody
František Roztočil

K napsání tohoto článku mě motivovaly dobré zkušenosti

se zde popsaným způsobem stanovení alkality akvarijní vody,

který je založen na použití elektronického pH-metru. Příno-

sem je větší přesnost takto stanovené alkality. Chybně urče-

ná hodnota pH, stejně jako chybně stanovená alkalita jsou

obvyklou příčinou zdánlivě nevysvětlitelných chovatelských

neúspěchů při odchovu náročnějších ryb.

Určování hodnoty pH vody pomocí elektronického pH-

metru, uváděné někde jako potenciometrické stanovení

hodnoty pH, má svá úskalí, o kterých se mnoho nehovoří.

Sem patří například problematika měření pH u vody s malou

el. vodivostí, stejně jako mylné představy o vysoké přesnosti

měření elektronickým pH-metrem…

Domnívám se, že při elektronickém měření pH se někdy

chybuje, a proto přidávám některé svoje praktické zkušenosti

souvisejících s volbou pH-metru a s používáním a údržbou

jeho elektrody. Možná se budou moje doporučení někomu

hodit a někoho třeba přesvědčí, že elektronický pH-metr není

zařízení, které nutně potřebuje.

Alkalita

Alkalita je míra schopnosti vody „neutralizovat“ látky

kyselé povahy. 

V přírodních vodách se na alkalitě rozhodující měrou

podílí hydrogenuhličitany (HCO3
-) a uhličitany (CO3

2-).
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Laboratorně se alkalita, jinak též kyselinová neutralizační

kapacita, kvantitativně zjišťuje přes množství silné jednosytné

kyseliny, která je potřebná k dosažení určité hodnoty pH.

Na tomto principu jsou založené amatérské i profesionál-

ní testy a laboratorní metoda, která se při této kvantitativní

analýze používá, se nazývá titrace.

Více o alkalitě: [1].

Titrace

Titrací jsou známé amatérské akvarijní kapkové testy, kde

se do testovaného vzorku vody přikapává titrační činidlo

(obvykle HCl o koncentraci okolo 0,1 mol/l) spolu s acidobá-

zickým indikátorem pH (látka, která v roztoku průběžně re-

aguje a barevnou odezvou indikuje okamžitou hodnotu pH).

Objem testovaného vzorku vody a koncentrace titračního

činidla jsou voleny tak, aby spotřeba titračního činidla ke

snížení pH, indikovaného acidobázickým indikátorem na

hodnotu pH okolo 4,5, vyjadřovala počtem kapek nebo jejich

násobkem přímo stupně alkality.

°dKH

Historicky je zavedeno, že v některých oborech včetně

akvaristiky se alkalita (celková kyselinová neutralizační kapa-

cita vody do pH 4,5) vyjadřuje v bezrozměrných německých

stupních odvozených od definice tvrdosti vody. 

Stupně jsou označovány zkratkou dKH (deutsche Karbo-

nathärte) nebo KH (Karbonathärte = uhličitanová tvrdost).

Uhličitanová tvrdost (dKH) a celková tvrdost (dGH) jsou

navzájem pojmy zavádějící.

Alkalita či uhličitanová tvrdost (dKH) zjištěná výše

uvedenou titrací představuje „tvrdost“, která je způsobená

všemi nejrůznějšími hydrogenuhličitany a uhličitany (nejen

pouze hydrogenuhličitany a uhličitany vápníku a hořčíku).

Celková tvrdost (dGH) je definována a zjišťuje se jako

tvrdost, která je způsobená všemi nejrůznějšími sloučeni-

nami vápníku a hořčíku (například to mohou být hydrogen-

uhličitany, sírany a chloridy vápníku a hořčíku).

Tvrdost uhličitanová (dKH) může být i větší než tvrdost

celková (dGH). U naprosté většiny přírodních vod ale bývá

takové složení rozpuštěných látek, že tato situace obvykle

nenastává.

KNKpH

Pro profesionální vyjádření alkality se používá normami

zavedený název „kyselinová neutralizační kapacita“, zkratkou

KNK (neutralizace se provádí kyselinou). KNK je potřeba

nezaměňovat se zásadovou neutralizační kapacitou označo-

vanou jako ZNK (neutralizace se provádí zásadou, hydro-

xidem).

KNK je kvantitativně vyjádřená schopnost vody reagovat

s vodíkovými ionty.

KNK vyjádřená v mmol/l (milimol/litr) představuje látko-

vé množství jednosytné silné kyseliny, které spotřebuje 1 litr

vody pro dosažení určité hodnoty pH [2]. Podle účelu existují

různé hodnoty pH, pro které se KNK určuje, a hodnota pH

se v označení připojuje jako index. Například KNK4,5 (KNK

pro pH 4,5).

KNK se zjišťuje titrací. Do testovaného vzorku vody se při-

kapává titrační činidlo (HCl o koncentraci obvykle 0,1 mol/l)

a průběžně se vyhodnocuje hodnota pH buď pomocí acidobá-

zického indikátoru předem přidaného do testovaného vzorku

vody, nebo pH-metrem. Po dosažení žádané hodnoty pH se

odečte spotřeba titračního činidla a výpočtem se stanoví

hodnota KNK.

Při použití elektronického pH-metru jako indikátoru pH

se titrační metoda nazývá potenciometrická titrační metoda.

Amatérským akvaristickým testům na alkalitu odpovídá

KNK4,5 (slovním názvem „celková kyselinová neutralizační

kapacita do pH 4,5“ nebo nedoporučovaným starším názvem

„celková alkalita“) a tu ve svých rozborech uvádějí i vodárny.

KNK4,5 v mmol/l se přepočte na stupně alkality dKH

používané v akvaristice vynásobením konstantou 2,8:

Alkalita ve °dKH = KNK4,5 [mmol/l] x 2,8.

KNK pro jiné hodnoty pH, než je zde uvedená KNK4,5,

nemá v akvaristice praktické uplatnění, a proto další text se

jiným KNKpH nevěnuje.

Postup zjišťování KNK4,5 a KNK8,3 titrací je uveden v ČSN

EN ISO 9963-1 [2].

Přítomnost hydrogenuhličitanů (HCO3
-), uhličitanů

(CO3
2-) a kysličníku uhličitého (CO2) v přírodních vodách

působí jako účinný uhličitanový pufrační systém, který
tlumí výkyvy pH způsobené jakýmkoliv způsobem přidanou
kyselinou nebo zásadou.

Z distribučního diagramu zmíněného uhličitanového
systému, který vyjadřuje závislost procentuálního zastou-
pení jednotlivých složek tohoto systému na pH, je zřejmé,
odkud pochází hodnoty pH 4,5 a 8,3 jako body ekvivalence
při titraci pro příslušné KNK4,5 a KNK8,3 (bod ekvivalence,
jinak též „konec titrace“ je stav, kdy látkové množství spo-
třebovaného titračního činidla je ekvivalentní látkovému
množství stanovované látky).

(Nulový obsah hydrogenuhličitanů je při pH nižším než
4,5 a uhličitanů při pH nižším než 8,3.)

KNK4,5 vyjádřená ve stupních dKH je spolu s pH parame-
trem „Tillmansovy tabulky“ a z KNK4,5 lze odhadnout obsah
hydrogenuhličitanů (a případně i uhličitanů při pH > 8,3 –
při titraci jsou uhličitany převedeny na hydrogenuhličitany).
Za předpokladu, že pH testované vody je menší než 8,3
(do hodnoty pH 8,3 voda neobsahuje žádné uhličitany), lze
z KNK4,5 odhadnout obsah samotných hydrogenuhličitanů.

           63           



Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz praxe

Distribuční diagram uhličitanového systému.

Pro vodu s pH < 8,3 platí: KNK4,5 [mmol/l] = obsah

HCO3
- [mmol/l]. Molární hmotnost HCO3

- = 61,017 g/mol,

a odtud tedy KNK4,5 1 mmol/l = 61 mg/l HCO3
- a 1 °dKH =

(61/2,8) = 21,8 mg/l HCO3
-.

(U balených minerálních a stolních vod je uváděno

množství HCO3
- v mg/l, ze kterého lze z výše uvedených

vztahů odhadnout alkalitu ve °dKH nebo jako KNK4,5.)

Postup při potenciometrické titraci pro sta-

novení KNK4,5 v mmol/l a alkality ve °dKH

Postup při titraci pro zjištění KNK4,5 v mmol/l a přepočet

na °dKH [4]:

1) Kádinka se po rysku 100 ml naplní testovaným

vzorkem vody, do které se dále vloží pH elektroda připojená

k aktivnímu pH-metru.

(Pokud se nejedná o potenciometrickou titraci a pH se

měří acidobázickým indikátorem, přidá se místo elektrody

pH tekutý acidobázický indikátor, kterým se hodnota pH

dále vyhodnocuje místo zde uváděného pH-metru.)

2) Doporučuji používat titrační čínidlo HCl o koncentraci

100 mmol/l, 71,73 mmol/l nebo 35,71 mmol/l (profesionálně

se obvykle používají koncentrace 100 mmol/l a 20 mmol/l).

U profesionálně prováděné titrace se pomocí byrety

přidává titrační činidlo a současně se měří pH. V amatérských

podmínkách lze použít místo byrety injekční stříkačku, vhod-

ná velikost stříkačky je 2 až 5 ml. Titrační činidlo je nutno

přidávat dostatečně pomalu s ohledem na zpožděnou odezvu

pH-metru až do dosažení hodnoty pH 4,5, což je konec titrace

nebo též bod ekvivalence. 

Míchání testovaného vzorku vody je nutné.

(Přijdete na to, že po vyčerpání neutralizační kapacity

testované vody poslední kapičkou hodnota pH prudce

padá.)

3) Odečte se spotřeba titračního činidla v mililitrech,

provede se výpočet KNK4,5 a přepočet na °dKH podle níže

uvedeného vzorce:

KNK4,5 [mmol/l] = (Ve x Cc) / Vvzorek

°dKH = 2,8 x KNK4,5 [mmol/l]

KNK4,5 [mmol/l] = kyselinová neutralizační kapacita v mmol/l

do pH = 4,5

Ve [ml] = spotřeba titračního činidla v mililitrech při titraci vzorku

do pH = 4,5

Cc [mmol/l] = koncentrace titračního činidla (HCl) v mmol/l

(0,1 mol/l = 100 mmol/l)

Vvzorek [ml] = objem vzorku testované vody v mililitrech

°dKH = alkalita ve stupních dKH

Při objemu testovaného vzorku vody 100 ml se spotřeba

1 ml činidla o koncentraci 100 mmol/l k dosažení hodnoty

pH 4,5 rovná alkalitě 2,8 °dKH.

[1 ml činidla o koncentraci 100 mmol/l = 2,8 °dKH]

Násobení hodnotou 2,8 je nepraktické, a proto doporu-

čuji používat spíše koncentraci titračního činidla (HCl) Cc =

71,43 mmol/l, což je alternativa pro pohodlnější práci (ná-

sobí se 2x). Pro přesnější stanovení nízkých hodnot KNK4,5

je vhodné používat titrační činidlo (HCl) o koncentraci Cc

= 35,71 mmol/l (násobí se 1x).
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Při objemu testovaného vzorku vody 100 ml se spotřeba

1 ml činidla o koncentraci 71,43 mmol/l k dosažení hodnoty

pH 4,5 rovná alkalitě 2 °dKH.

[1 ml činidla o koncentraci 71,43 mmol/l = 2 °dKH]

Při objemu testovaného vzorku vody 100 ml se spotřeba

1 ml činidla o koncentraci 35,71 mmol/l k dosažení hodnoty

pH 4,5 rovná alkalitě 1 °dKH.

[1 ml činidla o koncentraci 35,71 mmol/l = 1 °dKH]

Titrace je zatížena rušivými vlivy, které způsobuje obsah

oxidu uhličitého v testované vodě a i oxid uhličitý vzniklý

titrací z uvolněného hydrogenuhličitanu při titraci, případně

přítomnost huminových kyselin a acidita u srážkových vod…

Nejmenší indikovaná praktická hodnota KNK4,5 při ama-

térsky prováděné potenciometrické titraci podle zde uvede-

ného návodu je okolo 0,035 mmol/l, což odpovídá přibližně

0,1 °dKH.

Podle charakteristiky vody, u které se KNK zjišťuje,

existují i jiné hodnoty pH prvního bodu ekvivalence.

V normě ČSN ISO 9963-1 se v předmluvě uvádí: „Při

titraci málo mineralizovaných srážkových vod se pH bodu

ekvivalence pohybuje kolem hodnoty 5.“

Je otázkou, zda je potřeba alkalitu u málo mineralizo-

vané vody zjišťovat a zda není lepší nepřesné měření obejít

například mícháním vody a výpočtem z míchacího poměru.

Ve zdroji informací [4] je ve výpočtu použit faktor činidla

(vyjadřuje přesnost koncentrace činidla), který nemá smysl

uvažovat. Použité titrační činidlo HCl 0,1 mol/l zakoupené

podle doporučení v následujícím odstavci mívá typicky faktor

činidla = 1,008. Násobit výsledek (hodnotu KNK4,5 v mmol/l)

číslem 1,008 nemá význam.

Titrační činidlo: HCl o koncentraci 100 mmol/l

Jako titrační činidlo doporučuji použít již zředěnou ky-

selinu chlorovodíkovou (HCl) o přesné koncentraci 0,1 mol/l

(0,1 mol/l = 100 mmol/l).

Ředění koncentrované kyseliny je v amatérských podmín-

kách nepřesné a i nebezpečné. 

Kyselinu chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l je mož-

né koupit např. u dodavatele Verkon. Doporučuji zakoupit

litrové množství pod označením: kyselina chlorovodíková

ORS, 0,1 mol/l, Lach-Ner (126,- Kč/1 l). Označení „ORS“ zna-

mená, že se jedná o roztok s přesnou koncentrací k okam-

žitému použití. U dodavatele Verkon lze koupit i kyselinu

levnější, (nedoporučuji) která je označena jako kyselina chlo-

rovodíková 0,1 mol/l, Lach-Ner (87,- Kč).

Ta levnější (bez označení „ORS“) je kartuše s koncentro-

vanou kyselinou (pozor), kterou je nutno předředit desti-

lovanou  vodou (max. 1 μS/cm) nebo vodou „Aqua Purificata“

(koupíte v lékárně) a roztok následně doplnit na přesný

objem jeden litr.

Titrační činidlo: HCl o koncentraci 71,43 mmol/l

K přípravě doporučuji použít již uvedenou HCl o koncen-

traci 0,1 mol/l = 100 mmol/l a destilovanou vodu (o max.

vodivosti 1 μS/cm) nebo vodu „Aqua Purificata“.

Poměr pro objemové míchání je 2,5 : 1,0 (2,5 dílu kyseliny

se smíchá s 1 dílem destilované vody).

Například: 200 ml HCl o koncentraci 100 mmol/l se smí-

chá s 80 ml destilované vody. Množství výsledného roztoku

je 280 ml.

(Zjištění poměru složek pro jakékoliv míchání na žáda-

nou koncentraci se velice jednoduše provede pomocí kří-

žového pravidla pro míchání, se kterým Google poradí;

nechte vyhledat: křížové pravidlo míchání.

Křížovým pravidlem lze namíchat žádané koncentrace

roztoků nejen v molárních koncentracích [mol/l a mmol/l],

procentech [%], ale třeba lze míchat vodu z RO ve stupních

tvrdosti [dGH a dKH], el. vodivosti [μS/cm] apod.)

Titrační činidlo: HCl o koncentraci 35,71 mmol/l

K přípravě doporučuji použít již uvedenou HCl o koncen-

traci 0,1 mol/l = 100 mmol/l a destilovanou vodu (o max.

vodivosti 1 μS/cm) nebo vodu „Aqua Purificata“.

Poměr pro objemové míchání je 1,0 : 1,8 , (1 díl kyseliny

se smíchá s 1,8 díly destilované vody).

Například: 100 ml HCl o koncentraci 100 mmol/l se smí-

chá se 180  ml destilované vody. Množství výsledného roztoku

je 280 ml.

Roztok KCl o koncentraci 3 mol/l

Doporučuji si připravit dostatečné množství roztoku

chloridu draselného (KCl) o koncentraci 3 mol/l, který se

hodí k přechovávání pH elektrody a případně i jako plnicí

referenční elektrolyt u doplňovatelné elektrody. Chlorid

draselný je možno koupit např. u již zmíněného dodavatele

Verkon pod označením: „chlorid draselný, kvalita: p.a., Lach-

Ner“ (119,- Kč/0,5 kg). Zmíněná kvalita „p.a.“ je naprosto

nutná, v žádném případě NELZE (!) použít kvalitu potravi-

nářskou!

(Ve zmíněném obchodu s chemikáliemi a laboratorními

potřebami lze zakoupit i skleněnou kádinku 150 ml a příp.

i polyamidovou nádobku 100 ml s víčkem, viz úvodní foto-

grafie.)

Třímolární (3 mol/l) koncentrace KCl se postupně

namíchá rozpuštěním 223,5 g KCl asi v 750 ml destilované

vody (o max. vodivosti 1 μS/cm) nebo ve zde již uvedené

„Aqua Purificata“; po rozpuštění KCl se roztok doplní na

výsledný objem jeden litr (223,5 g KCl = 3krát molární

hmotnost KCl, která je pro KCl 74,5 g/mol).
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Měření pH

Je málo známé, že s běžnými pH elektrodami nelze spo-

lehlivě měřít pH na vzorcích vody s nízkou iontovou silou

o vodivosti několika desítek μS/cm.

Běžné elektrody (viz odstavec pH-elektroda) s doplňová-

ním referenčního elektrolytu bývají určeny pro měření na

vzorcích vody s vodivostí od 100 μS/cm a u elektrod s gelo-

vým referenčním elektrolytem bývá pro většinu tato hranice

od 200 μS/cm.

Existují speciální pH elektrody pro měření na vodě s vodi-

vostí řádově 30 μS/cm, ale jejich použití je finančně neúnos-

né, jsou nepraktické a nejsou potřebné.

Měření pH na vodě z reverzní osmózy postrádá smysl

a měření na vývojové vodě s vodivostí okolo 30 μS/cm

běžnou elektrodou (pro vodivost od 100 μS/cm) při jejím

dlouhém čase nutném pro ustálení bývá méně přesné

(typická přídavná chyba je +/- 0,02 až 0,1).

Při měření pH na málo mineralizované vodě s nízkou

iontovou silou se lze setkat s doporučením přidat do

měřeného vzorku vody několik kapek kvalitního roztoku KCl

o koncentraci okolo 3 mol/l (je to ten, ve kterém se pře-

chovává elektroda) [6].

Do 100 ml testovaného vzorku vody se doporučuje přidat

0,3 ml 3 mol/l roztoku KCl (koncentrace KCl v měřeném

vzorku vody je tímto okolo 0,01 mol/l a el. vodivost vzorku

vody je okolo 1500 μS/cm).

Zkrácená doba odezvy elektrody je na úkor přesnosti

měření. Chyba způsobená přidáním výše uvedeného množství

KCl do testovaného vzorku vody je zanedbatelná a je plus

0,01–0,03 pH.

K uvedenému účelu se profesionálně používají speciální,

roztoky (pHISA…)[6].

U titrace nejsou nároky na vysokou přesnost hodnoty pH,

s poslední kapkou titračního činidla hodnota pH prudce padá

a výše uváděná problematika přesného měření pH platí pro

obecná měření. 

Několik hodin trvající měření na vzorku vody s vodivostí

několika μS/cm pH elektrodu poškozuje.

Během měření slouží zobrazovaná hodnota pH v setinách

pH především jako indikace stavu ustálení elektrody v mě-

řeném vzorku vody.

Je zvykem, že (pro publikaci) se čtená hodnota pH na pH-

metru v setinách matematicky zaokrouhluje na hodnoty po

0,1 nebo maximálně po 0,05.

Hodnota pH v rostlinném akváriu během dne kolísá

v rozsahu +/- několika desetin a proto ani nemá význam pH

přesněji měřit. 

pH-metr

V akvaristice NEJSOU použitelná různá kapesní prove-

dení pH-metrů s integrovanou pH elektrodou pro jejich

malou přesnost a nespolehlivost! Vhodný je typ pH-metru

s externí vyměnitelnou měřicí elektrodou (elektroda připoje-

ná kabelem, patrná i z obrázku), například Greisinger G 1500

nebo podobný.

Přesnost měření pH je dána kvalitou pH elektrody a prak-

ticky nezáleží na kvalitě měřicího přístroje.

Přístroj by měl umožňovat dvoubodovou kalibraci a není

vhodný pH-metr, který má takzvanou „automatickou kalibra-

ci“ (sám rozpozná, kdy je hodnota pH při kalibraci ustálená;

toto může vést k nepřesné kalibraci).

(Firma Greisinger cenově zvýhodňuje nákup pH-metru
G 1500 i s pH elektrodou s gelovým ref. elektrolytem GE 114,
což je sestava pro nenáročná měření. Je vhodné zakoupit
samostatný přístroj G 1500 a pH elektrodu si pořídit
kvalitnější, například GE 100.)

pH-elektroda

Je nutnost používat značkové pH elektrody, ne elektrody

„Noname“/„Nodate“. Při nákupu elektrody či případném

nákupu pH-metru současně i s elektrodou je potřeba

zkontrolovat datum výroby elektrody, které bývá na značkové

elektrodě uvedeno (viz foto), a též, že je měřicí membrána

pH elektrody aspoň z části potopena ve skladovacím roztoku.

Nekupujte elektrody od neznámého výrobce a starší než

½ roku!

Obvyklou vlastností vadné nebo staré pH elektrody je,

že v kalibračních roztocích se dá zkalibrovat, ale při měření

na běžné vodovodní vodě s vodivostí okolo 300 μS/cm

se vadná elektroda ani po 20 minutách neustálí a dává

zavádějící hodnoty pH. Kalibrační pufry mají vysokou el.

vodivost a iontovou sílu, a proto dávají rychlé ustálení

indikované hodnoty pH, nenechte se tímto klamat.

V současné době se k běžnému měření pH používají

výhradně kombinované elektrody, kde měřicí a referenční

elektroda je sloučená v jeden celek, jedno těleso, odtud

kombinovaná.

Rozlišují se dva druhy těchto elektrod, a to s gelovým

referenčním elektrolytem, které jsou bezúdržbové, a elektro-

dy s tekutým referenčním elektrolytem, který je nutno podle

potřeby doplňovat. Diafragma (jinak též frita) doplňovací

referenční elektrody při měření elektrolyt velice nepatrně

propouští do měřeného roztoku (při měření musí být na

elektrodě otevřen plnicí otvor, aby byl uvnitř v elektrodě

vyrovnáván tlak a mohlo výše uvedené probíhat).

Pro použití v akvaristice jsou nejvhodnější kombinované

plastové elektrody pro jejich praktickou a odolnou konstrukci

(patří k těm nejlevnějším). Elektroda by měla být určená pro

přechovávání či skladování v roztoku 3 mol/l KCl, který

v případně elektrody vyžadující doplňování elektrolytu je též

doplňovacím referenčním elektrolytem.

S uvedenými druhy elektrod souvisí i jejich vlastnosti.

Oblíbené bezúdržbové elektrody s gelovým referenčním

elektrolytem jsou určené pro nenáročná měření na vodě

s vodivostí obvykle přes 200 μS/cm, což jsou bazény a akvária
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nevyžadující přesné měření pH (kde obvykle nákladný pH-

metr není potřebný a vystačíte si s kvalitními kapkovými testy

pH). Jejich životnost je malá, bývá to i jen jeden rok (stárnutí

se projevuje, jak už jsem zde uvedl). Toto např. platí pro

laboratorní bezúdržbovou elektrodu Greisinger GE 114, která

je doporučená pro měření na vodě s vodivostí > 200 μS/cm.

Pro měření pH na vývojové, málo mineralizované vodě

je zapotřebí, aby elektroda pH-metru byla deklarována pro

měření na vodě s vodivostí minimálně 100 μS/cm, a tomu

potom odpovídá, že i na vodě okolo 30 μS/cm něco změří.

Takovou elektrodou je obvykle elektroda s doplňováním

referenčního elektrolytu, např. laboratorní elektroda Grei-

singer GE 100 pro měření na vodě s vodivostí > 100 μS/cm,

která svojí životností 2–3 roky a rychlostí odezvy předčí

běžné elektrody s gelovým referenčním elektrolytem.

Při rozhodování o nákupu elektrody je nutno zvážit, jakou

jste ochotni a schopni zajistit údržbu elektrody a i jakou vodu

s ní budete měřit.

(Provozně se referenční elektrolyt doplňuje podle
potřeby injekční stříkačkou osazenou jehlou. Minimálně
jedenkrát za rok, nebo při podezření na znečistění či naru-
šenou koncentraci, je nutno všechen referenční elektrolyt
odsát a nahradit okamžitě novým. Je to jednoduché a není
s tím spojen problém.)

Osvědčilo se mi přechovávat pH elektrodu v PET láhvi

0,25 l s typem uzávěru, který je patrný z obrázku. Elektroda

se do láhve jen zasouvá. Otvor v těsnicí (nejlépe silikonové)

gumě tl. 1 mm je o průměru 10 mm. Ve šroubovacím (modro-

bílém) uzávěru je zhotoven otvor o průměru 12,5 mm a dlát-

kem je odříznuta vnitřní těsnicí manžeta. Těsnicí manžetu

v uzávěru je nutné odstranit, aby gumové těsnicí mezikruží

přiléhalo k plochým dosedacím plochám.

Jedná-li se o elektrodu vyžadující doplňování referenční-

ho elektrolytu, lze používat láhev i k doplňování elektrolytu.

Zasunutím elektrody do láhve vznikne uvnitř láhve přetlak

(efekt pístu), který diafragmou elektrody protlačí elektrolyt

vzhůru do elektrody. Doplňování elektrolytu trvá několik

hodin a je přirozeně nutno nechat otevřený plnicí otvor na

elektrodě, aby mohl unikat vzduch.

Pokud se jedná o elektrodu s gelovým elektrolytem (není

doplňovatelná), nebo nechcete plnitelnou elektrodu doplňo-

vat, je nutno po zasunutí elektrody uvolnit v láhvi přetlak tím,

že na sekundu uvolníte šroubový uzávěr, který pak následně

opět utáhnete.

Setkáte se s doporučením používat značkový uchovávací

a dopňovací roztok KCl 3 mol/l. Roztok namíchaný podle

výše uvedeného návodu je dostatečně kvalitní.

(U elektrody s doplňováním ref. elektrolytu se někdy
stává, že nejen při zde doporučeném doplňování elektrolytu
elektrolyt vytéká plnicím otvorem z elektrody ven a na
vnějšku elektrody krystalizuje. V tomto případě je před
měřením nutno okolí plnicího otvoru elektrody vlhkým had-
říkem otřít. Chlorid draselný /KCl, E508/ je řádově stejně
jedovatý asi jako kuchyňská sůl.)

Závěrem

Přesnost stanovení alkality pomocí potenciometrické tit-

race je nedosažitelná amatérskými kapkovými testy. Samotný

postup pro provádění potenciometrické titrace ke stanovení

KNK4,5, resp. dKH je jednoduchý a není složitější než ama-

térské kapkové testy na alkalitu.

Není se třeba obávat, že při testování alkality se poško-

zuje elektroda pH-metru. Používaná koncentrace titračního

činidla (HCl 0,1 mol/l) je právě ta, kterou obsahuje čisticí

roztok na čistění pH-elektrody, a při testování je elektroda

zatěžována koncentrací více než 50x nižší.

Výrobky firmy Greisinger a chemikálie od firmy Verkon

jsou zde uvedeny jako příklad lehce dostupné a dostačující

kvality. (Není to reklama, ale považoval jsem za nutné
nějaké příklady uvést…)

Pokud se pro zde navržené řešení rozhodnete, dodržujte

bezpečnostní zásady a doporučení pro práci s chemikáliemi!

Zdroje informací:

[1] maniakva.sweb.cz/chemie.htm (Chemie vody)

[2] ČSN EN ISO 9963-1 (Stanovení kyselinové neutralizační kapacity

(KNK) - Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3)

[3] ČSN 757373 (Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého)

[4] fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP

/labcv/navody/covp_ln4.pdf (Stanovení neutralizační kapacity vody)

[5] www.chemicke-listy.cz/docs/full/1999_08_509-511.pdf

(Koncepce neutralizačníchch kapacit v hydrochemii)

[6] https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/Application-

Notes/AN-PHPURE-E-0914-RevA-WEB.pdf (Measuring pH of Pure

Water and Other Low Conductivity Waters)
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Pozadí z břidlicePozadí z břidlice
Miroslav Doležal

Moji kamarádi vědí, že na prvním místě mého hobby

žebříčku je skalničkaření. Nicméně jako kluk jsem začínal

u akvaristiky a před několika lety jsem se k ní po dlouhých

35 letech půstu vrátil. Hladový po informacích, příjemných

zážitcích a se snahou zařídit si akvárka větší a lepší než tehdy

v mládí. V něčem to není těžké. Například ryby, které byly

tehdy naší hlavní starostí a radostí, jsem dělil na menší sku-

pinu těch, které si můžu dovolit, a na zbývající, které byly

nad možnosti mého kapesného. Dnes si můžu dovolit i takové

druhy, na které jsem se kdysi chodil jen dívat na výstavu na

Radnické ulici v Brně. Taky dřívější rámové nádrže se s dneš-

ními lepenými nedají srovnat, a technika? Ta je dnes úplně

někde jinde. Ostatní prvky akvaristiky – voda, rostliny, sub-

strát, kameny, kořeny, pozadí atd. jsem sice vnímal jako

více nebo méně příjemnou nutnost, ale moc jsem o nich

nepřemýšlel. A podle toho vzhled nádrží taky vypadal.

Zadní stěna nádrže byla natřená černou barvou, rostliny

od některého kamaráda (které kupodivu dobře rostly) byly

zasazené do písku z hromady za barákem a voda byla z vodo-

vodu. Jak vypadá layout, to nikdo z naší panelákové akva-

komunity neřešil. 

Nejen doba, ale i člověk se časem mění, takže dnes mám

překvapivě víc starostí se vzhledem nádrže než s čímkoliv

jiným. Chci se prostě kochat nejen rybkami, ale celým akvá-

riem. Proto jsem po mém akvaristickém zmrtvýchvstání

nějakou dobu procházel obdobím hledání a zkoušení. Voda,

osvětlení, rostliny, substrát, kameny. A při jednom z pokusů

s akváriem s pracovním názvem „malé černé“ jsem použil

černý písek a břidlici. Výsledný interiér byl úsměvným důka-

zem, že se mi skalničkaření zarylo hodně hluboko pod kůži.

V akváriu jsem si totiž postavil takovou malou spárovou

skalku z břidlice. K osázení jsem použil kytky tolerantní

k nedostatku světla – Anubias, kryptokoryny, Microsorum,

Lomariopsis a mé nové oblíbence bucephalandry.

Příjemně mě překvapilo, jak dobře rostliny ve spárách

mezi kameny vypadají a jak snadno se vypořádaly s minimál-

ním osvětlením 11W úspornou zářivkou. Dařilo s jim opravdu

náramně a na akvárko byla radost se dívat. To mě inspirovalo

a řekl jsem si, že pokud si budu pořizovat větší akvárium,

bude to „velké černé“. Zase s černým pískem a břidlicí.

Když se za pár let začalo jevit pořízení velkého akvária

jako reálné, zahájil jsem s předstihem plánování jeho inte-

riéru. Vzhledem k tomu, že realizace mého „velkého černého

snu“ úzce souvisela s drobnou přestavbou našeho domu,

která se poněkud táhla, měl jsem na plánování skoro rok

času. A bylo to nádherné období. Plánování mám totiž moc

rád. Při něm se dají snadno a zadarmo vybudovat i vzdušné

zámky, natož akvárium. 

O velikosti nádrže, jeho umístění a technickém vybavení

jsem měl docela jasno, a tak se moje úvahy upnuly na jiný

důležitý prvek budoucí nádrže – interiér. Černý písek a hlav-

ně břidlice byly jistota. Takže jsem před usnutím, ve vlaku,
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na zastávkách a někdy i v chůzi nebo na nudných poradách

v duchu stavěl, předělával, bořil a zase stavěl různé akvarijní

skalky. Než jsem přišel na to, že tudy cesta nepovede. U ma-

lého černého bylo totiž nevýhodou, že břidlicová skalka

zabírala příliš mnoho místa. Nechtěl jsem udělat stejnou

chybu a dopustit, aby mi z drahocenného objemu nové ná-

drže ubrala téměř čtvrtinu nějaká obrovská hromada břidlice.

Při svých úvahách jsem nakonec dospěl k závěru, že na to,

abych získal hodně spár mezi břidlicovými kameny k sázení,

nutně nepotřebuji velkou skalku. Že vlastně, hodně zjedno-

dušeně, potřebuji jen ty spáry. S touhle myšlenkou jsem si

pohrával, až mě napadlo řešení. Nařezat břidlici na pásky

zhruba 5 cm široké a poskládat je vedle sebe na zadní stěnu

nádrže tak, že budou vypadat jako kompaktní, svisle

popraskaná skála. Ušetřím tak značný objem nádrže a získám

množství spár mezi jednotlivými pásky, do kterých budu

moct sázet moje oblíbené bucephalandry a anubiasy.

Představa byla na světě a jako u těch vzdušných zámků

byla realizace v duchu snadná a výsledek krásný. Zbývala

zdánlivá maličkost – převést ji do reality. Tedy vymyslet,

jak břidlici na pozadí připevnit. Lepit ji přímo na zadní stěnu

nádrže, to jsem zavrhl. Připadalo mi to moc riskantní pro

případ, že by se představa od reality příliš lišila. Navíc

nemám moc rád řešení „nafurt“. Ale pásky břidlice jen tak

opřené o zadní stěnu by se zase kácely. Způsob fixace byl

tedy další úkol pro usínání, do vlaku a na porady. Nakonec

vyhrála metoda samostatných stavebních prvků. Nechal jsem

si v brněnském Sklorexu vyrobit zhruba 15 cm široké skle-

něné kazetky, do kterých jsem pásky břidlice vlepil černým

silikonem. Na dno prázdné nádrže, k její zadní stěně, jsem

položil pruh 8 cm vysokého polystyrenu jako schůdek. Na něj

jsem pak kazetky s břidlicí seskládal. Doplnil pěkným koře-

nem, několika samostatnými kusy břidlice, dosypal černý

písek a interiér byl hotový. Zbývalo jen to nejradostnější –

sázení kytek. Ať už do spár nebo do písku. Výsledek vidíte na

fotografiích.

Dovedu si představit, že by se teď někteří z vás rádi na

ladasco zeptali. Ale protože to forma časopisu neumožňuje,

budu se ptát za vás. Má to své výhody, otázky si můžu vybírat

a ty nepříjemné nemusím složitě odmítat :-).

A jaké dotazy se tedy podle mne dají tušit?

Kde jsem získal břidlici?

Pryč jsou doby, kdy se dala břidlice koupit v zahradních

centrech skoro za babku. Naštěstí jsem dostal tip na jeden

z mála funkčních lomů s touto horninou. Obec Jívové u Olo-

mouce. Poslední kousek cesty do lomu je sice nezpevněný,

ale dá se projet i běžným osobním autem. S partou sběračů

jsme vybrali a naskládali do rodinného vozu odhadem dva

metráky kamení a zaplatili onu dřívější babku.

Jívová, ráj milovníků břidlice.

Model na zahradě.

Nákres jedné z kazetek s rozměry v cm.
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Příprava kazetek.

Hotové kazetky.

Hrubá stavba.

Nádrž před napuštěním.

„Velké černé“ po napuštění a osázení.
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Jakým způsobem jsem břidlici upravoval?

Už v kamenolomu jsem si cíleně vybíral pomocí karto-

nové šablony kousky podle mých představ. Doma jsem pak

podle této šablony vyřezával pásky tak, aby byla přední

a pokud možno i horní hrana přírodní. Používal jsem velkou

rozbrušovačku, přičemž břidlice ležela na záhonu a já ji při

řezání přidržoval nohou. Vzhledem k randálu, prachu a řez-

nému kotouči rotujícímu kousek od místa, kde se krčil můj

palec  – nic moc. Ale touha byla silnější. 

Z technického hlediska bylo důležité dosáhnout pravého

úhlu mezi spodní a zadní hranou. To kvůli lepení do kazetek.

Bez pravého úhlu by kámen v místě budoucího slepení nebyl

v kontaktu se sklem, nedržel by a navíc by se tak vytvářely

nežádoucí dutiny.

Vyskytly se nějaké problémy s lepením pásků do ka-

zetek?

Párkrát se ukázalo, že se pravý úhel nebyl úplně pravý

nebo řez nebyl rovný. Pak jsem břidlici menší rozbrušovačkou

upravoval. Vlastní lepení už byla příjemná zábava. Pásky jsem

si v kazetkách napřed sestavil na nečisto a teprve, když seděly

a jejich sestava se mi líbila, došlo na lepení.

Jaké jsou rozměry kazetek a jaké břidlicových pásků?

Při svém plánovacím snění jsem pracoval s pásky, které

měly základnu širokou tak 4 cm a zužovaly se směrem nahoru

do 1 cm. Mezi nimi by tak vznikly škvíry hluboké 1–4 cm,

což mi pro umístění rostlin připadalo tak akorát. Jenže při

pokusu převést sen do reality se takhle úzké pásky při řezání

rozpadaly. Nezbylo než jejich rozměr upravit na 10 cm zák-

ladna, 4 cm horní část. Kazety jsem nechal vyrobit tak, aby

břidlice všude přečuhovala a sklo při pohledu zepředu nebylo

nikde vidět. Průměrné míry kazetek jsou patrné z nákresu.

Proč ten schůdek z polystyrenu a proč vysoký 8 cm?

Těžké skleněné kazetky s vlepenou břidlicí jsem nechtěl

stavět přímo na skleněné dno akvária. Kamínek mezi nimi by

mohl nadělat slušnou paseku. Proto ten polystyren. Je lehký,

pružný a navíc rovný, takže na něj postavené kazety přiléhaly

bezpečně svou zadní stěnou k zadní stěně nádrže. Žádná

mezera – žádný problém. A v zadní části dna akvária, přesněji

u paty stěny z břidlice, jsem počítal s vrstvou písku vysokou

zhruba 9 cm, tedy s vrstvou, která by bezpečně zakryla

polystyren a patu kazetky a neubrala přitom břidlicové stěně

téměř nic na její výšce.

Jak se do pozadí sází kytky?

Samotného mě překvapilo, jak snadno a jaká je to prima

práce. Je to jistě z velké části díky tomu, že kytky, se kterými

jsem do stěny počítal, vytvářejí oddenek. Ten pak stačí

zastrčit do škvíry. Prsty nebo pomocí pinzety. A zbytek už

zajistí příroda. Kořeny se táhnou dovnitř škvíry a tím rostli-

nu fixují, nebo se přichycují na břidlici. Až při sázení jsem

zjistil, že nejlepší šířka škvír je 0,5 až 1 cm. Do nich se dají

kytky zasunout a je hotovo. Do širších je třeba zastrčit

přiměřeně široký plátek břidlice, na který je kytka navázaná.

Ale i to je snadné.

Na kolik to celé přišlo?

Nízké pořizovací náklady byly jeden z hnacích motorů

mé lakomé dušičky. Ale úplně zadarmo to stejně nebylo.

Pravda, břidlice byla laciná (1 babka = 200 Kč), ale nepočí-

tám náklady na dopravu. Taky nepočítám pořizovací náklady

na rozbrušovačky, ty jsem měl koupené už dřív. Polystyren

byl taky skoro zadarmo, a tak nejvýznamnější položky byly

kazetky (jedna cca 100,-) a dvě tuby černého silikonu po 150,-.

Vyskytly se během celého procesu nějaké nedostatky

a chyby, kterých bych se příště nedopustil?

Určitě. Hlavní chyba byla v představě, že stěna po celé

délce stejně vysoká by vypadala nepřirozeně a že bude lepší

střídat vysoké a nižší partie. Není to tak. Nejlíp vypadají čás-

ti stěny, které dosahují téměř k hladině. A počáteční rozpaky

z toho, že stěna není tak kompaktní, jak jsem si představoval,

mě opustily v okamžiku, kdy jsem ji částečně osázel. Rostliny

dokáží sousední kamenné partie krásně spojit.

Taky mi nedošlo, že bude estetickým problémem zadní

stěna nádrže nad nižšími partiemi břidlice. Řasy, které na ní

narostly, nešlo zakrýt rostlinami. Kdybych použil vysoké

druhy, vysázené do písku u paty „skály“, zakryl bych sice

zařasené sklo, ale s ním i celý úsek stěny. Dílčím řešením

by byly kytky zasazené do vrcholové partie této nízké stěny.

Ty by ale vyrostly kolmo vzhůru jen kousek a nezamaskovaly

celou ošklivou část skla.  A odstraňovat řasy nad kamennými

zuby bylo značně komplikované. Nakonec jsem se proto od-

hodlal několik kazetek s nízkými pásky vyměnit. Vzhledu

stěny to velice prospělo a navíc jsem si vyzkoušel, že je ope-

race výměny docela snadná. 

Nevznikly v pozadí škvíry, které by mohly fungovat

pro ryby jako pasti?

S tímhle rizikem jsem počítal a snažil se pásky řezat

co nejpečlivěji. Nicméně několikrát se mi stalo, že jsem si

vyhlédl krásný kousek břidlice, ale nebylo možné ho uříz-

nout tak, aby byla celé jeho zadní hrana rovná až do vrcholu.

Mezi zadní stěnou akvária a tímto „předkloněným“ vrchol-

kem tak vnikla mezera. A jestliže sousední pásky k zadní

stěně přiléhaly dokonale, vnikla tak kapsa. I když by jako

past nepůsobila, raději jsem do ní nasypal trochu písku, aby

se v ní nehromadily nečistoty. Jiné pasti nevznikají. Vychá-

zím ale z předpokladu, že do uzoučkých spár se ryby necpou,

a pokud vplují do širší, zase se z ní dostanou. Důkazem je

skutečnost, že mi ryb nijak dramaticky neubývá.

Jak to celé vypadá?

U mě dobrý, ale uvědomuji si, že vzhled čehokoliv (nebo

kohokoliv) záleží na individuálním názoru, a posouzení tedy

nechávám na čtenářích.

           72           



Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz recenze

Emily Voigt:Emily Voigt:

The Dragon Behind the GlassThe Dragon Behind the Glass
Markéta Rejlková

Motto našeho časopisu je „od akvaristů pro akvaristy“.
Knížku, kterou vám teď chci představit, ovšem nenapsal
akvarista a ani není akvaristům přímo určená. Paradoxně
je to ale jedna z nejlepších knih o akvaristice, jakou jsem za
poslední čtvrtstoletí četla (knížky mých začátků ze srovnání
vynechávám, protože to byly a stále jsou mé osobní poklady).

Emily Voigt je americká novinářka a jak sama přiznává,
než se pustila do tohoto dobrodružství, ryby ji VŮBEC neza-
jímaly. Zvolila si téma nelegálního obchodu s domácími maz-
líčky a dopadlo to tak, že několik let nemohla arowanu vyhnat
ze své hlavy. Je to kniha o arowaně, tedy přesněji zpočátku
o baramundi malajském (asijské arowaně), později o mytic-
kém baramundi myanmarském a posléze o arowaně dvojvou-
sé. Autorka se při práci na knize opakovaně vydala do Asie,
jednak na návštěvy veletrhů, farem, obchodníků, lovců, vědců
– ale především proto, aby na Borneu dvakrát hledala divoké
ryby v přírodě a v Myanmaru byla (či nebyla?) u toho, když
Tyson Roberts získal typové exempláře pro popsání nového
druhu v roce 2012 (Scleropages inscriptus). Pátrání po divo-
kých rybách ji nakonec zavede i do Amazonie.

Text je směsicí literatury faktu a cestopisu. Setkáme se
se známými osobnostmi ze světa ichtyologie a akvaristiky.
Autorka o nich píše osobně, bez předsudků a bez příkras.
Heiko Bleher je vůbec nejčastěji zmiňovanou osobou a je tak
rozporuplný, jak bychom mohli očekávat. Do příběhu aktivně
vstupují i Ralph Britz, Tyson Roberts, Tin Win a mnozí další
(včetně ozbrojených útočníků, lidožravých domorodců a ne-
ústupných úředníků), z historie Linnaeus, Wallace, Axelrod...
Akvarista se v té spleti jmen nebude ztrácet, naopak je osvě-
žující dozvědět se o známých osobnostech něco více.

Dočteme se spoustu zajímavých údajů a myšlenek o tom,
jak lidé vnímají ryby, o domestikaci, mezinárodním obchodu
a CITES, o ochraně ryb a jejich prostředí, o popisu nových
druhů a vědeckém soupeření, o válce akvafarmářů, o etice
a skandálech... také o biogeografii, o stavu přírody na Borneu,
o pytlácích a palmových plantážích, o šílených částkách, které
se za ryby různých druhů platí. O hotelu pro koi kapry!

Jak jsem už zmínila, autorka je novinářka. Všechny údaje
posbírala mravenčí prací a z osobních rozhovorů se spoustou
lidí. V závěru knihy jsou uvedeny zdroje. Kromě tohoto důs-
ledného přístupu k ověřování faktů se novinařina projevuje
i ve stylu psaní. Emily Voigt si hraje s jazykem (bohužel užití
květnatého jazyka znamená pro nás větší zápolení s angličti-
nou). Knížka se čte jedním dechem, je poutavá, místy humor-
ná a dobrodružná. Když účast na expedici s věhlasně ne-
spolehlivým Bleherem vyhraje polský akvarista, který nikdy
v životě ani nestanoval, může se stát cokoliv :-).

Jaký je můj verdikt? Kniha je skvělá, plná poutavě poda-
ných informací a právem získala několik knižních ocenění.
Pro mě osobně bylo nové podívat se na akvaristiku z odstupu
– jak ji vnímají neakvaristé, jak je propojena se světem?
Tohle vlastně není o arowaně, ale o lidské motivaci a vášni.

Publikace: The Dragon Behind the Glass
Autor: Emily Voigt
Vydal: Scribner
Rok vydání: 2017
Rozměr: 14 × 21,3 cm
Rozsah: 336 stran
Jazyk: anglický
ISBN: 978-1-4516-7895-6
Cena: od cca 10 USD
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AkvaEXPO 2018 v RychnověAkvaEXPO 2018 v Rychnově
Markéta Rejlková

Každý podzim přinášíme reportáž z Rychnova a nebude

tomu jinak ani tentokrát – shodou okolností 42. číslo Akvária

ukáže zajímavosti ze 42. ročníku rychnovské výstavy. Snad

na vás z fotografií dýchne alespoň částečně atmosféra výstav-

ních místností. Já osobně ráda chodím mezi akvária v sobotní

podvečer, kdy už jsou davy návštěvníků pryč. Tímto děkuji

pořadatelům za shovívavost, protože nás opozdilce nevyhazu-

jí, naopak se s námi dávají do řeči, takže se prohlídka o to více

natahuje... Díky a držím vám palce do dalších let!

Setkávání s přáteli a známými je nejpádnějším důvodem,

proč se do Rychnova jezdí stovky kilometrů. Moc ráda taky

chodím na přednášky, podle mě jich nikdy není dost, tudíž

každoroční dvě v Rychnově si nechci nechat ujít. Letos byla

jedna o chovu evropských suchozemských želv, přednášel

Miloš Kroupa a bavilo to i ryzí akvaristy. Druhou přednášku

měl Jakub Suchánek, kterého můžete znát z účasti na nej-

různějších výstavách a burzách po celé republice, kdy stojí

za stánkem se sortimentem firmy EXOT HOBBY. Přednášel

o tom, jak se krmiva značky SAK v rodinné firmě v jižních

Čechách vyrábějí a jakým směrem se chtějí dál ubírat. Oči-

chali jsme si a ti odvážnější i ochutnali ohromné množství

ingrediencí. Dostali jsme všichni vzorky (rozhodně velikánské

vzorky!) úplně nového krmiva s prosbou, abychom ho vy-

zkoušeli a dali následně vědět, jaké s ním máme zkušenosti.

Byla to, co se týká formy a obsahu přednášek, novinka –

a podle mě zdařilá, podívat se pod pokličku výrobci a disku-

tovat o kvalitě krmiva, to vtáhne snad úplně každého.

Teď už dám prostor fotografiím a výběru toho zajímavé-

ho, co člověk běžně v akváriích nevidí...

Přednášky se konaly v divadelním sále v centru Rychnova.
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Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz reportáže

Dopředu avizovaná byla speciální výstavka divokých živorodek. Samozřejmě mě hodně zajímala – ale byl jí věnován jen

skromný prostor, byť 20 nádrží není málo (všechny ryby v této sekci byly z chovu Luboše Jedlinského). Především však

 v akváriích plavalo vždy jen několik málo ryb daného druhu, což je škoda, pak tyto nebarevné krásky vůbec nevyniknou.

Určitě by prospělo, kdyby tam bylo ryb mnohem více. Je každopádně evidentní, že se divoké živorodky dostávají do módy!

Poeciliopsis prolifica.

Phalloceros caudimaculatus reticulatus.

Jenynsia lineata.

Skiffia multipunctata.

Chapalichthys pardalis.
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Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz reportáže

Phenacogrammus interuptus 'Albino'. Ne můj šálek kávy, za přírodní formou značně pokulhává, ale obdivovatele asi najde.

Amatitlania nigrofasciata 'Calico'. Další barevná forma, která v mých očích nedosahuje atraktivity divokých ryb.
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Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz reportáže

Triglachromis otostigma. Pro mě jednoznačně hvězda letošní výstavy, kterou sem dovezl polský Klub Miłośników Tanganiki.

A tady ještě jednou, celá skupina těchto jen velmi zřídka chovaných tlamovců z jezera Tanganika. V jednoduchosti je krása!
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Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz reportáže

Macrobrachium rosenbergi.

Hyphessobrycon hexastichos.

Farlowella acus.

Moenkhausia rubra.

Panamius panamensis.

Corydoras similis.

           78           



Akvárium, číslo 42 e-akvarium.cz reportáže

Tradiční rychnovskou podívanou jsou krásné, vzrostlé duhovky. Zde konkrétně Melanotaenia lacustris a M. trifasciata.

V posledních letech se tu prezentuje zařízenými komplety firma PEUKER Akvaristik. Nutno podotknout, že čím dál tím

zdařileji. Letos mě zaujalo hlavně akvárium s kančíky Cryptoheros sajica s hejnkem odrostlých mláďat od Jaroslava Felgra.
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vyjde v lednu 2019

e-akvarium.cz

  Život v příbojové zóně
                                                 (Foto: Roman Rak)


