
e-akvarium.cze-akvarium.cz
od akvaristů... pro akvaristyod akvaristů... pro akvaristy

      

          

     Rybí sliz                Rybí sliz           

43
/21.1.2019/

Databáze krabů Ondřeje RadostyDatabáze krabů Ondřeje Radosty

MadeiraMadeira
      Aby nám rostliny nehynuly      Aby nám rostliny nehynuly

Belontia signataBelontia signata

    Živorodky rodu Živorodky rodu ScolichthysScolichthys

 Monterrey Monterrey

 úvodník

vychází čtvrtletně v elektronické podobě /formát .pdf/vychází čtvrtletně v elektronické podobě /formát .pdf/



Akvárium, číslo 43 e-akvarium.cz  úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
kdy naposledy se Vám stalo, že jste pozorovali svoje ryby

skrytí za nábytkem, květináčem, nebo dokonce zpoza rohu jen
v odrazu ve skle, abyste je nevyrušili? A přitom jste tajili dech

napětím nebo úžasem? Píšu o tom, protože já jsem se právě
teď z jedné takové špiónské (nebudu říkat šmírácké, že ne :D)

výpravy do vedlejšího pokoje vrátila. Chcete vědět, jak to do-
padlo? Jako v béčkové komedii – ten květináč spadnul, ryby

se lekly a já jsem šla zametat hlínu. Jen co dopíšu úvodník,
půjdu a trochu přestavím nábytek, abych byla příště lépe kry-

tá a hlavně líp viděla!
Ale moc mě to baví a připomíná mi to dětství, kdy jsme

se uměli ponořit do každé činnosti a nevidět, neslyšet. Teď
je spousta věcí, do kterých se neponořujeme a ani bychom

nechtěli, ale fascinace přírodou a možností být u toho, když
se něco děje, něco vzniká nebo se vynořují prastaré vzorce

chování, ta nám zůstala. Dech se v takových okamžicích tají
všem – nám, co máme doma akvária, naštěstí o něco častěji.

        

Ryby mě fascinují. Jejich projevy, překvapivé reakce, jejich

příběhy a snad nejvíce to, jak se z úplně malinkého nic stane
ryba. Co všechno prožije a uvidí a jak nádherná jednou bude.

Vidíte ty rybičky tady dole? Podívejte se jim do očí – kde teď
každá z nich asi je, vyrostly? Jestli stejně jako já při pohledu

na tu drobotinu pociťujete přání, aby teď ta ryba někde ve
své majestátnosti plavala a spokojeně dělala to, co rybí život

obnáší, potom Vás určitě potěší představa, jak brázdí oceán
a nebo ji dokonce se štěstím zahlédnete v našich řekách.

Hned na úvod tohoto čísla pro Vás máme něco úplně no-
vého – něco po Vás chceme a týká se to právě těchto rybek.

Pojďme rybám oplatit tu radost, kterou nám dávají. Hodně
se mluví o ničení přírody všude jinde. Ale vždycky, úplně vždy

a ve všem se vyplatí začít u sebe. Neboli u nás doma.

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Správa NP České Švýcarsko)
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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!



Akvárium, číslo 43 e-akvarium.cz za humny

Výzva všem akvaristůmVýzva všem akvaristům::
Pojďte posílit naše hejno lososů!

V 42. čísle Akvária vyšel článek o Jetřichovické Bělé, krásné říčce v Českém Švýcarsku. V něm se objevila
i zmínka o návratu lososů do nedaleké Kamenice. V redakci nám stačilo jen krátké zamyšlení, abychom v tom

 uviděli příležitost udělat něco pro naši přírodu a pro ryby.

Adoptujeme si hejno lososů.

My, akvaristé, všichni společně. 

Projekt navrácení lososa obecného do naší přírody, kde byl vyhuben, zahájil na Kamenici Český rybářský svaz 

v roce 1998. O dva roky později vznikl Národní park České Švýcarsko a začal se na reintrodukci také podílet.
Kromě jarního vysazování plůdku se už od r. 2008 vysazují na podzim tzv. půlročci, kteří mají vyšší šance na přežití.

Právě tyto rybky chceme společně „adoptovat“ – viz stránky dárcovského programu www.navratlososu.cz.
Navíc probíhá inkubace jiker přímo v Kamenici, i o tomto projektu víme a budeme se mu v Akváriu věnovat.

Správa NP ryby vysazuje vždy okolo poloviny října a na tuto akci obvykle zve i adoptivní rodiče. Nebylo by skvělé,
kdyby se akvaristé nesetkávali jen u piva, ale i u vody? Co říkáte představě, že si vyrazíte s námi a třeba i s celou

rodinou vlastnoručně vypustit lososy a popřát jim dlouhý život, úspěšnou cestu do moře a štastný návrat k nám?

Lososi se do Kamenice sami vrací od roku 2002. Není jich stále dost, proto se s vysazováním  pokračuje –

přece to nevzdáme v polovině cesty. My všichni můžeme osobně přispět k tomu, aby se tento návrat vyhubeného
druhu podařil a aby lososi znovu táhli do našich řek a zakládali tady další generace. Návrat našeho

„akvaristického“ hejna lososů vypuštěného na podzim 2019 můžeme očekávat nejdřív v roce 2023.

O co Vás, akvaristy a naše čtenáře, žádáme?
Lososa lze adoptovat prostřednictvím DMS za 30 Kč. My ale chceme lososy adoptovat hromadně,

 aby to byli naši lososi, vypuštění s podporou akvaristů. V hejnu je síla.

Nepřemýšlejte o tom, jestli to jsou vyhozené peníze, jestli to nejde udělat lépe, že ze zásady na dobročinost
nepřispíváte a dokonce ani nejíte ryby! My už jsme přemýšleli dost a vyzýváme Vás, abyste se zapojili a na naše

společné hejno přispěli. Vyzývám Vás já osobně. Vždycky se najde nějaké „ale“, vždycky se najde spousta výmluv
a důvodů, proč něco neudělat. Tentokrát prosím udělejte, o co Vás žádám. Přidejte k našemu hejnu svoje rybky.

Nepořádáme veřejnou sbírku, na to ani nemáme potřebnou právní formu. Vzhledem k tomu, že nákládat s cizími
penězi je ošidné, udělejme to takhle: darujte mi Váš příspěvek. Na transparentní účet 4442019444/2010

pošlete darem Vaše třicetikoruny odpovídající jednotlivým lososům. Já je za nás za všechny adoptuju,
pochopitelně ne svým jménem, ale jménem akvaristů. Darovat mi jen tak peníze je otázka důvěry,

ale já nepochybuju o tom, že jsem si za mnoho let vydávání časopisu Vaši důvěru zasloužila.
Pojďme společně udělat něco pro ryby. Děkuju Vám!

Markéta Rejlková  

Jste našimi čtenáři a akvaristy v zahraničí? Výzva platí i pro Vás –  IBAN: CZ8120100000004442019444, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX.

O tom, kolik lososů už naše hejno čítá, budete pravidelně informováni na stránkách www.e-akvarium.cz a www.facebook.com/casopisakvarium.

Transparentní účet, jeho stav a veškeré pohyby jsou veřejně dostupné zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=4442019444.
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(Foto: Správa NP České Švýcarsko)
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Belontia signata signata, samice. (Foto: Roman Slaboch)

Ryba se špatnou pověstí,Ryba se špatnou pověstí,
rájovec cejlonskýrájovec cejlonský

Belontia signataBelontia signata Günther 1861 Günther 1861
Slavomil Bodný

Tohoto neobvyklého rájovce jsem choval řadu let, a to

dokonce ve dvou různých populacích. Získal jsem je, tak jako

celou řadu jiných labyrintek, od přátel z IGL, regionální

skupiny Cottbus. Jednalo se o ryby generace F1, takže jejich

vzhled a chování nebyl ovlivněn dlouhodobým chovem v za-

jetí. Možná i proto se moje zkušenosti s jejich chovem a od-

chovem poměrně výrazně odlišují od běžně uváděných údajů

v akvaristické literatuře.  A to i v té moderní.

Zcela zásadní odlišnost oproti literatuře jsem zazname-

nal v pohlavních rozdílech. U žádné z mnou chovaných ryb

jsem nikdy nepozoroval popisované prodloužení posledních

paprsků řitní a hřbetní ploutve samců. Prodloužené paprsky

mají u dospělých jedinců vždy obě pohlaví. Stejně tak ne-

mohu u samců potvrdit přesahující tvrdé paprsky ocasní

ploutve. I tento znak mají obě pohlaví. Jediné, v čem se

vzhled mých ryb shoduje s literaturou, je tmavá skvrna na

bázi hřbetní ploutve u pohlavně dospělých samic. Ty se po

jisté zkušenosti dají odlišit také linií břišní partie, která je,

na rozdíl od samců, nerovná. Je to zvláště patrné u jikrami

zaplněných samic. Samci mají břišní partii zcela rovnou bez

jakýchkoli zvlnění nebo vystouplých míst. Pohlavně zralí

samci mají v době tření tmavěji až do modra zbarvené hrdlo.

Šupiny jsou v této oblasti zřetelně tmavě lemované. 

Chov těchto rájovců je poměrně snadný. Je vhodné mít

v prostorné nádrži vždy několik jedinců. V mém případě to

bylo 16 kusů v nádrži 230 cm dlouhé, 40 cm vysoké a 50 cm

široké. Spolu s nimi zde bylo několik druhů čichavců, pan-

céřníčci, krunýřovci, duhovky, a dokonce i několik jedinců
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Pterophylum scalare. Jednalo se o nádrž, kam jsem umisťo-

val vše, na co nebylo jinde místo. Rájovci Belontia signata

zde nedělali žádné potíže, i když narostli do velikosti 14 cm.

(To je prakticky na hranici jejich maxima. Známý německý

labyrintkář H. J. Richter uvádí u samců délku 147 mm,

u samic 135 mm.) Po dvou letech jsem odlovil sedm ryb do

nádrže s objemem 150 l a po vytvoření páru, který toto akvá-

rium ovládl, jsem zbylé ryby vrátil zpět do společné nádrže.

Spontánně vytvořený a harmonizovaný pár se pravidelně

vytírá v jedno- až dvoutýdenních intervalech. Vše je závislé na

kvalitě krmiva. Ryby přijímají veškerou potravu včetně vlo-

ček a granulí. Já jsem použil krmiva značky Sera a mražené

hmyzí larvy. Občas nitěnky (Tubifex) a potěry duhovek.

Nádrž byla jednoduše zařízena pouze plovoucími rostlinami

Ceratopteris a vzduchovým molitanovým filtrem. Používal

jsem neupravovanou jilemnickou vodovodní vodu s pH 7,5

o celkové tvrdosti 3 °dGH, teplota kolísala mezi 21 a 25 °C. 

Odchov je rovněž snadný. Námluvy i péče o potomstvo

jsou razantní a v malém prostoru mohou být tragické.

Odtud asi pramení informace o rvavosti ryb. Samec umístí

na hladinu několik vzduchových bublin a pod tímto nedba-

lým, spíše jen naznačeným hnízdem se pár vytírá. Literární

údaje, podle kterých pečuje o potomstvo samec, moje ryby

neakceptovaly – péči o potomstvo po tření vždy přebraly

samice. Vše probíhá podobně jako u některých amerických

cichlid, pouze jikry jsou na hladině. Samec je nemilosrdně

vykázán do patřičné vzdálenosti a je velmi vhodné, pro samce

až životně důležité, umístit do nádrže několik úkrytů.

Podle kvality podávaného krmiva obsahuje snůška od 150

do 1000 žlutých, 1,2 mm velkých jiker. Potěr je po vykulení

6 mm dlouhý a rozplave se podle teploty vody za 4–6 dní.

Jako první potravu přijímá drobný cezený plankton nebo

nauplie žábronožek Artemia. 

Lépe je péči o potomstvo přenechat rodičům. Udělal jsem

zkušenost, že potěr odchovaný rodiči roste rychleji než potěr

z odebraných jiker. O dva týdny mladší potěr u rodičů hravě

přerostl rybky z odebraných jiker. Rodiče potěr nekrmí

tak jako některé cichlidy, ale předloženou potravu v tlamce

pouze rozmělní a nechají spadnout na dno akvária. Malé

rybky si pak tuto potravu sbírají a plynule se krmí. Nemu-

sejí o hladu čekat na podání potravy chovatelem a to je

pravděpodobně příčinou rychlejšího růstu. 

Dospělé ryby se zakrátko znovu třou. Nikdy jsem nepo-

zoroval požírání potěru dospělými rybami, takže v nádrži

postupně plavou rybky ve třech velikostech. Další výtěry však

už stačí vzrostlejší sourozenci pozřít.

Rájovec cejlonský se vyskytuje ve dvou poddruzích, a to

jako Belontia signata signata a Belontia signata jonklase.

Druhý poddruh je v těle poněkud štíhlejší a jeho chovatelské

nároky jsou téměř stejné. Je pouze trochu choulostivějším

chovancem nemilujícím vyšší teploty. Jeho výskyt je rovněž

na Srí Lance. Podle informací, které mi předal Hanz Jürgen

Ende (objevitel poddruhu), se tyto ryby vyskytují ve vyšších

polohách. B. signata signata maximálně do 600 m n. m.

a poddruh B. signata jonklase až do 900 m n. m. 

Belontia signata signata. Samice mají v dospělosti, na rozdíl od samců, tmavou skvrnu u kořene hřbetní ploutve.

 (Foto: Roman Slaboch)
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Samec Belontia signata jonklase. U tohoto poddruhu je u samců dobře patrné tmavé lemování šupin na hrdle

 a jejich namodralá barva. (Foto: Gerhardt Ott)

Pár Belontia signata jonklase, samice nahoře. Tento poddruh má vždy namodralou skvrnu u prsních ploutví a výrazněji

lemované šupiny po celém těle. (Foto: Gerhardt Ott)
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Do Evropy se ryby Belontia signata dostaly poprvé v roce

1933. Do Berlína je importovala firma Schulze a Potszchke

v počtu asi 300 kusů. Do bývalé NDR byly dovezeny v roce

1958 pod názvem Polyacanthus signatus. Chovatelské využití

v akvaristice bude asi poněkud problematické. Tyto ryby jsou

vhodné do opravdu prostorných nádrží. Specialistů na velké

labyrintní ryby však není mnoho. Vysoká produktivita je na

druhou stranu předurčuje jako ideální pro chovatele dravců.

Početné potomstvo je vhodné jako kvalitní krmivo pro ryby

rodu Crenicichla, ostnáče rodu Nandus, živorodky štikovité

Belonesox belizanus a další rybožravé druhy. Snad je nepo-

četní chovatelé uchovají i pro případné ostatní zájemce.

Lokalita Belontia s. signata – Hiluwa-Ganga (Srí Lanka),

srpen 1997, vzduch 52,8 °C, voda 26,3 °C, pH 6,1, 2–3 °dGH,

vodivost 32 μS/cm. (Foto a data: Gerhardt Ott)

Lokalita Belontia s. signata – Phu Quoc (Srí Lanka).

 (Foto: Holm Arndt)

Lokalita Belontia s. signata – Matugama (Srí Lanka), září

1997, vzduch 40,6 °C, voda 26,3 °C, pH 6,4, celková tvrdost

< 2 °dH, vodivost 32 μS/cm. (Foto a data: Gerhardt Ott)

Na závěr chci poděkovat přátelům Holmu Arndtovi, H. J.

Endemu a Gerhardtu Ottovi za nezištně poskytnuté infor-

mace z míst výskytu, fotografie biotopů a ryb. Případným

zájemcům přeji příjemné chvíle u akvária s těmito velmi

krásnými a zajímavými rybami. 
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Co je moc a co je máloCo je moc a co je málo
aneb teplotní nároky mosambickýchaneb teplotní nároky mosambických
anuálních halančíkůanuálních halančíků
Jakub Žák1,2, Lumír Gvoždík1

1 Ústav biologie obratlovců, Akademie věd ČR, v.v.i.
2 Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Afričtí anuální halančíci rodu Nothobranchius obývají sa-

vanové periodické tůně, které bývají po většinu roku suché.

Pouze intenzivní období dešťů zajistí vznik prostředí obyva-

telného pro halančíky v podobě prolákliny naplněné srážko-

vou vodou (Obr. 1). Dočasnost prostředí klade značné nároky

na rychlost jejich života, a tak jsou tito halančíci rekord-

many v rychlosti dospívání v rámci říše obratlovců, kdy od

vylíhnutí jsou schopni do 14 dnů produkovat potomstvo [1]

(více o životě anuálních halančíků viz Akvárium č. 39 [2]).

Asi bychom narazili jen na málo příkladů prostředí s tak

limitovanými zdroji, jako je malá periodická tůň v mosam-

bické savaně. Navíc tato tůň je nezřídka obývaná třemi

druhy halančíků současně (Obr. 2) – halančíkem tyrkysovým

(Nothobranchius furzeri) (Obr. 3, 4), halančíkem ozdobným

(Nothobranchius orthonotus) (Obr. 3, 5) a halančíkem

pienaarovým (Nothobranchius pienaari – dříve označovaný

jako N. rachovii „black“, na základě genetiky se N. rachovii

rozdělil na tři druhy [3]) (Obr. 6, 7). 

Dlouhodobě koexistující organismy si rozdělují zdroje

prostředí tak, aby si nekonkurovali. Příliš silná konkurence

o tentýž zdroj by mohla vést k převálcování slabšího druhu

druhem konkurenceschopnějším. Jedním z faktorů, o který

potenciálně musí halančíci soutěžit, je teplota prostředí [4].

Na první pohled by se mohlo zdát, že tělesná teplota stude-

nokrevných živočichů je plně odkázána na teplotu prostředí.

Nicméně v rámci stejného prostoru si dva různí studeno-

krevní živočichové mohou udržovat různé teploty pomocí

tzv. „behaviorální termoregulace“, tedy udržování tělesné

teploty ne metabolicky jako u teplokrevných živočichů, ale

vědomým výběrem prostředí o vhodné teplotě. Konstelace

malé tůně s limitovanými zdroji s koexistencí několika druhů

halančíků poskytuje unikátní příležitost podívat se na to, zda

rozdělení termálních nik (teplotních požadavků organismu)

nepřispívá k redukci jejich mezidruhové kompetice.

Jaké mají halančíci nároky na teplotu? Z hlediska tep-

lotních požadavků nejsou halančíci zas tak moc náročnými

druhy a jsou schopni tolerovat široké spektrum teplot. To je

dáno tím, že obývají periodické tůně s teplotními výkyvy

zejména mezi denním maximem a nočním minimem. Odlišné

teplotní podmínky v tůni panují i každou sezónu. Voda

v halančíkových tůních často dosahuje teplot i více než 38 °C.

Z opačného spektra lze při postupné aklimatizaci africké

halančíky dlouhodobě udržet i při 12–15 °C [5]. To se však

bavíme o limitních hodnotách z dlouhodobého hlediska ne-

prospívajících halančíkům. Ve vodním sloupci periodických

tůní dochází v průběhu dne k teplotní stratifikaci. Ta nabízí

širokou paletu teplot, z kterých si halančíci mohou vybí-

rat (Obr. 8). A tak se zdá, že by v průběhu dne halančíci

mohli behaviorálně termoregulovat. Proto jsme se podrobněji

podívali na teploty, které si halančíci vybírají dobrovolně,

protože druhově specifický výběr rozsahu teplot by mohl být

prvek zodpovědný za jejich více méně poklidnou koexistenci. 

Jak se lze halančíků zeptat na to, která teplota se jim líbí

nejvíce? Šli jsme na to trochu od lesa a vypustili je do teplot-

ního gradientu (Obr. 9), kde si svévolně a bez rušení mohli

zvolit teplotu, která se jim nejvíce zamlouvala. Poté jsme se

zblízka podívali na to, jaké teploty si vybírají. A v tu chvíli

se ukázalo něco zajímavého. Navzdory očekávání, že druhy

obývající prostředí limitované zdroji by měli mít odlišné

teplotní nároky, jsme u halančíků prokázali, že tomu tak není.

Všechny tři druhy si udržovaly tělesné teploty v podobném

rozmezí, a to přibližně mezi 20 a 30 °C. Zdá se tedy, že prefe-

rovaná teplota není faktor zodpovědný za koexistenci něko-

lika druhů halančíků v jedné tůni. 

Proč tomu tak je? Obecně se soudí na všeobecnou ekolo-

gickou podobnost zkoumaných tří druhů halančíků, a tak ve

své podstatě nemusí jít o tak velké překvapení. Navíc, podob-

né termální nároky u taxonomicky blízkých druhů (na úrovni

rodu) nejsou nic neobvyklého a jsou popsány třeba u řady

rodů plazů. To, že jsou tyto tři druhy halančíků velice podobní

ve využívání zdrojů, se již jednou prokázalo, a to při zkou-

mání jejich potravy. Všechny tři druhy byly potravními opor-

tunisty [6]. A tak pátrání po mechanismu, který umožňuje

jejich společnou existenci v jediné tůni, může dále pokračovat.
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Obr. 1. Jedna z mnoha halančíkových tůní naplněných během období dešťů.

Obr. 2. Společný úlovek Nothobranchius orthonotus a Nothobranchius furzeri.
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Obr. 3. Dole samec Nothobranchius furzeri ulovený v přírodě. Nahoře divoký samec Nothobranchius orthonotus červené formy.

Obr. 4. Nothobranchius furzeri ze zajetí. (Foto: Radim Blažek)
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Obr. 5. Nothobranchius orthonotus z akvária. (Foto: Radim Blažek)

Obr. 6. Divoký samec Nothobranchius pienaari.

Obr. 7. Nothobranchius pienaari v akváriu. (Foto: Radim Blažek)
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Obr. 8. Graf denního průběhu teplot u dna a na hladině

v jedné přibližně 30 cm hluboké halančíkové tůni v jižním

Mosambiku. Výrazný rozdíl teplot mezi hladinou a dnem

umožňuje halančíkům si vybírat optimální tepotu z široké

palety teplot.

Z praktického hlediska má zjištění preferovaných teplot

halančíků význam zejména při jejich chovu. Teplota totiž

určuje to, jak se naši akvarijní chovanci budou cítit v naší

péči. Suboptimální teploty se negativně promítnou téměř

ve všech myslitelných ukazatelích, jako je rychlost růstu,

plodnost, nebo dokonce imunita či maximální délka dožití.

Proto není dobré tento faktor podceňovat. V našich akváriích

halančíci obývají pouze tu teplotu, kterou jim nabídneme,

a o nějaké teplotní stratifikaci a následné behaviorální ter-

moregulaci si mohou nechat jen zdát. Na základě získaných

znalostí lze říci, že v teplotách mezi 20 až 30 °C by halančíci

neměli významněji strádat. Literatura uvádí jako nejvhod-

nější teploty pro chov afrických halančíků hodnoty někde

mezi 23 až 28 °C [7, 8]. To poukazuje na soulad akvaristické

praxe s empiricky zjištěnými hodnotami. Navíc z našich pozo-

rování vyplývá, že N. orthonotus preferuje spíše vyšší teploty

z nabízeného spektra a N. pienaari o něco nižší teploty.

Nothobranchius furzeri je někde mezi nimi. 

I když halančíci poodhalili jen málo ze svého tajemství,

tak jsou stále atraktivními druhy nejen ke studiu přírodních

zákonitostí, ale i k chovu v akváriích. Přeci jen mají oku

lahodící zbarvení a velice zajímavé chování.

K dalšímu čtení

Podrobnější informace o preferovaných teplotách halan-

číků a jejich termálních nikách lze nalézt:
Žák, J., Reichard, M. & Gvoždík, L. (2018): Limited differen-

tiation of fundamental thermal niches within the killifish assemblage

from shallow temporary waters, Journal of Thermal Biology,

https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2018.10.015

Obr. 9. Fotografie zařízení horizontálního termálního

gradientu pořízená termokamerou. Modré odstíny

reprezentují chladnou část teplotního spektra a červené

odstíny horkou část teplotního spektra.
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Nový rok 2019 je tu, ale v novinkách se ještě ohlédneme

za tím starým. Poslední kvartál roku 2018 přinesl řadu zají-

mavých objevů a my to vezmeme letem světem... Začneme

v Indii, odkud bylo popsáno několik nových druhů hadohlav-

ců, jeden z nich i z Andamanských ostrovů. Odtud je jenom

skok na Borneo, kde budeme pokračovat objevem nového

druhu rasbory. Dál se přesuneme na černý kontinent k jezeru

Malawi a skončíme v Jižní Americe – čím jiným, než kruný-

řovcem, tetrou a halančíky (ale neobyčejnými!).

Nové druhy rodu Channa

Channa je rod sladkovodních ryb z čeledi Channidae –

hadohlavcovití. Je rozšířen v jižní, jihovýchodní a východní

Asii a zahrnuje kolem tří desítek platných druhů a pár dalších

známých vědecky nepopsaných populací. Jedná se vesměs

o dosti velké dravé ryby, které nejsou sice v akváriích chovány

příliš často, ale zato plavou v nádržích nadšenců, kteří oceňují

jejich osobnost.

Tři nové druhy hadohlavců byly vědecky popsány týmem

Jayasimhana Praveenraja ve třech samostatných publikacích

[1, 2, 3].

Channa quinquefasciata z řeky Torsa v Západním Ban-

gálsku [1] má tělo unikátní šedo-chromovo-žluté barvy s pěti

tmavými pruhy, které se táhnou příčně přes hřbet (druh byl

před jeho vědeckým popsáním označován jako Channa sp.

„Five stripe“). Je spíše menší, dorůstá kolem 15 cm. 

C. bipuli je nově popsán z Assámu na severu Indie [2].

Jedná se o hadohlavce dříve označovaného jako Channa sp.

„True blue“, z čehož si snadno domyslíme, že jde o barevně

velmi atraktivní rybu. Má hnědé tělo s modravým nádechem

poseté nápadnými tmavými tečkami. Intenzita modré barvy

prý závisí na podmínkách, ve kterých ryby žijí, resp. jsou cho-

vány. Modřejší jsou samci. Dorůstá až 25 cm. 

Channa bipuli. (Zdroj: [2])

Poslední nově popsaný hadohlavec je endemitem Anda-

manských ostrovů, pojmenován byl Channa royi na počest

Dr. S. Dam Roye, který se významně zasloužil o popis ichtyo-

fauny Andamanských a Nikobarských ostrovů, ale běžně je

označován jako „Andaman emerald snakehead“ podle naze-

lenalého zbarvení hřbetu. Druh je aktuálně znám z Jižního,

Středního a Severního Andamanského ostrova, kde se hojně

vyskytuje v tocích, ale i kanálech a vodních nádržích. Typovou

lokalitou je pomalu tekoucí potok s oblázkovým substrátem

a sporou vegetací. Dorůstá více než 20 cm.

Channa royi. A. holotyp živý, B. juvenilní jedinec. (Zdroj: [3])

Rasbora pycnopeza Wilkinson & Tan, 2018 

Toky jihovýchodní Asie zůstávají stále relativně málo

prozkoumané a ichtyologická bádání zde prováděná mívají

zajímavé výsledky. Jeden takový průzkum byl proveden

v letech 2011–2017 v povodí řeky Brantian v severní části

Bornea. Nalezeno bylo celkem 34 druhů ryb, z toho jeden

nepůvodní (Oreochromis mossambicus, v tocích na palmové

plantáži) a 25 endemických pro Borneo… a k tomu jeden no-

vý druh. Rasbora pycnopeza je rybka se standardní délkou

okolo 9 cm. Je blízce příbuzná R. sumatrana, se kterou byla

také dříve zaměňována. Svým výskytem je vázána na horské

toky Bornea, které obývá společně s několika dalšími druhy

rasbor.

Rasbora pycnopeza, živý jedinec z Tawau.

 (Zdroj: [4], Foto: H. H. Tan)
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Nové druhy rodu Otopharynx

Druhy rodu Otopharynx jsou endemité jezera Malawi

a publikací práce Michaela K. Olivera [5] jejich počet stoupl

ze 14 na rovných 20. Šest nových druhů bylo popsáno na

základě ryb odchycených podél písčitých či kamenitých pláží

i v hloubkách jezera až do 59 m. Přitom se nejedná o neznámé

ryby, jen jim zatím scházel oficiální vědecký popis a platné

jméno. Jména byla zvolena nápaditě, takže si tu trochu při-

hřeju polívčičku vědecké abecedy… ;-)

O. alfa, dříve označovaný jako Otopharynx 'auromargi-

natus stripe', se od ostatních zástupců rodu odlišuje svým

jedinečným barevným vzorem, podle kterého bylo také

zvoleno druhové přízvisko alfa – tečka následovaná čárkou

připomíná písmeno A napsané morseovkou! O. mumboensis

byl zase dříve známý jako Protomelas sp. "virgatus mumbo",

druh je zřejmě endemitem ostrova Mumbo. Odlišuje se zbar-

vením a některými meristickými a morfometrickými znaky.

O. styrax, dříve známý jako Otopharynx sp. "torpedo blue",

je krásně modrý a má oproti ostatním zástupcům rodu zna-

telně protáhlejší tělo – podle toho styrax. Jedná se o výraz

z řečtiny označující bodec na oštěpu. O. aletes, označovaný

jako Oreochromis sp. "molariform striped", se odlišuje zbar-

vením a některými meristickými a morfometrickými znaky.

Jeho jméno je opět z řečtiny, znamená mlýnek a odkazuje na

skupinu zřetelně zvětšených molariformních zubů na dolní

hltanové kosti. O. panniculus, dříve Otopharynx „brevirostris

yellow“, je také diagnostikován kombinací barevného vzoru

a meristických a morfometrických vlastností; nápadná je zej-

ména čtvercová skvrna na boku, podle které byl pojmeno-

ván. Jméno má latinský původ a znamená něco jako malý

kus látky. A konečně O. peridodeka, dříve označovaný jako

Trematocranus 'brevirostris deep', je podobný předchozímu

druhu, ale má více šupin v postranní čáře a v průměru 12 dol-

ních žaberních oblouků. Právě na tuto vlastnost odkazuje

jméno druhu, které je složeninou řeckých slov peri = okolo

a duodeka =dvanáct.

Otopharynx mumboensis, živý jedinec ve vodách jezera

Malawi, poblíž ostrova Mumbo. (Zdroj: [5], Foto: Ad Konings)

Spatuloricaria terracanticum Londoño-Burbano et

al., 2018 

Po všech mrňousech typu otík a spol., které jsem před-

nostně vybírala do předchozích dílů novinek, je tu nový druh

velkého krunýřovce rodu Spatuloricaria. S. terracanticum

byl popsán z Kolumbie, z horní části povodí Orinoka a do-

růstá přes 30 cm. Je vázán na toky s kamenitým substrátem

s příměsí písku a zdá se dost nenáročný na kvalitu vody.

Ryby byly odchyceny ve vodách o teplotě 22,5–28,5 °C,

pH 6,4–8,2, vodivosti 30–302 μS/cm a nasycení kyslíkem

mezi 22,5 a 98,8 %. Ryby byly chytány společně s dalšími

druhy krunýřovců (Chaetostoma formosae, C. joropo, Farlo-

wella mariaelenae, Lamontichthys llanero), tetrovitých ryb

(Creagrutus bolivari, Gephyrocharax valencia, Hemibrycon

metae, Odontostilbe splendida), cichlidou Bujurquina mariae

a nožovkami Apteronotus apurensis a A. galvisi.

Spatuloricaria terracanticum, živý jedinec.

 (Zdroj: [6], Foto: A. Ortega-Lara)

Řeka Chitamena. Biotop S. terracanticum.

(Zdroj: [6], Foto: A. Urbano-Bonilla)

Characidium tapuia Zanata et al., 2018

Characidium tapuia je nově popsaný druh characidie.

Jedná se o rod řazený do čeledi Crenuchidae (řád Characi-

formes – trnobřiší). V akváriích se tyto ryby příliš neobje-

vují, a pokud ano, bývají (většinou chybně) označovány jako

Characidium fasciatum. Ve skutečnosti je rod velmi početný,

zahrnuje kolem 70 platných druhů rozšířených v území mezi

Panamou a severovýchodem Argentiny.

C. tapuia je endemitem povodí Rio Parnaíba, druh je

vázán na horní a střední část povodí ležící na severovýchodě

Brazílie. Jedná se o drobnou rybku (do 4 cm) s protáhlým

tělem a nápadným tmavým pruhem na bocích. Ryby byly od-

chyceny na několika lokalitách v hlavním toku Rio Parnaíba

a několika přítocích. Ve všech případech se jednalo o přiro-

zené toky s čirou vodou, nepříliš silným proudem, kamenitým

a písčitým dnem a chudou vodní vegetací v nadmořské výšce

kolem 500 m n. m.
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Characidium tapuia, paratyp, 30,0 mm SL. (Zdroj: [7])

Nové druhy rodu Fluviphylax  

Pokud milujete miniryby, tak tady je něco pro vás... dva

nové druhy miniaturních halančíků rodu Fluviphylax popsal

Pedro Henrique Negreiros de Bragança z povodí Rio Negro

[8]. Rod Fluviphylax byl popsán teprve v 60. letech minulého

století a zahrnuje nyní sedm platných druhů (včetně dvou

nově popsaných). Jedná se o malinké oviparní halančíky

s extrémně velkýma očima, kteří jsou rozšíření v Jižní Ame-

rice, v povodích Amazonky a Orinoka. Rod byl původně řazen

do čeledi Poeciliidae, nyní nově do samostatné čeledi Fluvi-

phylacidae [9].

F. gouldingi byl nalezen v několika přítocích Rio Negro

v horní a střední části jeho povodí. Standardní délka (SL)

největšího odchyceného jedince byla 14,6 mm. Informace

o biotopu jsou známé pro lokality v povodí Rio Vaupés, kde

se rybky vyskytovaly v blízkosti mrtvého dřeva v mělkých,

pomalu tekoucích a vegetací silně zarostlých černých vodách,

a to ve společnosti miniaturních trnovečků Scolopax dolicho-

lophia.  

  

Fluviphylax gouldingi, ryby odchycené v povodí Rio Vaupés.

a. samec, 13 mm SL; b. samice, 11,8 mm SL. (Zdroj: [8])

Rio Vaupués, lokalita F. gouldingi. (Zdroj: [8])

F. wallacei je aktuálně znám ze dvou lokalit ve střední

části povodí Rio Negro, rybky byly nalezeny v menších tocích

s průzračnou černou vodou. Plavaly těsně pod hladinou ve

skupinách 15–20 jedinců podél písčitých pláží, v místech

s množstvím naplaveného listového opadu. Standardní délka

největšího odchyceného jedince byla 14,4 mm.

Písčitá pláž v Igarapé Mauaú, typová lokalita F. wallacei.

(Zdroj: [8])
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Vědecká abeceda: IVědecká abeceda: I
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Měkké I se v některých případech vyslovuje jako i, v jiných
však jako j. Jako j se čte, pokud stojí na začátku slova před
samohláskou a uprostřed slova mezi dvěma samohláskami
(zní to možná dost složitě, ale je to dost přirozené – když se
budete řídit citem, chybu většinou neuděláte).

Slabiky di, ti, ni se obvykle vyslovují tvrdě. Slabika ti před
samohláskou se však vyslovuje zpravidla jako ci, ale to už
patří spíše k písmenu T, takže pojďme zpět k I.

Zkrátka ryby

Na úvod se sluší zmínit řecké slovo ichthys = ryba. Je zá-
kladem mnoha rodových jmen, najdeme ho ve složeninách
s nejrůznějšími slovy většinou také řeckého původu. Jména
jsou často velmi přiléhavá. Například ryby rodu Ichthyscopus

(s řeckým skopein = dívat se) z čeledi nebehledovitých (Ura-
noscopidae) upoutají velkou hlavou s nahoru směřujícíma,
někdy vystouplýma očima. Ichthyocampus (s řeckým kampe

= křivka) má dlouhé zakřivené tělo. Jedná se o jehlu patřící
do příbuzenstva mořských koníků, která obývá sladké a bra-
kické vody od západního pobřeží Indie po Indonésii. Dalším
příkladem může být Ichthyomyzon (myzo = sát), i když zde
se nejedná o pravou rybu, ale o mihuli. Dospělé mihule para-
zitují na větších rybách, ke kterým se přisávají. Rodový název
Ichthyapus je složeninou tří řeckých slov: ichthys = ryba,
a = bez, pous = nohy. V češtině je pro rod používáno jméno
hadař, tyto ryby mají hadovité tělo a žijí zahrabány v písku.

Z trochu jiného základu vychází jiné „rybí“ pojmenování,
z řeckého [ χθύς (ikhthús). A tak tu máme třeba rod sumečků
Ictalurus původem se Severní Ameriky, jehož zástupci ale byli
vysazeni i v Evropě. Druhá část jména ailouros = kočka –
vida, tak tady se anglický název pro sumce „catfish“ trefil.
Po rybokočce se můžeme ještě mrknout na rybokrávu: rod
Ictiobus pochází rovněž ze Severní Ameriky a také ho mohou
dobře znát rybáři. Ve své domovině má jméno Buffalo, česky
kaprovec. Krávu (řecké bous) připomíná nejspíše svými ná-
padnými ústy, jinak je to opravdu takový kapr.

Zvláštní tlamka Ictiobus niger. (Foto: TonyS, roughfish.com)

Kostnaté ryby bez kostí

Velkou zajímavostí je rod Icosteus (z řeckých slov eikoo =
prohýbat (se), ohýbat něco měkkého a osteon = kost) s jedi-
ným druhem I. aenigmaticus. Jedná se o jediného zástupce
čeledi Icosteidae, který je někdy řazen do samostatného řádu
Icosteiformes. Už z toho je patrné, že tahle ryba je prostě jiná.
Její kostra je tvořená pružnou chrupavkou, tělo postrádající
šupiny je měkké, ploutve nemají tvrdé paprsky. V angličtině
je ryba označována jako Ragfish (anglické rag = hadr). 

Leguáni a jim podobní

V akváriích se občas chovají rybky rodu Iguanodectes

patřící do příbuzenstva teter. Rodové jméno je odvozené
jednak ze slova starořeckého původu déktés = kousat (nebo
ten, kdo kouše) a jednak slova iwana = ještěr, ještěrka. Jedná
se o slovo z jazyka Aravaků, velké etnické skupiny indiánů
Jižní Ameriky a Karibiku. Zní vám určitě povědomě, neboť ho
lze najít v dalších názvech známých živočichů, třeba Iguana

iguana je vědecké pojmenování leguána zeleného.

Ryby, které mají něco zvláštního

Řecké idia, idios = vlastní, speciální. Tak třeba ryby rodu
Idiolychnus (s řeckým lychnos = světlo, svítilna) mají svoje
vlastní světlo. Žijí v hlubokých vodách, kde jsou nápadné svý-
mi světélkujícími orgány. Dosti výmluvný je pak třeba název
Idiolychnus urolampus – kdo náš seriál čte, určitě už ví, kde
světélkující orgány ryba má. A když už jsme u svítilen, malou,
nicméně nezbytnou odbočku si uděláme k rodovému jménu
Ipnops (ipnos = svítilna, ops = oko). Český název těchto ryb
bezočka jim poněkud křivdí – ve skutečnosti mají velmi velké,
ovšem ploché oči, které pokrývají značnou část svrchní strany
hlavy. Oči to pravda nejsou klasické, ty by také v hlubinách
nebyly moc užitečné; o biologii těchto ryb se ví velmi málo,
žijí zřejmě v hejnech na dně. Zvláštní jsou více než dost!

Ipnops sp. Nepřehlédnutelné plošky na hlavě jsou zrakové

orgány. Pravděpodobně umí detekovat fosforeskující

organismy a možná i samy svítí. (Foto: oceanexplorer.noaa.gov)
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Ryby, které mají něco stejného, anebo nestejného

S předponou iso- (izo-), která označuje něco stejného či
srovnatelného, jste se určitě už setkali. Možná v předpovědi
počasí, kde byla řeč o izobarách – liniích spojujících na mapě
místa se stejným tlakem vzduchu. Hojně se používá v poj-
mech z oblasti chemie, fyziky apod., ale můžeme ji najít i ve
vědeckých jménech. Např. rodový název známého a široce
rozšířeného žraloka mako je Isurus (oura = ocas), odkazuje
na to, že tento žralok má (na rozdíl od většiny paryb) spodní
polovinu ocasní ploutve téměř stejně velkou, jako je polovina
horní (jméno by se dalo přeložit jako stejnoocasý). Jmen by
se dalo najít více, třeba Isichthys (s řeckým ichthys, o kterém
již byla řeč) z čeledi Mormyridae, nebo Isorineloricaria.

Řecké isos můžeme najít i v druhových přívlastcích. Příběh
spojený se jménem Cirrhilabrus isosceles [1] ukazuje, jak
náročné může hledání vhodného druhového přívlastku být.
Autor chtěl, aby jméno odkazovalo na symetrickou, zašpi-
čatělou ocasní ploutev, která je pro ryby typická. Přívlastky
rhomboidalis (latinský výraz pro kosočtverec) a lanceolatus

(výraz pro lomený oblouk, rovněž z latiny), které by se hodily,
však už byly zabrány (C. rhomboidalis i C. lanceolatus jsou
platná pojmenování). Nakonec tedy bylo zvoleno isosceles,
slovo složené z řeckých isos a skelos = noha. Jméno odkazu-
je na rovnoramenný trojúhelník.

Cirrhilabrus isosceles. Modré čáry na ocasní ploutvi

vytvářejí rovnoramenný trojúhelník. (Foto: Lemon TYK [1])

Pokud by mělo jméno vyjádřit, že ryba má naopak něco
nestejného, můžeme i tak zůstat u hlásky i, konkrétně u latin-
ského impar = nestejný, nesrovnatelný. Příkladem může
být rod Imparfinis (s řeckým finis, pinna = křídlo, ploutev)
z čeledi Heptapteridae (anténovkovití). 

Na něco nestejného nebo nepravidelného odkazují také
některé poměrně hojně používané druhové přívlastky, jako
je např. irregularis nebo inequalis (rovněž ve spojení s dal-
šími slovy, jako je třeba inequilabiatus /pysky/, inequipin-

natus /ploutve/).

Ryby, které jsou opakem něčeho

V předešlých příkladech jsme mohli vidět, že předpona
in- nebo im- znamená zápor, opak či popření. Existuje spous-
ta především druhových jmen, která takto začnají. Živorodka
Limia immaculata není neposkvrněná, jak by se dal výraz
přeložit, ale spíše bez skvrn (maculatus = skvrnitý je velmi
častým druhovým přívlastkem). Teprve v roce 2014 popsaný
krunýřovec Spectracanthicus immaculatus (L269) je na roz-
díl od většiny svých příbuzných také bez teček či skvrn.

Betta imbellis. (Foto: Pavel Chaloupka)

Latinský výraz bellum označuje válku, potom tedy bojov-
nice Betta imbellis je nebojovná, mírumilovná. A to navzdory
tomu, že i tento druh se ve své domovině chová pro zápasy.

Když už jsme u těch bojů, druhové jméno inermis pochází
rovněž z latiny a znamená neozbrojený, bezbranný, bezzubý.
Zajímavé je, že hned několik nositelů tohoto jména najdeme
třeba v čeledi ropušnicovití... učinění andílci :-).

Tetra Nantis indefessus je doslova neúnavná. Je jediným
zástupcem svého rodu a byla popsána v roce 2004 z Argen-
tiny, kde se vyskytuje ve velice rychle proudící vodě.

Ne každý začátek druhového názvu in- nebo im- je však
tvořený touto předponou a značí tak opak či nějaký nedosta-
tek. Příkladem jsou třeba dvě dobře známá slova, která není
třeba překládat: imperator a imitator.

Barevné ryby

S řeckým iris, -idos = hrající barvami, duhový, barevný
se můžeme setkat v podobě druhového přívlastku iridescens

nebo přímo iris (duhovka Melanotaenia iris). Pozor, jméno
známé duhovky Iriatherina werneri ale nemá s duhou nic
společného, odkazuje na původ této rybky (Irian Jaya, dřívěj-
ší název dnešní indonéské provincie Západní Papua).

Řecké iodos je výraz pro barvu rzi, ale také barvu fialo-
vou (levandulovou). Jak příhodné pro jméno tlamovců rodu
Iodotropheus! Druhá část názvu je odvozená od řeckého
tropaion = porazit nebo památník bitvy, trofej. Do jména
bylo použito s odkazem na zvláštní zuby ryb.

Iodotropheus sprengerae. (Foto: Gerard Delany)
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Zářivá ryba může nést přívlastek incandescens, barevně
fádnější pak bude Bythaelurus incanus (= šedý). Jde o žraloka
popsaného teprve v roce 2008; tento druh žije v hloubce
okolo 1000 m a je zajímavé, že rodové jméno by na hlubiny
mohlo jednoduchou přesmyčkou odkazovat, pamatujete si na
bathy-? Máčky zažívají boom, v rámci rodu Bythaelurus bylo
za posledních deset let popsáno ještě šest dalších druhů, ten
poslední teprve před měsícem.

Oranžovou nebo doslova ohnivou barvu má např. tetra
plamenná (Hyphessobrycon igneus). Mnohem výraznější je
toto zbarvení u halančíků rodu Hypsolebias a Anablepsoides.

Ohnivé či žhnoucí ploutve má cichlida Haplochromis igneo-

pinnis z jezera Viktoria.
Pokud vás taky začalo udivovat, kolik různých pojmeno-

vání pro barvy vlastně existuje, nejste sami. Vždyť nějaká
barva se zatím objevila snad skoro v každém díle abecedy.
Ovšem jestli si myslíte, že pro I je to všechno, tak se nenechte
připravit o krásného inkoustově modrého kanice Hypoplec-

trus indigo! Díky svému malému vzrůstu se chová i v akváriích.

Hypoplectrus indigo. (Foto: Fernando Herranz Martín)

Zdobené ryby

Zajímavý vzhled budou zřejmě mít ryby s druhovými
jmény inscriptum (= vepsaný, vytesaný), insculptus, (= rytý,
vyřezávaný),  insignis (= nápadný, výrazný, odlišený něja-
kým zřetelným znamením) či incisus (= vyříznutý, vyřezaný,
vroubkovaný). Příklady dobře známými z akvárií jsou kančík
Mesonauta insignis a duhovka Glossolepis incisus, naopak
tajemství obestírá arowanu Scleropages inscriptus s velkými
šupinami jakoby popsanými neznámým písmem.

Scleropages inscriptus. (Zdroj: [2])

Ztracené ryby

Nejstrašidelnější jméno má Cyprinodon inmemoriam. Jen
málokterý rod ryb je tak „prokletý“, jako právě Cyprinodon,
jehož mnozí zástupci jsou kriticky ohrožení, vyhubení v pří-
rodě – nebo vyhubení bohužel všude a navždy. Přitom jsou to
malé rybky z ohraničených lokalit (což je jejich smůlou, neboť
prameny uprostřed vyprahlé krajiny padnou za oběť zavlažo-
vání, které paradoxně vede k jejich naprostému vysušení),
díky své velikosti a relativní odolnosti se dají chovat v akvári-
ích (což by mohla být a někdy skutečně je jejich záchrana).

Příběh C. inmemoriam je krátký [3] – tedy ta část, kdy se
halančíkovec potkal s člověkem. V březnu 1984 byl naloven
jeden samec v pramenu Ojo La Trinidad v mexickém státě
Nuevo León. V tu dobu byla už rozloha pramenné tůně asi
poloviční oproti dřívějšímu rozsahu, zakalená voda pokrývala
jen půl hektaru. O měsíc později už hladina poklesla o další
metr a plocha tůně se zmenšila na necelou desetinu hektaru
– nebyl učiněn pokus o nalovení dalších ryb, protože bylo
evidentní, že stav lokality je špatný a populace je zřejmě velmi
malá a mohlo by ji to ohrozit. Uběhnul rok a půl a mexičtí
badatelé se na místo znovu vrátili. 25. října 1985 našli jen
zapáchající břečku bez náznaku rybího života. Cyprinodon

inmemoriam už nebyl nikdy spatřen a v roce 1993 byl popsán
na základě onoho jediného samce, který kdy byl uloven.

Nutno poznamenat, že význačný mexický ichtyolog Con-
treras-Balderas se svými kolegy v osmdesátých letech objížděl
pramenné tůně na severovýchodě Mexika a snažil se objevit,
popsat a zachránit co nejvíce druhů. Mizely mu pod rukama.
Ale ta doba není pryč a podobné pocity mají lidé na různých
místech Země, dokonce i v Evropě. Objevuje se vždy neodbyt-
ná otázka: až příště přijdu, budou tady pořád ty ryby plavat
a bude tady fungující kousek přírody? Kde je ten průsečík
mezi šancí pro bojující přírodní populaci a možná poslední
příležitostí nalovit nějaké ryby pro záložní chov v akváriích?

Cyprinodon inmemoriam. Holotyp a zároveň jediný

zdokumentovaný jedinec svého druhu.

 (Foto: Salvador Contreras-Balderas)

[1] https://reefs.com/2016/09/28/epithet-etymology-tail-two-equal-sides/
[2] Tyson, R.R. (2012): Scleropages inscriptus, a new fish species from the
Tananthayi or Tenasserim River basin, Malay Peninsula of Myanmar (Osteo-
glossidae: Osteoglossiformes). Aqua, International Journal of ichthyology.
18 (2): 113–118.
[3] Contreras-Balderas, S. & Lozano-Vilano, M. de L. (1996): Survival status of
the Sandia and Potosi valleys endemic pupfishes and crayfishes from the
Mexican Plateau in Nuevo Leon, Mexico, with comments on associate extinct
snails. In: Proceedings of the Desert Fishes Council, Vol. XXVII.

           20           



Akvárium, číslo 43 e-akvarium.cz zajímavosti

MandlovníkMandlovník
Lenka Šikulová

Také máte ve svých akváriích listí? Zdá se, že mezi

akvaristy obliba této přírodniny stoupá, a listí v akváriu bylo

také hlavním tématem 37. čísla časopisu Akvárium, které

vyšlo před rokem. Listí mandlovníku proto asi nebude něco,

o čem jste nikdy neslyšeli. Nakonec ve zmiňovaném čísle

časopisu byl právě mandlovníkovému listí věnován obsáhlý

článek a zmíněno bylo i v dalších. Víme tedy, jak vypadá, jak

působí v akváriu i jak ho připravit před tím, než ho do nádrže

vložíme. No dobře, ale co je to vlastně ten mandlovník?

Jak asi řada z vás ví nebo tuší, listí nemá přímou

souvislost s mandlemi, kterými na Vánoce zdobíme cukroví.

Ty rostou na mandloni (rod Prunus zahrnující mimo jiné

i broskvoně, slivoně, třešně a mnohé další známé dřeviny).

Mandlovník přímořský, jinak (resp. správně) česky nazývaný

vrcholák pravý, je zástupcem početného rodu Terminalia

rozšířeného v tropech prakticky celého světa. Konkrétně se

jedná o druh T. catappa. 

Je to mohutný strom dorůstající výšky až 35 m, původní

v tropických oblastech od východního pobřeží Afriky po jižní

Asii, severní Austrálii a Oceánii, ale zavlečen byl i jinam.

Roste na lehkých, většinou písčitých půdách a dobře snáší

zasolení i silný vítr, takže ho lze často vidět přímo na plážích.

Vyhovuje mu prostředí s celoročními bohatými srážkami

nebo s kratším obdobím sucha. V suchých obdobích stromy

opadávají, ale ne všechny najednou, a bezlisté období trvá

jen velmi krátce (nové listí často raší v podstatě hned poté,

co opadalo to staré). Před opadáním se listy barví do červena.

Květy vyrůstají v hroznovitých květenstvích a plodem je vy-

sýchavá peckovice obsahující jediné semeno. Plody jsou

lehké, dobře plavou a mohou tak být roznášeny mořskými

proudy na nové lokality. Semena jsou jedlá (prý nakyslé

chuti, ale nezkoušela jsem) a označovaná jako indické nebo

singapurské mandle. 

Vrcholák pravý můžete pěstovat i u nás a některá zahrad-

nictví sazenice nabízejí. Trvale venku vám samozřejmě ne-

vydrží, pěstovat ho můžete jako pokojovou nebo přenosnou

rostlinu; od jara do podzimu může být na slunečném místě

na zahradě nebo na terase, přes zimu doma na světlém

stanovišti při teplotě kolem 20 °C. Je jasné, že vrcholák

pěstovaný v ČR nemá ani zdaleka optimální podmínky, a to se

pravděpodobně odrazí i v kvalitě jeho listí. Na druhou stranu

je ale snadné zajistit, že listy nebudou chemicky ošetřené

a že nebudou ze stromku trhány zelené. Možná je to tedy lepší

řešení, než kupovat usušené listí z neověřeného zdroje…?
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Mohutný mandlovník na pláži (Koh Tao, Thajsko).
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Hroznovitá květenství a kontrast zelených a červeně zbarvených listů.

Červeně zbarvené přirozeně spadlé listí. Právě takové je nejcennější z pohledu použití v akváriu, i když běžně se prodává

sušené listí, které bylo otrháno ze stromů zelené (i na suchých listech to jde poznat, tak na to zkuste dát při nákupu pozor).
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Rybí slizRybí sliz
… co to je a k čemu je to dobré?… co to je a k čemu je to dobré?
Markéta Rejlková

Myslím si, že budete překvapeni, jaké zvláštnosti se s rybím slizem pojí. Všichni dobře víme, že  sliz na rybím těle má

ochrannou funkci a neměli bychom ho neopatrným zacházením setřít. To je zcela zásadní a praktická informace,

proto se vyplatí ji uvést hned na začátek. Pojďte se ale ponořit do dalšího čtení o vlastnostech něčeho, co je neviditelné

a svým způsobem (nebo dokonce mnoha způsoby) zázračné.

Co to je

Teď přijde trocha odborných termínů, ale nenechte se od-

radit, bude to kratičké. Žlázy (jednobuněčné či vícebuněčné)

roztroušené v rybí pokožce (epidermis) produkují mucin,

což je základní složka slizu. Mucin je glykoprotein (tj. protein

s vázanými sacharidy, v tomto případě s mnoha dalšími mole-

kulami). Okamžitě po kontaktu mucinu s vodou vzniká gel,

tedy nám známý sliz, který souvisle pokrývá celý povrch těla

včetně ploutví. Slizké je nejen tělo; žlázy a odpovídající slizký

potah najdeme i na žábrách. Jak povrch těla, tak povrch žaber

představují významné místo styku ryby s vnějším prostředím,

proto zde musí být sliz. Sliz je bariérou a zároveň vstupní

či výstupní branou, jakýmsi filtrem.

Další složkou slizu kromě mucinu jsou voda, enzymy, soli,

protilátky a případně další látky, mnoho dalších látek. Slože-

ní slizu navíc závisí nejen na druhu dané ryby, ale i na jejím

stavu (pohlaví a vývojové stádium, stres apod.). V rybí říši

najdeme spoustu zvláštností, o kterých bude řeč dále.

Samostatnou kapitolou je vliv okolního prostředí na slo-

žení, viskozitu i množství slizu – velké změny teploty nebo pH

či jejich nevhodná hodnota, nedostatek kyslíku, působení

některých chemikálií, stres pramenící z přerybnění nebo jaký-

koliv stres obecně včetně onemocnění... to vše může způsobit,

že sliz dostatečně neplní svou funkci. Pokud je ho málo a není

dost hustý, rybu nechrání; naopak, pokud je ho příliš, může

rybu doslova zadusit. Zvýšenou produkci mohou vyvolávat

některá léčiva, zejména ta s kovovými ionty, které sráží pro-

teiny – např. měď patří k silným iritantům. Více slizu může

znamenat více ochrany, ale všeho moc škodí, proto nepodce-

ňujte doporučení při léčbě intenzivně vzduchovat!

Tady ještě znovu podotknu, že stres může skutečně způ-

sobit změny v množství a viskozitě slizu. Platí to ale i naopak.

Změny v množství a kvalitě slizu mohou samy způsobit stres.

Při napadení parazity je obtěžující nejen samotný parazit,

ale i nadprodukce slizu, ke které dochází v rámci obranného

mechanismu. Také druhý extrém škodí: setřeme-li sliz, ryba

je ve velkém stresu z následků, které to pro ni má...

Rozmanité funkce slizu

Už jsem zmínila, že sliz rybu nejen chrání jako „druhá

kůže“, ale zároveň zprostředkuje kontakt s okolím. Funkce

slizu jsou u různých skupin ryb poměrně pestré, projdeme si

je postupně od těch běžných až po kuriozity.

Osmoregulace

Pokud jste už zapomněli, jaký (obrovský!) význam má

pro rybu osmóza, doporučuju podívat se někdy do 31. čísla

Akvária, ve kterém jsme se tomuto tématu věnovali. Stručně

řečeno dochází ve sladké vodě k tomu, že se do rybího těla

neustále hrne voda, které se ryba musí všemožně zbavovat

a udržet si přitom v těle co nejvíce iontů. V mořské vodě je to

přesně naopak, ryba musí vodu pít, aby zabránila dehydra-

taci, a množství solí pronikajících jí do těla je příliš velké.

S těmito protichůdnými toky látek ven a dovnitř těla pomáhá

sliz – právě v něm probíhá dvoustranně selektivní výměna

látek, při osmoregulaci si tedy ryba dokáže vybrat, které látky

pustí kterým směrem. Je to pro ni naprostá nutnost. Naruše-

ní slizové vrstvy proto neznamená jen oslabení ochrany vůči

patogenům, ale především komplikaci pro osmoregulaci

a v důsledku toho vychýlení rovnováhy elektrolytů a tekutin.

I malou plochou nekrytou slizem začne ryba ve sladké vodě

ztrácet elektrolyty. Setření slizu je obdobou popálenin, jde

o skutečně vážný zásah pro celý organismus.

Transport plynů

Méně zásadní, ale také všudypřítomná je výměna plynů

celým povrchem těla. Opět zde sliz představuje vrstvu, ve kte-

ré k výměně plynů dochází a která tento proces usnadňuje.

Už ale víme, že nadbytek slizu může rybu udusit.

Zlepšení hydrodynamiky

Je to logické: slizká ryba klouže nejen v rukách, ale také ve

vodě. Šupiny na povrchu těla mohou rybu brzdit a v případě

rychle se pohybujících ryb způsobuje i maličko hrbolaté tělo

až 30% ztráty energie. Stačí osliznout a už to frčí mnohem líp!
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Bahník západoafrický (Protopterus annectens) nerad plave a většinu času proleží někde ve stinném úkrytu.

Je to velice podivná a velice slizká ryba. Sliz bahníkovi umožňuje přežít sucho.

Sicyopterus japonicus je nenápadná rybka, ale když si tohoto hlaváče prohlédnete při zdolávání vodopádů (zkuste najít

na youtube „waterfall climbing“ se jménem ryby), vzbudí ve vás respekt a obdiv. Při migraci mu pomáhají slizové stopy.
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Ochrana proti patogenům

Sliz funguje jako fyzická a biochemická bariéra – předsta-

vuje např. jednoduchou ochranu proti mechanickému poško-

zení, zároveň ale i proti toxinům a těžkým kovům. Zajímavé

a dobře představitelné je působení slizu proti patogenům.

Uchycení různých vnějších parazitů je kvůli slizu ztížené, když

už se jim ale podaří na povrchu těla ukotvit, tak je sliz dusí.

(Paradoxní je, že je to právě sliz, který patogeny láká – zřejmě

by „holá“ ryba neměla čím vonět a dávat tak o sobě vědět?)

U ryb se dokonce mluví o tzv. aktivním mukózním imunit-

ním systému (mukózní = slizniční, zde spíše slizový). Figurují

v něm různé protilátky, antimikrobiální peptidy, enzymy.

Jde o aktivní obranu s mnoha prvky, takže složení slizu

může ukazovat na imunitní stav a reakci ryby, což se využívá

ve výzkumu.

Hojení

Sliz překrývající drobná poranění urychluje jejich hojení.

To pochopitelně neuniklo pozornosti vědců, kteří se snaží

léčivé látky izolovat. Také byla zjištěna cytotoxicita rybího

slizu vůči specifickým rakovinným buňkám – i toto je pro

humánní medicínu zajímavé.

Podstatným faktem ovšem je, že složení slizu není ještě

úplně známé. Natož abychom věděli, jaké má ta která látka

účinky. A tím se dostáváme do hlubších vod, tedy k funkcím

slizu, které jsou daleko méně zřejmé a daleko méně prozkou-

mané. Ty už se netýkají všech skupin ryb – zatímco výše uve-

dené vlastnosti slizu využívají všechny ryby, ty další už jsou

otázkou specializace.

Zdroj potravy

Akvaristu narozdíl od „rybího laika“ nepřekvapí informa-

ce, že u některých ryb dochází k ožírání těla – případ terčovců

vodící mladé a krmící je právě slizem je proslulý. Tento sliz

má vyšší obsah některých proteinů a volných aminokyselin,

jinak se ale svým složením zásadně od běžného slizu neliší.

Malí terčovci se zhruba dva týdny živí jen okusováním rodi-

čů, což činí i více než desetkrát za minutu – po dvou týdnech

se frekvence oždibování slizu postupně snižuje a potěr se

během dalších dvou týdnů zcela přeorientuje na jinou stravu.

Terčovci ale nejsou jedinou rybou, která krmí slizem své

potomky, dokonce ani jedinou cichlidou – byť je to jediná

cichlida, u které je potřeba slizu pro mláďata zásadní. Stejně

tak je okusování slizu z povrchu těla známé u Amphilophus

citrinellus (mláďata příležitostně okusují rodiče po dobu čtyř

až šesti týdnů, tedy dokonce i déle než u terčovců). U tilápií

Oreochromis aureus se spekuluje, že mláďata ožírají sliz

uvnitř tlamky matky, což jim poskytuje nejen potravu, ale

dokonce to zvyšuje jejich imunitu – dochází k přímému

předávání protilátek z matky potomkům.

A abychom nezůstali jen u cichlid, slizem své matky (ten-

tokrát opět z povrchu těla) se živí i mláďata sumce Sperata

seenghala, povrch těla rodičů oždibují i hadohlavci (Channa).

Nakoukněme ale také do moře. Všichni známe rybí čističe,

kteří ochotně obírají ostatní obyvatele moří od vnějších para-

zitů. Třeba takový pyskoun rozpůlený (Labroides dimidiatus)

je tím velice známý a často se chová i v akváriích. Jsou to

velmi usilovní čističi a denně zkonzumují přes 1200 parazitů

(převážně larev stejnonožců čeledi Gnathiidae, což jsou velmi

úporní a hojní parazité ve společenství ryb korálových útesů

– ještě o nich bude řeč později). Zvídaví vědci si ovšem polo-

žili otázku, jestli podíl slizu čištěné ryby zkonzumovaného

zároveň s parazity odpovídá nutnému hledání a sbírání,

nebo jaksi nesedí… a hádejte co? Nesedí! Pokusy prokázaly,

že pyskoun sliz konzumuje stejně rád jako žábrohlísty, ovšem

podstatně méně mu chutnají gnathiidi, které ale v přiroze-

ných podmínkách konzumuje nejvíce a právě v tom spočívá

jeho velký přínos pro ostatní ryby.

Takže tu máme rybu, které chutná sliz. Navíc sbírání

slizu, který je všude na rybách, je podstatně snazší, než hle-

dat a vyzobávat parazity, že? Sliz je celkem výživný, což má

i opačnou stranu mince – obsluhovaná či v tomto případě

ožíraná ryba o podobnou službu určitě nestojí, sliz potřebuje

a jeho náhrada je energeticky náročná. Labroides phthiro-

phagus, čistič velikostně srovnatelný se známějším L. dimi-

diatus, zkonzumuje za hodinu 2 ml slizu svých klientů!

Z toho vyplývají dvě zajímavé věci. Zaprvé, čištěná ryba

potřebuje nějak donutit čističe, aby dělal, co se očekává –

obral parazity. Vědci odhalili, že k tomu slouží různé mecha-

nismy: výměna partnerů (pokud čistič příliš podvádí, najde si

klient jiného poskytovatele čistících služeb) či trest, tedy útok

na čističe a případně i jeho sežrání. Série pokusů odhalila

i jednoduchou rovnici – pokud byl sliz výborné kvality a ryba

„podržela“ i při jeho ochutnání, čistič měl tendenci si s hle-

dáním parazitů moc práce nedávat. Čím podrážděněji však

ryba na krádež slizu reagovala (ucuknutí je tou nejjemnější

reakcí) a čím byla jeho kvalita horší, tím menší bylo pokušení

pyskouna zkoušet něco mimo rámec očekávaného průběhu

služeb. A to prý ryby nemají rozum :-)!

Zadruhé, abych dokončila myšlenku: pyskouni se opravdu

často chovají v akváriích. Jen sotva si můžeme namlouvat,

že v akváriích vůbec žádní parazité nejsou. Ale je jich dost?

Co asi takový čistič žere a jakou službu ve skutečnosti ostat-

ním rybám poskytuje, když se snaží je neustále ožužlávat?

Stavba hnízda

O hnízdu labyrintek se všeobecně tvrdí, že je ze slin. Sliny

ale nejsou nic jiného než sliz ve své vlastní kvalitě a podobě,

jejich základem je rovněž mucin. Samci labyrintek mají

v hltanu větší počet žlázových buněk než samice a také jimi

zde vylučovaný sliz je bohatší na glykoproteiny. Proto samci

bublají a samice to nedokážou.

Jiné hnízdo, ovšem také budované výhradně samci a vý-

hradně za účelem ochrany snůšky, známe u koljušek. Ty sle-

pují různý stavební materiál pomocí slizu produkovaného

ledvinami. To se ale dostáváme hodně daleko od slizu na po-

vrchu těla, takže zpátky k němu – a se vší parádou.
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Stavba kokonu

Trochu jiné hnízdečko si staví někteří ploskozubci z čeledi

Scaridae – tzv. papouščí ryby, které žijí v blízkosti korálových

útesů a svými silnými čelistmi z nich obrušují řasy. Tyto ryby

se na noc ukládají do kokonu tvořeného slizem – ten vypro-

dukují žlázy v žábrách, následně ho ryba vyloučí ven ústy

a silný slizový obal chrání celé tělo. Experimenty ukazují,

že to funguje např. proti murénám, které raději zkouší lovit

ryby spící bez slizkého „spacáku“. Předpokládá se ale, že hlav-

ním účelem nočního kokonu je ochrana před parazitickými

gnathiidy, o kterých už jsme hovořili v souvislosti s čističi

– v noci ovšem nikdo nečistí a paraziti mají pré. Sliz  pochopi-

telně jistou bariéru představuje, proč ale některí ploskozubci

sázejí na tak důkladnou (a nákladnou) ochranu, zatímco jiní

nikoliv, to se zatím neví.

Zpátky do sladkých vod! Nebo spíše do míst, kde sladká

voda byla a v období sucha vyschla. Bahníci dokáží celé měsí-

ce (a v extrémních případech i roky) přežít v bahně vyztuže-

ném slizem, v komůrce, kde se sníženým metabolismem vyč-

kávají příchod dešťů a návrat k rybímu životu. Byť „rybímu“

by asi mělo být v uvozovkách, bahník jako zástupce třídy

nozdratých je rybou dosti starobylou a tím i svéráznou.

Mimochodem, z osobní zkušenosti vím, že když vám bahník

uteče (a to on dělá velmi zdatně, na nadarmo je to ryba ne tak

striktně vázaná na vodu), velice špatně se chytá – k útěku

plazením a k nechytatelnosti mu pomáhá opravdu slizké tělo.

Ochrana před pozřením

Když už jsme u systematických podivností, jako je bahník,

zabrousím velice krátce úplně mimo ryby. Vzhledem k tématu

nemůžu opominout sliznatky, navíc mají k rybám v očích

mnoha lidí blízko – žije to ve vodě a je to slizké, tak je to ryba.

Sliznatky jsou příbuzné mihulím, ale ještě nedávno se řadily

zcela mimo obratlovce. Systematika ale není podstatná, před-

stavme si je jako velice primitivní živočichy úhořovitého tvaru

s diskovitými (neuzavíratelnými) ústy. Taková mihule, ovšem

ležící někde na dně moře. Známe asi 60 druhů a – jak jméno

napovídá – sliz je jejich nápadným znakem. Jejich obrovské

mnohobuněžné žlázy dokáží v případě potřeby vyprodukovat

velice rychle takovou záplavu slizu, že to predátora odradí od

spolknutí sliznatky – pokud ne, může ho to zabít a nezřídka

se to stává, protože sliz mu zaplní tlamu a ucpe žábry.

Tento obranný sliz fascinuje vědce, kteří hned hledali, čím

je tak zvláštní a jak by se to dalo využít. Našli v něm velice

dlouhá proteinová vlákna, která jsou silná a zároveň elas-

tická. Už se proto mluví o tom, že by se dala využít k výrobě

umělých vláken. Třeba se dočkáme toho, že budeme nosit

oblečení ze sliznatek. Vlastně ne ze sliznatek, jejich geny se

přenesou do bakterií, které je snadné kultivovat... nová doba,

nové metody. Kromě umělých vláken se zkoumá i možné vy-

užití pro výrobu ultratenké folie či lepidla (mimochodem, sliz

z hadohlavců se v Indii používá také za tímto účelem a dokon-

ce se prý přidává do malty, takže sliznatka by nebyla úplným

průkopníkem).

Produkce toxinů

Obrana sliznatek je fenomenální. Některé ryby ale našly

jiný způsob, jak predátorům na poslední chvíli naznačit,

že si to mají rozmyslet. Do slizu mohou produkovat toxiny,

např. u čtverzubců je to tetrodotoxin. A o mořském jazyku

Pardochirus marmoratus z Rudého moře se traduje, že jeho

jed donutí žraloka, aby mu čelisti ztuhly uprostřed stisku. 

Ochrana před požaháním

Sliz ale může před nepříjemností ochránit svého nositele

i tehdy, když je to naopak on, kdo vstupuje do cizího teritoria.

Vrátíme se na chvilku zpátky k pyskounům, tentokrát nás

zaujme skupina nečističů s anglickým názvem tubelip = trub-

koreti. Před dvěma lety vyšla zajímavá studie, která konsta-

tovala, že ze zhruba 6000 druhů ryb obývajících korálové

útesy se jich samotnými korály živí pouze 128. Za tím stojí

důmyslná ochrana korálů – to jsou žahavci, takže kromě

tvrdé schránky jsou chráněni slizem a žahavými buňkami

(tzv. nematocyty). Přesto si třeba právě tato skupina pys-

kounů dokáže poradit; pomáhají jim k tomu silné rty a (je to

tady!) sliz, produkovaný početnými žlázami, které jsou kolem

pysků nahloučené. Ryby se při oždibování korálů jejich

povrchu téměř nedotknou, z pysků vytvoří silnou ruličku

a kontakt je nepatrný, navíc zprostředkovaný ochrannou

slizovou vrstvou. A aby to nebylo málo, zjistilo se, že ryby

vlastně neokusují polypy, ale spokojí se s kousíčky slizu

korálů. Dodávám, že pyskouni se nám tedy postupně v tomto

článku odhalují jako slizožrouti – nejen, že ochutnávají sliz

důvěřivých klientů na čistících stanicích, ale dokonce i s vel-

kou odvahou kradou sliz korálů. Další odhalení nepřijde,

k pyskounům je to už na mou duši všechno.

Není to ale všechno k zajímavému soužití na korálových

útesech. Co taková dvojice sasanka a klaun? Všichni jsme

už slyšeli, že klaun získá jakousi imunitu vůči žahání sasanky

jednoduše tím, jak se o ni otírá. Jenže jak by to fungovalo,

obalí se ve slizu hostitelské sasanky a ta pak nepozná, že je

to něco cizího? Ale jak by nebohý klaun zvládl první setkání

s takovou sasankou? Toxin produkovaný sasankami je dost

silný, ostatně ani člověk by se s ní dobrovolně nemazlil, byť

by to mělo být jen jednou. Teprve v posledních několika

letech se zjistilo, že svým tancem v sasance jí klaun přivádí

okysličenou vodu, což jí velice prospívá. Také ji přímo nebo

nepřímo krmí (vířením vody, nošením potravy a vylučováním

amoniaku, který obratem spotřebují symbiotické řasy v cha-

padlech sasanky). Spokojená sasanka rovná se velká sasanka

a velký velmi bezpečný domov pro klauna, který by bez této

ochrany sotva přežil. Do sasanky za ním nikdo nevleze – ale

čím to tedy je? V rybím slizu je opravdu obrovské množství

látek, jednou z nich je tzv. Neu5Ac (kyselina N-acetylneura-

minová). Jde o běžnou aminokyselinu nejen u mořských ryb,

ale i u savců. A tahle Neu5Ac nejenže je lapačem chřipkového

viru u lidí, ale hlavně je spouštěčem reakce sasanky – jakmile

ji sasanka detekuje, žahá. Klauni to vyřešili jednoduše, jejich

sliz Neu5Ac téměř neobsahuje!
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Klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) a sasanka čtyřbarevná (Entacmaea quadricolor). Jak to, že klauna sasanka nepožahá?

Ve vzájemně prospěšném vztahu hlaváče Gobiodon okinawae a korálu rodu Acropora hraje sliz klíčovou roli.
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Ochrana před UV zářením

Poté, co jsme se rochnili mezi chapadly sasanky, nám och-

rana proti UV záření přijde jako naprostá banalita. U někte-

rých ryb obývajících korálové útesy byly ve slizu nalezeny tzv.

mykosporinu podobné aminokyseliny (MAAs). Ty se vysky-

tují také u hub, sinic a řas a fungují jako UV filtr.

I tyto látky neunikly pozornosti vědců, protože běžné opa-

lovací prostředky na bázi oxybenzonu a dalších látek prokaza-

telně poškozují korálové útesy (a jejich použití je už zakázané

na ostrově Palau a totéž chystá Havaj). Zkoumaný materiál

kombinuje MAAs z rybího slizu a chitosan ze schránek korýšů

(ten má svou dlouhou molekulou udržet MAAs na místě).

Mezidruhová a vnitrodruhová komunikace

Řada látek obsažených ve slizu má komunikační funkci –

tedy slouží k předání informace. Ryby sice nemluví, nemrkají,

mimikou tváře či sofistikovanými pohyby ploutví nevládnou,

ale sdělit si např. výstrahu dokážou právě chemickou cestou.

Třeba i výše zmiňované toxiny vylučované do slizu jsou tako-

vým komunikačním prostředkem. Zajímavé je, že tetrodoto-

xiny mohou otrávit jiné živočichy (kuchař připravující fugu

o tom jistě ví své), ale zároveň působí jako feromony a lákají

samce čtverzubců k samicím připraveným ke tření. V rámci

vnitrodruhové komunikace podobně fungují látky ve slizu

úhořů, některých sumců a karasů; feromony jsou však u ryb

vylučovány častěji močí, žlučí nebo žábrami. U sumců Plo-

sotus lineatus vyvolávají látky ve slizu formování hejna;

ještě zajímavější příklad vnitrodruhové komunikace najdeme

u hlaváčů rodu Sicyopterus. Ti při své migraci zdolávají

vodopády, jejich larvální vývoj probíhá totiž v moři a násled-

ně se ryby hromadně stěhují do řek a potoků na tichomoř-

ských ostrovech. Šplhat po mokré skále vodopádem vzhůru

si žádá trochu odvahy, navigaci ale usnadňují slizové stopy,

které po sobě jednotlivé rybky zanechávají a další je sledují.

Jinou kapitolou je signalizace nebezpečí. Např. u dánií

bylo zjištěno, že prostřednictvím slizu uvolňují chondroitiny,

které vyvolávají strach – ryby se začnou schovávat u dna

a nebo „lítat jako splašené“. Pokud jedné rybě ublížíte nebo

se o to pokusíte, začne chondroitiny uvolňovat a varuje tak

ostatní. Podobnou signalizaci najdeme u celé plejády ryb, ne

vždy musí být látky druhově specifické (tedy dokáží poplašit

i jiný druh, než je ten vysílající). Varovat se umí i razbory,

parmičky, mřenky, řada teter a sumců...

Zvláštní pozornost si zaslouží kairomony. To jsou signální

látky, které předávají informaci jinému druhu k jeho prospě-

chu, zatímco vysílajícímu organismu neprospívají a můžou

naopak přímo škodit. Opět zmíním tetrodotoxin – už víme,

že funguje jako obrana proti predátorům, feromon pro láká-

ní samců, ale také ho detekují paraziti a podle něj čtverzubce

vyhledají – tedy je to i kairomon. Podobných příkladů nechtě-

ného lákání parazitů je mnoho. Plankton se také naučil číst

kairomony a určité látky ve slizu ryb vyvolávají vertikální

migraci, kdy se ve dne plankton stěhuje ve vodním sloupci do

hloubky a bezpečné tmy a v noci se vrací k hladině.

Sliz jako svět sám o sobě

Ještě pořád nevíme, co všechno se ve slizu ryb vyskytuje

a k čemu to konkrétně slouží. Některé látky zjištěné ve slizu

jsou zcela unikátní a mají proto i specifický „rybí“ název podle

svých nositelů: onchorrhycin (pstruh duhový Oncorhynchus

mykiss), misgurnan (piskoř Misgurnus anguillicaudatus),

pufflektin (čtverzubci), pelteobagrin, pardaxin atd. Ve slizu

různých druhů ryb se postupně objevují nové a nové látky

a dokonce celá společenství dalších tvorů. A tak se dokonce

mluví o mikrobiotě (zahrnuje bakterie, houby a viry) a biolo-

gické aktivitě rybího slizu. Zde žijící mikroorganismy mohou

produkovat látky, které stimulují imunitní reakci, a tak kon-

trolují rozvoj jiných mikrobů. Zkrátka svět sám pro sebe.

A má dokonce antimikrobiální, antivirální, antifungální a an-

tiparazitické účinky.

Jako závěrečný příklad „zázračných účinků“ uvedu symbi-

ózu korálů rodu Acropora a drobných hlaváčů rodu Gobio-

don. Tyto rybky nemají šupiny a jejich tělo je pokryté slizem

s obsahem toxických látek, které odrazují predátory i parazity

a také koráložravé ryby! Gobiodoni jsou zcela přizpůsobení

a odkázaní k životu na korálech, občas si prý dokonce sami

trochu uzobnou, ale vynahrazují to svému korálu zajímavou

péčí. Acropora při dotyku s toxickými řasami, které ji mohou

zahubit, začne ihned produkovat chemické látky, které „dají

povel“ hlaváčům a ti řasu spasou. Přitom se toxiny z řasy

dostanou do rybího slizu, takže jsou hlaváči i koráli následně

ještě lépe chráněni. Fantastické, nezdá se vám?

Až si příště při dotyku s rybou pomyslíte, jak je slizká

(některá více, jiná méně), hned si můžete uvědomit, jak úžas-

ný a neprozkoumaný rybí sliz je!
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Samice Scolichthys iota. (Foto: Marco Goeman)

ScolichthysScolichthys  iotaiota  Rosen, 1967Rosen, 1967
Kee de Jong

Živorodky se v Americe vyskytují od jihu Spojených států

až po Argentinu. Většina jich žije na území Mexika. Jižně od

Mexika leží Guatemala, země rovněž živorodkám zaslíbená.

Vzhledem ke geologickým pochodům před miliony let došlo

k tomu, že mnohá povodí Guatemaly jsou vzájemně izolovaná

a vyvinuly se v nich jiné druhy ryb. V 60. a 70. letech minu-

lého století se výzkumem živorodek zabýval velmi intenzivně

Don Eric Rosen a v jeho hledáčku se ocitly i ryby z Guatemaly.

Rod Scolichthys

V roce 1967 popsal Rosen nový rod spolu s dvěma druhy,

které do něj příslušely: Scolichthys greenwayi a S. iota. Na

základě kosterních znaků a zubů se tento rod výrazně odlišuje

od jiných živorodek. Hlavním znakem však pro Rosena bylo

gonopodium s délkou odpovídající asi 40 % délky těla a vypa-

dající jako trn. Jméno Scolichthys je proto kombinací řeckého

skolos (osten, trn, ale i páteř) a ichthys (ryba).

Rozšíření
Oba zástupci rodu se v akváriích chovají jen velmi vzácně.

Před více než dvaceti lety (de Jong, 1995) [3] se občas u spe-

cialistů objevil druh S. greenwayi. A až o dost později se

do akvárií dostal i S. iota. Tento druh žije v izolované oblas-

ti, kterou akvaristé prakticky nenavštěvují, takže donedávna

nikdo živé S. iota nedovezl.

Tato živorodka žije jen v Río Chajmaic, která patří do

povodí Río Usumacinta v guatemalském státě Alta Verapaz,

a konkrétně ji najdeme hlavně v přítoku Río Semococh. Tato

část řeky je oddělená od hlavního toku horským hřebenem,

díky čemuž je izolovaná. Tuhle informaci mám od Klause

Schneidera, který tuto oblast několikrát navštívil před zhruba

patnácti lety.

Kromě S. iota je endemitem tohoto regionu ještě několik

dalších druhů ryb. Z živorodek je to Xiphophorus signum

a Pseudoxiphophorus diremptus, z teter zástupce rodu Bra-

mocharax. Dále tu žijí třeba halančíci Cynodontichthys te-

nuis, tetry Astyanax aeneus, hlaváč rodu Leptophylipnus,

sumec Rhamdia guatemalensis a cichlidy Chuco intermedius

a Parachromis friedrichsthalii. Také se tu vyskytují krevety

rodu Macrobrachium a raci rodu Procambarus.

V řece rostou i vodní rostliny: Ludwigia cf. repens, Ponte-

deria rotundifolia, mech Fontinalis sp. a růžkatec.

Teplota vody byla naměřena mezi 22 a 25 °C. Ostatní

hodnoty: pH 7,5, 8,5 ºdKH, 11 ºdGH a vodivost 280 μS/cm.
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S. iota se zdržuje v malých hejnech v porostu rákosu

a podobných rostlin na březích, kde je proud vody slabší.

Ne vždycky se podařilo tento druh nalézt, není to tedy nijak

hojná ryba.

Od roku 2004 je zde potvrzen výskyt afrických tilápií

(Oreochromis sp.) a současně s tím byl zaznamenán pokles

početnosti S. iota, P. diremptus a X. signum. Jestli je tu pří-

má souvislost, to nebylo zatím ověřeno... Nemám bohužel

přístup k novějším údajům, takže nevím, jak vývoj pokračuje

a jak to tam vypadá v současnosti.

Vzhled
Na štíhlém těle je lehce patrný vzor síťoviny, který vznikl

lemováním šupin. Břicho je světlejší. Někdy je barva do zlata.

Nejde o nijak nápadně zbarvenou rybku a nejpozoruhodnější

je právě jemná tmavá kresba. Uprostřed těla je temná skvrna

– znak, který S. iota sdílí se svým příbuzným S. greenwayi.

V závislosti na náladě ryby může být na bocích vidět čtyři až

jedenáct černých proužků, někdy ale nejsou vůbec patrné.

Samice mají nad řitní ploutví černou skvrnu. V hřbetní plout-

vi jsou dva černé proužky. Gonopodium samců je opravdu

velmi špičaté a dlouhé, dosahuje téměř k bázi ocasní ploutve.

Hřbetní a ocasní ploutev mohou mít žlutý nádech. Při urči-

tém osvětlení se u samic objeví modrý lem řitní ploutve.

Špička gonopodia Scolichthys iota.

Scolichthys iota žije pouze v malém regionu v Guatemale.

Pár Scolichthys iota. (Foto: Marco Goeman)
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Samice Scolichthys iota mají modré lemování řitní ploutve. (Foto: Marco Goeman)

Mláďata S. iota. (Foto: Marco Goeman)
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Příbuzný druh  S. greenwayi má při správném osvětlení

 na těle pěkný modrý odlesk. (Foto: Juan Carlos Merino)

Velikost
Ve svém popisu Rosen (1967) [5] píše, že jde o velmi malý

druh. Pro samce udává délku 15 mm, samice s 22 mm nejsou

také žádní velikáni. Tato vlastnost mu přišla natolik typická,

že druh pojmenoval iota – to je „I“, nejmenší písmeno v řecké

abecedě.

V akváriu ryby dorůstají větší velikosti. Můžeme se setkat

se samci dlouhými skoro 4 cm a samicemi 5 cm. Zřejmě za

to může větší množství potravy. Většina samců ale zůstává

podstatně menší a příliš se nevzdaluje od rozměrů udaných

Rosenem. Vypadá to, že u tohoto druhu jsou dva typy samců:

malí a velcí. Nikdy jsem neviděl přechodný typ.

Chov a odchov
V květnu 2005 jsem tento druh získal od Stephana Karlicka

z Vídně a potomci těchto ryb u mě stále ještě plavou.

Přijímají bez problémů veškerou potravu, ale vzhledem

k velikosti (nebo „malosti“) jim nemůžeme nabízet cokoliv.

Stejně jako u jiných druhů platí, že pestrost je důležitá.

Nauplie žábronožky, cyklop a např. mikry jsou výborným

doplňkem k jemnému sušenému krmivu.

Scolichthys iota potřebuje druhové akvárium, aby prospe-

roval a množil se. Kdybychom je chovali s jinými (zpravidla

většími) druhy, tyto droboučké živorodky by se necítily dobře.

Můžeme s nimi ale chovat krevetky nebo i některé menší

pancéřníčky. Jelikož se S. iota většinou zdržuje mezi rostlina-

mi a není to bůhvíjaký plavec, stačí akvárium o délce 40 cm.

Osázíme rostlinami okraje a prostor na plavání necháme jen

vpředu.

V hustě zarostlé nádrži není s odchovem žádný problém.

Domnívám se, že samice nerodí velký počet mláďat, ale

v houštině rostlin jich vždycky dost přežije. Neviděl jsem,

že by je dospělí pronásledovali, takže samici není nutné

odlovovat. Chov ve větším hejnu je ideální. Musíme přitom

průběžně hlídat, aby byly zastoupeny všechny věkové skupiny

a obojí pohlaví, ať předejdeme nemilému překvapení.

S odchovem se mi vždy dařilo a během let jsem mláďata

rozšířil mezi spoustu akvaristů. Čas od času rybky přesunuju

do jiné nádrže. Mám zkušenost, že taková změna prospěje

mnoha druhům.

Navzdory mé co nejlepší péči se mi párkrát stalo, že jsem

měl problém chov udržet. Částečně to bylo proto, že jsem

dal pryč moc velké množství ryb a zůstalo mi málo samic.

Xiphophorus signum se vyskytuje na stejných lokalitách

jako S. iota. (Foto: Juan Carlos Merino)

Ale taky se stalo, že se prostě ryby z nějakého důvodu
přestaly rozmnožovat a já jsem nevěděl (a nevím), proč.
Naštěstí jsem získal ryby od jiných chovatelů a doplnil tak
osádku v mém akváriu. Fokko Padmos a Kay Urban mi oba
poskytli potřebné posílení chovu, takže jsem druh udržel.

Podobně jako většina živorodek s dlouhým gonopodiem,
ani samci S. iota se nedvoří. Dlouhé gonopodium znamená,
že jsou méně závislí na spolupráci samice, než je tomu
u druhů s gonopodiem krátkým. Samec na špičku obráce-
ného gonopodia vidí, takže se mu snáze samice oplodňuje.
K lepšímu zamíření poslouží černá skvrna, kterou mají sami-
ce nad řitní ploutví. Samci jsou neúnavní a o kopulaci se snaží
neustále. K samičkám se přibližují zespodu a někdy je o pá-
ření takový zájem, že se strhne honička a samci soupeřící
o nejvhodnější pozici úplně zapomenou na samici.

I když teplota vody se v domovině S. iota pohybuje mezi
22 a 25 °C, tento druh dobře snáší nižší teploty. Dlouhodobě
dokonce i pouhých 16 °C. Ryby jsou v chladné vodě méně
aktivní a přestávají se množit. Když se voda ohřeje na 20 °C,
znovu se začínají objevovat mláďata. V období zimního klidu
ryby přijímají méně potravy, takže to musíme zohlednit, aby
nespotřebované krmivo nezůstávalo v akváriu. To by mohlo
vést k rychlému zhoršení kvality vody. Vitalitě rybek prospívá
týdenní výměna větší části vody.

Scolichthys iota je drobná, čilá rybička, která se výborně
hodí pro chov v menších akváriích. Nenarazíme na ni v ob-
chodech, ale stabilně se chová mezi specialisty. Stojí za to se ji
pokusit sehnat.

Literatura:
[1] de Greef, J.J. (1995): Xenodexia ctenolepis Hubbs, 1950, een
enigma onder de Poeciilidae. Poecilia Nieuws (1): 11-18.
[2] Jakobs, K. (1979): Klein, hübsch und selten: Scolichthys green-

wayi und iota. Aquarien Magazin (7): 353-353.
[3] de Jong, K. (1995): Bekend en onbekend, het genus Scolichthys.
Poecilia Nieuws (5): 92-97.
[4] de Jong, K. (1997): Wie is de kleinste. Poecilia Nieuws (4): 68-70.
[5] Rosen, D.E. (1967): New Poeciliid fishes from Guatemala, with
comments on the origins of some South and Central American forms.
American Museum Novitates (2303): 1-15.
[6] Rosen, D.E. (1979): Fishes from the uplands and intermontane
basins of Guatemala: revisionary studies and comparative geography.
Bulletin of the American Museum of Natural History (162): 269-375.
[7] Schneider, K. & de Jong, K. (2006): Scolichthys iota Rosen, 1967.
Poecilia Nieuws (4): 11-15.
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ScolichthysScolichthys  greenwayigreenwayi  
Rosen, 1967Rosen, 1967
Markéta Rejlková

Protože u nás je, resp. v posledních letech bylo možné se

setkat spíše s druhem Scolichthys greenwayi, rozhodla jsem

se článek Keese de Jonga doplnit krátkou vizitkou této živo-

rodky. Je to rovněž drobná rybka, ale asi o 1 cm větší než

S. iota (tj. vzrůstem se blíží např. gupce). Její zbarvení není

nápadné, ale má hezké modré oči a modré odlesky na těle,

které ladí se žlutavými ploutvemi. Imponující samci mají

podél těla tmavý proužek, jinak je jejich trvalou ozdobou

jen skvrna uprostřed boků (u samců i samic). Na atraktivitu

může mít ale každý svůj názor – Rosen totiž v popisu uvádí, že

S. greenwayi je jedním z nejpěkněji zbarvených poeciliidů!

Druh najdeme v nejhořejších tocích systému Río Salinas

v guatemalském státě Alta Verapaz – na místech nedaleko od

sebe, která ovšem vodní cestou dělí přes sto kilometrů! Popu-

lace jsou odlišné a spekulovalo se dokonce o dvou poddruzích.

V krátkém toku, který se noří do podzemí a posléze ústí do

Río Dolores, mu společnost dělají např. Xiphophorus helleri

(X. alvarezi?) a Cichlasoma intermedium. Bližší či aktuální

informace o biotopu jsem bohužel nevypátrala, tento kousek

Střední Ameriky zřejmě akvaristé moc nenavštěvují.

O chovu této živorodky platí totéž, co v případě S. iota.

Je to dost plachá ryba, která se nehodí do společnosti velkých

a/nebo příliš čilých druhů. Chovala jsem ji v monokultuře

v hustě zarostlém akváriu, kde prosperovala a nebylo nutné

jakkoliv zasahovat do odchovu – ten probíhal bezproblémově

zřejmě právě díky bohatým úkrytům pro mláďata. Ta se obje-

vují postupně a v menším počtu. Úkryty se hodí i pro samice,

samci je totiž soustavně nahánějí. I u tohoto druhu existují

podle údajů z přírodních populací dva typy samců, v mém

chovu ale byli vždy jen samci „velcí“.

Podle mých zkušeností je potřeba dávat si pozor na letní

přehřátí vody. Teploty nad 26 °C snáší špatně, naopak zimní

pokles k 20 °C nijak nevadí.

Není to ryba pro běžného akvaristu, její pozorování si moc

neužijete s výjimkou mláďat, která si beztarostně hledají něco

k snědku. Jejich rodiče také stále po něčem pátrají, ale pohy-

bují se mnohem obezřetněji. Když se přiblížíte k akváriu,

vypadá prázdně, ovšem pokud chvíli počkáte... moment,

nemá být akvarista především trpělivý? Pak je tedy tato rybka

výborným tréninkovým partnerem :-).

Scolichthys greenwayi, samec nahoře.
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 Poecilia (Pamphorichthys) akroa: nahoře holotyp, 16,9 mm SL, samec, Brazílie, Tocantins, Dianópolis, Rio Palmeiras;

 dole samice, 23,9 mm SL, stejná lokalita. (Zdroj: [1])

Nový druh a trocha taxonomického zmatku navrch:Nový druh a trocha taxonomického zmatku navrch:

Poecilia (Pamphorichthys) akroaPoecilia (Pamphorichthys) akroa
Markéta Rejlková

Ale fuj, mrtvolky na fotce a k tomu slíbené tápání v taxo-

nomických záležitostech … máme to zapotřebí? Jak vidíte,

text je kratičký, tak to třeba nebude tak hrozné. Platné jmé-

no oné rybky je Poecilia akroa Figueiredo & Moreira, 2018.

Pamphorichthys v závorce znamená podrod. A o tom to právě

je. Autoři popisu zveřejněného v srpnu loňského roku se dosti

věnují problematice rodu Poecilia a jeho podrodů: Acantho-

phacelus, Limia, Micropoecilia, Mollienesia, Pamphoricthys

a Pseudolimia. Názor systematiků není úplně jednotný, ale

většina z nich se přiklání k tomu, že jde ve skutečnosti o plat-

né samostatné rody. Pokud pozorně čtete Akvárium, zejmé-

na články o nových druzích, znáte termín monofýlie a víte,

že snahou systematiků je definovat rody jako monofyletické,

tj. mající společného předka. Poecilia zřejmě monofyletickou

skupinou není a existence více rodů by byla oprávněná.

Autoři se pochopitelně problému nemohli vyhnout, proto-

že museli nový druh pojmenovat a zařadit. Argumentují tím,

že Poecilia reticulata je tak notoricky známý druh, o kterém

existuje obrovské množství publikací, že přejmenovat ho na

Acanthophacelus by znamenalo neuvěřitelný zmatek. Takže

gupka zůstává v rodě Poecilia a tím je rozhodnuto, protože

nelze povýšit ani ty ostatní podrody – všichni, nebo nikdo.

A tím bylo řečeno skoro vše zajímavé z popisu nové živo-

rodky. Zástupci jihoamerického podrodu Pamphorichthys se

prakticky nechovají a v akváriích se je bohužel nedaří udr-

žet více generací, je to tedy živorodkářská výzva. Nenápadná

P. akroa pochází z čirých vod a je známa jen ze dvou lokalit.

[1] Figueiredo, C.A. & Moreira, C.R. (2018): Poecilia (Pamphorichthys) akroa,

a new poeciliid species (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) from the Rio Tocantins

basin, Brazil. Zootaxa 4461 (3): 438-444.
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Aby nám rostliny nehynulyAby nám rostliny nehynuly
Marin Langr

Aby rostliny rostly, potřebují živiny. To víme všichni
a víme to možná až příliš dobře. Jakmile se „rostlinná“
akvaristika stala byznysem, nedá se téhle informaci unik-
nout. Akvarista založí akvárium, zasadí rostliny, s rybkami
ještě počká a netrpělivě sleduje, co se bude dít. Někdy přijde
zákal, někdy rostliny hynou, často nechtějí růst. Dny se vlečou
a moc růžově to nevypadá. Záhy akvarista lituje, že nepoužil
některý ze značkových výživných substrátů. Dojde k názoru,
že jeho rostlinám scházejí živiny a měl by začít hnojit. I koupí
flaštičku s hnojivem. Je-li odvážnější, rovnou objedná PMDD.
I s mikroprvky, ovšem chelatovanými.

Popisovaný sled událostí je jedním z velkých vítězství
akvaristického marketingu. Dost obtížně se s tím polemizuje,
protože samozřejmě platí: ano, rostliny potřebují živiny.
Jenže když nám hynou přímo před očima? Listy žloutnou,
hnědnou, sklovatí, opadávají, stonky odehnívají, kořeny
černají. Objevují se řasy, potvory. Co rostlinám schází? Snad
více živin?

Nedostatek živin
Mám v akváriích vodu s velmi nízkým obsahem živin

(i všeho ostatního) dlouhodobě a zkoumám její výhody a ne-
výhody systematicky. Jako takový vás mohu ujistit, že nízký
obsah živin sám o sobě rostliny nezahubí. Pravda, mnohé
z nich tvoří menší listy, stonky nemají tak robustní, v sou-
těžích krásy by asi nevyhrávaly a rychlost jejich růstu by pro
hi-tech akvaristy byla nesnesitelnou zkouškou trpělivosti.
Nicméně nehynou, netrpí růstovými defekty, a dokonce ani
nijak nepospíchají s přirozeným odhazováním starších (spod-
ních) listů1. Ověřil jsem si, že hlad po živinách není tím,
co nám rostliny ničí2.

Neměli bychom tím být příliš překvapeni. Uvažme, že
přírodní vody s obsahem 35 až 100 mikrogramů fosforu na
litr jsou už pokládány za eutrofní (klasifikace OECD), s obsa-
hem ještě vyšším pak hypertrofní. Silnější slovo už na stup-
nici není. A to se jedná, prosím pěkně, o tzv. celkový fosfor,
který je běžně několikanásobkem množství obsaženého v ná-
mi měřených (ortho-)fosforečnanech. Přeloženo do srozumi-
telnějších termínů, všechno zhruba nad 0,1 mg/l PO4 a 1 mg/l
NO3 je v přírodě již hypertrofní, tedy živinami nebezpečně
přesycená voda. V takových vodách vítězí řasy a sinice,
zatímco vyšší rostliny s většinou vodních živočichů patří
k poraženým.

Přiznám se, že mi není jasné, jak to, že v akváriích běžně
a s nepopiratelným prospěchem aplikujeme živiny v množství
ještě o řád vyšším. První rozdíl, který nás napadne, je světlo.
Umělé osvětlení se ani zdaleka nevyrovná dennímu světlu.
Jenže je experimentálně zjištěno, že řasám a sinicím stačí

k fotosyntéze méně světla než vyšším rostlinám. Jejich pře-
vaha by tedy měla být ještě výraznější – jenže není. Tady je
logika v koncích. Hraje snad roli celkový objem vodní masy,
její proudění, vlastnosti sedimentu, navazující masa podmá-
čené půdy? Těžko říct. Anebo je akvarijní potravní řetězec
něčím nekompletní tak výhodně, že nahrává vyšším rost-
linám? V tom by snad kousek pravdy mohl být. Však se
k tomu ještě dostaneme.

V tuto chvíli bychom si ale z naší krátké exkurze do
přírody měli odnést především poznatek, že nízký až velmi
nízký (podle našich měřítek) obsah živin rostliny přirozeně
znají a neohrožuje je na životě. Nehnojené brambory také
vyrostou, i když vydají menší hlízy. Tím spíše to platí o divoce
rostoucích rostlinách. Slabým místem srovnávání přírody
a akvária je nepopiratelný fakt, že přírodní ekosystémy jsou
otevřené, takže absolutní nepřítomnost některé z živin je
vzácná. V akváriu je situace jiná. Proto také naprosto netvr-
dím, že hnojení v akváriu je zbytečné. Nezřídka je hnojení
vybranými živinami nutné. Případy relativního nedostatku
nebo nerovnováhy se ale projevují růstovými poruchami,
obvykle jen u některých druhů, a nikdy hromadným a rych-
lým úhynem.

Aby rostliny rostly, potřebují živiny. Aby nám ale rostliny
nehynuly, potřebují něco docela jiného.

Organická hmota a její rozklad
Než se dostanu k jádru věci, budu vás ještě chvíli napínat

a zapovídám se o něčem jiném. Souvislost se nám vyjeví
později.

Dusíku a jeho koloběhu v akváriu věnujeme velkou pozor-
nost. Máme pro to dobré důvody, ale vyvolává to dojem,
že všechno zlé se v akváriu odvíjí od dusíku. Tak to ale není.

Pokud dusíkem nehnojíme, dostává se nám do akvária
zvnějšku jako součást krmiva. Jinak jej dodáme jedině s no-
vými živočichy a rostlinami a pohříchu také s vodou, pro-
tože naše zdrojové vody často obsahují významné množství
dusičnanů. Po dusíku je mezi všemi živými organismy značná
poptávka, zpravidla ze všech živin největší; je nezbytnou
součástí  všech  bílkovin  (proteinů).  I  tak  ale  dusík  tvoří

1   Ano, dokonce ani to ne. Ovšem pokud je nedostatek pouze některých

živin, tedy nerovnováha, efekt bývá velmi odlišný. Rostliny „přepnou“ na

rychlejší růst a nedostatkové živiny remobilizují ze starších listů. Ty pak

odumírají.
2   Pěstování rostlin v takových radikálně dietních podmínkách (vodivost

pod 40 µS/cm) určitě nepropaguji. Já to dělám z badatelských důvodů

a některé choulostivé druhy rostlin to oceňují. Ale má to svá úskalí a nevýhody

a ta pravá cesta ke krásně zarostlému akváriu vede zřejmě jinudy.
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obvykle pouhá tři, někdy až čtyři procenta organické hmoty

(sušiny, tedy po odečtení vody). Jak ovlivňuje život v akváriu

těch zbývajících 97 procent? To je otázka, které si ke své

škodě málo všímáme.

Přiložený graf znázorňuje přibližné stoichiometrické

(podle zastoupení prvků) složení organické hmoty. Zdůraz-

ňuji, že jde o hmotnostní podíly; v látkovém množství by

zejména podíl vodíku byl docela jiný, protože atom vodíku

je řádově lehčí než atomy ostatních prvků. Ponechal jsem

stranou všechny živiny s výjimkou dusíku, fosforu a síry; pro

naše účely jsou zanedbatelné.

Prošel jsem a porovnal mnoho pramenů, abych se dostal

k nějakým rozumným přibližným hodnotám. V organické

hmotě živočišného původu je zpravidla trochu vyšší podíl

uhlíku, vodíku a dusíku, v rostlinných zbytcích je poněkud

více kyslíku, v tělech odumřelých mikrobů bývá zvýšený podíl

ostatních prvků.

Došel jsem k jakýmsi výsledkům, a tak 1000 mg odumřelé

organické hmoty (hodnoty „před“) obsahuje: 500 mg uhlíku

(C), 380 mg kyslíku (O), 75 mg vodíku (H), 33 mg dusíku (N),

8 mg fosforu (P) a 4 mg síry (S). Všechny vázané v organic-

kých sloučeninách, nezřídka velmi složitých.

Co znamená zkratka BSK? To je tzv. biologická spotřeba

kyslíku a v našem modelu představuje 1507 miligramů. Je to

množství kyslíku, které je spotřebováno při dekompozici

a mineralizaci (sumárně: oxidaci3) organické hmoty.

Ujišťuji vás, že toto číslo je uvážlivě zvolené jako průměr

různých odborně změřených a nesčetněkrát4 ověřených

hodnot. V praxi podle okolností kolísá zhruba od 1000 do

2000 mg, většina dokumentovaných hodnot se však blíží

hodnotě 1500 mg.

Proč toto číslo tak pečlivě obhajuji? Protože představuje

pro nás náramně důležité a dosti ohromující zjištění: Na roz-

klad každého gramu (sušiny) organické hmoty při-

padá spotřeba zhruba jednoho a půl gramu kyslíku.

Nabídneme-li tedy rybičkám 0,1 gramu umělého (tzn. bezvo-

dého) krmení (to jsou dvě až tři maličké špetky) a uvážíme-li,

že při teplotě 25 °C je rozpustnost kyslíku ve vodě 8,26 mg/l,

pak tato krmná dávka sebere všechen rozpuštěný kyslík

v osmnácti litrech vody. Zamysleme se nad tím na chvilku:

jen co mezi dva prsty vezmeme – a dva kýble vody! Teď už

lépe rozumíme radám při potížích vysadit krmení. A vidíme

zřetelně, že v akváriu se odehrávají i mnohem větší věci než

koloběh dusíku.

Samozřejmě k uvedenému úbytku kyslíku nedojde naráz.

Nějakou dobu to trvá (zhruba několik dní). Jenže během

té doby dodáme další krmení (nebo jiný organický materiál)

a ono se to sčítá. Přitom se kyslík ze vzduchu a díky fotosyn-

téze rostlin průběžně doplňuje. Ustaví se rovnováha na určité

úrovni rozpuštěného kyslíku; zpravidla je ho méně než při

plném nasycení, ale pokud např. rostliny bublinkují, může

dojít až k přesycení.

Často se poukazuje, že rybky všechno sežraly a nenechaly

na  dně  ani  vločku,  takže  vše  je  jistě  v  pořádku.  To  je  sice

dobré, ale z hlediska spotřeby kyslíku je lhostejné, zda ten
kyslík vydýchají ryby, jiní živočichové nebo mikrobi. Každý
atom uhlíku může být a určitě bude oxidován na oxid uhličitý
právě jednou. Rozdíl je jen v rychlosti a místě toho procesu.
Co to znamená? Znamená to, že nespotřebované krmivo
skončí stejně jako krmivo rybkami pozřené. Konečný výsle-
dek je stejný, ovšem průběh je odlišný (viz níže bordel-voda).

Co z onoho jednoho gramu (1000 miligramů) organické

hmoty – při spotřebě 1507 mg kyslíku navíc – nakonec

vznikne? I tato čísla jsou velmi zajímavá (v grafu hodnoty

„po“): 597 mg vody (H2O), 40 mg amoniaku (NH3 – tady

máme ten dusík), 25 mg fosforečnanů (H3PO4), 12 mg síranů

(H2SO4) a 1832 mg oxidu uhličitého (CO2). Použijeme-li opět

předchozí příklad (0,1 g umělého krmení) a doplníme-li,

že takto nakrmené rybičky plavou ve 100 litrech vody,

zvýší se obsah rozpuštěného CO2 o 1,83 mg/l (a amonia/-ku

o 0,04 mg/l). 

Takový přídavek CO2 rostliny určitě ocení (v čisté vodě

je za pokojové teploty normálně obsaženo asi 0,5 mg/l CO2).

Je to však tak jednoznačně dobrá zpráva? Bohužel – není.

3   Oxidací je i hoření. Veškerá organická hmota je plná redukovaného uhlí-

ku a lze ji tedy oxidovat; spotřebuje se přitom spousta kyslíku a uvolní spousta

CO2 a energie. A to chemické, pokud ji „spalují“ – tedy použijí k respiraci – živé

organismy, anebo tepelné, pokud spalujeme dřevo, naftu apod.
4   V čistírnách odpadních vod představuje provzdušňování kalů jednu

z největších nákladových položek. To je jen jeden z důvodů, proč se tato veli-

čina často a důtklivě měří i teoreticky modeluje.
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Co je bordel-voda5?
Nedávno jsem byl při tom, když jeden akvarista rozvíjel

následující úvahu: Organická hmota se činností bakterií

rozloží na vodu, oxid uhličitý a minerální živiny pro rostliny.

Využijme toho! Vložme rostlinné přebytky do filtru, ten osídlí

bakterie a z filtru poteče voda pěkně prohnojená a prosycená

CO2.

Kdyby to tak fungovalo, svět by vypadal docela jinak! Na

všechno by stačil jediný kmen univerzálních heterotrofních

bakterií (říká se též organotrofních – tj. takových, které při-

jímají uhlík z organické hmoty). A tak například hromadu

zahradního odpadu bychom polili polévkou s těmito bakte-

riemi, ono by to chvíli šumělo (CO2), zasmrdělo (amoniak

a prchavé sloučeniny sulfidické síry) a zůstala by nám

všehovšudy hrst mokrého (H2O) popela dobrého na hnojení

(oxidy a soli ostatních prvků – živin).

Tak jednoduše to ale nikdy neprobíhá. Všechny orga-

nismy nakládají s přijímanými látkami selektivně: (a) část

rovnou odmítnou, (b) část přijmou, nějak chemicky přemě-

ní a ponechají si k nejrůznějším účelům, (c) část přijatých

látek spotřebují a vyloučí respirací (dýcháním) za účelem

získání energie, (d) nevyužitelnou část vyloučí, často v nějak

chemicky přeměněné podobě. V principu je to stejné u živo-

čichů i mikrobů (hub, archeí a bakterií), dokonce i u rostlin.

I u mikrobů platí, že co jednomu chutná, to druhý nežere,

a co třetí vyloučí, to je pro čtvrtého jed, pro pátého po-

choutka. Nestačí tedy jeden kmen bakterií a rozklad orga-

nické hmoty neprobíhá přímočaře a v jediném stupni.

Mikrobi tvoří velmi pestrou komunitu a jejich preference

a vzájemné vztahy pokrývají všechny kombinace, jaké jsou

jen možné. A významná je ještě jedna skutečnost – délka

života mikrobů se počítá spíše na hodiny než na dny. Takže

vše, co si ponechají, zanedlouho vracejí do oběhu. Počet

vznikajících sloučenin a chemických procesů je obrovský.

Jen jeden důležitý proces je mezi heterotrofními organis-

my nevratný – co jednou respirací přemění na oxid uhličitý,

s tím už dále nic nenadělají. Proto je navzdory všem odboč-

kám proces rozkladu čili dekompozice čili mineralizace

organické hmoty konečný (a biologickou spotřebu kyslíku lze

přesně vypočítat).

U organických látek platí pravidlo – mnoha výjimkami

potvrzované – že složitější (vysokomolekulární) látky jsou

zpravidla ve vodě nerozpustné, kdežto látky jednodušší jsou

rozpustné. Příkladem je škrob, složitější sacharid – neroz-

pustný; a cukr, jednodušší sacharid – rozpustný. Rozdíl

je velmi důležitý. Nerozpustné látky ve vodě sedimentují

anebo je zachytí filtr. V každém případě slouží za potravu

usedle žijícím mikrobům (přičemž houby hrají významnější

roli, než se obvykle myslí, a archea se nevyskytují pouze

v extrémních podmínkách, jak se donedávna vědci domníva-

li). Činností těchto mikrobů se část přeměněných organických

látek dostane do vody v rozpustné formě.

Organismy zaměřené na spotřebu jednodušších, roz-

pustných organických (a často současně minerálních) látek,

naopak často žijí volně ve vodním sloupci. Když je jich hodně,

vidíme to jako bílý nebo zelený zákal. Za příznivých podmí-

nek se dokáží namnožit velmi rychle, za 12 až 24 hodin je

voda bílá. Normálně je jich mnohem méně a jejich

přítomnost si uvědomíme až v okamžiku, kdy je nějakým

zásahem radikálně omezíme a voda nečekaně zprůzrační.

Osvědčená je filtrace přes aktivní uhlí, někteří akvaristé hlásí

výborné výsledky s výrobkem Seachem Purigen.

Dovolím si malou úvahu. Protože ve filtru voda proudí,

mají tam usazené bakterie dostatek kyslíku a dekompozice

probíhá převážně aerobně. Taková dekompozice je rychlejší

(protože je energeticky výhodnější). Na druhou stranu ovšem,

i když ti mikrobi žijí chráněni svými biofilmy, poměrně rychlé

proudění vody zřejmě přispívá k tomu, že spousta rozpuš-

těných a suspendovaných (velmi drobných částic) organic-

kých látek z filtru vyplave do akvária. Ne, nedělejme si iluze,

molitan je nezachytí.

Naopak ve dně (v sedimentu) voda neproudí a dostatek

kyslíku není samozřejmostí. Značná, možná až převažující

část dekompozice tam proto probíhá anaerobně. To je spo-

jeno se zvýšeným rizikem výskytu toxických látek. Ovšem

vzhledem k chybějícímu proudění se tam rozpuštěné látky

pohybují pouze difúzí, a tedy mnohem pomaleji. Dříve, než

z anaerobních vrstev sedimentu uniknou nahoru do volné

vody, pravděpodobně je v oxické zóně „polapí“ nějaký jiný

mikrob a dále je přemění směrem k oxidaci-mineralizaci.

Co z toho je pro nás lepší? To je zajímavá otázka. Jasnou

odpověď neznám (a snad ani není možná), ale mohu pouká-

zat na související fakt, že totiž mnohé rozpustné mezipro-

dukty dekompozice (nejen anaerobní) jsou pro rostliny a ryby

vyloženě nepříjemné, až toxické. Tak například z jednodu-

chých organických kyselin patří kyseliny citrónová, jablečná

či vinná mezi zásadně neškodné, šťavelová vesměs nevadí

rostlinám, ale může být nebezpečná pro ryby, a naopak třeba

kyseliny mravenčí, octovou, butyrovou, mléčnou a další

nutno pokládat za toxické. Často vznikají látky jako ethanol

a acetaldehyd, vyskytnou se i proslulé kyanidy. Výčet bych

mohl doplnit o mnoho a mnoho dalších látek, jejichž název by

nám celkem nic dalšího neřekl. Zmíním se už jen o jedné

skupině. Všichni víme jak páchne jedovatý sulfan (H2S), ale

velmi podobně páchnou i mnohé organické sloučeniny

obsahující sulfidickou síru (síru s oxidačním číslem -2).

Mnoho  takových  organických  sloučenin  je  součástí  všech

5   Slovní spojení „bordel voda“ objevil víceméně náhodou polabský sedlák

Roman Tichý alias romant. Já jsem jeho operační paradigma komplementoval

fundamentální analýzou a systemickou provázanost obou bazálních komponent

zvýraznil implementací spojovníkového operátoru. Zde použitý odborný termín

je tedy výsledkem dlouhodobé týmové práce.
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organismů, ale když se přeměňují a uvolňují během mikro-
biálního rozkladu organické hmoty, páchnou a jsou jedovaté
právě jako sulfan6. Nepříjemným rysem jejich jedovatosti
je to, že mj. poškozují enzymy, které aerobním organismům
slouží k překonání stresu z hypoxie (nedostatku kyslíku)7.

V kořenech se rostliny dokáží vlivu těchto škodlivých látek
aktivně bránit (za cenu zvýšené spotřeby produktů fotosyn-
tézy a kyslíku). Zelené části rostlin tyto obranné mechanismy
zpravidla postrádají, ale naštěstí v prostředí s dostatkem
kyslíku jsou mnohé nevítané látky poměrně rychle oxidovány
za vzniku látek neškodných. V obou případech je podmínkou,

aby ve vodním sloupci byl dostatek rozpuštěného kyslíku.
Je-li však těch do volné vody vyplavených organických

látek hodně, co se stane? Tak jednak jsme si řekli, že některé
z nich jsou toxické. Dále víme, že všechny (i ty pro ostatní
jedovaté) je spásají všelijací mikrobi žijící ve volné vodě
a že ti se umějí namnožit velmi rychle. Všichni ti mikrobi
respirují, a tedy snižují množství rozpuštěného kyslíku –
ne ve filtru, ne v substrátu, nýbrž přímo ve vodním sloupci!
Tím se oxidační procesy v celém akváriu zpomalují a poško-
zují. Mezi postižené patří i nitrifikace, což se někdy projeví
nárůstem koncentrací amonia/-ku a dusitanů. 

Další významnou věc jsme si zatím neřekli: Řasy a sinice
jsou obvykle pokládány za autotrofní organismy, tzn. že při-
jímají uhlík ve formě CO2. Čím více se ale o nich ví, tím více
je zřejmé, že dokáží využít i mnohé, přinejmenším ty jedno-
dušší, rozpuštěné (dokonce i suspendované) látky organické.
Dochází to už tak daleko, že jedna celosvětově respektovaná
expertka na řasy a sinice o nich rovnou píše jako o orga-
nismech mixotrofních, tedy schopných hetero- i autotrofní
výživy v přibližně rovnocenném rozsahu8. To je důvod, proč
dekompozice organické hmoty prospívá řasám a sinicím více,
než vyšším rostlinám; přijdou jako spotřebitelé na řadu dříve,
protože nemusejí čekat, až mikrobi mineralizaci dokončí
úplně. Jedině a pouze pokud celý proces dekompozice pře-
skočíme a dodáme do vody přímo finální produkt – CO2, po-
skytneme výhodu vyšším rostlinám. Zde máme první příklad
výhod výše zmíněného nekompletního potravního řetězce9.

Mikroorganismy včetně řas zčásti plavou nazdařbůh ve
volné vodě, ale často vytvářejí biofilmy a přisedlé kolonie – na
hladině, na stěnách akvária, na povrchu substrátu, a nejhůře
– na povrchu rostlin (epifyty), ba i na pokožce ryb. Tam se
jim obzvláště líbí z důvodů, o kterých ještě bude řeč. Tím
rostlinám přinejmenším ubírají světlo a zhoršují jejich
látkovou výměnu s okolní vodou. Ryby obtěžují. Stačí pak
sebemenší příležitost – nazvěme to „oděrkou“ – aby rostli-
nám i rybám ublížily jako fakultativní (příležitostní) parazité.
Prostě si pochutnají i na tom, na čem by neměly.

Bordel-voda je voda s nadměrným obsahem roz-
puštěných a suspendovaných jednoduchých organic-
kých látek. Masově se v ní množí heterotrofní a mixotrofní
mikroorganismy (na což někdy navazují jejich predátoři
z okruhu protistů, nepříliš správně „nálevníků“) a dochází ke
kyslíkovému deficitu. Od toho se odvíjí řada poruch a kritic-
kých situací v životě ryb, rostlin i celého ekosystému akvária.

Nelze se spolehnout, že za takové situace naměříme

zvýšené koncentrace amonia/-ku a/nebo dusitanů. Souvislost

není přímočará a mohou ji ovlivnit různé okolnosti, takže

docela dobře můžeme mít akvárium ve vážných potížích

a přitom „všechny naměřené hodnoty v normě“.

Odbočka: nitrifikace
Nitrifikace není tématem tohoto textu. Zastavuji se u ní

jen proto, abych ji uvedl do kontextu.

Dekompozice organických sloučenin s obsahem dusíku

zásadně končí uvolněním anorganického amoniaku (NH3).

Následující přeměny dusíku už probíhají bez přímé sou-

vislosti s dekompozicí. Nitrifikaci provádějí striktně aerobní

autotrofní mikrobi (získávají tedy uhlík z CO2, nikoli z orga-

nických látek!), a to ve dvou fázích, sumárně podle rovnice

NH3 + 2O2 → NO3
- + H2O + H+. Jak vidíme, reakcí dochází

ke snižování pH a spotřebě kyslíku. V našem modelovém

příkladu nám z dekompozice 1 gramu organické hmoty

vzniklo 40 mg NH3 a jeho nitrifikací se vytvoří 146 mg NO3
-

(dusičnanů) při spotřebě 151 mg kyslíku.

I když je pro nás nitrifikace bezesporu významná, její

podíl na mikrobiálním životě v akváriu je malý. Je to dáno

poměrně malým množstvím dusíku – jen 1 až 4 % z celkové

organické masy. Dekompozicí označujeme souhrn mnoha

biochemických dějů, na nichž se podílí mnoho různých mik-

robů. Svým objemem nitrifikaci řádově převyšuje. Naproti

tomu nitrifikace je specifická činnost, kterou provádí jen

několik specializovaných druhů.

V řádně vedeném a dobře zarostlém akváriu rostliny

amonium hbitě spotřebují, takže nitrifikace se vůbec nemusí

rozvinout.

Jak a proč rostliny dýchají?
Fotosyntéze rostlin10 vděčíme za to, že vzduch obsahuje

kyslík. Rostliny vyprodukují více kyslíku, než kolik ho samy

spotřebují. Znamená to, že nepotřebují kyslík ve svém okolí,

tzn. ve vzduchu nebo – v našem případě – ve vodě?

Odpovězme si na tuto otázku.

6   Když „tchýně překrmí během dovolené“, nespotřebované krmivo se roz-

kládá sice na dně, nikoli však ve dně. Organosulfidy se tak dostanou rovnou do

volné vody. Způsobují zápach a mohou být škodlivější než eventuální současný

nadbytek amonia/-ku.
7   Z jiného soudku je další nepříjemná vlastnost sulfidů (nejen organic-

kých), totiž že výrazně zkreslují výsledky mnohých kolorimetrických testů na

dusík (zejména dusičnany a dusitany).
8   Ostatně bylo prokázáno, že jednobuněčné řasy a sinice dokáží růst

i v naprosté tmě.
9   Než jsem si toto ujasnil, pokoušel jsem se rostlinám dodat uhlík ve

formě neškodných organických látek, konkrétně cukru (sacharózy) a kyseliny

citrónové. Výsledky byly negativní. Nejviditelnějším následkem byl rozvoj řas,

při vyšších dávkách i zakalení vody.
10   Vůbec nejvíce kyslíku, více než tajgy a tropické pralesy, dodávají zřejmě

mořské sinice. Což jsou sice také fotosyntetizující organismy, ale ne rostliny.

S tím si tady ale nemusíme lámat hlavu.
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Zjednodušená rovnice fotosyntézy vypadá takto: CO2 +

H2O + světlo → [CH2O]11 + O2. Vyjádřeno slovy, rostliny

přijímají oxid uhličitý a vodu a díky zachycené světelné

energii přeměněné na chemickou získají sacharid (základní

organickou sloučeninu sestávající pouze z uhlíku, vodíku

a kyslíku) a uvolní kyslík.

Fotosyntézou tedy rostlina získá glukózu (C6H12O6), ale co

dál? Glukóza je výchozím bodem syntézy dalších organických

sloučenin, ovšem k takové syntéze je zapotřebí energie. Tady

rostlina již nevyužívá energii světelnou12, nýbrž chemickou,

a získá ji stejně jako ostatní organismy respirací. V podstatě

to znamená, že se části získaného uhlíku vzdá a jeho oxidací

získá energii: [CH2O] + O2 → CO2 + H2O + energie. Ano,

je to reakce přesně opačná k fotosyntéze a kyslík je při ní

spotřebováván. Ovšem ne všechen uhlík získaný fotosynté-

zou je takto vyměněn za energii, takže s tím zbylým může

rostlina „pracovat“ dál – a nám zbude dost kyslíku k dýchání.

Uveďme si trochu konkrétněji, jak odborníci roztřídili

procesy, k nimž rostliny potřebují energii získanou

respirací. Bude to pro nás užitečné:

(a) Syntéza strukturální biomasy. K tomuto pozname-

nám, že i pokud rostlina právě neroste, vždy má mnoho práce

s obnovou struktur s omezenou životností (kořeny) a údržbou

poškozených míst.

(b) Distribuce produktů fotosyntézy od zdroje do místa

spotřeby. V tomto difúze vykoná část práce „zdarma“, avšak

nikdy to nemůže stačit k tomu, aby se všechny látky dosta-

ly právě tehdy, tam a v takovém množství, kde je rostlina

potřebuje použít. Často je nutno látky dopravovat proti

koncentračnímu spádu (tedy proti směru volné difúze).

(c) Příjem živin z okolního prostředí. Rostliny spotře-

bují významné množství energie na aktivní získávání živin

v kořenech. Rostlina může dočasně zastavit nebo omezit

aktivní příjem živin a čerpat ze zásob pořízených dříve v do-

bách hojnosti (tzv. luxusní příjem). Naopak do nadzemních

částí rostliny pronikají živiny z vody prostou difúzí. Tento

příjem je pasivní, není selektivní, regulovaný, a rostlina

následně musí vynaložit energii na vyloučení těch látek, které

nepotřebuje nebo ji poškozují.

(d) Asimilace dusíku, síry, fosforu a dalších živin do

organických sloučenin. Živiny získané z vnějšího prostředí

jsou pro rostliny pouhými surovinami. Teprve když je rozvede

na potřebná místa a zakomponuje do organických sloučenin,

mohou plnit užitečné funkce.

(e) Koloběh proteinů (bílkovin). Není nadsazené tvrzení,

že bez proteinů se v živém organismu nehne nic. Je jich

mnoho druhů a každý slouží konkrétním metabolickým

funkcím. Rostlina však neudržuje trvale kompletní sadu

všech proteinů, to by bylo nehospodárné. Různé množství

různých proteinů rostlina potřebuje v závislosti na svém

vývoji a na změnách vnějších podmínek. Proteiny si můžeme

představit jako stavebnice, které rostlina rozebírá a zase

skládá podle svých aktuálních potřeb. Rostlina denně obmě-

ňuje a opravuje cca 5 až 20 % svých proteinů.

(f) Udržování žádoucích iontových koncentrací v buň-

kách. Buňka může řádně fungovat pouze tehdy, pokud její

funkční orgány „plavou“ v roztoku žádoucích vlastností

(pH, iontová síla, osmotický tlak, aj.). Údržba takového roz-

toku znamená neustálou spotřebu energie k zajištění příjmu

a výdeje látek přes cytoplazmatickou membránu. V opačném

případě buněčné orgány zastavují činnost, jsou poškozovány

a nakonec buňka umírá.

Kde se energie spotřebovává? V buňkách13. Téměř všech-

ny reakce probíhají v buňkách nebo na jejich hranicích –

cytoplazmatických membránách. Do každé buňky tedy

rostlina musí dopravit buď energetický nosič (typicky mole-

kulu ATP), anebo respirovat přímo v buňce. Mezibuněčný

transport ATP je sice možný, ale není typický, můžeme jej

zanedbat. Zbývá tedy respirace přímo v buňkách, a proto

se hovoří o buněčné respiraci.

Všechny vyšší rostliny mají orgány (hlavně floém) za

účelem transportu produktů fotosyntézy z místa jejich tvorby

do všech částí rostlinného těla. Uhlík „ke spálení“ je tedy

běžně transportován. Pokud jde o kyslík, rostliny si zásadně

neponechávají kyslík vzniklý z fotosyntézy; je to zbytečné,

kyslík je všude okolo. U mokřadních rostlin je to ale jinak,

protože ty mají přinejmenším kořeny v hypoxickém prostředí.

Proto vytvářejí zvláštní pletivo zvané aerenchym, kterým

rozvádějí kyslík (a další plyny) z míst, kde mají ke kyslíku

přístup, do míst, kde je kyslíku málo. Během fotoperiody

takto rozvádějí i kyslík vznikající v procesu fotosyntézy.

Hlavním příjemcem jsou kořeny, které potřebují vydatně

respirovat, ale ke kyslíku nemají přístup. K tomu přistupuje

nutnost okysličovat bezprostřední okolí kořenů, tedy doda-

tečná spotřeba kyslíku vedle respirace14. 

Jak je to v noci? Zjistilo se, že kyslík akumulovaný bě-

hem dne v aerenchymu na přečkání noci zdaleka nestačí a po

skončení fotoperiody je brzy vyčerpaný. Ponořená rostlina

je tedy během noci odkázaná výlučně na příjem kyslíku

z vodního sloupce. Problematika je stejná jako v případě dob-

ře známého příjmu CO2 – difúze v kapalinách je pomalá a lze

ji urychlit prouděním – málo – nebo zvýšením koncentrace –

podstatně. A tak tedy můžeme konečně konstatovat, že pro

zdraví ponořených rostlin má zásadní, rozhodující

význam koncentrace kyslíku ve vodním sloupci.

11   Nejde o formaldehyd se vzorcem CH2O, nýbrž o často používanou

„zkratku“ pro jednoduché sacharidy; proto hranaté závorky. Kdybychom celou

rovnici vynásobili šesti, vznikla by glukóza (C6H12O6).
12   Dovolil jsem si maličké zjednodušení; ve skutečnosti se to zčásti děje.
13   Ani v případě člověka nebo ryb to nejsou plíce, resp. žábry. Tyto orgány

jsou pouze orgánem pro řízenou výměnu plynů. Přijatý kyslík je dále krevním

oběhem rozváděn ke všem buňkám, a teprve tam dochází k respiraci. Oxid

uhličitý vzniklý v buňkách je pak zpět odváděn krví do plic (žaber) a odtud

vydechován do vnějšího prostředí.
14   Jde především o ochranu kořenů před toxickými produkty anaerobní

dekompozice v sedimentu. V podrobnostech odkazuji na článek uveřejněný

v Akváriu č. 42.
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Kritické situace... 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku je pro ponořené rost-

liny důležitá, ale to jistě neznamená, že musíme obsah kyslíku
ve vodě trvale zvyšovat aktivními opatřeními. I tak si ale mys-
lím, že riziko kyslíkového deficitu se všeobecně podceňuje.
Přispívá k tomu soudobý trend starat se především o dostatek
oxidu uhličitého. Je pravda, že vzduchováním obsah CO2

ve vodě skoro vždy snížíme, a to i v low-tech akváriích15. A je
také pravda, že zvýšený přísun CO2 stimuluje fotosyntézu,
takže rostliny produkují více kyslíku (až po „bublinkování“).
Úvaha „hlavně si nevyhánět céóčko z vody vzduchováním“
je tedy zásadně správná, je však uplatňována příliš paušálně.
Skrytý kyslíkový deficit je totiž v akváriích zřejmě dost častý
a páchá škody na rybách i rostlinách.

Pokud ryby viditelně lapají po dechu, je situace již velmi
vážná. Rybářská literatura uvádí, že pro lososovité ryby je
optimem 8–10 mg O2/l16, norma pro chov stanoví minimum
7 mg/l, příznaky dušení jsou však patrné až při poklesu pod
3 mg/l. Méně náročné jsou ryby kaprovité, vyžadující kon-
centraci asi 6–8 mg/l, u nichž se příznaky dušení projevují
teprve při poklesu pod 1,5 mg/l. Norma pro jejich chov sta-
noví minimum 5 mg/l. Přitom potřeba kyslíku u ryb výrazně
narůstá s teplotou, zatímco rozpustnost kyslíku klesá – při
10 °C: 11,29; 15 °C: 10,08; 20 °C: 9,09; 25 °C: 8,26; 30 °C:
7,56; 35 °C: 6,95 mg/l. Ta čísla možná nevypadají tak zle,
mějme však na paměti, že jednotky mg/l vždy spotřebuje
mikrobiální respirace a v noci i respirace rostlin, řas a sinic.

To, nač chci upozornit, je skutečnost, že mezi optimem
a viditelným dušením je široké pásmo, ve kterém žádné
zjevné projevy kyslíkového deficitu nemusíme pozorovat,
nicméně působí jako chronický stresový faktor. V takových
podmínkách se zvyšuje škodlivost působení toxických látek,
ryby mají nižší přírůstky a vzrůstá jejich náchylnost k one-
mocněním. A současně pro všechny organismy platí, že jaký-
koli stres potřebu respirace zvyšuje. Platí to i pro rostliny. 

Rostliny za normálních okolností více kyslíku vyprodu-
kují, než spotřebují – a více uhlíku přijmou, než vydají. Vědci
zkoumají tzv. R/P ratio, tedy poměr respirace (R) k fotosyn-
téze (P). R/P musí být dlouhodobě menší než 1; při hodnotě
vyšší než 1 by rostlina spotřebovávala více uhlíku respirací,
než kolik ho přijme fotosyntézou. Teoretické modelování i ex-
perimentální měření R/P se potýkají s mnoha obtížemi,
mnohá empirická data však k dispozici jsou. Za normálních
okolností se R/P pohybuje v rozmezí 0,35–0,8017, nejčastěji

okolo 0,45–0,6018. Při jakékoli změně vnějších podmínek se
ale R/P dočasně zvyšuje, často i přes hodnotu 1. Tehdy rost-
lina reaguje na změnu, musí tedy intenzivněji respirovat, čer-
pat uhlík ze svých zásob a více kyslíku spotřebuje, než vydá!

Hodně napoví např. výsledky měření R/P v případě pravi-
delně stříhaného trávníku. Během několika dní po stříhání
vědci naměřili R/P o hodnotách 2 až 3. Stříhání znamená pro
rostliny šok, snížení fotosyntézy a výrazné zvýšení respirace.

Srovnejme si to s přesazením emerzně vypěstovaných
rostlin do akvária. Sotva si lze představit razantnější změnu
vnějších podmínek! Pro rostlinu je to kalamita jako hrom,
nefunguje  skoro  nic  a  všechno je  nutno  rychle  přizpůsobit

novým poměrům. Vraťme se k výše uvedenému výčtu respi-
račních potřeb rostlin a uvažujme:

(a) Syntéza strukturální biomasy. Nevhodnost emerzních
listů pro život pod vodou – a to zejména pro příjem oxidu
uhličitého a kyslíku! – zachází tak daleko, že mnohé druhy
volí jejich úplnou obměnu („přelistování“). I pokud se sub-
merzní listy od emerzních na pohled příliš neliší, morfo-
logické a funkční úpravy jsou dalekosáhlé. A pokud jde
o kořeny, pravidlem je nutnost jejich úplné obměny.

(b) Distribuce produktů fotosyntézy od zdroje do místa

spotřeby. I když většina vnitřních orgánů rostliny zůstává
funkční, fotosyntéza zpočátku nemůže být valná. Roli hraje
nevyhnutelný úbytek světla (ve srovnání se skleníkem a růs-
tem nad vodní hladinou) a zejména morfologická nevhodnost
listů pro příjem CO2 pod vodou.

(c) Příjem živin z okolního prostředí. Kořeny nefungují.
I pokud se oku jeví jako zdravé (bílé), nejjemnější (a nejdů-
ležitější) části vůbec nelze při přesazování zachovat. Kořeny
je nutno obnovit. Příjem živin listy probíhá ve zcela změně-
ných podmínkách. Je mnohem významnější než při růstu nad
hladinou a vzniká akutní potřeba mnoha úprav, aby nebyla
difúze různých látek z vody do listů větší zátěží  než přínosem.
A je tu ještě jeden velmi vážný problém – prýty i kořeny
rostlin jsou manipulací poškozené a na takových místech
látky neřízeně unikají z rostliny ven! To je nutno rychle
opravit. Navíc takové prameny hojnosti samozřejmě přitahují
mikroby a epifytické řasy, což je další problém k řešení.

(d) Asimilace dusíku, síry, fosforu a dalších živin do

organických sloučenin. Při slabém příjmu živin rostlina
může čerpat ze zásob (z pěstíren jich většinou má dost).
Živiny však nejsou skladovány v „hotové“ podobě a jejich
asimilace vyžaduje energii, tedy opět respiraci.

(e) Koloběh proteinů (bílkovin). Zaplavení je typickým
případem, kdy velká změna vnějších podmínek vyžaduje
rychlou a velkou obměnu skladby proteinů19.

15   Nemohu se v této věci opřít o žádná neprůstřelná data, pouze o špatně
aplikovatelné údaje z literatury (neakvaristické) a vlastní velmi nespolehlivá
měření. Nicméně věřím, že číslo okolo 3 mg/l můžeme pokládat za běžné,
a vzduchováním je tedy snižujeme směrem k rovnovážné koncentraci přibližně
0,5 mg/l CO2.

16   Nevím o žádných negativních následcích přesycení vody kyslíkem pro
ryby ani pro rostliny. Peřeje, vzduchování ani bublinkování rostlin zřejmě
ničemu nevadí.

17   Jde pochopitelně o střednědobá měření v řádech týdnů. Započítány
jsou tedy i přirozené fluktuace během dne a noci.

18   Opět připomínám, že kromě respirace mokřadní rostliny spotřebují
významné množství kyslíku na oxidaci rhizosféry (bezprostředního okolí svých
kořenů). Jejich závislost na dostatku kyslíku je tedy ještě o něco výraznější.

19   Dovolím si zde předložit hypotézu, že známá kryptokorynová nemoc
je projevem zvláštní strategie těchto rostlin při změně vnějších podmínek.
Napadlo mě to, když jsem si povšiml, že kryptokoryny bez viditelného
poškození přečkají transport v trvání jednoho týdne, zato už během několika
hodin „likvidují“ své listy po přesazení do prostředí, kde třeba jiné kryptoko-
ryny bez potíží rostou, anebo dokonce i bez přesazování, pokud se např. náhle
a výrazně změní pH. Odstřihneme-li v takový moment kryptokoryně zdravý
list, často vydrží v akváriu živý podstatně déle, než ty, které rostlinám
ponecháme. Možná, že tyto rostliny se při změně podmínek nevysilují s resyn-
tézou proteinů a záchranou listů, nýbrž všechno cenné stáhnou do kořenů
a růstového vrcholu a budují vše odznova. Mohla by to být specifická adaptace
na periodické kolísání hladiny. Ostatně echinodory při zaplavení dělají totéž,
jenže mnohem pozvolněji.
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(f) Udržování žádoucích iontových koncentrací v buň-

kách. Toto závisí od zdárného fungování všech shora uvede-
ných procesů. Každičká buňka trvale vyžaduje svůj díl produk-
tů fotosyntézy a kyslíku, jinak hyne. Rostlině často nezbývá,
než boj zčásti vzdát. Starší listy a spodní části stonků jsou
nejčastější a dobře viditelnou obětí. Leckdy přežije pouze
růstový vrchol.

Ztráty rostlin – v kapalném i tuhém skupenství – jsou
opravdu veliké a představují hlavní zdroj znečištění v nově
založených akváriích. Pro mikroby je to vydatná dávka
potravy a začínají osídlovat akvárium. Což je v zásadě správ-
ně, jenže ty začátky většinou probíhají hodně dramaticky.
Stejně dramatická je pak i spotřeba kyslíku. Zrovna, když
ho rostliny tak nutně potřebují.

Vždy jsem se při zakládání akvárií držel uznávané zásady
osázet akvárium co nejrychleji co největším počtem rostlin.
Poslední dobou to ale tak jednoznačně nevidím. Ano, většina
akvaristů se záběhem spěchá a volí do začátku méně náročné
druhy rostlin. Při takových prioritách je uvedený postup
zřejmě správný – překonat krizi co nejrychleji i za cenu
nějakých ztrát na životech. Pokud však máme čas a na rost-
linách nám záleží, možná se vyplatí osazovat akvárium po-
stupně v několika krocích. Pár dní po přesazení totiž rostliny
situaci nezlepšují, nýbrž zhoršují. Proč to tedy dělat hro-
madně, když je můžeme sázet postupně? Dříve zasazené
rostliny, které už mají to nejhorší za sebou20, pak snad mohou
i pomoct těm následujícím21.

Nové rostliny v novém akváriu jsou tedy kritickou
situací. Na jaké další je třeba dát pozor?

Především všechny faktory dlouhodobě působící směrem
k bordel-vodě. Hodně ryb znamená hodně krmení, z toho
je hodně organických látek a hodně respirace.

Zdá se že riziko představují i některé výživné sub-
stráty. Je-li takový substrát například doporučován jako
„granulovaná úrodná černozem“, znamená to, že obsahuje
i mnoho organických látek. Humus nevadí, protože se prak-
ticky nerozkládá, ale ostatní ano.

Dalším rizikem jsou nejrůznější jednorázové zásahy.
Čištění filtru od nánosů svinčíku jistě prospívá, ale bezpro-
středně po něm se mohou některé faktory všelijak zhoupnout.
Při přesazování rostlin a dalších zásazích do dna se vždy
uvolní spousta různých věcí22. Ať minerální, nebo organické,
ve vodním sloupci se budou jistě chemicky nebo bioticky
oxidovat, čili odčerpávat kyslík. Navíc některé jsou toxické
a obrana proti nim vyžaduje opět respiraci. A vyplave spousta
mikrobů, kteří jistě situaci nezlepší. Zvířený bordýlek se usadí
na listech rostlin, což je živná půda pro rozvoj mikrobiálních
kolonií a epifytických řas. Rostliny nebudou nadšené.

Nejednoznačná je otázka odkalování. Účelem odkalo-
vání je odsát část organického odpadu, tedy eliminovat
nutnost jeho dekompozice v akváriu. To vypadá rozumně,
ale při bližším pohledu to už tak jasné není. Je to zásah do
substrátu, s následky výše popsanými. Navíc se přitom
likvidují kolonie mikrobů, které správně a užitečně fungují
právě jen tehdy, nejsou-li rušeny. Obnova takových kolonií

nějakou dobu trvá a s ní i obnova řádného průběhu dekom-
pozice organické hmoty. Takže jeden binec jsme odsáli a sou-
časně pozdrželi rozklad dalšího bince. A ani rostliny takové
zásahy v substrátu nemají rády. Poškozují kořeny mecha-
nicky, ale hlavně rozrušují biochemické mikroklima v okolí
kořenů, které je podmínkou pro řádný příjem živin a fun-
gování kořenů jako takové.

Nejlepší je asi mít akvárium v takovém stavu, že odkalo-
vání není nutné. To ale není vždy možné. V takovém případě
je možná rozumné odkalovat častěji a postupně po jednot-
livých sektorech, ostatní nechat v klidu.

Kritickou situací je nárůst teploty v létě a při různých
léčebných kúrách. Rozpustnost kyslíku ve vodě klesá, zatímco
respirace ryb, rostlin a zejména mikrobů vzrůstá, a to výraz-
ně. V době, kdy teploty stoupají nad mez, ke které normálně
přitápíme, si troufnu vzduchování doporučit jako samozřejmý
standard. Přinejmenším v noci.

Zaznamenal jsem některé zprávy o negativním vývoji
v akváriích po použití násad bakterií a enzymů. Zkušenosti
s nimi nemám a netroufám si nic určitého tvrdit, ale dovedu
si představit některé kalamitní scénáře přinejmenším v pří-
padě jejich nevhodného, nadměrného použití.

Rizikem jsou všechny chemické a podobné zásahy
v akváriu. Léčiva či tekutý uhlík mají biocidní účinky. Stejně
tak UV záření a hydrolýza (Chihiros Doctor). Tyto prostředky
používáme se záměrem zabít vybrané skupiny nežádoucích
organismů. Někdy je to nutné. Globálně ale strategie ome-
zování počtu mikrobů (stejně jako plžů, to je principiálně
totožná situace) k ničemu dobrému nevede. Dokud je žrádlo,
někdo ho žrát bude. Zabijeme-li ho, přemění se na další
žrádlo.

... a vhodná opatření
Jsou principiálně dvě: zvýšení koncentrace rozpuštěného

kyslíku a snížení množství organických látek, hlavně ve vod-

ním sloupci23. Minerální živiny jsou mnohem méně nebez-

pečné. Čili „nehnojit“ organickým svinstvem, nýbrž jen (je-li

to nutné) minerálními hnojivy. To je ten neúplný potravní

řetězec, který v přírodě možný není, v akváriu se mu však

můžeme přiblížit. Ku prospěchu rostlin i ryb24.

20   A nebo takové, které přechod z emerzní do submerzní formy neab-

solvují. Odtud všeobecně známá a uznávaná prospěšnost plovoucích rostlin

a rostlin obligátně submerzních, např. Egeria a Ceratophyllum.
21   Musel bych provést mnoho a mnoho pokusů, nejlépe srovnávacích,

abych mohl s jistotou tvrdit, že tento postup je lepší. Ale už jsem takto „po

troškách“ pár akvárií rozjížděl, žádný zádrhel jsem nezpozoroval a rostliny se

ujímaly velmi dobře.
22   Nevím, jak vy, ale já každý zásah do substrátu na životě svého akvária

poznám a několik dní pak všechno běží jaksi hůř.
23   Naopak v substrátu je určité množství organických látek nezbytné

k dosažení řádného koloběhu živin.
24   Je na tom ostatně založená celá humánní medicína a hygiena. Rozklad-

né procesy s velkými náklady uklízíme do popelnic a do kanálů, oddělujeme se

od nich.
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Výměny vody. Jednoznačně ano. Náhlá změna paramet-
rů vody při velkých výměnách představuje samozřejmě riziko,
ale to si musí každý ohlídat podle okolností. Výměnami vody
ředíme koncentraci rozpuštěných a suspendovaných organic-
kých látek a s tím žádné riziko určitě spojené není.

Kdykoli je jakýkoli problém – nekrmit. Nikoli hladovka,
nýbrž krmení je v takových případech útokem na život a zdra-
ví ryb. Vynecháním jediné denní krmné dávky můžeme doce-
la reálně snížit celkovou spotřebu kyslíku v akváriu o 10 %.
Vysadíme-li krmení na několik dní, zlepšení poměrů může
být podstatné.

Vzduchování. Souhlasím, že není nutné vždy. Ale je to
nejrychlejší úleva při potížích a mělo by být stále v poho-
tovosti. Opakuji, že řídit se podle namáhavého dýchání ryb
nestačí, to je málo. Jakmile je voda méně čirá, rostlinám se
nedaří či porůstají řasou, ryby vykazují jakýkoli problém,
či jakmile máme i jen podezření, že kyslíku není dost, rozhod-
ně vzduchujme a obětujme na čas nějaký ten oxid uhličitý25.
Zopakujme si ty situace: založení akvária, nové rostliny,

nové ryby (jsou také stresované!), všechny zásahy do dna

a do filtru, nárůst teploty, léčení a chemické zásahy, nehody

(překrmení, uhynulá rybka) a výkyvy všeho druhu (třeba pH
a vůbec chemismus vody, i to je významný stresový faktor).

Přiznám se ale, že nemám tušení, která z běžných metod
vzduchování (přes kamínek, přisáváním na vývodu z filtru,
rozstřikovací rampou) je nejúčinnější. Já sám rozstřikovací
rampy většinou nepoužívám a vzduchuji přes kamínek.

Varuji před pokusy zvyšovat obsah kyslíku chemickou
cestou. Konkrétně mám na mysli hypermangan, peroxid vodí-
ku a ozón. Ty neuvolňují kyslík O2, nýbrž kyslíkový radikál.
Zhruba atomární kyslík. To je nesmírně agresivní oxidant, čili
dezinfekce, čili nebezpečná látka26.

Většina filtrů ke snižování obsahu organických látek ve
vodním sloupci nepřispívá. Pouze shromažďují větší částice,
mikrobi si je tam najdou, detrit rozloží na jednodušší látky
a ty z filtru vyplavou do akvária. A kromě toho, doporučuje-
me-li filtry nechat zanést a delší dobu nečistit, měli bychom
vzít na vědomí, že to je přesně to, co nitrifikační mikrobi ani
trochu neocení. Zanešený filtr osídlí heterotrofní mikrobi.

Doporučuji aktivní uhlí. Jsem s tím už docela notorický
a věřte mi, že z toho vůbec radost nemám. Přál bych si, aby-
chom aktivní uhlí vzali na milost a běžně používali všichni.
Fáma, že zachytí kovové prvky, je opravdu (téměř) jen fáma.
Aktivní uhlí je fantastické právě v tom, co nejvíce potřebuje-
me – odstraňování rozpuštěných organických látek z vodního
sloupce. Je pravda, že se vyčerpá během několika dní až
několika málo týdnů a stojí nějaké peníze27. Čím špinavější
voda, tím větší spotřeba. Nicméně vezměme v úvahu, že jaká-
koli jiná opatření k udržení rozumných poměrů v akváriu
také představují námahu a náklady. A ne vždy vynaložené
správným směrem.

Seachem Purigen mám už delší dobu ve skříni, ale zatím
jsem ho nevyzkoušel. Měl by účinkovat podobně (lépe?) jako
aktivní uhlí a dá se regenerovat. Na druhou stranu je pěkně
drahý. Zprávy o jeho použití jsou vesměs příznivé.

Zachycení suspendovaných částic může být docela prob-

lém. Existuje frakce (stovky nanometrů), která je pro aktivní

uhlí příliš velká, a naopak příliš malá i pro nejjemnější vaty

a tkaniny. Vytrvale ten problém zkoumám, vyzkoušel jsem

mnoho různých, i netradičních materiálů. Žádné heuréka

zatím ohlašovat nebudu. Ale zmíněné vaty a tkaniny dopo-

ručím, s částí problému pomohou. Samozřejmě i ty se musí

dosti brzy vyměnit a bohužel jsou poměrně drahé.

Dovolují-li to podmínky, dopřejme akváriu noční pokles

teploty o jeden, dva stupně. Snížit respiraci všech akvarijních

organismů v době, kdy rostliny nedodávají kyslík, je logické

a dobře odpovídá poměrům v přírodních biotopech. Takový

pokles teploty sice zvýší rozpustnost kyslíku ve vodě jen

trošku – cca 2 %/°C – ale pokles respirace všech organismů

je již výraznější, asi 8 %/°C (konzervativní odhad)28.

A konečně rostliny. Pokud jsou zdravé, provozují inten-

zivní fotosyntézu a prosycují vodu kyslíkem. Má to ale jeden

háček: čím intenzivnější fotosyntéza, tím intenzivnější respi-

race. Logicky – čím více uhlíku rostlina fotosyntézou přijme,

tím více ho nějak použije a k tomu musí respirovat. Bujně

zarostlé akvárium, navíc třeba při sycení CO2, je k večeru

jistě nasycené kyslíkem bohatě (až po supersaturaci). Tomu

ale odpovídá i mohutná konzumace kyslíku rostlinami během

noci. Uvážíte-li všechny ostatní faktory, snad se mnou budete

souhlasit, že i v zarostlém akváriu může být – za určitých

okolností – nad ránem kyslíku docela málo. Nějaké to vzdu-

chování během noci v takových akváriích nemusí být úplně

od věci; však CO2 tam ráno rostlinám zase „nafoukáme“.

Závěrečný, generální argument: Když nějakým opatřením

řešíme problém, zpravidla musíme opatrně zvažovat druhot-

né, nepříznivé následky. Je jen nemnoho postupů a principů,

které platí vždy a bez nevítaných vedlejších účinků. Jedním

z nich je tento: S kyslíkem jde všechno líp!

A to je pro dnešek vše, přátelé. Děkuji za vaši pozornost

a není-li venku inverze, vyvětrejte si, bude se vám lépe dýchat.

25   Ostatně krátká úvaha nám vyjeví, že v situacích kyslíkového deficitu

je ve vodě zákonitě více CO2.
26   Mimo akvárium však peroxid vodíku k dezinfekci a čištění rád dopo-

ručím. Je to vždy čistší řešení než Savo.
27   Ovšem ceny jsou podstatně příznivější, pokud aktivní uhlí používáme

pravidelně a nakupujeme je ve větších baleních mimo akvaristické obchody.
28   Mám velké pochybnosti o prospěšnosti topných kabelů v akváriu. Stimu-

lovat aktivitu mikrobů zrovna ve spodních, anaerobních pásmech sedimentu

mi nepřijde jako přirozené ani rozumné. A dozajista to zvyšuje poptávku koře-

nů rostlin po kyslíku. Je to situace úplně odlišná od terestrického pěstování,

kde je kyslíku dostatek a spodní teplo se velmi osvědčuje.
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Jen malá ukázka nádherného rodu živorodých krabů Geosesarma.

Sbírka a databáze krabůSbírka a databáze krabů
– pozoruhodný počin Ondřeje Radosty– pozoruhodný počin Ondřeje Radosty
TEXT: Jiří Libus    FOTO: Ondřej Radosa

Myslím, že všichni, kdo chováme akvarijní korýše, jsme

v nádržích už měli i nějakého kraba, nebo jsme o krabech

uvažovali. Na rozdíl od krevet je o chovu krabů stále poměrně

málo informací, tak každý pátráme všemi směry a naráží-

me na stránky, které se týkají úplně jiného zaměření, než

je zrovna chov těchto zvířat. Mým obrovským překvapením

tedy bylo, když mi Markéta Rejlková napsala, zda neznám

databázi krabů Ondřeje Radosty. Chovatelsky není ona data-

báze příliš zajímavá, ale z pohledu taxonomů, vědců, foto-

grafů, ale i všech lidí, kteří se zajímají o přírodu, jde o je-

dinečnou sbírku nejen v ČR, ale i na celém světě, navíc

dostupnou on-line [1]. Hned, jak jsem zjistil, jaký je rozsah

onoho díla, bylo jasné, že s tak zajímavým odborníkem musí-

me do časopisu udělat rozhovor. A to i přesto, že chov krabů

není Ondřejovou doménou. Níže se tedy můžete ponořit do

textu, který je doslova nabitý informacemi, o kterých věřím,

že je zná opravdu málokterý čtenář. Pomyslnou třešničku

na dortu v podobě toho, jak se může nadšenec do systematiky

zvířat stát podezřelým z pašování drog, najdete v samém

závěru.

Ondřeji, můžete se prosím blíže představit našim

čtenářům?

Ač absolvent ČVUT, vždy mě to táhlo k přírodě. Nejvíce

mě v tomto směru nejspíš ovlivnil strejda, který si z obýva-

cího pokoje udělal malou džungli. Uprostřed bylo vybetono-

vané jezírko s rybičkami, přes celý pokoj rozvětvený kmen

stromu a na něm různá zvířata. Tam jsem trávil dětství.

To, že mě nakonec nejvíc začali zajímat korýši, je pravdě-

podobně jen dílem náhody. Už jako malý jsem po nich sice

koukal na dovolených u moře, ale až když jsem vycestoval

na Nový Zéland a zjistil, že to, co znám z pobřeží Chorvat-

ska, není ani špička ledovce, definitivně jsem tomu propadl.

To byl už jen krůček k vytvoření mé webové encyklopedie.
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Když se zrovna nezabývám kraby, jezdíme s partou

 hrát na osady.

Pro vnitrozemský stát jsou krabi velmi netradiční

taxonomickou skupinou, a to jak k pozorování, tak

i k tvoření sbírky. Jak jste se k tomu dostal?

Už jsem na to více méně odpověděl v úvodu. Ale přede-

vším bych rád řekl, že v mém případě nejde ani tak o sbírku,

jako o fascinaci a studium této živočišné skupiny. Jak jsem

začal cestovat a poznávat, o jak bohatou a rozmanitou

skupinu se jedná, začal jsem hodně pročítat staré vědecké

materiály. A zjistil jsem, že prakticky neexistuje žádný ucele-

ný přehled, a tak jsem si řekl, že se o to pokusím. Na světě

je něco kolem 10 500 popsaných druhů krabů a čím více se

tím zabývám, tím více jsem přesvědčený, že jich je nejméně

stejné množství nepopsaných. S největší pravděpodobností

jich také mnoho vymře dříve, než je vůbec objevíme. 

Čím více jsem pátral, navštěvoval diskuzní fóra a sez-

namoval se s různými vědci, utvrzoval jsem se v názoru,

že svět krabů potřebuje osvětu. Mnoho krabů totiž bylo

pouze popsáno slovy, občas nějakou skicou, ale fotografie

(natožpak barevná) třeba ani neexistovala. Začal jsem

tedy na každé své cestě do ciziny fotit a vytvářet vlastní

databázi. Ve spolupráci s různými světovými vědci, kteří

se pro moji myšlenku nadchli, jsme identifikovali mé foto-

grafie a já získal přístup k jejich. Celý projekt je postavený

na vzájemné spolupráci. Kostra mého webu je tedy taxono-

mický strom, vycházející ze světového registru mořských

živočichů (WoRMS [2]); mapy lokací, které můžete vidět

u každého druhu (rodu, čeledi), jsou zase zrcadlené z webu

iDigBio [3]. Pokaždé, když tedy nějaký vědec na své expedici

zaznamená lokaci objevených druhů, objeví se příslušný

bod na mé mapě. Dnes už je web crabdatabase.info ve světě

poměrně populární a využívají jej jak univerzity, studenti,

tak i potápěči, kteří byli po informacích vždy lační. Poslední

dobou zaznamenávám, že na můj web zavítají i lidé, kteří

neměli nejmenší tušení, že existuje tak bohatý svět korýšů.

A i to byl jeden z mých cílů. Aby se o nich více mluvilo obec-

ně. Na ekologii moří a mangrovů mají totiž zásadní vliv.

Čím víc lidí si to uvědomí, tím líp. A navíc jsou nádherní :-).

Blízké setkání kraba kamčatského (Paralithodes

camtschaticus) a naší fenky Tarry.

Z databáze je patrné, že je zaměřena pouze na kraby.

Máte ve své sbírce i nějaké jiné netradiční tvory?

Ve skutečnosti nejen na kraby, ale některé další korýše.

Jak jsem již naznačil, nesbírám, abych sbíral, ale pro správ-

né taxonomické zařazení. K tomu je třeba pracovat se sku-

tečnými vzorky. Některé druhy lze totiž správně zařadit jen

dle zakřivení gonopodů (rozmnožovací ústrojí). Obecně pak

mnoho detailů na fotografii přehlédnete. Kdybych měl k ru-

ce jen ty fotky, výkresy či popisy, nikdy bych si nemohl být

jistý a encyklopedie by nejspíš vůbec nevznikla. Ve sbírce

proto nic jiného nemám. V každém případě, právě mezi

kraby mnoho netradičních tvorů najdete. Například dru-

hy, které žijí v symbióze se sasankami (celý život je drží

v klepetech a chytají jimi potravu, Lybia tessellata). Existuje

také početná skupina smrtelně jedovatých krabů, přede-

vším čeleď Xanthidae. Nedávno jsem spolupracoval na do-

kumentu, kde jsme to rozebrali více. Běží na Netflixu jako

„72 Dangerous Animals: Asia“ (o krabech je díl pátý). A víte

například, že kamčatský královský krab (Paralithodes cam-

tschaticus) není vlastně pravý krab, ale je to poustevník?

Celá tato čeleď jsou v podstatě poustevníci, kteří začali pře-

růstat dostupné lastury, a proto se stáhli do bezpečnějších

hlubin a nechali si narůst ostny :-). A tak bych mohl pokra-

čovat hodiny. Ostatně pár dalších zajímavostí přikládám

k fotografiím.

Uvažoval jste někdy nad mořskou nádrží, nebo nad

paludárii s geosesarmami apod?

Samozřejmě, uvažuji nad tím celý život. Ale čím víc

o těch krabech vím, tím méně si myslím, že bych jim doká-

zal vytvořit dostatečně životaschopný biotop, aby si krabi

vzájemně neškodili a neohrožovali vše ostatní v akváriu,

či akvárium neohrožovalo je :-). To je ostatně i důvod, proč

je obecně moc v mořských akváriích nevídáte... Z tohoto

pohledu je chov pozemních (Gecarcinidae), říčních (Pota-

midae) či stromových krabů (Sesarmidae) daleko jedno-

dušší. A to bych ještě vyzdvihl ty stromové (často živorodé),
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protože ti ke svému životu nepotřebují moře, a můžeme tedy

mluvit o skutečném chovu, a ne jen „dožití“ v zajetí (jako

například u nejběžnějších afrických Cardisoma armatum).

Takže… jednou na paludárium určitě dojde. Ale zatím

jsme se ženou čerstvě přestěhovaní a nemáme ani skříně

na oblečení, natož paludária :-).

Jak získáváte exponáty do své sbírky? Z webové data-

báze je patrné, že musíte komunikovat napříč kon-

tinenty s různými odborníky. Jak taková spolupráce

funguje a co to stojí?

Tohle je samozřejmě nejnáročnější. Něco si přivezu sám

z vlastních dovolených, občas pro svou věc strhnu ostatní.

Ale z velké části to celé financuji a není to úplně levný

koníček. Nejtěžší je vysvětlovat někomu z druhého konce

světa, co potřebuji a jak s tím naložit, aby to docestovalo

v pořádku a vzorky byly použitelné pro výzkum/focení.

Člověk pak zjistí, že mentalita Afričana, Brazilce nebo

Číňana je naprosto odlišná, a s každým se tak musí mluvit

trochu jinak. Také zjistíte, že ve srovnání s takovou Brazílií

je Česká pošta ještě zlatá :-)! Měsíc, než něco vůbec opustí

zemi, není žádná míra. V každém případě mi v tom všem

dost pomáhá internet a sociální média. Bez Facebooku

bych například nedomluvil téměř nic. Něco dostanu přímo

od vědců a taky zapřahávám rodinu a přátele :-).

Když jsem viděl pozvánku na Vaši výstavu Divoká

a krásná příroda, bylo mi jasné, že Vaše sbírka ne-

bude jen jedna skříň s několika entomologickými

krabicemi. Spíše mi to připomnělo moji návštěvu

u sběratele Oldřicha Kroupy, kdy jsem zvonil u dveří

do bytu v činžovním domě, ale za dveřmi jsem se

ocitl v muzeu – prostoru, kde se dalo jen přespat na

kanapi a bádat u počítače, jinak byly všechny míst-

nosti vyplněny přibližně čtvrt milionem exemplářů

z botaniky, zoologie a paleontologie… Jak vypadají

Vaše sbírky a Vaše obydlí?

Zatím se začínám zabydlovat v novém, takže teprve

plánuji, co kde bude. A je to hezké plánování. V tuto chvíli

mám ale vše různě rozeseté po celé rodině. Jednou bych

však někde rád vytvořil i stálou expozici. Krom financování

je ale také problém najít zajímavý koncept. Na kraby Vám

nikdo (ač bych si to moc přál) jen tak do muzea nepřijde.

Přemýšlíme proto s přáteli, že bychom to pojali více zeši-

roka, tedy i s jinými mořskými zvířaty. Ale kdo ví, jestli

to někdy vyjde. Nicméně krabi by si to zasloužili!

Když jsme si poprvé psali, zmínil jste svatbu. Vaše

manželka je také crustaceolog? Jak se dívá na Váš

koníček?

Svět krabů objevila Alice díky mně. Ale jedním z důvodů,

proč si tak rozumíme, je společná láska k přírodě. A tím

nemyslím, že má ráda „pejsky“, ale že se stejně jako já

zajímá o to, jak svět funguje, jak jsou různé organismy

vzájemně provázané, a tak má moc ráda, když jí vyprávím

nové poznatky a zajímavosti. Velice mě v mém koníčku

podporuje a není jedna z těch, co by o libovolném tvoru

řekla, že je „fuj“. Máme je rádi všechny :-). Ten její největší

koníček jsou však koně. Studuje jejich pohybový aparát,

zajímá se o etologii a obecně o komunikaci se zvířaty.

Koncem října se v Praze konala výstava lastur a moř-

ských přírodnin, na které jste participoval. Jak se

vydařila a co dalšího chystáte do budoucna? 

Výstava se myslím moc vydařila! Vždy mě navštíví

mnoho lidí, pro které je to úplně první setkání s takto

rozličnými druhy krabů, a pak si často dlouho povídáme.

A já jsem moc rád, že je stále hodně lidí, které to zajímá.

Letos jsem poprvé přinesl ukázat světový unikát a dnes už

téměř vymřelý druh Daldorfia triangularis! A nejspíše ho za

rok na podzim vezmu zas. Protože, ačkoli se pokaždé bojím

přepravy, k čemu jsou exponáty, které nikdo nevidí :-)?

V dubnu jsem pak opět pozvaný na ekologickou konferenci

na Filipíny, kde jsem již letos mluvil o významu krabů.

Je to pokaždé jedinečná příležitost seznámit se s novými

lidmi, kteří mají stejný zápal pro přírodu a kteří mi pak rádi

pomáhají s projektem. Ale práce bude samozřejmě také dost

z domova na samotném webu. Fotografií ke zpracování

mám vlastních nepočítaně, nenafocených exponátů ještě víc

a další fotografie či vzorky od různých lidí chodí také stále

víc... Možná pomalu uzrává doba, kdy se spojím s někým

dalším, s kým budu web doplňovat :-). 

Ondřeji, díky za rozhovor. Přihodíte na závěr nějakou

zajímavou historku, se kterou jste se při své sběra-

telské vášni setkal? 

Já děkuji za oslovení Vaším časopisem! Získávání vzorků

občas opravdu není sranda. Vzpomenu jeden případ, kdy

jsem čekal na krabici z Brazílie. Než se z původní vesničky

vůbec dostala do São Paula, uběhl měsíc, aby pak celníci

usoudili, že dotyčný nepřiložil dostatek příslušných celních

papírů… a tak šlo vše zpět, a znovu do São Paula s papíry

novými... Jenže zrovna probíhal karneval, tak na to 14 dní

na poště nikdo ani nesáhl… pak vypukla téměř občanská

válka a teprve po pěti měsících byl balíček na cestě do Čech.

Když to dorazilo, česká celnice byla kvůli zápachu a veli-

kosti krabice přesvědčená, že někdo z Brazílie poslal drogy

a ten zápach měl jen zmást psy… Tak všechny kraby roz-

trhali a aniž by alespoň vrátili všechny končetiny zpět,

onu zapáchající fašírku mi nechali doručit s dotazníkem,

zda často obchoduji s rozvojovými zeměmi a jestli opravdu

nejsem pašerák :-).

[1] www.crabdatabase.info 

[2] www.marinespecies.org

[3] www.idigbio.org/portal/search
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Krabi houslisti (zde Paraleptuca splendida), celebrity mezi kraby. Nedoporučuji je však chovat. Jejich přirozený biotop

přílivové zóny v akváriu nikdy nenapodobíte, a moc dlouho vám tak v zajetí nevydrží...

Pravděpodobně má nejoblíbenější čeleď (Parthenopidae).
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Zástupce skupiny krabů, kteří se maskují různými předměty. Zadní dva páry končetin mají uzpůsobené pouze pro držení

konkrétního předmětu. Tento rod se specializuje na lastury. Conchoecetes intermedius.

Pokud hledáte inspiraci pro sci-fi, čeleď Leucosiidae je ideální.
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Předstírat neživý kámen je mezi kraby poměrně populární, jelikož bývají i přes své robustní vzezření častou potravou všech.

Toto je ještě nepopsaný druh rodu Aethra.

Zástupce nejjedovatějších krabů na Zemi (Demania splendida).
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V angličtině nazývaní stydliví krabi. Je to díky obřím klepetům, kterými disponují jedinci čeledi Calappidae.

 V případě ohrožení si jimi přikryjí všechna zranitelná místa a vytvoří neprostupnou kouli.

Jeden z nejkrásnějších zástupců dravé čeledi Portunidae (Goniosupradens obtusifrons).
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Měsíční krab (Matuta victor). Žije v mělkých lagunách, skrytý v písku...

Daldorfia triangularis (dnes na pokraji vyhynutí).
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Není to ono?Není to ono?
Blesk jako neúprosné zrcadlo realityBlesk jako neúprosné zrcadlo reality
Markéta Rejlková

V tomto seriálu si chceme posvítit na neduhy fotografií – těch běžných, amatérských, jaké vídáme a sami děláme denně.

Zdokonalovat se můžeme, i když nemáme špičkovou techniku. Jde nám o drobné krůčky ke zlepšení, ne o perfektní výsledky.

Proto i zvolené příklady nejsou nijak rafinované a navrhované postupy zvládne každý. Můžete nám poslat i své snímky!

Jestli fotit akvária s bleskem, či bez něj, o tom lze vést

dlouhé polemiky. Oba přístupy mají své výhody a nevýhody.

Snímek nahoře krásně ilustruje právě jednu z těch stinných

stránek – bleskem často osvětlíte i temné kouty nádrže a vše,

co normálně vaše oko nevnímá a neruší ho to. Po zablesknutí

se už jen zoufale díváte na displej nebo do hledáčku a říkáte

si, co to tam je, co to najednou poutá nechtěnou pozornost?

Já tedy vidím v první řadě igelit, kterým se asi na fotografii

chlubit nechceme. Pak vezmu na vědomí bleskem vypálená

místa, filtr, kámen, květináč, ryby, rostliny. V tomto pořadí.

Je samozřejmě potřeba rozlišovat, jestli je prosvícení ak-

vária rušivé, nebo je to náš záměr. Pokud chcme někomu uká-

zat, jak jsme vyřešili zadní stěnu, tak tohle je správná cesta.

Jestli se chceme pochlubit akváriem, ukázat jeho atmosféru

a jeho živý obsah, nikoliv techniku, špínu v koutech a kdejaké

harampádí za akváriem nebo v jeho okolí, tak bude lepší bez

blesku se obejít a nebo se postarat o to, aby jeho světlo nepro-

nikalo všude. Pokud je blesk vestavěný (v mobilu, kompak-

tu...), zkuste ho prostě vypnout. Riskujeme sice nedostatečné

osvětlení a rozmazané ryby, ale vadí to?
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Foceno bez blesku. Fotografie byla oříznutá, jinak bez jakýchkoliv dalších úprav.

Nemáme možnost snímek pořídit znovu? V tom případě se musíme spokojit s tím, co máme. Pomocí grafického editoru

můžeme aspoň odstranit kostkovaný ubrus, vyčistit pravý horní roh (nastavte černé pozadí a použijte např. „gumu“)

a odříznout filtr s nějvětšími odlesky. Výsledek není dokonalý, s retušováním si můžete dát víc práce, ale i při takto jedno-

duchém zásahu ubylo rušivých prvků. Profík by zvládl i ten igelit zamaskovat, ale ruku na srdce – je tahle fotka tak důležitá?
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Po stopách severních plat (3):Po stopách severních plat (3):

XiphophorusXiphophorus  couchianuscouchianus
Monterrey, Nuevo León, MexikoMonterrey, Nuevo León, 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.

Xiphophorus couchianus je takovým velvyslancem sever-

ních plat. Jak jsme psali už ve výchozím článku v čísle 38,

o této rybce se jako o druhu v přírodě vyhubeném mluví již

dlouho. Byl také zařazený do přílohy CITES, i když vcelku

neopodstatněně, protože mezinárodní obchod pro něj nebyl

hrozbou. Od 60. let minulého století zmizely všechny jeho

známé populace, některé další (s ne zcela jasnou identitou –

šlo o poddruhy, příp. samostatné druhy, či snad křížence?)

se ještě později podařilo objevit, ale již jen na ohraničených

fragmentech původního biotopu. Během několika málo let se

i tyto ryby vytratily a naprostá většina z nich ani nepřežívá

v akvarijních chovech. Výjimkou jsou dvě populace: z kaňonu

Huasteca (původní „pravý“ X. couchianus) a z města Apodaca

(zřetelně odlišná populace, možná poddruh, možná druh...?).

Apodakám se ale budeme věnovat příště, dnes se vydáme po

stopách nominátní formy.

Xiphophorus couchianus byl popsaný pravděpodobně

(viz již zmiňovaný článek v Akváriu č. 38) z města Cadereyta

jihovýchodně od Monterrey. Jihozápadně od této metropole

se nachází kaňon Huasteca, v němž pramení Río Santa Cata-

rina. Tato řeka protéká skrz jih Monterrey a navazují na ni

početná ramena a kanály. Toto nikterak velké území (délka

toku Río Santa Catarina až ke Cadereyta – níže nebyla tato

plata nikdy nalezena – je asi 50 km) představovalo poten-

ciální areál rozšíření X. couchianus. 

Jaký je problém? Velký, metropolitní oblast Monterrey

obývají více než čtyři miliony obyvatel a aglomerace se stále

rozrůstá. Přineslo to znečištění, všudypřítomné introduko-

vané „akvarijní“ ryby (nepůvodní platy a mečovky, které se

s těmi původními ochotně kříží) a další nepůvodní druhy,

které páchají škody na rybím společenství; v neposlední řadě

to znamenalo ztrátu vody. Bez vody, jak známo, ryby nežijí...

V Monterrey jsou dostupnost a kvalita vody velkým

tématem a byly jím odjakživa. Od 19. století docházelo

k budování vodohospodářských staveb a regulaci toků.

Během 20. století se voda z Río Santa Catarina vytrácela.

V kaňonu Huasteca bylo v 50. letech zprovozněno velké zaří-

zení na čerpání a filtraci vody; v důsledku toho voda prakticky

přestala povrchově odtékat. Dnes je po většinu roku koryto

suché, nepočítaje dolní úsek ve městě a pod ním. Tam je ale

kvalita vody taková, že umožní přežít jen těm nejsilnějším,

tedy většinou nepůvodním druhům. Stav řeky je předmětem

mnoha vědeckých studií, protože pro Monterrey není vyhovu-

jící ani sucho, ani záplavy, které se zhruba každé čtvrtstoletí

opakují. 

A o vodě se vede ještě další velmi žhavá polemika –

existuje projekt Monterrey VI, podle kterého by se měl

vybudovat akvadukt o délce 500 km (z toho 130 km již

existuje) a přivést do Monterrey vodu z Río Pánuco ve státě

Veracruz. Voda by se měla odebírat před ústím do moře

v místech, kde je rozsáhlý mokřad. Kvalita by rozhodně
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nebyla adekvátní pro pití; částečně by se tato voda mohla

využít pro průmysl. Jenže plán na přemísťovaný objem vody

byl obrovský. Jak poukazovali ekologové a občanské inici-

ativy, voda měla sloužit k těžbě břidlicového plynu na severu

státu Nuevo León. Výsledkem této těžby je mj. znečištění vod.

Což je ale soukromým zahraničním firmám v tomto oboru

zde podnikajícím tak nějak jedno, že. V září 2016 byl tento

projekt na „stavbu století“ odpískán jako megalomanský

a nadbytečný s tím, že existuje asi 15 jiných alternativ, jak

do státu Nuevo León vodu přivést. Inu, budu držet palce, ať to

v Monterrrey vyřeší tak, aby na druhém konci jakéhokoliv

případného akvaduktu voda nechyběla...

V kontextu těchto problémů je asi každému jasné,

že rybičky, navíc dost nenápadné a neužitečné, jsou úplně na

okraji zájmu. Byť to, že tu nějaké platy žily a jsou vyhubené,

se ví. Spousta Mexičanů se o přírodu zajímá a lhostejná jim

není. Ale jejich zacházení s odpady a vztah k bezprostřednímu

okolí jsou všeobecně odstrašující – je mi líto, že to musím

o své milované zemi napsat, ale platí: kde jsou lidé, tam je

nepořádek.

Proto bude tento článek krátký a naše stopování X. cou-

chianus v Mexiku nebylo o nic delší. Představa, že se motáme

po obrovském nepřehledném a špinavém městě, se nám od

začátku nelíbila. Věděli jsme, že jsou tam zajímavá místa,

která bychom chtěli vidět a pokusit se najít nějaké stopy po

ztracených či nově objevených populacích plat. Ale jeli jsme

do Monterrey s tím, že trápit se tu nebudeme a jamile nám

začne být ve městě úzko, prchneme do přírody. Stalo se to

rychleji, než jsme plánovali, protože vidět je stokrát silnější,

než se na realitu teoreticky připravovat.

Pokusili jsme se dostat k jedné přírodní nádrži, kde se prý

kdysi také platy vyskytovaly. Ouha, nyní je oblast obehnaná

vysokým betonovým oplocením a zaplněná řadovými domky.

Tyto rezidenční bloky s ostrahou jsou na periferii města časté.

Nepustili nás dovnitř. Při hledání díry v plotě :-) jsme se dos-

tali do bezprostřední blízkosti řeky, nebo spíš něčeho, co kdy-

si řekou bývalo, dnes to byla odporná stoka. To nám bohatě

stačilo na potvrzení, že je to marný, je to marný, je to marný!

U jiných řek, které jsme v jihovýchodní části Monterrey

viděli, to sice nevypadalo tak tragicky a mohli jsme se přiblí-

žit bez zacpaného nosu, ale k nenarušené přírodní scenérii

prosté odpadků a podivně zbarvených skvrn to mělo daleko.

Tohle už dávno nejsou řeky, kde X. couchianus před půl

stoletím žil a kam by se snad jednou mohl vrátit. Je možné,

že pořád ještě někde přežívají populace, kterým v krvi kolují

geny tohoto druhu. Otázkou je, nakolik jsou dotčené hybridi-

zací a jestli se je podaří někomu najít. Pro nás propátrávání

městských stok nebylo, vydali jsme se stopovat jiné fantomy.

Charco Azul. Jsme na periferii města a tahle řeka odvádí vody z masívu Cerro de la Silla, kde je kvůli nepřístupnému terénu

a dostatku pramenů jistá možnost, že tam platy přežívají. Ovšem tady zcela jistě ne, uznejte sami... Pro jistotu zopakuju,

 že všechny severní platy jsou ryby s typickým výskytem v pramenných tůních a horních úsecích řek. Mají rády čistou vodu!
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Arroyo La Talaverna protéká skrz velkou část Monterrey paralelně s Río Santa Catarina. Místy si zachovává docela přírodní

charakter, takže výskytu nějakých těch (nepůvodních a odolných) xif bychom snad i věřili...

… ovšem místy jsme museli zalapat po dechu při pohledu na to, čeho jsou lidé schopní.
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Xiphophorus couchianus je v Červeném seznamu IUCN klasifikován jako kriticky ohrožený druh. 

Paradoxní je, že ačkoliv se o něm ví a (na rozdíl od ostatních severních plat)

stále opakovaně publikuje, že je v přírodě vyhynulý, 

není vůbec jisté, že mu tento status bude oficiálně přiznán při nejbližší aktualizaci.

Je zde totiž zamotaná situace ohledně dalších populací plat, které se v Monterrey

 či jeho nejbližším okolí vyskytují. Jde o možné poddruhy? Unikala snad celá léta pozornosti nějaká

další populace? A nebo jsou doopravdy všechny zbývající platy v Monterrey hybridi několika druhů?

Těmito otázkami se zabývá hlavně zdejší univerzita, ale odpovědi zatím neznáme.

Ať je to jakkoliv, do své domoviny se tento druh vrátit nemůže. 

Nelze ani napsat „do přírody“, protože ačkoliv tu tahle drobná plata byla jistě před námi,

lidé její řeku vysušili a zbytek míst proměnili v nevábné stoky. Příroda zůstává v Monterrey 

jen v nepřístupných horách, které město obklopují.

Xiphophorus couchianus z kaňonu Huasteca přežívá jen v akváriích – už 55 let. 

Vzhledem k tomu, jak málo atraktivní tahle rybka je, je to více než slušná vizitka akvaristů. 

Nadšenců, kteří nedopustili, aby bylo na Zemi o jeden druh méně.
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MadeiraMadeira
aneb život v přílivových jezírkáchaneb život v přílivových jezírkách
a příbojových zónácha příbojových zónách
Roman Rak

Madeira, Madeira, Madeira. Byl jsem tu třikrát. Chci vám představit jednu pro nás suchozemce bez vlastního moře

podivuhodnou oblast, kde žijí ryby a další tvorové. Jedná se o tzv. přílivová jezírka a příbojovou pobřežní zónu, která kypí

zajímavým životem a dobře se fotí při šnorchlování. Aby mé vyprávění bylo srozumitelné, začnu vyprávěním o ostrově,

kde pochopíte mnoho souvislostí, proč pobřeží je takové, jaké je, a proč tam jet třeba i jako turista na dovolenou. Nelekněte

se proto několika prvních stránek, na podvodní život samozřejmě dojde!

Ostrov Madeira

Madeira, ostrov květů a věčného jara. Nachází se 400 km

severně od Kanárských ostrovů, 520 km západně od severní

Afriky a asi 1 000 km od Evropy. Letadlem se sem dostanete

přímým letem z Prahy za 4 hodiny. Nelekněte se, že jediné

letiště blízko hlavního města Funchalu patří mezi tři nejne-

bezpečnější letiště celého světa. Má jedinou přistávací dráhu,

vedoucí do oceánu. Kolem letiště stoupají strmé svahy pů-

vodně sopečného ostrova, které jsou obtékány různě silnými,

intenzivními vzdušnými proudy. Ty často mění svůj směr

a intenzitu díky odlišné termice nad oceánem a nad různě

rozehřátými svahy hor dosahujících výšek kolem 1 800 m.

Přistání je podobně náročné jako přistání vojenského

letounu na letadlové lodi v bouři. Opětovný oblet na přistání

zde není ničím neobvyklým i za slunečného počasí. Na ostrov

smějí létat pouze proškolení piloti se speciální certifikací.

Ostrov je nevelký, má rozlohu necelých 741 km2, délku

57 km a šířku 22 km. Pobřeží je dlouhé 150 km. Madeira je

sopečného původu a stoupá přes 6 km ode dna oceánu v po-

době podmořských velehor. Ostrov vznikl v důsledku pohybu

afrických tektonických desek a sopečné činnosti před pěti

milióny let (v době miocénu) a do své konečné podoby byl

zformován před 700 tisíci lety. Na tváři ostrova (zejména na

její východní části) zanechala své stopy i velmi silná eroze.

Ostrov Madeira. (Zdroj: Wikipedia)
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Pláž – když už, tak velmi kamenitá. Ostrov leží v Atlantiku a je nebezpečný silnými proudy a intenzivním přílivem a odlivem.

Několik desítek kilometrů dlouhý ostrov je na každém svém místě překvapivě a nádherně jiný,

 kouzelný a krásou udivující. Každý tu najde své.
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Klima
Madeiru obtéká Golfský a Kanárský proud, které svou

teplotní stabilitou zásadně (a pozitivně) ovlivňují klimatické
podmínky, zejména teplotu a vlhkost vzduchu. Průměrná
roční teplota je 19,6 °C. Ostrov je příjemný v jakoukoliv roční
dobu a teploty se zde pohybují celoročně v rozmezí 18–24 °C.
V posledních třiceti letech teplota v letních měsících červenci
a srpnu dosahuje kolem 26 °C, někdy i více. Některé části
Madeiry (zejména střed) mají charakter vysokohorského
deštného pralesa s průměrnými ročními srážkami 1 250 mm
vodního sloupce.

Různorodost ostrova
Ostrov okouzlí svou obrovskou geografickou a vegetační

rozmanitostí. Východ je aridní, se silnými větry, téměř bez
větší vegetace. Naopak střed je velmi rozmanitý, hornatý
a nalezneme zde několik vrcholů s výškou nad 1 800 m, s ty-
pickou vysokohorskou klečí. Nejvyšším vrcholem je Ruivo,
1 863 m n.m. Tato oblast je vhodná pro „hřebenovou“ hor-
skou turistiku i na kratší (ale náročnější) túry délky kolem
5–14 km. Na vycházku nám musí ale přát štěstí, protože
vrcholy jsou většinu času zahaleny oblaky. Úžasné výhledy
jsou v okamžiku, kdy mraky se dostávají do výšky nižší, než
je vrchol, a jsou místně roztrhány, takže vidíme nejen ostrov,
ale i hladinu Atlantiku. Pokud chceme z vrcholů sami sestu-
povat do obydlených míst při pobřeží, můžeme být nepříjem-
ně zaskočeni fyzickou náročností (sejít na několika kilome-
trech výškový rozdíl 1 800 m opravdu dá zabrat a může nás
z dalších aktivit vyřadit i na několik dní). Méně náročné jsou
procházky podél pobřeží na svazích skalních masívů, strmě
spadajících do oceánu, nebo podél tzv. levád (viz níže).
Nalezneme zde i druhý nejvyšší útes v Evropě, Cabo Girão
(výška útesu je 580 m), ze kterého je přes skleněnou podlahu
vyhlídkové plošiny vidět do hloubky mořského prostoru
podél útesu. (Nejvyšší evropský útes Preikestolen je v Norsku
a padá do hloubky 604 m.)

Vavřínový prales
Západní část ostrova má charakter náhorní planiny, při-

pomínající terénem vrcholy našich Krkonoš. Jen flóra je zde
zcela jiná. Rozprostírá se tady vavřínový prales, zařazený
do světového přírodního dědictví UNESCO. Vavřínový prales
se zde nacházel již před 1,8 miliónu let. Staří Římané dávali
vavřínové věnce na hlavy vítězů, dnešní Evropané znají vavřín
(Laurus) v podobě bobkového listu, který strkáme do české
národní kuchyně. 

Vzduch je zde prosycen nádhernou vůní, obzvlášť když
zaprší a zafouká. Při návštěvě této oblasti musíme počítat
s tím, že jsme v horách. Počasí je velmi proměnlivé, může tu
být velmi mlhavo, deštivo i chladno, zatímco dole na pobřeží
je teplota kolem 26 °C. Do batohu patří dobrý svetr a ještě
lepší pláštěnka. Návštěva této oblasti rozhodně stojí za to,
a to v každém ročním období a počasí. Vavřínový prales
je pokaždé jiný. Myticky tajemný, záhadný až strašidelný,
zádumčivý, anebo prozářený sluncem a stříbřitým kapradím. 

Kmeny stromů porůstají kapradiny, mechy a lišejníky
a můžeme si chvílemi připadat jak chlapci z filmu „Cesta do
pravěku“. Jen musím dodat, že sem na náhorní planinu je
možné dojet i zapůjčeným autem a udělat si tu třeba krátkou
procházku v trvání jedné hodiny, abychom tuto atmosféru
vstřebali. 

Flóra
Ostrov Madeira byl objeven Portugalci již v roce 1419

a dodnes patří Portugalsku, byť se jedná o autonomní oblast.
Díky obrovskému výskytu dřeva čerstvě objevený ostrov dos-
tal jméno Madeira, což znamená v portugalštině „dřevo“.

Botaniky tady zaujmou i kriticky ohrožené druhy jasmín
azorský (Jasminum azoricum) a jeřáb madeirský (Sorbus

maderensis). 
Madeiru lze přirovnat k jedné velké botanické zahradě.

A to ať už v podobě místní endemické flóry, tak i v podobě
exotických rostlin, které sem díky specifickému klimatu bylo
možné dovézt ze všech končin světa. Když původní moře-
plavci vykáceli stromy na stavbu lodí, začaly se zde později
vysazovat rychle rostoucí a nádherně vonící, stříbrně namod-
ralé eucalypty (blahovičníky), dovezené z Austrálie či Nového
Zélandu.

Na Madeiře, ve svahu nad hlavním městem Funchalu,
nalezneme mnoho nádherných botanických zahrad, mimo
jiné proslavených orchideovými sbírkami. Pokud je chceme
vidět kvést, je ideální sem vyrazit v období prosinec až únor.
K botanickým zahradám se dostaneme dvěma různými způ-
soby s využitím lanovek, ze kterých je nádherný výhled na
město. Nachází se zde i malebný kostel Igreja Do Monte, kde
je pochován poslední Habsburg, nekorunovaný český král
Karel I. Léčit svou tuberkulózu sem jezdila i císařovna Sissi,
které čerstvý atlantský vzduch velmi prospíval.

Národním květem je svým způsobem neobvyklá strelície
královská (Strelitzia reginae) pocházející z Jihoafrické repu-
bliky. Odsud se do londýnské Královské botanické zahrady
krále Jiřího III. dostala roku 1773 a pro svůj neobvyklý,
okouzlující vzhled dostala jméno po králově manželce Sophie
Charlotte von Mecklenburg-Strelitz.  Z královských zahrad se
pak dostala do celého světa. Mě osobně vždy ale uchvátily
modravé louky divoce rostoucích hortenzií, které i v horna-
tých oblastech hojně lemují příkopy serpentinovitých cest
v příšeří vždy vlhké vegetace.

Na ostrov byly kromě exotických květin dováženy i užitko-
vé rostliny, ovoce a zelenina, takže se zde můžeme setkat snad
s veškerým ovocem celého světa. Stačí zajít na známou tržnici
ve Funchalu nebo se stavit v jakémkoliv stánku na ulici. 

Fauna
Z hlediska fauny Madeira zase až tak zajímavá není.

Největším zvířetem je zde divoký králík; žádné jedovaté hady,
ještěry, pavouky či jiné tvory zde nenalezneme. Za všimnutí
stojí malá endemická a velmi zvědavá, všudypřítomná ješ-
těrka madeirská Teira (Lacerta) dugessi, kterou najdeme ve
velkých skupinách od pobřeží až po místní velehory.
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Místy subtropický ráj, jindy tropický horský deštný prales či náhorní plošina.
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Levády

Velkou zajímavostí ostrova jsou tzv. levády. To jsou uměle

vybudované potůčky a říčky (původně kamenné či dnes spíše

již betonové), stahující z úbočí hor vodu pro zavlažování ze-

mědělských oblastí a pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou.

Levády byly budovány od 16. století a pro jejich náročnou

stavbu v těžko přístupném terénu stavitelé využívali práci

afrických otroků. Kolem levád se vinuly „servisní“ stezky,

sloužící původně pro jejich údržbu. Dnes jsou tyto stezky

upraveny pro turistické účely a provedou nás těmi nejkrás-

nějšími kouty ostrova. Stezky podél levád mají délku více než

2 170 km! Některé vedou průchozími tunely (o celkové délce

přes 80 km), takže do výstroje náročnějšího turisty patří

i dobrá čelovka. 

K levádám se dostaneme i místními autobusy, které nás

po různě dlouhých tůrách odvezou zase zpět do města Fun-

chalu (či jiné lokality). Nástupní místa stezek nejsou ale vždy

dobře značeny a nemusíme je napoprvé nalézt. Naštěstí dnes

existují (i v češtině) znamenití knižní průvodci, takže si výlet

můžeme opravdu vychutnat. Podobně můžeme dnes využívat

také turistické navigace v našich mobilech. Můžeme si vyb-

rat od procházek po vrstevnicích až po náročnější výstupy

do hor nebo podél pobřeží. Na ty by se měli ale vydávat jen

lidé, kteří příliš netrpí závratěmi nebo dokážou vzít podanou

ruku svého partnera a po bezpečné cestě projít nad krutými

srázy. 

Velryby

Madeira byla až do 80. let minulého století, kdy byl

zakázán lov velryb, velrybářskou velmocí. Rybáři z okolí

městečka Caniçal ve východní části ostrova ročně lovili až

200 kusů velryb. Velryby naháněli do pobřežních mělkých

zálivů, kde je doslova ubíjeli a masakrovali. Dnes v této

lokalitě nalezneme velmi zajímavé moderní muzeum velryb

a dalších mořských savců, postavené z evropských fondů.

Pokud ostrov navštívíte, určitě doporučuji muzeum shléd-

nout. Původní velrybáři zde provázejí turisty nebo s nimi

vyplouvají za velrybami na moře. Málokomu se ale podaří

velryby uvidět, takže se nenechejte napálit zaručenými výz-

vami pro turisty typu „včera tu ještě byly“.

Gastronomie

Raději ochutnejte místní specialitu – hlubinnou rybu,

zvanou místně „espada“ (neplést s dalším místním podob-

ným pojmem „espetada“). Espada je Aphanopus carbo, čes-

ky tkaničnice tmavá. Ryba žijící v hloubce 180 až 1 700 m

je dravec, ve skutečnosti stříbrné barvy. Černou barvu získává

až po kontaktu se vzduchem. Je výborná na místních malých

banánech, které se ale nesmějí dovážet do Evropy, protože

Brusel pod vlivem různých lobby definoval ten správný banán

až od určité velikosti (aby byla vyloučena konkurence právě

madeirských, velmi chutných banánů).

Espetada je špíz podobný šašliku z naloženého hovězího

masa marinovaného v madeirském vínu, posypaného hrubo-

zrnnou mořskou solí, sušeným česnekem a bobkovým listem.

Místní jej grilují na větvích z vavřínů na dřevěném uhlí.

Též vřele doporučuji, velmi šťavnaté!

Když už jsme u gastronomie, nemohu nezmínit další míst-

ní specialitu – „lapas“ (portug.), „limpets“ (angl.), česky pří-

lipky (Patellidae). Jednolasturové škeble, které se přichycují

na kamenech v křišťálově čisté vodě pobřežního pásma.

Podávají se pečené na litinových pánvičkách, na česneku

a s citrónem. K nim se podává místní, rovněž velmi chutný

chléb, promaštěný máslem s česnekem, který si skoro každý

také zamiluje. Chléb v menu nalezneme pod názvem „bolo

do caco“. Zkrátka – kdo má rád mořské ryby a mořské plody,

ten si na Madeiře přijde na své. Ostatní ale také. Madeira

je zkrátka ostrovem gurmánů. To jsem ale ještě nezmínil

madeirské víno.

Víno madeira 

Traduje se, že na technologii výroby madeiry (tak se jme-

nuje místní likérové, dezertní víno) přišli portugalští rybáři

zcela náhodou. Na Madeiře doplňovali zásoby vína na lodích

pro své další plavby. Při dlouhotrvajících plavbách v rovní-

kových oblastech se víno zahřívalo v sudech v podpalubí až na

45 °C a následně se znovu ochlazovalo, čímž získalo velmi

specifickou chuť. Do vína se pak přidávala i hroznová pálen-

ka, která zajistila, že se víno ani při velmi dlouhých plavbách

do Ameriky nekazilo. Madeira dozrává v dobových sudech

a prodává se minimálně tříletá.

Mnoho turistů zavítá ve Funchalu do čtvrti Velha. Původ-

ně to byla rybářská osada s doky. Když nastal úpadek rybář-

ství, čtvrť začala chátrat. Místní radní dostali ale spásný

nápad. Čtvrť renovovali, ve dvou souběžných ulicích vybu-

dovali restaurace a bary a dřevěné dveře nechali umělci vy-

malovat rozmanitými obrazy. Kulinářská oblast získala na

přitažlivosti i díky vynikající místní kuchyni a turisté se sem

jen hrnou.

Oceán

Madeira uspokojí snad každého turistu i s těmi nejroz-

manitějšími zájmy. Ostrov ale nemá žádné rozsáhlé písčité

pláže, takže není vhodný pro „cachtací pobyty“ s malými dět-

mi. Madeira je převážně obklopena strmými skalními útesy

a jen několik málo míst je vhodných pro bezpečné koupání

v otevřeném Atlantiku. Totéž platí i o šnorchlování mimo

uměle vytvořená jezírka a koupací pláže. Na ostatních

místech hrozí, že nás vlny zraní o ostré skalní útesy nebo silný

proud odnese mimo dosah pobřeží. Nepřeceňujme naše pla-

vecké evropské schopnosti! Nezapomínejme, že jsme v Atlan-

tiku! Plavání zde je úplně něco jiného než ve Středozemním

nebo Rudém moři, na které jsme (více či méně) zvyklí.

Na Madeiře je kvůli strmým srázům velmi těžký přístup

k vodě. Můžeme se na několika místech dostat k černým

oblázkovým plážím, ale z hlediska podmořského života to

není ono. Chce to nalézt přístup ke skalním příbojovým jezír-

kům, ke skalám a útesům, kde život jen kypí.
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Madeirská specialita, ryba zvaná místně espada (Aphanocopus carbo). Žije v hloubce 180–1 700 m! Ve skutečnosti

je stříbrná, černou barvu získává až po kontaktu se vzduchem. Velmi dobrá, typicky se podává upečená s banánem.

A další pochoutka, přílipky (třída Gastropoda). Tito plži žijí v čisté a prokysličené vodě pobřeží.
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I když takové místo nalezneme, musíme přemýšlet ještě

o jednom riziku. Není to jen o tom, jak do vody vlézt, ale také

jak se z ní dostat ven. Na to středoevropan moc nemyslí.

Pokud při šnorchlování zůstaneme ve vodě hodinu (při urči-

tém stupni otužilosti a nadšení z místního podmořského živo-

ta to není zase až tak neobvyklé), při odlivu hladina oceánu

může klesnout i o metr a nemusíme se dokázat dostat zpátky

stejnou cestou, protože na některé výběžky, stupínky či úchy-

ty, po kterých jsme se spouštěli do vody, nemusíme vůbec

dosáhnout.

Odliv a proudy

Faktor odlivu a proudu je velmi důležitý a dobře jej znají

jen místní. Pro všechny ostatní je věcí velmi neznámou, před

kterou bychom měli mít respekt a pokoru. V den mého odletu

při poslední návštěvě Madeiry v srpnu 2018 se zde utopil

Čech, kterého odnesly proudy dál od pobřeží a i přes okam-

žitou reakci záchranářů se jej podařilo najít až druhý den!

Nikdy bychom neměli být ve vodě sami a na pobřeží či ve

člunu bychom měli mít někoho, kdo nás bude vizuálně jistit. 

Proč o tom píši? Sám jsem zažil, jak mne mořský proud

odnášel daleko od pobřeží a nemohl jsem jej „přeprat“, i když

ne tady na Madeiře. Příhoda se mi stala před mnoha lety

v Keni. Dostal jsem se za hranu bariérového útesu a kochal

se. A ještě jsem si chválil, jak mě hezky proud unáší, že nemu-

sím ani moc plavat …. Po patnácti minutách jsem zdvihl hla-

vu, otočil se k pobřeží a zjistil, že jsem asi pět kilometrů od

něj! Nemusím připomínat, že na pobřeží nikdo nebyl, natož

nějaký plavčík z „pobřežní hlídky“. Začal jsem intenzivně

plavat, hnán silou ploutví. Přesto jsem viděl, jak mne proud

odnáší stále dál od pobřeží. Pocit, který jsem zažil, nedokážu

ani popsat. Prostě zoufalství, strach a panika, co bude dál.

Po několika minutách jsem se uklidnil, nic jiného nezbývalo,

a rozhodl se šetřit silami. Měl jsem štěstí. Po hodině nastal

příliv, který mne začal unášet na pobřeží. Opět nejprve fáze

radosti hlupáka, který nevěděl, co jej čeká. Za několik desítek

minut mnou vlny začaly smýkat po korálech, o které jsem se

i přes neopren pořezal. Vylezl jsem na břeh a padl do korálo-

vého písku, kde jsem asi několik desítek minut ležel a nabíral

sil. A v průběhu dalších dvou týdnů jsem získal další životní

zkušenost.

I drobné poranění typu říznutí nožem či sedřené pokožky

po pádu se v tropických oblastech u Evropanů vůbec nehojí!

Je tu vlhko, specifické klima a asi máme i jinou imunitu

a genetickou výbavu než místní obyvatelstvo. Všechno začne

mokvat a hnisat, strupy se tu vůbec trvale nevytváří! Jediná

rada je, vozit s sebou aspoň nějakou účinnou desinfekci

a framykoinový prášek na zásypy. To pomáhá.

Když pak konfrontujete zkušenosti různých cestovatelů,

např. Jakuba Vágnera, tak zjistíte, že nikdo si nebere s sebou

do tropické divočiny nováčky na dobu více jak tři týdny. To je

právě ta doba, kdy i drobounké nehojené rány mohou začít

být životně nebezpečné. Ale zpátky k Madeiře.

Strategie výběru správného místa

Jakmile i ve zpěněných vlnách strčíte hlavu pod vodu,

okamžitě propadnete kouzlu místního života v příbojových

zónách, různě otevřených či uzavřených jezírkách. Příliv a od-

liv postupně, periodicky zatápí a zase obnažují špičky skal-

ních výběžků, které jsou přibližně ve výši průměrné mořské

hladiny. Na vrcholcích útesů (tak do hloubky kolem dvou

metrů) pak vznikají specifické oblasti, které část dne jsou

pod vodou (a omývány silně prokysličenou, křišťálově čistou

vodou), druhou část dne pak vyčnívají na vzduchu a jsou

nepřetržitě skrápěny vodní tříští vln narážejících do útesů.

Tento cyklus se pochopitelně pravidelně opakuje v periodách

přílivu a odlivu.

Pokud se zde budete chtít potápět, šnorchlovat, nedělejte

to hned první den! Doporučuji se na vybrané místo, které

se vám zalíbí, během jednoho dne opakovaně vracet a po-

zorovat úroveň, do které se útesy potápějí a zase vynořují

a zafixovat si k tomu i časy. Zároveň si všímat i možností

přístupů a výstupů z vody. A do vody pak jít až další den.

Prostě je dobré ovládnout svou netrpělivost hned vlézt do

vody jen kvůli tomu, že jsme tu teď právě na tomhle místě.

Madeira je malá, a pokud máte půjčené auto (což vřele dopo-

ručuji), není těžké se kamkoliv vrátit.

Ono se to stane totiž i nutností. Severní část ostrova je

mnohem divočejší a drsnější než jižní. Je zde intenzivnější

vítr, srážky, mlhy. Proto je vhodné při výletech nejprve

plánovat severní část ostrova, a pokud počasí nebude přát,

můžete přejet během 60 až 90 minut na jižní část ostrova,

kde je převážně jasno a slunečno (proto většina větších měst

a osad se nachází na jihu). 

Pokud vyrážíte na severní část ostrova, mějte vždy i ná-

hradní plán na odpoledne na jižní části ostrova. Na Madeiře

se rozhodně nudit nebudete. 

První dojmy pod hladinou

Jen několik metrů od břehu, který je skalnatý, můžeme

pozorovat bohatý podmořský život. Dno zde ale vypadá jinak,

než bychom usuzovali podle okolních útesů vyčnívajících

nad mořskou hladinu, které jsou řezavě ostré, velmi členité.

Již pár metrů od útesové stěny je hloubka deset metrů a více.

Na dně spatříme obrovské balvany, které bezpochyby vzni-

kaly při vulkanické činnosti a byly dále opracovány silnou

erozí, nebo byly strhávány z útesové stěny do oceánu. Osobně

mi některé lokality připomínaly zatopené lomy, kdy po od-

střelech zůstaly na dně obrovské masy roztříštěných skal.

Jen s tím rozdílem, že madeirské balvany jsou mnohem větší

a jde z nich opravdu strach.

Pro pozorování podmořského života jsou rozhodně zají-

mavé malé, do moře vybíhající útesy tvořící malé ostrůvky,

které se v době odlivu odkrývají, svítí na ně slunce a rostou

zde intenzivně krásně zelené řasy. Ty jsou pak obživou pro

mnohé ryby, jež je v obrovských hejnech nebo i jen jednotlivě

spásají podobně jako ovce horské stráně.
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I pod vodou lze fotit v protisvětle. Atmosféra je stejně okouzlující jako na suchu. Jen je potřeba si uvědomit,

že s automatikou fotoaparátu to nemusíme zvládnout. Tady se to náhodou povedlo.

Kněžík paví (Thalassoma pavo) patří mezi pyskouny a je to krasavec, zelená barva není u ryb moc častá!
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Očnatec (Sarpa salpa) se zdržuje v hejnech a v dospělosti je býložravý.

Oblada (Oblada melanura) je všežravec a upřednostňuje v jídelníčku drobné bezobratlé.
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Strategie vyčkávání na místě jako základ úspěšného
fotografování pod vodou

Pozorovat tuto oblast je pro šnorchlujícího akvaristu zají-
mavé, poučné i pohodlné. Nemá smysl se namáhavě potápět
hluboko a snažit se fotit, protože jakmile začneme plavat,
ryby začnou před námi prchat a během několika desítek
vteřin, které můžeme v hloubce pod vodou strávit, nic nenaj-
deme, natož abychom vytvořili zajímavou kompozici nebo
dokonce ryby zaostřili. Ty jsou navíc tak daleko, že je na
snímku pod vodou přes masku stěží vůbec rozpoznáme.
Jinými slovy – rybu v jejím přirozeném prostředí nemáme
šanci nijak dohnat, natož vyfotit z boku či dokonce zepředu.
Navíc mořská voda nás silně nadnáší, mnohem více, než jsme
zvyklí ze sladkých vod. Pokud máme ještě nějaké to kilo
nebo bříško navíc, nebo dokonce neopren, Archimédův zákon
je neúprosný. Řešením může být olověné závaží na potápěč-
ském opasku, které si musíme buď s sebou letecky přivézt,
nebo zapůjčit na potápěčské stanici.

Lepší je zvolit vyčkávací taktiku pár desítek centimetrů
pod hladinou. Tím vyřešíme problematiku silného nadnášení
našeho těla. Přiblížíme se na vhodné místo a levou rukou
se uchytíme za nějaký skalní výběžek a necháme se volně
pohupovat vlnami sem a tam. Stejným způsobem se pohybují
i rybky pár desítek centimetrů pod hladinou, takže je nijak
svými pohyby nerušíme. Ryby se dostávají pak samy do naše-
ho okolí a můžeme je v klidu fotografovat. Vyplatí se předem
promyslet kompozici, v jejím směru držet pravou rukou foto-
aparát a vyčkávat, až živé objekty vplavou do zorného pole
hledáčku. Je dobré udělat i několik snímků krátce za sebou
a v klidu domova pak vybrat ten nejlepší. 

Raději se ničeho nedotýkat
Než se chytíme útesu či skály, musíme se dobře dívat,

na co saháme. Měla by to být jen čistá skála. V korálových
mořích musíme dávat pozor, abychom neulomili kousek
korálu nebo jej nijak nepoškodili. Musíme ale chránit také
sami sebe. A je v podstatě jedno, v jaké vodě a kde se potá-
píme. Řada mořských živočichů je jedovatá nebo silně žahavá
či způsobuje různé ekzémy, popáleniny atd. To nám v první
chvíli nikdy do hlavy nedocvakne. Proto jsou ideální neopre-
nové rukavice. Ale i tak je třeba si dávat velký pozor při
snímání masky po ukončení ponoru, abychom si nesáhli do
obličeje, obzvláště kolem očí. Potápěči si i ve Středozemním
moři při dotyku různých sasanek můžou při neopatrných
návycích způsobit silné zrakové potíže!

Řasy, řasy, řasy a bubliny
Pár desítek centimetrů pod hladinou nás překvapí velké

množství zelených a žlutých řas. Je zde dostatek světla,
vodního proudu přinášejícího živiny a kyslíku. Část skalních
výběžků se navíc periodicky vynořuje, jsou skrápěny tříští
příbojových vln, takže lze říci, že řasy doslova žijí na přímém
slunečním světle. Jakmile se ostrůvek zatopí, vidíme, jak řasy
v důsledku fungující fotosyntézy vypouštějí bublinky kyslíku.
Zároveň jsou všude nalepeny vzdušné bubliny vznikající v dů-
sledku vodní tříště, jak vlny narážejí na útesy.

Pokud se při plavání dostaneme do oblasti zpěněného
oceánu, zjistíme, že se nám docela špatně plave. Vzniká jakási
směs vody a silně bublinatého prostředí, která má menší
hustotu než voda, takže se při plavání „propadáme“ a těžko se
držíme na hladině. Je-li to možné, pak je vhodné si opa-
trně lehnout na skálu a dobře se uchytit. To je ale možné jen
v menších proudech, jinak hrozí, že se o skálu poraníme a je
lepší naopak se k ní vůbec nepřibližovat. Máme pocit, jako
bychom plavali v čerstvě otevřené sodovce.

Tak, jak se mění doba přílivu a odlivu, tak se mění i sklad-
ba živočichů, zejména ryb. V době přílivu k útesům připlou-
vají hejna býložravých ryb, které tu v jinou denní dobu neuvi-
díme. Vrací se na místa pastvy, kde si dopřávají zelenou
stravu. Nechávají se pohupovávat vlnami přílivu, který je při-
náší až k jejich pastvinám. Kolem útesů vznikají mikrozóny
přílivových a odlivových vlnek a vln, které pohybují veškerou
flórou a faunou střídavě sem a tam. Je to nádherný pohled,
když vidíte, jak se živočichové tomuto prostředí přizpůsobují
a doslova v něm skotačí.

Radost fotografovat
V tomto prostředí se velmi dobře fotí. Za prvé tu je

dostatek světla, takže můžeme fotit i na krátké časy, které
nám umožní zachytit dynamiku vodní tříště, zpěněného
oceánu a rychle se pohybujících ryb. Vznikají i zajímavé
přechody, fotíme-li z podhledu vodní hladinu tak, abychom
dokázali do kompozice dostat i skalnaté útesy nad hladinou.
Zpěněné prostředí je též velmi fotogenické a nabízí nepře-
berné množství kompozic. Musíme jen dávat pozor, abychom
na snímcích neměli více bublin než samotných podmořských
živočichů či scenérií. 

Při focení se nesmíme ale nechat unést jen výběrem
scenérií a jejich kompozicí. Musíme velmi bedlivě přemýšlet
o postavení slunce nad námi. Poměrně často totiž vznikne
situace, kdy i pod vodní hladinou fotíme v této malé hloubce
de facto proti slunci a některá místa snímku mohou být silně
přeexponována. Automatické nastavení expozice, tedy clony
a času, nemusí vždy dobře fungovat a je nutné raději přejít
na manuální režim nastavení expozice. Pak mohou vzniknout
opravdu kouzelné snímky, připomínající světelné podmín-
ky při focení východu a západu slunce, tedy přímo proti
slunečnímu kotouči. 

Řasy rostou do hloubky okolo deseti metrů, pak už se
ztrácí hojnost jejich porostů. Určitě tu nějaké řasy budou,
ale spíše v podobě různých rozsivek a mělkých pokryvů
kamene. S přibývající hloubkou se rovněž mění druhová
skladba i barevnost řas. V hloubce 2–4 m je velké množství
červeně zbarvených, nádherně dlouhých řas, které kontras-
tují s tmavě modrou barvou hlubokého oceánu. Toto je zóna,
kde jsem spatřil velké množství hlaváčovitých ryb, které
se ukrývají v různých děrách maskovaných právě těmito
řasami. Pod převisy skal se skrývá velké množství zeleně
a modře zbarvených rybek, které čekají na období klidu,
kdy se nad nimi nenachází žádné větší rybky, aby z úkrytu
vypluly na prosluněné „stráně řas“ a též si tu v klidu hledaly
potravu.
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Útesové „pastviny“.

„Neonka modrá“ na madeirský způsob. Hejna desítek tisíc jedinců se třpytí a blýská pod slunečními paprsky.
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Až na silné proudy je pod hladinou docela klid ;-).

Kouzlo červeného odrazu...
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Velké plochy červených řas ovlivňují i barevnost okolních

živočichů, zejména třpytivých ryb. I když mají ve skutečnosti

tyto ryby zcela jinou, přirozenou barvu, pod vodou a zejména

na snímcích se na jejich těle odráží červená barva okolí.

Díváme-li se směrem do Atlantiku, uvidíme tmavě modré,

nekonečně dlouhé a hluboké prostředí, ze kterého jde strach.

Toto je oblast hejn poměrně velkých ryb, které se k pobřeží

přibližují jen velmi opatrně a jakoby nerady. Máme-li štěstí,

světelné paprsky propichují tuto nekonečnou modř a odráží

se od stříbřitých těl ryb. Dopadající i odražené světlo se v růz-

ných frekvencí mihotá a vytváří nepopsatelnou atmosféru.

Hra dopadajícího světla záleží na denní době, tedy na poloze

slunce, poloze mraků a hlavně velikosti a směru vln na hladi-

ně. Odrážené světlo je pak výsledkem velikosti a početnosti

rybího hejna, velikosti a tvaru ryb, způsobu pohybu. Mne fas-

cinovala statisícová hejna maličkých rybek, které ve svém

vizuálním výsledku připomínaly modré neonky, jež se pohy-

bovala na hranici stínu podvodního útesu, kam se při jakém-

koliv signálu nebezpečí rybky okamžitě schovávaly.

Společenství ryb

V rámci tohoto příspěvku lze je stěží vyjmenovat všechny

ty stovky druhů ryb a dalších mořských živočichů v okolí

Madeiry. U suchozemských živočichů to bývá jednodušší,

protože mají i fyzické hranice svých regionů, které nejsou

schopni překročit. Ve vodním prostředí takové bariéry ale

nejsou. Madeira leží na rozhraní severní a jižní části Atlan-

tiku, je obtékána Golfským a Kanárským proudem. Najdeme

zde proto velké množství atlantických ryb, ale i ryb ze západ-

ního pobřeží Afriky a dokonce ze Středozemního moře.

Kdo by chtěl detailně studovat mořskou flóru a faunu,

doporučuji navštívit menší, ale velmi hezké muzeum biologie

ve městě Funchalu, nedaleko hlavního náměstí s městskou

radnicí. Kromě sbírek různých pobřežních a vnitrozemních

ptačích druhů je zde i poměrně velká sbírka kytovců, ryb,

korýšů a různých mušlí atd. V přízemí je asi deset malých

mořských nádrží s rybkami z přílivových jezírek. 

Umělá přílivová jezírka

Jak již bylo několikrát zmíněno, severní část ostrova není

zrovna vhodná a bezpečná pro koupání. Na mnoha místech

ale vznikly geograficky vhodné lokality přílivových jezírek,

které Madeiřané uzpůsobili pro koupání. Tam, kde byly

vhodné podmínky, místní obyvatelé vybetonovali nenápadné,

slabé zídky mezi útesy, takže vytvořili bezpečné zóny, kde

není vodní proud odnášející plavce do oceánu. Tyto zóny

jsou bezpečné i pro malé děti. Nejznámější lokalita je na

severozápadní části ostrova ve městečku Porto Moniz. Zde

nalezneme i převlékací kabinky, sprchy, plavčíka či bohaté

občerstvení.

Cípal pyskatý (Chelon labrosus) proplouvá umělým jezírkem, kde je téměř mrtvo.

Jsou tu jen kolonie „divných mechů a řas“, kterým nevadí voda bez proudu a kyslíku.
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Takhle nějak dopadne akvárium, když se o něj nestaráme a naruší se v něm ekologická rovnováha. Stejně tak v přírodě.

Pestrost přehluší ty nejsilnější, nejagresivnější druhy, které nemusí být ani „nejinteligentnější“. Jsou jen nepřizpůsobivější.

Pro milovníka přírody je ale zdejší podmořský svět zkla-

máním. Jakmile se tady ponoříme, pochopíme proč. Pohyb

mořské vody, příboj, okysličování vody jsou důležité pro

samotný život a ve své podstatě znamenají obrovský filtrační,

resp. odpěňovací systém (jak jej známe z mořské akvaristiky).

Pod vodou vidíme biologickou zkázu. Bohatý život, který jsem

popisoval výše, se jakoby mávnutím změnil v mrtvou zónu.

S minimálním množstvím všech živočichů, s jedním, dvěma

druhy řas, které dominantě přehlušily a ubily vše ostatní, dno

pokryté vysokými vrstvami kalu. Tady si dobře uvědomíme,

co se nám stává v akvarijní nádrži, když dojde k narušení

biologické rovnováhy a my nevyměníme ani část vody.

Pokud tento negativní efekt přeženeme, můžeme si s tro-

chou fantazie představit, kam může dojít život na naší planetě

Zemi, když se o ni nebudeme starat a budeme pouze upřed-

nostňovat neustále rostoucí požadavky egoistického, nero-

zumného druhu Homo sapiens.

Kdo Madeiru navštívil, bude se sem chtít vracet

Madeiru jsem navštívil již třikrát, pokaždé v jiné době,

a určitě sem znova pojedu. Nedá se jí odolat. Láká mne a ne-

ustále přitahuje jako fotografa, turistu, milovníka rostlin i po-

tápějícího se akvaristu. Pokaždé je jiná, přitažlivá, kouzelná

a pokaždé zde najdu něco ještě hezčího, co předčí všechny mé

předchozí návštěvy. Ideální cesta je tak na 10–14 dní. Prvních

3–5 dní postačí pěší turistika v okolí ubytování, na zbývající

dobu je už lepší si půjčit auto, aby byl člověk svým pánem.

Auto je dobré si kvalitně pojistit. Silnice a zejména silničky

jsou úzké, křivolaké a velmi strmé, takže o odření auta tu není

nouze. I Madeiřané k tomu tak přistupují s portugalským kli-

dem. U dobře pojištěného auta stačí klíčky od vozidla položit

na stůl v půjčovně na letišti a jste odbaveni opravdu za pár

vteřin – a zbude vám ještě dost času si na letišti koupit

dobré víno.

Kompletní autorskou fotogalerii z Madeiry najdete zde:

[1] www.zonerama.com/Album/4749834
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Veřejné akvárium MadeiraVeřejné akvárium Madeira
aneb nádrž o objemu 500 maneb nádrž o objemu 500 m33,,
kde se můžete i potápětkde se můžete i potápět
Roman Rak

Na ostrově Madeira nalezneme dvě veřejná akvária. První,

velmi malé se nachází v hlavním městě Funchal jako součást

přírodovědného muzea (Museu de História Natural do Fun-

chal, Rua da Mouraria 31) poblíž hlavního funchalského ná-

městí s radnicí. Asi 15 malých nádrží hned vpravo v přízemí

muzea je součástí jinak poměrně velké sbírky živočichů

a rostlin, kterou si můžeme prohlédnout v šesti rozsáhlých

sálech. Pro akvaristy a milovníky podmořského světa náv-

štěva stojí rozhodně za to, protože tu můžeme uvidět velké

množství sbírkových exemplářů obývajících vody okolí

Madeiry. Můžeme zde spatřit i vycpané kytovce a další moř-

ské savce či jejich docela povedené modely, uložené ryby

nebo i sbírky korálů a vápencových schránek mnoha jiných

mořských živočichů, jako jsou mlži apod. Naší pozornosti

neunikne ani sbírka ptáků, rostlin i minerálů, včetně jejich

fosilií. Úroveň akvárií jako takových je ale poměrně slabá.

Druhé, větší a mnohem zajímavější veřejné akvárium

nalezneme na protilehlé straně ostrova, tedy na jeho seve-

rozápadní části, kde je Atlantický oceán nejbouřlivější.

Akvárium je v malém přímořském městečku Porto Moniz,

které má asi 1700 obyvatel. Ostrov zde vybíhá přímo do

oceánu, není tu žádná uzavřená zátoka, takže tu nebyl nikdy

ani rybářský přístav. Pobřeží je zde mimořádně členité

s velkým množstvím ostrých výčnělků a ostrůvků, které

podléhají silné erozi. Pobřeží je velmi impozantní svou divo-

kostí a rozmanitostí. Místní zde přehradili mnohá přílivová
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jezírka nenápadnými betonovými přehradními zídkami a vy-

tvořili bezpečné plavecké zóny. Vznikl zde i velice moderní

plavecký venkovní bazén. No, spíše soustava vzájemně pro-

pojených tvarově nepravidelných bazénů a bazénků o různé

hloubce, vybíhajících do divokého oceánu. Hladina bazénků

je o několik metrů výše než mořská hladina, takže při pla-

vání máme pocit, že jsme v otevřeném prostoru. Celkový

dojem pak umocňuje tříšť příbojových vln, které se převalují

do bazénu.

Není divu, že místo je velmi navštěvované turisty i zdej-

šími obyvateli. Oblast připomíná lázeňskou zónu se svou

promenádou podél pobřeží. A právě tady bylo 4. září 2005

otevřeno na evropské poměry relativně malé, ale velmi zají-

mavé akvárium, čítající dvanáct různě velkých nádrží. 

Architektonicky je akvárium zakomponované do bývalé

portugalské pevnosti sv. Jana Křtitele, která byla postavena

v roce 1730 v reakci na pirátské útoky v oblasti Porto Moniz.

Teprve až v roce 1998 obec získala tuto nemovitost zpět do

svého vlastnictví a provedla nákladnou a účelovou rekon-

strukci. Pevnosti dominuje věž, která ve své horní části má

střílny otočené směrem do vod Atlantiku. Na pevnost

navazuje kruhová věž s vchodem a šikmý kamenný most.

V bezprostřední blízkosti zde nalezneme několik heliportů,

park, promenádu, hotely a různé restaurace a další občer-

stvovací „stanice“, a zejména pak bazén a přírodní koupací

jezírka. Nad město stoupají velmi strmé a silně točité ser-

pentiny, které nás zavedou na náhorní pláň s vavřínovými

pralesy.

Akvárium je postaveno na samém břehu Atlantiku a je do

něj velmi povedeným způsobem integrováno jak stavebně,

tak sociálně i biologicky. V akváriu jsou chovány ryby, které

bezprostředně obklopují ostrov, a pokud bychom se i v Porto

Moniz ponořili pod vodní hladinu, uvidíme to samé jako

v expozičních nádržích. Akvárium je nádherně promyšlené

z pohledu naturálnosti a edukace, z hlediska velmi citlivého

zasazení do přírody a lokality malého městečka. 

Do akvária se vstupuje z přízemí pevnosti. Vstupné činí od

4 do 8 eur v závislosti na počtu návštěvníků a jejich dětí.

Vstupné zohledňuje rodinné návštěvy, juniory i seniory.

Expozice je tvořena dvěma patry. V prvním patře jsou

malé nádrže a živá příbojová jezírka, typická pro místní

prostředí. Zde si zblízka můžeme prohlédnout živočichy

z mělkých vod okolo ostrova Madeira. Dominantou expozice

je jedna velká nádrž o objemu 500 m3, kterou obývají menší

žraloci, rejnoci a poměrně velké ryby. Do nádrže se můžeme

dívat ze spodního patra nebo při východu z druhého patra.

Nádrž je velmi členitá, plná ryb a působí impozantním

dojmem.

Okolí akvária v městečku Porto Moniz.
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Akvárium je umístěné v bývalé portugalské pevnosti, přímo na skalním úpatí Atlantického oceánu.

Před hlavní nádrží je maličký amfiteátr. Čelní sklo akvária je slepeno ze dvou částí, což je dobře patrno až na fotografiích.

Běžný návštěvník si této technologické zvláštnosti ani nevšimne.
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Napodobení přílivového jezírka.

Ploskuzubec evropský (Sparisoma cretense).

Záběr z největší nádrže.

Velké, pomalu plovoucí ryby dodávají nádrži majestátnost.

Menší nádrže jsou dovedně zasazené do umělé skály.

Biotop se podařilo napodobit včetně zelených řas.

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus).
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Místní akvárium má svou velkou zvlášťnost. Ve velké

exhibiční nádrži se je možné potápět, aniž byste měli kurz

potápění! Zejména pro děti se zde pořádají půldenní akce.

Po uvítání jsou malí návštěvníci v doprovodu svých rodičů

provedeni expozicí, seznámeni s životem pod vodou v okolí

Madeiry. Následuje briefing o potápění, vysvětlení a příprava

potápěčské výstroje. Účastníci se seznámí i s technickým

vybavením velké nádrže a s přípravnou stravy pro mořské

živočichy. Po samotném potápění se pak provádí identifikace

ryb, se kterými se návštěvníci pod vodou setkali. Akce končí

horkou sprchou a předáním účastnických diplomů. 

V nádržích akvária v Porto Moniz se setkáme přibližně

s devadesáti druhy mořských živočichů žijících na ostrovech

tzv. Makaronézie (což je ostrovní oblast Madeiry, Azorských

a Kanárských ostrovů a Kapverd). S některými druhy ryb se

můžeme setkat i ve Středozemním moři.

Na návštěvu expozice stačí kolem hodiny. V přízemí velké

nádrže je malý amfiteátr s několika řadami sedadel, a pokud

se necháme unášet pozorováním dění pod mořskou hladinou,

můžeme tu strávit i podstatně více času. Po návštěvě akvária

doporučuji zajít se vykoupat do umělých příbojových jezírek

a vychutnat si svěží vlhký vzduch Atlantiku a přitom se ještě

trošku opálit.

Stěny akvária jsou ozdobeny umně provedenými obrázky.

Chybí ale bohužel názvy ryb.

Doporučené odkazy:
[1] www.youtube.com/watch?v=6CIPR1x5eCA – okolí z dronu
[2] www.youtube.com/watch?v=uKdqccQ7Fgw – video Porto Moniz
a jeho okolí, akvárium, příbojová zóna a přílivová jezírka
[3] www.youtube.com/watch?v=lcnMW-sPDNs – přílivová jezírka,
koupaliště v Porto Moniz
[4] www.madeira.theperfecttourist.com/?p=3419 
[5] www.portomoniz.pt/pt/visitantes/pontos-de-interesse/aquario 
[6] www.madeira-web.com/de/bilder-videos/videos/madeira-
aquarium.html – doporučuji shlédnout video
[7] www.madeiraoutdoor.com/en/a60/diving-in-madeira-aquarium
– potápění v akváriu 
[8] kasadoo.com/Portugal/Madeira-Island/Sights/Madeira-
Aquarium-in-Porto-Moniz  
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Pozvánka do Žďáru n. S.Pozvánka do Žďáru n. S.
na XVIII. Akvakongresna XVIII. Akvakongres
Jaroslav Dvořák

Když spolek žďárských akvaristů TETRA v roce 2002 po-

řádal první AKVAKONGRES, tak určitě nikdo z organizátorů

netušil, že zakládá akci, která se udrží dodnes.

Již po osmnácté se 13. dubna roku 2019 uskuteční ve

Žďáře nad Sázavou setkání akvaristů spojené s dopoledním

zasedáním sněmu celorepublikové organizace akvaristů

AKVA.CZ.

U mikrofonu se za ty roky vystřídali přednášející z mno-

ha zemí Evropy. Hovořilo se o akvaristických cestách, jejich

přípravě a následném průběhu. Posluchači se seznámili

s mnoha zajímavostmi a také s konkrétními vlastním poz-

natky o chovu a chování mnoha druhů akvarijních ryb a také

o pěstování akvarijních rostlin.

Po celou dobu se pořadatelé snaží zajistit nejkvalitnější

přednášky a přednášející. O tom také svědčí vždy plný sál!

Celou akci od jejího založení podporují sponzoři, bez jejichž

podílu by nebylo možné tuto akci pořádat, a to je důležité

zdůraznit – již po osmnácté.

V letošním roce bude přednášet zkušený chovatel, náš

přítel a kamarád z Bratislavy Dušan Andris. Seznámí nás

se svými zkušenostmi s mnoha druhy sumečků a také při-

dá poznatky z chovu a odchovu jiných zajímavých druhů

akvarijních ryb.

Jménem pořádajícího spolku Vás zve předseda

        Jaroslav Dvořák
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XII. Kongres Českého cichlid klubuXII. Kongres Českého cichlid klubu
s doprovodným programems doprovodným programem
Honza Burzanovský

Český cichlid klub, zal. 1997, v rámci svého každoročního

programu pořádá v posledních letech i svůj ČCK kongres.

Ačkoliv první akce tohoto druhu se konala již v roce 2005,

teprve od roku 2010 můžeme považovat tuto akci s různým

statutem za pravidelnou. Proč s různým statutem? Nu, v něk-

terých případech se klub rozhodl považovat celý kongres

za akci ryze interní, bez přístupu širší veřejnosti (s výjimkou

několika pozvaných hostů), a v jiných uvolnil odpolední před-

náškový čas i pro návštěvu těch, kdo mají o cichlidářskou

tematiku zájem.

Vzhledem k tomu, že ČCK není organizací lokální, ale

sdružuje členy z celé republiky (a jistou dobu bylo členy také

několik přátel ze Slovenska), není pevně stanoveno trvalé

umístění kongresu v určité lokalitě. První dva ČCK kongre-

sy klub pořádal v lesním hotýlku Kouty nedaleko Ledče nad

Sázavou, poté v Úvalech u Prahy a v Plzni a touto v pořadí

dvanáctou akcí svého druhu se vrací opět na Vysočinu, a to

přímo do jejího srdce – Žďáru nad Sázavou.

Letošní kongres Českého cichlid klubu se bude

konat v sobotu 2. března 2019 ve společenských pro-

storách „koňského“ hotelu Grunt a z rozhodnutí členské

základny je přednáškové odpoledne akcí otevřenou

pro širokou veřejnost. Program je klasický. V dopoledních

hodinách proběhne samotný kongres členů klubu, otevřený

případným zájemcům o členství, a od půl druhé odpoledne

pak začíná veřejná programová část (viz přiložený letáček).

Za presidium ČCK, 

                   Honza Burzanovský
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44. číslo Akvária
vyjde v dubnu 2019

e-akvarium.cz

 Koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus)
                                                 (Foto: Markéta Rejlková)


