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Akvárium, číslo 47 e-akvarium.cz  úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
ačkoliv občas v úvodníku něco soukromého utrousím,

nedávám sem fotky se mnou a jen výjimečně se tu objevují
snímky mých vlastních ryb nebo akvárií. Není v tom záměr,

nechávat si to nejhezčí pro sebe :-), spíše je to náhoda.
Tentokrát ale udělám výjimku a podělím se o kousek mého

domova. Tohle je totiž místo, kde vzniká časopis. Za bílého
dne mi okno za monitorem nabízí rozptýlení v podobě lesů,

polí a Beskyd. Občas mě navštíví taky sýkorky a veverky
(v desátém patře!). Když je ale venku tma, nic mě od práce

neruší. 
Jak vidíte na prvním snímku, šlo o koutek ryze pracovní –

já jsem papírková, všechny nápady a úkoly si píšu a mám
je ráda na očích. Seznamy dlouhodobých úkolů, poznámky

o tom, co si chci přečíst, dnešní úkoly k odškrtání a taky
seznamy budoucích úkolů, které se vejdou na příští seznam.

To abych se nezahlcovala.
No a o vánočních svátcích jsem všechny ty papírky zlikvi-

dovala. Celá ta pracovní hromada šla pryč a uvolněné místo
zaujalo akvárium. Ano, je to trochu trapné, mám už akvária

po celém bytě, ale tohle jsem vyhrála v Rychnově v tombole
a nevěděla jsem, kam s ním. Sem se hodí perfektně a navíc

jsem z něj udělala svoje první mořské akvárium, pochopitelně
zelené, jak se mi to líbí a jak to ladí s okolím.

Proč o tom píšu? Protože likvidace mých úkolů a věčných

připomínek nebyl akt pořádkumilovnosti. Když jsem dělala
místo na nové akvárium a pak ho napouštěla, celou dobu

jsem myslela na to, že na sebe budu hodná. Že si dělám
radost a dívat se na zelené řasy, jak se pohupují v proudu,

bude o dost příjemnější, než zalétnout od práce očima na
seznamy další práce. Co se ale stane, když na nějaký úkol

zapomenu? Vzpomenu si, ale pozdě? Jak fungují lidé, kteří si
na papírky nepotrpí? Jak dokážete udělat spoustu věcí a být

přítom v klidu? Já totiž, ačkoliv by to tak mohlo působit,
nejsem a nikdy jsem nebyla workoholik nebo člověk trpící

stresem. Mám hodně energie a baví mě pořád něco dělat.
Taky mám ale ráda věci naplánované a rozmyšlené, někdy až

moc. Tak nevím, jak mi to odteď bude fungovat s pohledem
do zeleně a odhodláním být na sebe hodná.

Uvidíme – a uvidíme to my všichni. Dole na stránce jsou
jména lidí, kteří přispěli do tohoto čísla. Vidíte to, co já?

Prosím, buďte na mě hodní i Vy, pošlete svůj příspěvek, svůj
vzkaz, fotky, nápad. Pomožte nám s Akváriem. Tohle číslo se

mi velmi líbí a už teď vím, že chystáme další zajímavá témata.
Dubnový termín na papírku nemám, ale zase se tu potkáme.

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

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

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

Chceme probudit vaši touhu

víc vědět, víc toho dělat a víc sám dávat.

Dáváme inspiraci. Dávejte taky něco!

50

64
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Halančíci roduHalančíci rodu

AphyosemionAphyosemion
TEXT: Václav Sedláček a Ondřej Sedláček     FOTO: Karel Zahrádka

Halančíci rodu Aphyosemion jsou barevně i tvarově mi-

mořádně atraktivní ryby. Žijí v západní a střední Africe.

V přírodě se živí vodním a náletovým hmyzem, který v ak-

váriích nahrazujeme octomilkami, ale i larvami komárů

a pakomárů. Drobné druhy krmíme převážně korýši. Jako

substrát se do akvárií hodí tmavší písek, vodu vyžadují měkčí,

neutrální nebo slabě kyselou, teploty kolem 22–25°C.  

Popsáno bylo více než sto druhů tohoto rodu. Dnes je

řadíme do devíti podrodů, které jsou monofyletické (tj. pod-

rod zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky).

Jsou to tradiční podrody Aphyosemion, Diapteron, Kathetys,

Chromaphyosemion nebo Radaella. K nim se nedávno při-

dal podrod Episemion, dříve považovaný za samostatný rod

stojící mimo ostatní zástupce rodu Aphyosemion. Nedávná

fylogenetická revize (Collier 2007 [1], Huber 2013 [2]) navíc

ukázala, že podrod Mesoaphyosemion je parafyletický – tj.

někteří jeho zástupci jsou příbuznější jiným podrodům než

ostatním druhům v podrodu Mesopahyosemion. Bylo tedy

nutné jej rozdělit a přibyly další dva podrody – Scheelsemion

a Iconisemion. Zástupci všech podrodů rodu Aphyosemion

ovšem sdílejí mnoho společných znaků a taxonomové se sho-

dují, že není důvod je povyšovat na samostatné rody.

Aphyosemion (Scheelsemion) australe BSWG 97/24 Cap Esterias, samec.

Žije v bažinách podél pobřežních oblastí Gabunu a Konga, v nadmořské výšce dosahující jen několika m.n.m.

Upřednostňuje malé stojaté tůně na pomalu tekoucích potocích. Voda je zde čistá, měkká, s malým obsahem soli.

 Dno je pokryté spadanými listy, teplota se pohybuje kolem 25 °C. Aphyosemion (Scheelsemion) australe patří k snadno

chovatelným halančíkům, v mnoha chovatelských formách je široce rozšířen i mezi akvaristy, kteří se nespecializují

 na halančíky. Hodí se i do společenských akvárií s menšími druhy teter, danií, sumečků apod. Kromě živé potravy

přijímá i mražené a suché krmení. Na snímku je populace, kterou nalovila expedice Blum, Sewer, Weder, Gluggenbuehl

 na přelomu července a srpna 1997, lokalita 24 na mysu Cap Esterias. Pascal Sewer byl i účastníkem expedice

České halančíkářské společnosti (ČHS) Kamerun 2007.
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Aphyosemion (Scheelsemion) calliurum CB3SR 07/20 Bogongo.

Expedice ČHS do Kamerunu v únoru r. 2007,  Cameroon Pavel Berounský, Ondřej Sedláček, Václav Sedláček, Pascal Sewer,

Boris Rychnovský, nalovila tuto populaci u vesnice Bogongo na své 20. lokalitě. V současné době, po více než 10 letech po

odlovu ve volné přírodě, je tato populace chována a úspěšně rozmnožována v akváriích evropských chovatelů. Pro mnohé

druhy halančíků je to, bohužel, jediná šance na přežití. Na místech, kde se vyskytují, se stále rozšiřují plantáže banánovníků

a především palmy olejné. Z potůčků, které plantážemi i v jejich blízkosti protékají, se vlivem používaných chemikálií stává

mrtvá voda, ve které se zhroutí celý křehký ekosystém, jehož součástí jsou populace halančíků.

Lokalita Aphyosemion (Scheelsemion) calliurum u vesnice Bogongo.

Potůček, ve kterém jsem rybky chytal, vypadal jako většina malých toků u nás v loňském či předloňském horkém létě.

V suchém kamenitém korytě byla místy malá tůňka s několika centimetry vody a v ní na první pohled patrný pohyb

malých rybek – halančíků. Napadané listí, větve, rostliny splývající ze břehu. Použití sítí i příručních sítěk nebylo možné,

 ale každý akvarista má zkušenosti s chytáním rybek do rukou. Na obranu proti predátorům mají ale tyto rybky skvělou

strategii – vyskočí z tůňky na břeh a zkuste si je v tom pralesním podrostu hledat. Několik jedinců jsme přivezli a podařilo se

je rozšířit do akvárií evropských halančíkářů. (Foto: Ondřej Sedláček)
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Většina druhů rodu Aphyosemion se v přírodě vyskytuje

v řadě tvarově i barevně odlišných populacích. Tyto populace

jsou halančíkáři důsledně označovány kódy, pokud možno

i s udáním naleziště. Dobří halančíkáři chovají různé popu-

lace odděleně a nekříží je mezi sebou. 

Aphyosemioni obývají lokality obsahující celoročně vodu.

Jsou to zejména malé vodní toky na okrajích savany a drobné

pralesní potůčky. Rybky odkládají jikry na vodní rostliny

nebo převislé pobřežní trávy, případně se jikry spadlé na dno

vyvíjejí volně ve vodě, přibližně po dobu dvou až tří týdnů.

Jikry mohou přečkat i kratší období sucha (do tří týdnů).

Druhy Aphyosemion striatum, Aphyosemion gabunense,

Aphyosemion australe jsou z tohoto rodu nejsnáze množi-

telné. Jsou to snášenliví halančíci, hodí se i do společného

akvária s tetrami, pancéřníčky a drobnými cichlidkami. Jsou

vhodní i pro začátečníky.

Aphyosemion (Aphyosemion) rectogoense REC 95/16 Gabon.

Aphyosemion (Mesoaphyosemion) citrineipinnis GJS 00/3 Massika.
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Aphyosemion (Mesoaphyosemion) ocellatum COFE 10/1.

Subtilní halančík dosahující velikosti 4 cm. Ve zbarvení je variabilní, tmavá skvrna za žábrami je u některých jedinců

nevýrazná, někteří jsou více žlutě zbarvení. Tato populace byla nalovena Fellmannem a Eberlem při expedici COFE 2010.

Stejně jako Aphyosemion (Iconisemion) joergenscheeli vyžaduje vodu o teplotě 20–22 °C. Krátkodobě snáší i nižší teplotu.

Při teplotách překračujících toto rozmezí jsou rybky apatické, přestávají přijímat potravu. Při déletrvající teplotě

 nad 25 °C hynou. Chov je obtížný, odchovat tento druh v akvarijních podmínkách se podařilo jen výjimečně.

Aphyosemion spec. COFE 10/18 Ingolo-Iwayi.
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Aphyosemion (Iconisemion) jeanhuberi COFE 10/3 Issiengui.

Aphyosemion (Iconisemion) jeanhuberi je nově popsaný africký halančík, nalezený v horách Chaillu, které se rozprostírají

v jižní části Gabonu a v Konžské republice. Wolfgang Eberl a Emmanuel Fellmann nalovili tyto rybky u vesnice Issiengui

 v povodí říčky Kikidi, přítoku řeky Nyanga, tvořící hranici mezi oběma státy. Svoji expedici nazvali oba cestovatelé COFE

(Congo Fellmann Eberl). Do Evropy bylo dovezeno 10 jedinců pod názvem Aphyosemion species COFE 2010/3. V nádržích

zkušených chovatelů halančíků se podařilo tento krásný druh rozmnožit a v současné době ho lze vidět na výstavách

evropských klubů. V roce 2015 byl Eberlem a Valdesalicim popsán jako Aphyosemion jeanhuberi na počest významného

francouzského ichthyologa, halančíkářského specialisty Jeana Hubera, pracujícího v Národním přírodovědném muzeu

 v Paříži (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris).

Aphyosemion (Iconisemion) joergenscheeli GBG 93/21.

Robustní halančík popsaný v roce 1977 Huberem a Raddou. Žije v rychle tekoucích potůčcích jižního Gabonu v nadmořských

výškách kolem 500 m. Tuto populaci nalovili Bitter a Grell na expedici do Gabunu v r. 1993 na lokalitě 21, poblíž vesnice

Mbigou. Celková tvrdost vody zde byla naměřena pod 1 °dGH, pH 6,6. Vodivost v místě lokality byla 31 μs/cm. Vzhledem

k tomu, že potoky v těchto místech protékají ve stínu pralesa, společně s relativně vysokou nadmořskou výškou, se teplota

vody pohybuje mezi 20 a 22 °C. Aphyosemion (Iconisemion) joergenscheeli se zde vyskytuje společně s dalšími

chladnomilnými druhy aphyosemionů, jako A. ocellatum, A. citrienipinnis, druhy podrodu Diapteron a dalšími.

 Řadí se k obtížně chovatelným druhům, které sporadicky rozmnožuje jen málo halančíkářů.
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Podrod Diapteron – tito malí halančíci žijí v zastíně-

ných potocích v deštných lesích. Voda je zde chladná (kolem

22 °C), velmi měkká, kyselá. V současné době je známo pět

druhů: Aphyosemion (Diapteron) abacinum, cyanostictum,

fulgens, georgiae a seegersi. 

Vyžadují specifické podmínky chovu a jejich množení

je obtížné. Do pohlavní dospělosti dospívají v jednom roce.

Jsou to rybky plaché, vyžadují chov v jednodruhových, ne-

osvětlených akváriích. K tomu, aby samička nasadila jikry,

je nezbytné, aby teplota v chovné nádrži nepřekročila uve-

dených 22 °C. Musí být krmeny pestrou drobnou živou

potravou. Při opakovaném krmení jedním druhem plan-

ktonu potravu odmítají. Pro odchov vyžadují měkkou, slabě

kyselou vodu. Nutná je její častá částečná výměna. 

I když jsou to rybky malé, dorůstající 2,5 až 3 cm, vyža-

dují, aby chovná nádrž pro pár nebo trio, ve které se také

vytírají, měla obsah minimálně 25 litrů. Jikry, které dospělý

pár odkládá do jemnolistých rostlin nebo mopů, se vyvíjejí

po dobu asi tří týdnů. Rybky jsou málo plodné, jedno trio

(1 samec + 2 samice) odloží za měsíc kolem 15 jiker. 

Potěr musí být krmen nejjemnější živou potravou, nejra-

ději naupliemi nejmenších druhů artemií. Roste pomalu,

musí se třídit podle velikosti. Rychle rostoucí agresivní sam-

ci nedovolí v omezeném prostoru akvárií růst drobnějším

samicím.

Největší halančíkářská společnost v Evropě, Deutsche Kil-

lifisch Gemeinschaft, organizuje ve své činnosti i tzv. Study

Groups, tj. studijní skupiny. Chovatelé, kteří jsme sdružení

ve studijní skupině Diapteron, držíme tzv. záchovné druhy

a jejich odlišné populace, tedy záruku, že některé druhy

nevymizí z chovů, měníme si mezi sebou genetický materiál

apod. Více informací lze najít na webu [3].

Aphyosemion (Diapteron) seegersi PEG 98/5.

Tuto populaci dovezl do Evropy z výpravy Passaro, Eberl, Gabon v roce 1998 Wolfgang Eberl. Rybky byly naloveny v pánvi

řeky Ivindo, na druhém břehu malé hraniční říčky, na území Republiky Kongo. Jeden pár těchto drobných zástupců

podrodu Diapteron se podařilo získat našemu vynikajícímu halančíkáři a fotografovi ryb Jaroslavu Kadlecovi. V roce 1999

na setkání Klubu chovatelů halančíků v Brně mi je přítel Kadlec přenechal s tím, že se mu je nedaří rozmnožit, abych se o to

tedy pokusil já, než uhynou. V prvním roce se mi podařilo odchovat sedm těchto velmi vzácných rybek, v dalším roce

jedenáct jedinců. Postupně jsem několik málo Aphyosemion (Diapteron) seegersi předal několika zkušeným chovatelům

 a prostřednictvím zahraničních výstav se je podařilo rozšířit do nádrží evropských specialistů na tuto skupinu halančíků.

Množí se ale velmi obtížně a jsou vzácné.
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Aphyosemion (Diapteron) fulgens LEC 93/7.

Diapteron (Diapteron) cyanostictum GEW 13/1 Lata Süd.
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Do podrodu Kathetys se řadí druhy Aphyosemion

(Kathetys) exiguum, A. elberti, bamilekorum, kekemense

a dargei. Jedná se o ryby velikosti kolem 5 cm, žijící v poto-

cích v pralese a na okrajích savan. 

Druhy Aphyosemion elberti a Aphyosemion exiguum

mají mnoho různých populací, které se liší v detailech zbar-

vení. Jsou ale barevně variabilní i uvnitř populací. Také tato

skupina halančíků se množí obtížně.

Aphyosemion (Kathetys) elberti CFE 04/5.

Aphyosemion (Kathetys) exiguum JVC 13/8 Nbotekong.
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Podrod Chromaphyosemion se vyznačuje dvěma po-

délnými tmavými pruhy na těle a schopností rychle měnit

zbarvení v závislosti na vyladění jedince. Jsou to malé ryby,

dorůstají délky kolem 5 cm. 

Obývají převážně stojaté vody západní Afriky, od Toga po

severní Gabun. Jedná se o nehluboké tůně na malých tocích,

které jsou v době dešťů propojené sítí potoků a říček v lesích

pobřežních nížin. Tyto rybky žijí při hladině, jejich hlavní

potravou je náletový hmyz.

V místě výskytu žijí často s jinými druhy halančíků z ro-

dů Aphyosemion, Fundulopanchax, Epiplatys aj., ale i teter,

parmiček, cichlidek a sumců. Množení není obtížné, při

dobrém krmení může v jednodruhové nádrži potěr odrůstat

i s dospělými rybami.

Aphyosemion (Chroamphyosemion) bivittatum CI 98/5 Funge, samec.

Aphyosemion (Chroamphyosemion) bivittatum CI 98/5 Funge, samice.
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Aphyosemion (Chromaphyosemion) poliaki Bolifamba.

Lokalita 1 Aphyosemion (Chromaphyosemion) poliaki.

Tůňka na bezejmenném potůčku, který podtéká pod silnici Kumba-Buea v těsném sousedství impozantního Mount

Cameroon. Pavel mi podává skládací síť s prvními nalovenými rybkami, vpravo se usmívá Pascal. Přihlížejí všudypřítomné

děti, užaslé nad tím, co ti bílí pánové na těch malých rybkách mají. Halančíky, které jsme tady nalovili, jsme určili jako

Aphyosemion poliaki. Na rozdíl od známé populace z lokality Bolifamba, u které mají samci konce nepárových ploutví žluté

(viz foto výše), tito měli bílé. Rybky bohužel nepřežily dlouhý pobyt v malých dózách za vysokých teplot a do Evropy jsme

je nedovezli. Ondra se ale při jedné ze svých cest do Kamerunu na tuto lokalitu vrátil v roce 2015 a populaci přivezl pod

kódem COS 15/1 Meanja. (Foto: Ondřej Sedláček)
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Aphyosemion (Chromaphyosemion) volcanum Owe.

Aphyosemion (Chromaphyosemion) volcanum CB3SR 07/21 Ekondo Titi, pár.
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Aphyosemion (Chromaphyosemion) bitaeniatum Lagos rouge.

Podrod Radaella byl pojmenován na počest prof. Dr.
Alfreda C. Raddy z Vídně, rakouského ichthyologa a virologa,
průzkumníka západní Afriky, který objevil a popsal mnoho
nových druhů.

Do tohoto podrodu jsou řazeny tři v současnosti známé
druhy – kunzi, batesii a splendidum.

Rod Aphyosemion patří společně například s rody Epi-

platys, Fundulopanchax, Callopanchax, Scriptaphyosemion,
Archiaphyosemion a Nothobranchius k africkým halančíkům
čeledi Nothobranchidae. Chovem a odchovem těchto zajíma-
vých a krásných akvarijních rybek se zabývají především
členové evropských halančíkářských klubů, ke kterým patří
i Česká halančíkářská společnost, založená v r. 2004. Tato

společnost pořádá každoročně mezinárodní výstavu v Bota-
nické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
(Na Slupi), v centru Prahy. Letos to bude již  17. výstava,
konaná ve dnech 18.–20. září 2020. Podrobnější informace
najdete na webových stránkách ČHS [4].

[1] Huber, J.H. (2013): Reappraisal of the Phylogeny of the African
genus Aphyosemion (Cyprinvodontiformes) focused on External
Characters, in line with Molecular Data, with new and redefined
Subgenera. Killi-Data Series 2013, 4-20, 2 figs.
[2] Collier, G.E. (2007): The genus Aphyosemion: taxonomic history
and molecular phylogeny. Journal of the American Killifish Associ-
ation, 39, 147-168.
[3] http://diapteron.killi.org/content/home/homepage.php 
[4] https://killi3.webnode.cz/ 

Aphyosemion (Radaella) kunzi VAB 16/15.

Tento druh patří mezi větší druhy halančíků, samci dorůstají až do velikosti 8 cm. Patří k semianuálním druhům. Jikry

odkládají do dna, písku nebo rašeliny. Ve vodě se vyvíjejí přibližně 30 dní, jikry uložené do vlhké rašeliny mají opožděné

líhnutí za 90 až 120 dní. Populaci VAB 16/15 lovila v červnu 2016 expedice Belgičanů Venstermans, Aerts a Bogaerts

 na bezejmenném přítoku říčky Kom, přítoku řeky Ayina, která tvoří hranici mezi Kamerunem a Gabunem. Tůň, ve které

 se podařilo ryby najít, využívají místní ženy jako prádelnu. Svědčí to o odolnosti halančíků a jejich schopnosti přežívat

 i v dočasně znečištěných vodách.
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Poecilia reticulata.

Čtyři gupkyČtyři gupky
Roman Slaboch

Peters, W. (1859): Eine neue Art der Gattung Leptocephalus

und über einige andere neue Fische der zoologischen Muse-

ums. Mber. Königl. Akad. Wiss. Berlin, Juni 1859, 411–412.

„Poecilia reticulata n. sp.

Žlutozelená s černým síťováním, jehož oka leží paralelně

s okraji šupin, na břiše stříbřitých. Šupiny v 7 podélných

a 27 svislých řadách; i když vypadají jakoby děrované, není

vidět žádná jasná postranní čára. Celková délka 39, výška

9, délka hlavy 7 milimetrů.

D. 8 A. 10. Caracas; v řece Guayre nasbíral Göllmer.“

Tímto krátkým, jednoduchým popisem začíná v roce 1859

oficiální historie nejznámější živorodky a zároveň nejzná-

mější laboratorní a akvarijní rybky všech dob. Jako první

si jí všimli evropští akvaristé. Akvaristika byla na začátku

minulého století (stejně jako dnes) poměrně významným

odvětvím podnikání, takže tato barevně výrazná, nenáročná

rybka byla od samého počátku komerčně velmi úspěšná. Typová lokalita Poecilia reticulata.
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Z pohledu chovatelů provedl první úspěšný import Carl

Siggelkow, který v první polovině prosince roku 1908 dovezl

do Hamburku 25 kusů, z toho 3 samce – populace pocházela

přímo z typové lokality, z Río Guaire ve Venezuele (mimo-

chodem, v originálním popisu je mylně uvedeno „Guayre“).

Tato skupinka se ještě téhož roku před Vánocemi rozmnožila

(první vrh čítal 12 mláďat) a od této chvíle druh Poecilia

reticulata neopustil evropské nádrže ani na okamžik. Siggel-

kow je ovšem tehdy dovezl pod názvem Girardinus guppyi

(neplatný popis, inspirovaný – nikoliv však prvním –

„objevitelem“ Robertem Guppym), což rybce jednou provždy

vtisklo název „gupka“.

Snadný odchov, krátkověkost a barevná variabilita ji

předurčuje jako ideální výzkumný objekt embryologů a ge-

netiků již od 20. let minulého století. Na začátku 80. let byly

v Americe vyšlechtěny celobarevné ryby, čímž se podařilo

prolomit bariéru pevného genetického ukotvení barev, což

následně vedlo k postupnému vyšlechtění desítek barevných

a tvarových kombinací. Jako zajímavost lze uvést, že úplně

první oficiální mezinárodní soutěžní výstava gupek s hodno-

cením nejen tvarů ploutví, ale i barev, se konala v roce 1935

v Praze. Podle mezinárodního standardu IKGH (Internatio-

nales Kuratorium Guppy Hochzucht), vzniklého v 80. letech,

na jehož tvorbě se podíleli i naši významní chovatelé Norbert

Dokoupil a Ivan Krouský, může teoreticky existovat 1725

kombinací tvarů ocasní ploutve, základních a krycích barev

a kreseb.

Ale informací o těchto rybkách už bylo uveřejněno tolik

a na všech možných platformách, že těchto pár úvodních

odstavců postačí k tomu, abych uvedl téma o dalších třech

relativně nových „gupkoformních“ druzích z podrodu Acan-

thophacelus.

Barevná variabilita samců P. reticulata je výrazná i mezi

jedinci jedné populace.

Původní preparáty Poecilia reticulata od J. Göllmera.

(Zdroj: archiv autora)

Río Guaire poblíž Caracasu, kde leží typová lokalita

 P. reticulata. Dříve a dnes. (Zdroj: archiv autora

 a Estudiantes UCAB, Caracas)

Ohraničení šupin samic P. reticulata je natolik typické,

 že je uvedeno jako „síťování“ v originálním popisu druhu.

           17           



Akvárium, číslo 47 e-akvarium.cz živorodky

Poecilia wingei.

Poecilia wingei

Poeser, F. N., Kempkes, M. & Isbrücker, I. J. H. (2005): Des-

cription of Poecilia (Acanthophacelus) wingei n. sp. from the

Paría Peninsula, Venezuela, including notes on Acanthopha-

celus Eigenmann, 1907 and other subgenera of Poecilia Bloch

and Schneider, 1801 (Teleostei, Cyprinodontiformes, Poeci-

lidae). Bijdr. Dierkd. v. 74 (nos. 1/2): 97-115.

V roce 1937 ulovil ve sladkých vodách na pobřeží Vene-

zuely sběratel Franklyn F. Bond rybku, která se gupce velmi

podobala, byla však výrazněji zbarvena. Importoval ji do USA,

kde však brzy upadla v zapomnění. O její znovuobjevení se

v r. 1975 zasloužil prof. John A. Endler, který ji nalezl

v laguně Los Patos u venezuelského města Puerto La Cruz.

Nyní je po celém světě známá jménem svého druhého obje-

vitele jako Endlerova gupka, neboli „endlerka“. (Osobně to

považuji vůči původnímu objeviteli Franklinu Bondovi za

stejně nespravedlivé jako v případě objevitele „gupky“, Julia

Göllmera). Protože je svojí velikostí, tvarem, chováním a čás-

tečně i zbarvením podobná divokým gupkám, se kterými

se navíc bez problémů kříží, byla až do roku 2005 pova-

žována za jejich geografickou rasu. Ve zmíněném roce však

byla popsána jako nový druh, Poecilia wingei – živorodka

Wingeova.

Lokality Poecilia wingei – venezuelský district Cumaná.
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Laguna Los Patos, ze které pocházejí původní odchyty

Poecilia wingei.

Podobně jako gupka má i endlerka velké množství geogra-

fických ras, které se mezi sebou barevně výrazně odlišují.

Všechny jsou nádherné, ale z mého pohledu je nekrásnější

barevnou formou ta nejstarší známá, z laguny Los Patos.

S taxonomií endlerek má řada ichtyologů značný prob-

lém. Považují je jen za geografické rasy gupek. Podle nich

nepřineslo opodstatnění pro nový druh ani srovnání DNA

(některé studie ovšem tvrdí, že na jednoznačné definování

druhu nalezené rozdíly stačí), neexistuje žádná reprodukční

bariéra (viz výše) a nejsou žádné významnější odlišnosti

ve stavbě gonopodia, což je velmi silný argument proti

validnímu druhu.

Pro samostatný druh hovoří vlastně jen dva znaky.

Jedním je odlišné chování samců vůči samicím, a naopak

i samic k samcům, kde při páření dochází mezi pohlavími

ke kooperaci (což u gupek rozhodně není běžné). Vzorce cho-

vání jsou ale velmi křehký element, který můžeme relevantně

posuzovat až po delším, mnohogeneračním sledování chovu

v zajetí. Rozdílné chování může totiž vycházet i z geografic-

kých odlišností. 

Druhým důkazem je tzv. posun znaku. Tedy znak (v tomto

případě černý pruh uprostřed těla endlerek), který je tím

výraznější, čím geograficky blíže k sobě endlerky a gupky žijí.

Se zvyšující se vzdáleností od oblasti dotyku obou druhů

je tento znak méně výrazný, protože je také méně významný. 

Vzhledem k absenci skutečných, druh vymezujících atri-

butů je však možno na oba zmíněné znaky nahlížet jen jako

na hraniční znaky nově vznikajícího, případně původního

či výchozího druhu (blíže u P. obscura). 

Ryby z tohoto druhého odchytu (prof. Endlera) se neče-

kaně obtížně chovaly a množily, takže trvalo ještě dvacet let,

než se dostaly do Evropy. Zde ale vzbudily skutečnou senzaci

intenzívním zbarvením, které je výraznější a elegantnější než

u divokých gupek.

Těžko zpětně určit, co způsobilo prvotní problémy s cho-

vem, protože se endlerky dlouhodobě jeví jako s divokými

gupkami srovnatelně množitelné, tedy velmi snadno. Snad

s jedinou odlišností – lépe prospívají ve vyšších teplotách,

25–28 °C jim udělá velkou radost. Ostatně teplota vody

v laguně Los Patos stoupá běžně nad 30 °C. V únoru 2001

jsem tam naměřil 34 °C (pH 7,9).

Jejich značnou nevýhodou je fakt, že se bez jakéhokoliv

omezení kříží s gupkami. To pochopitelně postupně degra-

duje akvarijní chovy a sehnat 100% čistou populaci začíná

být po celé Evropě problém (o lokalitových populacích

nemluvě). Kříženci s gupkami se poznají celkem snadno:

mohou mít až velikost gupek – samci 3, samice až 6 cm

(endlerky jsou o ⅓ menší), vrhají i více než 15 kusů mláďat,

a konečně – na ocasních ploutvích samců endlerek je horní

a dolní mečík pouze barevný; protažení paprsků se u nich

téměř nikdy nevyskytuje, a pokud ano, potom je velmi krátké

(1–2 mm) a buď dolní nebo horní, prakticky nikdy obojí.

Navíc výhradně jen u velmi starých samců.

Z toho vyplývá, že většina v současnosti chovaných „end-

lerek“ jsou kříženci s gupkami. Hybridizace jim samozřejmě

nijak neubírá na ceně a atraktivitě, právě naopak. Špatné

na tom je ovšem to, že jsou mnohdy vydávány za čisté „loka-

litové“ populace. Populace s prověřenou lokalitou a historií

nemají pro běžného akvaristu vůbec žádnou přidanou

hodnotu. Jsou důležité pouze pro specializované chovatele,

hledající vnitřní uspokojení v tom, že znají detailní historii

svých chovů (nemyslím to nijak pejorativně – jsem jeden

z nich), případně pro záchovné programy ohrožených druhů.

Poecilia obscura

Schories, S., Meyer, M. K. & Schartl, M. (2009): Description

of Poecilia (Acanthophacelus) obscura n. sp., (Teleostei: Poe-

ciliidae), a new guppy species from western Trinidad, with

remarks on P. wingei and the status of the “Endler’s guppy”.

Zootaxa, 2266: 35-50.

Z prováděných genetických studií mezi populacemi tri-

nidadských gupek již v roce 1991 vyplynulo, že je zřejmý

rozdíl mezi populacemi z povodí Río Oropuche na severu

ostrova a populacemi z jiných částí Trinidadu, Tobaga, ale

i Venezuely.

Lokality Poecilia obscura na Trinidadu.
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Horní tok Río Oropuche, typová lokalita Poecilia obscura.

(Zdroj: Schories, Meyer & Schartl, 2009)

Přesně 150 let po Petersově popisu Poecilia reticulata se
ukázalo, že se jedná o další, s gupkou snadno (dokonce i pro
odborníky) zaměnitelný druh, který je endemitem ostrova
Trinidad. Autoři popisu jej nazvali Poecilia obscura, což jasně
říká, že se jim mezi gupkami dlouho ukrýval (oficiální zdů-
vodnění jména). Z popisu dále vyplývá, že Poecilia obscura
má blíž k endlerkám než gupkám. Tento druh byl objeven
13. února 2008 na Río Oropuche trojicí ichtyologů Fischer,
Schories a Schartl. 17. února nalezli ještě populace v Río Seca
a Salybia, které byly následně uloženy jako paratypy. O rok
později (únor 2009) objev potvrdila mezinárodní skupina,
kterou vedl David Reznick. Tato druhá skupina nasbírala
vzorky ještě z dalších šesti lokalit, které byly následně využity
jako srovnávací materiál.

Z popisu vyplývá, že rozpětí morfologických znaků P. re-
ticulata a P. obscura se téměř nepřekrývá, zatím co rozptyl
morfologie P. wingei má s oběma druhy značný překryv.
Autoři to interpretují jako hypotézu (pokud jsem byl schopen
dohledat, tak zatím neověřenou), podpořenou horotvornými
pohyby, změnami linie pobřeží a změnami toků zdejších řek,
že P. wingei by mohla být předkem obou druhů.

Protože z Trinidadu pocházejí i paratypy P. reticulata,
které roku 1866 zaslal do Evropy Robert Guppy a které popsal
Günther (neznaje časnější Petersův popis) jako Girardinus
guppyi, zaměřili se autoři popisu i na porovnání těchto
preparátů (pod kódovým označením ZMB 6081). Senzace se
však nekonala, Güntherův popis zůstává i nadále neplatný.
Škoda, mohli jsme mít „opravdovou“ gupku.

Habitus i chování tohoto druhu jsou stejné jako u  P. reti-
culata. Řadu let jsem je měl v nádržích vedle sebe a strávil
jsem hodiny jejich pozorováním, přesto bych nemohl s čistým
svědomím prohlásit, že bych je poznal, pokud bych vedle
nich neviděl i „pravé“ gupky (a možná ani potom ne). Snad
jedinými rozeznávacími znaky je to, že gupky jsou zvědavější
a nemají na těle vedle sebe metalickou modrou i irizující
zelenou. Ovšem při jejich variabilitě – i to se může objevit.

Chov a odchov P. obscura je podle mých zkušeností o ně-
co obtížnější než u ostatních „gupek“. Na počátku chovu se
nejeví nijak náročné, celkem dobře se množí, i když ne tak
překotně jako P. reticulata. Akvárium se jimi nezarybní tak
rychle a v takové míře jako u jiných gupek. Samice většinou
nezabřezávají bezprostředně po porodu (mívají i měsíční
„odpočinkovou“ pauzu) a odhaduji, že až 50 % z vrhu se ne-
dožije pohlavní dospělosti. K tomu je nutno připočíst vyšší
vnímavost k patogenům, jejichž koncentrace (bez pravidel-
ných zásahů chovatele) zákonitě v akváriu stoupá, takže se
stává, že v určitém okamžiku celá populace zdánlivě bez
příčin zkolabuje. Poté zůstává jen několik málo jedinců
(a to ještě v tom lepším případě), kteří jsou sami na hraně
přežití. Soukromě to označuji jako „únavu prostředím“. Tomu
lze samozřejmě předejít častějším odkalováním a výměnami
vody. Ze zkušenosti to ale onen kolaps jen oddálí. Účinnější
je po 1–2 letech celou skupinu přemístit do jiné nádrže.
Pro tuto teorii nemám žádné relevantní důkazy, ale prová-
dím to už mnoho let u všech menších druhů, které chovám,
a prakticky vždy se přesunutá skupina viditelně „zrestartuje“.

Pár Poecilia obscura.
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Poecilia kempkesi

Poeser, F. N. (2012): Apropos Guppys... In: VDA-Arbeitskreis

Lebendgebärende Aquarienfische (Hrsg.): viviparos – Das

Lebendgebärenden Magazin (11) 1: 36-40, 56.

Popis této třetí nové gupky vyšel v hobby magazínu (tedy

žádný mezinárodně uznávaný odborný zdroj) a krom části

specializované akvaristické veřejnosti nevzbudil prakticky

žádnou pozornost. FishBase jej vzala na vědomí až po něko-

lika letech a Eschemeyerův katalog jej po dlouhém váhání

zařadil do seznamu až předloni (2018). Samotný popis obsa-

huje jen velmi obecné informace o tom, se kterými dalšími

druhy živorodek (Micropoecilia picta, M. parae, M. bifurca

a Poecilia vivipara) žije sympatricky na území surinamské-

ho Paramariba a jeho nejbližšího okolí. Dále rozebírá, jak se

Poecilia kempkesi odlišuje od zmíněných druhů barevností

a chováním, což by měla být dostatečná bariéra kopulačních

aktivit. 

Samotný popis je napsaný tak jednoduše, až laicky, jako

by ani nepocházel z pera Freda Poesera, který je jinak auto-

rem či spoluautorem řady dalších popisů živorodek. Upřímně

řečeno, pokud by u nás student prvního ročníku biologie

odevzdal cvičnou práci na téma popisu nového druhu v této

kvalitě, asi by mu bylo doporučeno změnit obor studia.

Na druhou stranu, už v roce 2005 byly na vzorcích této

„gupky“ provedeny studie DNA, které prokázaly její odlišnost

od ostatních druhů rodu Poecilia. Nejstarší testované vzor-

ky pocházejí už z roku 1911, jsou ze sbírek W. C. van Heurna

a jsou uloženy v Paramaribu (pod kódem RMNH 34387).

I když se na současné poměry jedná o nezvykle prostý

a uspěchaný popis, jde o popis platný (alespoň prozatím),

protože splňuje všechna nomenklatorická pravidla, která jsou

vyžadována. Směl-li bych si tipnout, byl uveřejněn poněkud

předčasně a nedoladěně proto, aby získal prioritu druhové-

ho názvu, který mu bude zachován i po případných revizích.

Fred Poeser a Michael Kempkes jsou přátelé, kteří často

spolupracují, a název Poecilia kempkesi je tedy jakýsi dar na

zvěčnění jména. To není nijak neobvyklé. Například Para-

cheirodon axelrodi vznikl ze stejného důvodu.

Ať je to jakkoliv, jedná se o rybku, která je ze čtveřice

acanthophacelů jednoznačně nejvitálnější. A to už je co říct!

Chovám ji od roku 2013 a nikdy, ani na jediném kusu nebylo

zaplísnění, bakteriální rozpady, křivice, populace nemá žádné

patrné kolísání početnosti, prostě stále žijí a množí se naplno.

Standardní podmínky poskytované gupkám jim naprosto

vyhovují. Žerou vše, co jim předložíte, rychle rostou, spo-

lehlivě rodí. Mívají sice v průměru méně mladých než gupky

(většinou do 20, maximum je kolem 25), ale díky neuvěři-

telné vitalitě a zanedbatelnému kanibalizmu prakticky všech-

na mláďata přežívají do dospělosti. Je to jeden z těch druhů,

u kterého si chovatel nejdéle do roka říká „už dost, už vás

nemám kam ani komu dávat“.

Lokalita Poecilia kempkesi.

Mají jedinou nevýhodu – podobně jako P. obscura to jsou

vlastně normální „gupky“, které je bez srovnání velmi obtížné

identifikovat. Snad pouze podle toho, že samci mají vždy na

kořeni ocasu černou kulatou skvrnu, která bývá velmi často

alespoň z části obklopena metalizující světlou barvou. Ale

existuje řada populací divokých gupek s podobnými znaky,

takže jako jednoznačný atribut se to použít nedá.

Samec Poecilia kempkesi.

Závěr

Podrod Acanthophacelus vygeneroval akvaristům čtyři

druhy velmi podobné velikostí, tvarem, barvami, chováním

i životními nároky.

Je dobré si uvědomit, že půl století po smrti dávno

zapomenutého objevitele první gupky, lékárníka Göllmera

(†1861), způsobily jím nalezené rybky svým vzhledem a snad-

ným chovem absolutní zlom v akvaristice a vychovaly ne-

spočet milovníků přírody i profesionálních biologů. Až si

sednete k akváriu, věnujte mu vzpomínku.
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Novinky u živorodekNovinky u živorodek
Markéta Rejlková

Druhá polovina roku 2019 přinesla několik zajímavostí

a novinek u živorodek, na které stojí za to se podívat. Půjde

jen o stručné upozornění, vřele doporučuji všem fanouškům

živorodek se podívat na odkazované zdroje.

Současný stav gudejí v Mexiku

Kolektiv autorů pod vedením Američana Johna Lyonse

zveřejnil studii [1] o aktuálním rozšíření a ohrožení gudejí.

Práce pokrývá všechny druhy, a pokud se o gudeje zajímáte,

rozhodně je to pro vás zásadní zdroj informací. 44 stran

přináší souhrnné informace, fotky, mapy rozšíření, a přede-

vším údaje o lokalitách všech druhů a populací.

V této práci, ale také jinde při diskusi o gudejích i dalších

druzích se hojně využívá termín ESU – evolutionary signifi-

cant unit (evolučně významná jednotka). Jde o populaci nebo

populace, které se uvnitř druhu vzájemně odlišují, ať už gene-

ticky, morfologicky a nebo díky biogeografickému oddělení.

Z pohledu ochrany je každá taková ESU základní jednotkou.

Jedna ESU může být kriticky ohrožená a další zcela běžná.

John Lyons navíc připravil aktuální seznam ESU v Excelu,

kde jsou přehledně uvedené všechny druhy, ESU a důvod

jejich rozlišení, rozšíření, ohrožení a jeho důvod, počet po-

pulací chovaných v akváriích. Např. tady zjistíme, že Skiffia

bilineata dnes reprezentuje jedinou ESU – bývaly dvě, ale

jedna je vyhynulá a ani v chovech neexistuje. Nadále má

smysl rozlišovat lokality původu, ale je to vlastně jen jakási

informace navíc, všechny patří do jednoho „pytle“ a geneticky

i morfologicky jsou stejné. Naproti tomu u Skiffia francesae

existují také dvě ESU, ale obě jsou zastoupené v chovech

(a v přírodě vyhubené) – lokality El Molino nebo Sayula jsou

totožné, Teuchitlán ale patří do jiné škatulky. Je to velmi

užitečné čtení pro zorientování se v populacích gudejí.

Ať už se na to podíváme optikou ESU nebo druhů, skuteč-

nost je nemilosrdná – mimo ohrožení stojí jen malý zlomek

gudejí (zelená barva na grafu, zde podle druhů, zdroj [1]):

Aktualizace Červeného seznamu mexických druhů

V červenci 2019 byla zveřejněna aktualizace hodnocení

pro mezinárodní Červený seznam IUCN [2], na které praco-

vala řada ichtyologů. Na první pohled mě zaujala jedna věc –

ona se našla Priapella bonita?! Tento druh patřil mezi hrstku

sladkovodních ryb dosud považovaných, resp. oficiálně pro-

hlášených za vyhynulé. Status se nyní po třech desetiletích

změnil z EX na DD. Důvodem je bohužel jen to, že ohledně

existence druhu „někde tam venku“ stále panují pochybnosti.

Hodnocení je nyní přísně komisní, navzdory neúspěšným

snahám o nalezení této legendární živorodky stále nebylo

potvrzeno, že už je vyhynulá. Druh je známý jen z typové

lokality. Nyní je prý prioritní průzkumem potvrdit, jak na tom

Priapella bonita je, do té doby je „data deficient“ = neexistuje

dostatek dat.

Potvrzení se naopak dočkaly severních platy, kterým jsme

se už na stránkách Akvária intenzivně věnovali (viz čísla 38

a 41–45). X. meyeri i X. couchianus jsou nyní oficiálně v pří-

rodě vyhynulé (EW). Oba druhy byly dlouhou dobu považo-

vány za ohrožené (EN), X. couchianus od r. 1996 za kriticky

ohrožený (CR), ačkoliv bylo známo, že od 60. let ho nikdo

v přírodě neviděl. Připomínám, že akvaristé se na udržení se-

verních plat podílejí zásadním způsobem a o mezinárodním

projektu věnovanému této skupině ryb se můžete dočíst

v Akváriu č. 41.

Úplně poprvé se do seznamu IUCN dostaly mnohé další

xify. X. andersi jako ohrožený druh, vzhledem k výskytu v po-

vodí jediné řeky ve velmi intenzívně využívaném území to

není překvapivé, spíš můžeme očekávat vývoj k horšímu.

Citelně chybí informace o aktuálním stavu populace, to ale

platí pro spoustu dalších druhů. X. milleri má rovnou status

DD, ačkoliv také obývá jen velmi malé území silně dotčené

lidským vlivem. X. xiphidium je považovaný za druh nejméně

dotčený (LC), tedy vlastně neohrožený – o tom si dovolím

silně pochybovat, protože na mnoha původních lokalitách už

není k nalezení, zato je tam plno invazních druhů.

Kromě xif patří mezi nejohroženější poeciliidy gambusie.

Tady nadále platí, že dva druhy – oba však z území USA –

jsou nadobro vyhubené (G. amistadensis a G. georgei). Mezi

kriticky ohrožené se nově vyhoupla až dosud „jen“ zranitelná

G. hurtadoi obývající jediný pramen, vlastně koupaliště.

Obrovský posun zaznamenaly v Červeném seznamu gu-

deje; až do této aktualizace totiž chyběla naprostá většina

druhů. Teď jsou gudeje zpracované všechny. Hodnocení pro-

vedl Michael Köck a jelikož o gudejích nikdo neví tolik, co on,

je zpracování věrohodné a kvalitní. U všech druhů gudejí

je jejich fotka a aktuální informace. A že jde o druhy až na

malé výjimky ohrožené není třeba opakovat...
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Nový druh živorodky

V minulém čísle Akvária jsme si mohli prohlédnout velmi

zajímavý nový druh, Jenynsia sulfurica. Ten, který předsta-

víme nyní, je mnohem obyčejnější – ale popisy nových druhů

živorodek zas tak časté nejsou, abychom mohli nějakou rybku

opomenout jen proto, že je maličká a nenápadná.

Poeciliopsis jackschultzi [3] skutečně dorůstá velikosti jen

2–3 cm. Zástupci tohoto rodu se v akváriích chovají jen velmi

zřídka, a to jen několik málo druhů z celkových dvaceti čtyř.

P. jackschultzi nevyniká zbarvením, ale jeho popis odkrývá

další zajímavosti, které stojí za to zmínit.

Nový druh se vyskytuje v severomexickém státě Sonora

na lokalitách společně s dalšími zástupci rodu, konkrétně

s P. occidentalis a s hybridní formou P. monacha-occidentalis

(ta je zajímavá tím, že se množí nepohlavně a je čistě samičí)

a také s kříženci P. monacha-occidentalis s P. jackschultzi.

Ztratili jste se? Takhle to prostě některé živorodky mají, na

stránkách Akvária jsme už nejednou psali o Poecilia amazo-

nica, která je také ryze samičí a oplození samcem příbuzného

druhu potřebuje jen jako jakýsi „spouštěč“ vývoje vajíček,

genetickou informaci samce svým (pochopitelně rovněž sami-

čím) potomkům nepředává. Tady je to maličko jiné, složi-

tější. P. monacha-occidentalis má po matce geny původem

od P. monacha, ty se dědí. Páření se samcem P. occidentalis

pak vždy zcela nahrazuje genetickou informaci z otcovy stra-

ny, předchozí generace otců si tedy genom „nepamatuje“.

A když se tato hříčka přírody skříží s P. jackschultzi, je s po-

divem, že to vůbec někdo může v laboratoři rozlousknout...

Ostatně trvalo to několik desítek let a zatím ani není jisté, že

to takhle opravdu je a že sám druh P. jackschultzi je skutečně

čistý.

Malá rybička, velké problémy. Popis je ale velmi detailní

a propracovaný – dokonalá ukázka toho, čím se dnes ichtyo-

logové zabývají, než jdou s kůží na trh.

Poeciliopsis jackschultzi, paratypy. Samec nahoře.

(Foto: R.C. Vrijenhoek, zdroj: [3])

Taxonomická revize všech živorodek

Jean Huber publikoval [4] obsáhlou revizi systematických

a taxonomických údajů u živorodých ryb. O každém druhu

z čeledi Anablepsinae, Goodeinae, Poeciliidae se dočteme

informace o typové lokalitě, typových jedincích, rozšíření,

systematice, etymologii. To vše včetně poznámek Jeana Hu-

bera o sporných momentech, ať už se to týká zmatků v popisu

a pojmenování, nebo pátrání po konkrétní typové lokalitě, je-

li v původním popisu uvedeno např. pouze „Panama“.

Práce je to obsáhlá a popravdě ne příliš čtivá, ale najdeme

tam ukrytou spoustu zajímavostí a také pohromadě fakta,

která bychom jinak jen těžko sháněli. Jean Huber se prokou-

sal ohromným množstvím literatury a tím nám ulehčil a často

i ukončil tápání ohledně původního popisu, etymologie apod.

Jako každá podobná publikace, i tato přináší změny –

nemáme to rádi, když se přepisují jména, ale opět se to stalo.

Změn je více, zmíním ty, které se týkají známějších ryb: takže

třeba Xiphophorus xiphidium je odteď správně Xiphophorus

xiphidius. Pro dva zástupce rodu Brachyrhaphis (cascajalen-

sis a parismina) byl ustanoven úplně nový rod Hiatirhaphis.

A největší změna se týká oblíbených gudejí rodu Xenotoca –

ačkoliv bylo delší dobu známo, že rodové zařazení většiny

druhů není správné a často se uvádělo v uvozovkách, nikdo

situaci zatím nevyřešil – Huber se toho tedy ujal. Navrhuje

přesunout druhy doadrioi, eiseni, lyonsi a melanosoma do

rodu Xenoophorus. Rod Xenotoca by měl zůstat monotypic-

ký, tj. s jediným zástupcem, a tím je X. variata. 

Uvidíme, nakolik navrhované změny akceptují i další

zdroje a autority. Prozatím v tomto čísle Akvária můžete najít

ještě původní varianty jmen dotčených ryb.

Na závěr ještě podotknu, že přístup k Huberově práci

získáte pouze po registraci na portále KILLI-DATA [5]. Ta je

zcela zdarma, ale je potřeba dodržet jistý formální postup

a pravidla. Odměnou vám bude volný přístup do databáze

věnované halančíkovcům (Cyprinodontiformes), především

vejcorodým halančíkům, ale v poslední době se databáze

mohutně rozrostla i o živorodé zástupce. Tady můžete do

úmoru pročítat bibliografické údaje, pátrat po podrobnostech

popisu, dívat se na mapky, fotky, naměřené údaje z lokalit

odchytu, číst o přírodních biotopech i chovu atd.

[1] Lyons, J., Piller, K.R., Artigas-Azas, J.M., Dominguez-Dominguez,

O., Gesundheit, P., Köck, M., Medina-Nava, M., Mercado-Silva, N.,

García, A.R., Findley, K.M. (2019): Distribution and current conser-

vation status of the Mexican Goodeidae (Actinopterygii, Cyprino-

dontiformes). ZooKeys 885: 115–158.

[2] www.iucnredlist.org

[3] Conway, K.W., Mateos, M., Vrijenhoek, R.C. (2019): A new spe-

cies of the livebearing fish genus Poeciliopsis from northern Mexico

(Cyprinodontiformes: Poeciliidae). ZooKeys 883: 91-118.

[4] Huber, J.H. (2019): A nomenclatural and systematic Analysis of

livebearing Cyprinodontiformes (Acanthopterygii: Anablepsinae,

Goodeinae, Poeciliidae). Killi-Data Series 2019. Killi-Data Editions,

Paris, 156 pp.

[5] http://www.killi-data.org
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Pár s mláďaty. Samec je vpravo a takto nápadné žluté zbarvení mívá jen velmi zřídka, když pomáhá vodit potěr.

AmatitlaniaAmatitlania  nanoluteananolutea
Malá, žlutá, rodinný typ – co víc chtít?Malá, žlutá, rodinný typ – co víc chtít?
Markéta Rejlková

No vážně, co víc chtít od cichlidy? Je nápadně zbarvená

a předvádí nám péči o potomstvo s velkým nasazením. Ráda

kope, ale neboří přitom celé akvárium. Vůči ostatním obyva-

telům nádrže je mírná, pokud tedy zrovna nevodí mláďata,

pak se všichni musí klidit z cesty – ale i tehdy je oproti jiným

cichlidám poměrně tolerantní. Amatitlania nanolutea patří

mezi ty úplně nejmenší ze středoamerických kančíků, samec

dorůstá délky 12 cm, samička asi 7 cm. Navíc je to ryba roz-

hodně pěkná, v době rozmnožování přímo nádherná. 

Mám pro středoamerické kančíky slabost, líbí se mi jejich

tvar těla a záliba v kopání, jenže na moje akvária jsou moc

velcí. Takže když jsem kdysi na internetu objevila „žluťáky“,

zatoužila jsem po nich a stálo mě to několik let číhání a pak

skoro dva tisíce kilometrů za volantem. Vyplatilo se, už čtyři

roky mi tenhle kančík dělá radost v několika akváriích a je to

jedna z mých srdcovek. Velmi vděčná a zajímavá ryba.

Kupodivu se chová jen vzácně. Myslím si, že za to může

pověst kančíků a cichlid obecně jako rváčů; pokusím se proto

uvést některé předsudky na pravou míru.

Epizoda první. Zhruba dvacítka ryb v prodejní nádrži

působí značně vystresovaně. Když se k nim skloním, prchají

do kouta a tlačí se jedna na druhou, moc úkrytů tu nemají.

Vypadají stejně. Dívám se líp a polévá mě horko. Vypadají

stejně! Poznat samce a samici by přitom mělo být snadné,

samice má skvrnu v hřbetní ploutvi, samec ne. Vidím skvrny

– pokud je tedy možné něco vidět, ryby jsou ztmavlé, ploutve

sklápějí k tělu, plaší se. Ale skvrny vidím u všech. Tak fajn,

asi jsem měla předem zavolat, než se vydám takovou dálku,

že?! Jdu si dát několik koleček po prodejně, je to asi ta nej-

lepší akvaristika, kterou jsem kdy navštívila.

Několikrát se vracím a pozoruju ryby z dálky. Možná se

mi to zdá, ale dvě ryby vypadají, že se nějak příliš zajímají

o kámen. Chovají se jako pár, který se chystá ke tření. Mohl

by tam být samec? Po nekonečném váhání a pozorování si

jdu sama nalovit šest kančíků – okamžitě zčernají a cpou se

do koutů, ale jsem si téměř jistá, že jsem chytila ten „pár“

a pak čtyři další: dvě nejmenší samičky a dvě větší ryby,

u kterých je jakási šance, že by mohlo jít o samce.
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Amatitlania nanolutea, samec v době rozmnožování. Chybí mu skvrna v hřbetní ploutvi, ta je také spolu s řitní ploutví

protažená dozadu. Samec, pokud je dospělý a plně vzrostlý, je o dost větší než samice a má vyšší tělo.

Amatitlania nanolutea, samice. Typická je černožlutá skvrna v hřbetní ploutvi. Tmavá maska se objevuje jen při péči o potěr.
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Mladý pár; samec (vpravo) má ještě v hřbetní ploutvi patrnou tmavou skvrnu. Samička mu zrovna dává najevo, aby se

nepřibližoval k nerozplavanému potěru. Podobné vyjasňování úloh je mezi partnery velmi časté. No, vlastně je to většinou

samička, která stále něco „řeší“, samec se snaží jí vyhovět. Pojď sem, nechoď tak blízko, co děláš... Však to známe :-).

Stejný pár o několik měsíců později. Hlídají odrostlý potěr, oba to už berou v klidu, takže tohle je běžné zbarvení.
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Jasně modré oko je častější u samců (tady je tatík s měsíčním potěrem), ale občas se objevuje i u samic. Totéž by se

vlastně dalo říci i o modrých a červených tónech v nepárových ploutvích. Tento kančík je zkrátka mistr barvoměny.

Zbarvení obou pohlaví je téměř stejné, ale samice dokáže

nabrat více podob. Jde totiž o velmi variabilní druh v tom

smyslu, že ryby mění zbarvení podle svého rozpoložení. A to

velmi rychle. Pokud je vyplašíte, téměř zčernají. Když se

samice předvádí samci, má až zlatomodrou přední část těla,

občas s bronzovým leskem. Samec bývá někdy zelenkavý.

Když oba rodiče vodí mláďata, mají výrazně žlutou barvu

s černými skvrnami. A úplně nejkontrastněji bývá samička

vybarvená v prvních dnech, kdy se potěr rozplave – to jí

zčerná maska na hlavě a také břišní ploutve. Bezpochyby

to potěru usnadňuje její sledování, trháním břišních ploutví

samice signalizuje nebezpečí.

Samice mají ve hřbetní ploutvi tmavou skvrnu se žlutým

vzorem. Problém je v tom, že podobnou skvrnu mají i mladé

ryby obou pohlaví. Takže pokud si chcete být jistí, je potřeba

čekat poměrně dlouho, než se samcům skvrna ztratí. Když

jsou starší, tak jsou i výrazně větší než samice, mají klenutější

linii čela a protáhlejší hřbetní a řitní ploutev. Poznat pohlaví

u dospělých ryb, které jsou navíc v pohodě, je snadné. Poznat

ho u mladých ryb, když je chcete lovit – a to žluťáci rádi

nemají – je oříšek. Ve stresu ryba nejen ploutev samozřejmě

přilepí k tělu, ale hlavně ztmavne a vzor na hřbetní ploutvi se

jí zvýrazní.

Epizoda druhá. Šest sáčků s jednotlivě zabalenými ryba-

mi dávám na hladinu akvária. Jsou v nich tmavé vyplašené

cichlidy – no, uvidíme, co z toho bude, ale mám je doma a to

je hlavní. Po nějaké době si namlouvám, že jsou to tři páry

a ten jeden, který se chystal třít, se snad na sebe přes plas-

tové stěny dívá a snaží se k sobě dostat. Ukončuji trápení

a pouštím je do akvária. Jsou tam balvany, kančíci pod ně

zaletí a nevidím je další tři dny. Vůbec. Jsou to plašani.

Pak už se ryby odvažují vystrčit nos a bázlivě se chodí

nakrmit a já jsem si jistá, že minimálně jeden pár tam je.

Protože už hlídají jikry. A je to přesně ten pár, který se chtěl

třít už v prodejně.

Tenhle kančík patří rozhodně mezi jedny z nejplašších

ryb, které jsem kdy chovala. Když měním vodu a vrtám se

v akváriu, den nebo dva se pak skrývají. Když je přelovím do

jiné nádrže, taky si několik dní zvykají. Záleží samozřejmě

hodně na tom, jestli jsou tam nějaké úkryty (kde vydrží ve

svém tmavém stresovém zbarvení trucovat déle) a jestli tam

plavou jiné ryby, které mají výrazně uklidňující efekt. 

Mám vyzkoušený chov ve společnosti různých živorodek –

pokud se drží u hladiny, je to bez problémů i při vodění

mladých, ale třeba platy se pak raději schovávají do rostlin,

protože kančíci jsou jinak nervózní. Žádnou rybu nikdy fyzic-

ky nepoškodily, ale mláďata živorodek u nich nepřibývají...

takže buď musí akvárium poskytovat houštiny u hladiny,

nebo se smiřte s tím, že ostatní ryby jsou u nich jen jako

doplněk.
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Samice krátce před třením vymění žluté zbarvení za masově růžové. Zůstanou jí zlatožluté šupiny na bocích, výrazný

černý vzor včetně masky, zelené skřele a ploutve hrající všemi barvami. To ona vybírá třecí místo a vše řídí.

Tření můžeme pozorovat jen málokdy. Tady zrovna samička klade jikry a samec čeká poblíž.
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Ojedinělý případ, kdy se kančíci vytřeli na nekrytém místě. Neměli tady moc na výběr, navíc v akváriu s nimi bylo hodně

různých jiných ryb. Jde o první výtěr mladého páru, potěr se jim tenkrát odchovat nepodařilo. Všimněte si zbarvení

samičky, když pečuje o čerstvou snůšku – po žluté není téměř ani památky. Samec se o jikry nestará, až později o potěr.

Alfaro cultratus (nahoře) pochází také z Panamy a dokonce se vyskytuje na stejných lokalitách jako Amatitlania nanolutea.

Jelikož se drží pod hladinou a neohrožuje tak potěr, je to pro žluťáky vhodný spolubydlící. Na snímku jsou i tři mláďata

kančíků z předchozího výtěru, o která se rodiče už nestarají, ale tolerují je. Ne však v bezprostřední blízkosti nových mláďat.
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Ochota třít se je u těchto ryb velká a dominantní je sami-
ce, byť je menší. Vyzývá samce a také dost nesmlouvavě útočí
na případné sokyně. Většinou si pár pro snůšku najde skry-
té místo, u mě často přímo na pozadí za větším kamenem,
kořenem nebo za filtrem. Často jen tuším, že tam mají jikry.
Ty jsou světle hnědé až rezavé a běžně jich bývá okolo pa-
desáti, u velmi velkých ryb i přes stovku. V ostravské vodě
(pH 8, tvrdost 5 °dGH, 220 μS/cm) se vyvíjejí jikry výbor-
ně, ale odchov se zdařil i akvaristům s velmi tvrdou vodou,
takže na chemismu zřejmě pramálo záleží. Samička o jikry
neustále pečuje a prakticky se od nich nevzdaluje s výjimkou
bleskových výpadů pro potravu, samec stráží teritorium.

Po třech dnech se plůdek vylíhne a samička ho přenese
do jamky. Ta bývá znovu někde na skrytém místě, téhle fáze
odchovu si tedy moc neužijete – jen nepřítomnost samice
prozrazuje, že má asi někde důležitou práci. Za dalších pět
dní u ní dojde k už zmiňované barevné proměně, čímž jasně
signalizuje, že můžeme vyhlížet hejnko potěru na procházce.
Potěr vodí oba rodiče, samec je v tomto období nejžlutější,
jak jen dokáže. Samička na něj občas doráží, pár spolu velmi
často komunikuje a „vyjasňuje si úkoly“.

Tady musím udělat malou odbočku. Zajímavou alterna-
tivou k opečovávání nerozplavaného potěru v jamce byl totiž
případ, kdy samička své potomky naplivala jednotlivě do
škvír v pozadí. Přitom na dně byl jemný písek a místa, kde
bylo možné jamku skrýt někde za kámen. Pozadí imituje
rozbrázděnou skálu, skuliny jsou v něm hluboké a svislé,
z nějakého důvodu připadalo takové uložení mláďat samičce
lepší. Samozřejmě, že vybrala místo kryté kořenem, opravdu
v téhle fázi nestojí o pozornost. Potěr dost často padal ven na
písek a byl vracen do výšky až 20 cm – po několika pokusech
se vždycky našlo místečko, kde se malá rybka zase na chvíli
udržela. V tomhle akváriu se kančíci třeli jen jednou, takže
nevím, jestli by si stejnou metodu samička vybrala i znovu.

Rozplavaný potěr soustavně prohledává dno, příp. i verti-
kální povrchy, pokud jsou zajímavé (v těch mých akváriích,
kde mám pozadí, se pase i na něm). Spásá nárůsty, propá-
trává detrit, nepohrdne pochopitelně živým nebo mraženým
krmením nebo i drcenými vločkami. Rodiče jsou dobří hlí-
dači, když ale potěr vyroste a nedrží se už tak kompaktně
spolu, přece jen dochází ke ztrátám. Ve společném akváriu
s dalšími rybami jsem se většinou dopracovala k osmi odcho-
vaným rybkám. Takový počet nabízejí často i zahraniční
chovatelé jako „přebytek“. Pokud chcete odchovat víc, pak je
potřeba potěr rodičům vzít, což jsem také jednou udělala
a odchovala tak padesátku ryb. 

Není to ale ryba vhodná na nějakou masovou produkci
(pokud to tedy vůbec můžu hodnotit já, která jsem masově
ještě nikdy žádnou rybu „neprodukovala“). Potěr roste hodně
pomalu, odhaduju, že třít se začne až okolo jednoho roku
života. Na chemismu vody sice zřejmě nezáleží, ale rozhodně
záleží na čistotě vody. Na tu máme v Ostravě štěstí, dusičnany
okolo 5 mg/l jsou parádní. Žluťáci nejsou „prasátka“ jako
jejich příbuzné nigrofasciaty, nebudou tolerovat přerybnění,
stres, vyrušování, málo kyslíku a organické znečištění.

Epizoda třetí. První pokus o odchov bohužel nevyšel,
ryby se navzájem rušily. Po několika týdnech jsem se roz-
hodla k radikální změně – v nádrži zůstane jen ten jeden
pár. Musela jsem odlovit všechny ryby a dočasně je umístit
jinde, abych si byla jistá, že jsem páry trefila. Využila jsem
toho k vypuštění celého akvária a opravě pozadí. Byla jsem
si téměř jistá, že se mi znovu povedlo odchytit ten sehraný
pár a poznat ho, takže jsem ho dala do 35 l nádrže. Tam
hádám pár dní vydrží – a pokud to není On a Ona, velmi
rychle to poznám. Zbylé čtyři ryby putovaly do 80l akvá-
ria s různými menšími druhy rybek. Tam se spárovaly
dvě dvojice a později se vytřely. Tak to se povedlo, tenkrát
v Německu jsem měla šťastnou ruku!

Ne úplně šťastné bylo, že se ten první pár vytřel v onom
malém akváriu. Nepočkal, až pozadí zaschne a budou zpát-
ky ve 180 l. Co teď s tím? Nechala jsem je, ať se starají. Byl
to sehraný pár, takže se potěr vykulil, rozplaval, všechno šlo
dobře. Ale asi po třech týdnech jsem po návratu z práce
našla samici černou, potlučenou a potrhanou, jak se skrývá
v kořenech téměř nad hladinou.

Samce jsem okamžitě odlovila do velkého akvária. Něco
mu nešlo pod nos, tak se do samice pustil, to se bohužel
stává a ve stísněném prostoru to mělo málem fatální ná-
sledky. Ale samička to přežila. Nechala jsem jí dva měsíce
zotavovat se v jiném akváriu. Mláďata přežila také, všech-
na jsem je následně přelovila do 270l nádrže, abych toho
o několik měsíců později litovala, protože odlovit je z tak
velkého prostoru bylo nemožné. Už jsem se zmínila o tom,
že žluťáci nesnášejí lovení?

Vědecké jméno nanolutea je složeninou dvou slov: nana
= trpasličí, lutea = žlutá. Rodové jméno Amatitlania pak
této rybce patří jen několik let, předtím byla řazena do rodu
Cryptoheros nebo Archocentrus. Nejbližší příbuzní kančíci
jsou  A. myrnae a A. septemfasciatus. Zajímavé je, že druh
byl popsán Allgayerem teprve v roce 1994, objeven němec-
kými halančíkáři byl o dva roky dříve. V roce 2001 popsal
Allgayer další podobný druh, A. altoflavus. Ani vědci se
neshodnou na tom, jestli je to platný druh, nebo jde o lokální
formu A. nanolutea. A. altoflavus je taky nápadně žlutá cich-
lidka, ale toto zbarvení má i mimo dobu rozmnožování;
naopak má mnohem méně černých skvrn na těle, výraznější
černou masku a hlavně kratší a vyšší tělo. Oba druhy žijí od
sebe nedaleko, jejich areál se nepřekrývá.

A. nanolutea je endemitem Panamy. Vyskytuje se v pro-
vincii Bocas del Toro na severozápadě země, a to jen v povodí
jedné řeky, Río Guarumo. Uvádí se odtud teplota 22 až 31 °C
(nejčastěji okolo 24 °C), pH 6–8, voda je spíše měkčí, čirá
a prokysličená, středně rychle proudící. Na dně balvany, písek
či bahno, žádné vodní rostliny. Další druhy ryb vyskytující se
společně s A. nanolutea jsou: Brachyrhaphis cascajalensis,
Phallichtys sp., Alfaro cultratus, Amatitlania kanna, A. nig-
rofasciata, Cribroheros bussingi, Parachromis loisellei, To-
mocichla sp., Agonostomus monticola, Astyanax fasciatus,
Awaous tajasica, Arcos nudus, Sicydium sp.
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Tohle je ta nejjednodušší odpověď na otázku, proč chovat cichlidy. Soustředěný přesun pasoucího se hejnka mláďat

 pod bedlivým dohledem rodičů prostě neomrzí.

Potěr roste poměrně pomalu a nestejnoměrně, ale odchov je bezproblémový.

           31           



Akvárium, číslo 47 e-akvarium.cz cichlidy

Samice zdraví samce a předvádí se mu. Při vzrušení téměř zčerná.

Samec na oplátku předvádí svoje nejlepší barvy a silné ploutve.
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Tolik volně dostupné údaje na internetu; jelikož jsem se

u Río Guarumo sama pokoušela žluťáky najít, tak vám jednu

zdejší lokalitu představím podrobně v samostatném článku

na následujících stránkách.

To, že je v Panamě hodně měkká voda, možná překvapí

některé akvaristy pohlížející na cichlidy zdálky a představující

si je jako dravce z tvrdé vody. Takže ještě jedno upozornění:

tenhle kančík je všežravý. V přírodě především sbírá cokoliv,

co najde na dně, a to včetně detritu. Konzumuje hmyzí larvy,

řasy, drobné korýše, rostlinné zbytky, semena, různé bentické

bezobratlé. Mysleme na to i v akváriu – u mě žerou s chutí

nitěnky a komáří či pakomáří larvy, ale podstatnou součást

jídelníčku tvoří spirulinové i jiné vločky a také živá artémie.

No, a pak už je to kančík jako každý jiný. Miluje kopání

pod kameny. Nepřesouvá písek z místa na místo, to ne, silami

neplýtvá. Ale neustále kutá jámy pod kameny a vylepšuje tak

své skrýše. Snese i rostliny, ty nevyhrabává. Takže to může

být pěkná žlutá ozdoba společenského akvária, pokud jí zajis-

títe čistou vodu a přivřete očko nad tím, že občas nějakou

neopatrnou rybu trochu prožene, když se přiblíží k obláčku

její drobotiny. 

Epizoda čtvrtá. Napadení samičky mě zklamalo, takový

příběh plný lásky to byl... Samec se v nové „Panamě“ ve

společnosti alfár už zabydlel, samička se v jiném akváriu

zotavila. Trvalo dva měsíce, než jsem se odhodlala je zase

zkusit spojit. Málem ji předtím zabil, ale ve větším akváriu

by to mělo, doufám, znovu fungovat. Jak se budou chovat?

Jedním jsem si byla jistá, natolik už žluťáky znám –

samice to přelovení špatně ponese, zase celá vystresovaná

zaleze na dva dny pod kameny. Snad ji samec nechá vydech-

nout a nebude na ni dotírat. Snad ji nebude honit jako

vetřelce, přece jen on už je tady doma...

Vyklopila jsem ji tam ze síťky a ona místo toho, aby ve

vteřině zaletěla pod kámen, zírala na samce. Ten na ni. Na

okamžik jsem ztuhla se síťkou pořád připravenou v ruce,

kdyby bylo nutné samičku zachránit a hned ji odlovit, pro-

tože samec jí věnoval až moc velkou pozornost. Pak jsem ale

zacouvala o dva metry a dívala se zpovzdálí, abych je neru-

šila. Už zase to byli On a Ona.

Už jsou to tři roky, ale když si na to vzpomenu, pořád

z toho mám husí kůži. Ty ryby se poznaly. Pamatovaly se

jedna na druhou. Okamžitě se začaly zdravit, byly obě rozči-

lené, vzrušené, doslova kolem sebe tancovaly. Oba ve svých

nejlepších barvách, ploutve roztažené. Ona nevěděla dřív,

jestli se má předvádět samcovi, nebo zkoumat kameny – ale

neschovávala se v nich, rychle mezi nimi kmitala s výrazem

„no tak ukaž, jak jsi nám to tu zařídil“. Kde je ta ustrašená

ryba, která po přelovení vždycky zčerná a zaleze do díry?!

Jasně, že za dva dny zalezla. Ale místo stresového zbar-

vení nahodila výstražné žluté pyžamko, aby ani ten nejna-

tvrdlejší pozorovatel nepochyboval, že pod kamenem hlídá

poklad a není radno se přibližovat...

Ať mi nikdo netvrdí, že ryby jsou studené němé tváře.

Tyhle cichlidy jsou tak výborní rodiče a tak komunikativní

partneři, že je to až dojemné.
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Střípky z Panamy (1):Střípky z Panamy (1):
Río GuaboRío Guabo
Markéta Rejlková

V březnu 2017 jsem s trojicí mých slovenských kamarádů Milanem Murkem, Zuzkou Murkovou a Cilkou Morócz navští-

vila Panamu a Kostariku. Samozřejmě, že nás magicky přitahovaly hlavně řeky, kanály, potůčky, jezera ... a ryby v nich.

Jsou tolik jiné než všude jinde, je tu vysoká míra endemismu a téměř by se dalo říci, že co řeka, to nějaká zvláštnost.

Pokusím se prostřednictvím Akvária podělit o své dojmy a zážitky, a to bez časové nebo místní návaznosti jednotlivých dílů.

Panamské povídání otevřu návštěvou lokality, která by

asi nebyla nijak pozoruhodná, kdybych na ní nehledala mé

zamilované „žluťáky“ (Amatitlania nanolutea). Jet do Pana-

my a mít mezi svými nejoblíbenějšími rybami panamskou

cichlidu, to samozřejmě předurčovalo, že budu toužit po

šnorchlování s ní. A že se budeme muset podívat do provincie

Bocas del Toro, jinde na světě tahle ryba nežije. To ovšem

nebyl žádný problém, v Bocas del Toro je totiž proslulé le-

tovisko a málokterý návštěvník Panamy sem nezavítá. I my

jsme si chtěli užít trochu Karibiku, jenže jsme nezvolili pře-

let, ale vydali se tam autem přes hory. Cestou jsme mapovali

terén a všímali si řek a jiných možných bodů zájmu. Bohužel

pršelo a řeky byly rozvodněné. To platilo i pro Río Guarúmo

a jeho přítoky. Nemělo smysl zastavovat, pátrání po cichli-

dách jsme odložili na zpáteční cestu.

O tři dny později se ale situace nezlepšila, naopak. Río

Guarúmo, nad kterým se vine hlavní silnice, bylo rozbahněné

a rozvodněné. Tam bychom nechytili nic. Mrzelo mě, že po-

časí mi pokazilo plány. Zastavili jsme aspoň u jednoho z vyš-

ších přítoků, Río Guabo. Ani tady jsme neměli šanci ulovit

nějaké cichlidy, natož s nimi šnorchlovat, ale aspoň jsme se

mohli podívat zblízka na jejich biotop.

Lokalita se nachází v zalesněné krajině pod úpatím hor.

Nadmořská výška 119 m je vůbec nejvyšší, v jaké jsme v Pa-

namě lovili. Naměřili jsme pH 7 a vodivost 54 μS/cm (to je

naopak úplně nejnižší zaznamenaná hodnota, ale vzhledem

k dešťům to vůbec není překvapivé). 10. března 2017 byla tep-

lota vzduchu krátce před polednem 28,3 °C, voda měla svě-

žích 23,5 °C. Kromě změřených parametrů jsme získali i šupi-

naté úlovky. Takže jsem aspoň na vlastní oči viděla některé

ze spolubydlících mých oblíbených kančíků a prohlédla jsem

si i kamení a písek. Ten byl nezvykle hnědě zbarvený. Voda

je mimo deště čirá, jen s mírným zákalem. Rostliny tady ve

vodě žádné nerostly, proud je silný a podobné „propláchnutí“

je pod horami asi velmi časté. Více už fotografie z Río Guabo.

Mlžný les v horách nad Río Guabo je svěže zelený, tady o vodu není nouze. Karibik je odsud jen asi 15 km vzdušnou čarou.
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Río Guabo rozvodněné po deštích.

Dno řeky pokrývá štěrk a písek hnědé barvy a také spousta balvanů.
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Už přemýšlíte, kde sehnat podobný materiál pro biotopní akvárium? Já tedy ano!

U břehu v klidných zátočinách je voda čirá a na dně se udrží napadané listí. V jeho blízkosti se dají často spatřit krevetky.
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Nenápadně zbarvené či přímo bezbarvé krevetky dorůstající délky 3–4 cm jsme v Panamě viděli často.

Poecilia gilli. Tohle je nejběžnější živorodka na atlantické straně Panamy, je skutečně velmi hojná.

A tady máme intro do zdejšího bohatství gambusenek rodu Brachyrhaphis. Těžko je poznat, pokud nejsou klidově zbarvené.

Tahle rybka se nejvíce podobá B. terrabensis, ovšem ta žije sice nedaleko, ale na pacifickém svahu. Síťovaná bývá

 i B. episcopi, ale je menší a žije ve střední Panamě. Tohle je zřejmě B. cascajalensis, uvidíme ji jinde v typičtějším zbarvení.

Ještě jednou gambusenka, zdatný lovec náletového hmyzu. A nakonec neznámá tetra, ještě mladá rybka.
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Hygroryza aristataHygroryza aristata
Markéta Rejlková

Hygroryza aristata je další plovoucí rostlina, která mě

poslední dobou zaujala a divím se, proč není v akváriích mno-

hem rozšířenější. Vždyť je nenáročná, hezká a splňuje vše,

co bychom od plovoucích rostlin chtěli: stíní, svými kořeny

poskytuje úkryt, může sloužit jako opora hnízda pro laby-

rintky, rychlým růstem odebírá živiny a je velmi snadné ji

z hladiny sbírat. Přičemž poslední dva body spolu těsně

souvisí, protože takový okřehek je taky skvelý žrout živin,

ale jejich finální podoba ve formě nahromaděné zelené bio-

masy přivádí méně vyrovnané akvaristy k šílenství. Naproti

tomu hygroryza je tak velká, že její sběr nebudete považovat

za zenové cvičení :-).

Á propos, tahle rostlina nemá oficiální české jméno. Budu

jí říkat hygroryza, ale běžně o ní mluvím taky jako o „rýži“.

Její vědecké pojmenování totiž kombinuje rýži (Oryza) s nám

dobře známým řeckým výrazem hygro- . Doslova by to tedy

mohla být vlhkorýže nebo mokrorýže. Mokrorýže osinatá zní

báječně, ale nechám tuhle teoretickou kratochvíli povolaněj-

ším a raději se na hygroryzu podívám pěkně od vody.

Tahle rostlina patří do čeledi lipnicovité (Poaceae), tedy

je to „tráva“ a taky tak vypadá. V přírodě normálně vyrůstá

z bahna, ale chabým stéblem se žene k hladině, kde teprve

tvoří nápadné husté olistění. Tak jako u jiných trav, i u hygro-

ryzy můžeme najít na stéblech kolénka. Z nich vyrůstají listy,

stébla se zde někdy rozvětvují a především je to místo, odkud

rostlina vyhání adventivní kořeny. Ty jsou obzvlášť hezké a už

jen kvůli nim jsem z téhle rýže nadšená. Kořeny jsou dlouhé,

s jemným vlášením, vypadají jemně a úhledně a podle mě do-

dávají akváriu šmrnc.

Nepřehlédnutelné jsou také zduřelé spojky listů a stébel,

jakési baňaté řapíky. Z nich teprve vyrůstá list, který měří na

délku obvykle 4–6 cm, na šířku něco málo přes centimetr.

Barva listu je zelená, dosti proměnlivá podle podmínek. Na

fotkách z přírody a plného slunce jsem viděla vínově zbarvené

skvrny či proužky, u mě v akváriích nic takového nepozoruju.

Ale já hygroryzu světlem nerozmazluju, ostatně ona to nevy-

žaduje. Jak už jsem zmínila, je to velmi nenáročná rostlina.

Zatím roste všude, kam jsem ji dala.
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Jelikož roste ráda a rychle, spotřebovává při tom logicky

celkem dost živin. Může to být jediný její požadavek, který

nás donutí k nějaké péči navíc. Starší listy mohou žloutnout,

to značí nedostatek makroživin. Já jsem to raději než hnoje-

ním vyřešila přesunem do akvárií, která jsou zabydlená aspoň

několika rybami. Tam se množství dusičnanů pohybuje okolo

10 mg/l, i to ale stačí. V akváriu s téměř nulovými hodnotami

se hygroryze moc nelíbilo, resp. mně se nelíbilo, jak vypadá

a hlavně jak se její přítomnost začíná projevovat na dostup-

nosti živin pro jiné, pomaleji rostoucí plovoučky.

V běžně zarybněném akváriu s dostatkem živin poroste

hygroryza velmi rychle. Maximální délka stébel se uvádí metr,

metr a půl. Ve skutečnosti asi nebudete chtít čekat, jak dlouhá

rostlina bude, protože se zároveň i větví a dokáže hladinu

zaplnit víc, než je žádoucí. Takže pravidelná sklizeň je nutná.

Rostliny nesázíme do dna, byť by jim to nevadilo a dokázaly

by se v něm uchytit a získat tak nějaké živiny navíc – ale jak

už jsem zmínila, pospíchaly by rychle k hladině a ponořená

část nebývá olistěná a není zrovna dekorativní. Hygroryza je

zcela spokojená, když jí volně položíte na hladinu. Prosperuje

stejně dobře v nádržích úplně otevřených i zakrytých.

V akváriu se kvetení nedočkáme, možná by k tomu mohlo

dojít v jezírku, kam se tato rostlinka v nejteplejších měsících

hodí. Ale květenství nepřinese žádný velký požitek, zelené

klásky jsou chudé a nenápadné.

Když už jsem zmínila teplotu, je potřeba mít na paměti,

že jde o rostlinu z tropů. Při teplotách blížících se 20 °C bude

růst zpomalovat, naopak čím blíže třicítce, tím lépe. Hygrory-

za má velmi rozsáhlý areál rozšíření od Pákistánu přes Indii,

Srí Lanku, Nepál, Bangladéš, Barmu, Thajsko, Laos, Vietnam,

Kambodžu, Malajsii a jihovýchodní Čínu až po Tchaj-wan.

Vytváří husté porosty na hladině kanálů, mělkých jezer a mo-

křadů, hojně se vyskytuje v rýžových polích. Tam je vnímána

jako plevel, ale její obilky se v časech nouze konzumují, příp.

zkrmují dobytku. Zužitkovat jako krmivo lze i celé rostliny

a za tím účelem se občas pěstuje, v Bangladéši s hygroryzou

dokonce celkem úspěšně zkoušeli krmit amury, kapry a tilápie. 

Pravděpodobně má symbiotickou vazbu se sinicí Gloeo-

trichia pisum, která se velmi často v rýžovištích vyskytuje

právě na jejích kořenech. Sinice jsou v rýžovích polích vítané

a nezbytné pro udržení úrodnosti půd, dokonce se tam zá-

měrně vysazují, což pro nás akvaristy zní desivě. Zmiňuju to

proto, že v jednom mém akváriu se sinice na kořenech hygro-

ryzy objevila – nikde jinde v nádrži není. Není to G. pisum,

ale je snad možné, aby tahle rostlina sinice přitahovala? Budu

to sledovat. Rozhodně to není důvod se hygroryze vyhýbat.

Pokud zvažujete založení biotopního akvária pro asijské

labyrintky či jiné rybky ze zatopených rýžových polí a nížin-

ných mokřadů, tak tady máte vynikajícího zeleného kandidá-

ta na přistínění a zkrášlení.
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Vědecká abeceda: MVědecká abeceda: M
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Výslovnost hlásky M je snadná, čte se stejně jako v češ-
tině. M je podobně jako L z minulého dílu abecedy velmi

časté začáteční písmeno vědeckých názvů. Dobrá zpráva je,
že mnohá slova vám budou přinejmenším povědomá.

Velké ryby a malé ryby

Začneme něčím opravdu jednoduchým! Kdo by neznal
slova jako makro, mega, anebo naopak mikro, případně mini.

Vědeckých jmen, která obsahují některé z uvedených slov,
je nepřeberné množství. Velké nebo malé mohou být totiž

nejen celé ryby, ale také jakékoli jejich části. A u rostlin to
platí také. Podívejme se na pár příkladů. Začneme těmi

velkými...
Rodový název Megalops je složeninou řeckých megas,

megalos = velký a ops = oko (příp. vzhled). Český název pro
rod je tarpon, jedná se o mořské ryby dosahující délky přes

dva metry a vážící i více než 100 kg. A pokud jde o oči,
i ty jsou nápadně velké. Meganthias je složeninou s řeckým

anthias, což je výraz používaný pro středomořskou rybu.
Megas i zde odkazuje na velikost ryb, která sice neláme

rekordy rybího světa obecně, ale je stále větší než u pří-
buzných rodů. Na tomto příkladu je krásně vidět, že velký

(a malý) jsou relativní pojmy a vždy je podstatné, co se spolu
poměřuje.

Jak jsme už naznačily, ryby nemusí být velké celé. Např.
název rodu Macrognathus (z řeckých makros = velký, dlouhý

a gnathos = čelist) odkazuje na výrazně prodlouženou horní
čelist, Macropodus zase na dlouhé nohy – totiž ploutve.

Příkladů je mnoho, a to nejen mezi rodovými názvy, ale
také mezi druhovými přívlastky. Pokud náš seriál čtete, řadu

z nich si hravě přeložíte sami, třeba macrostomus, macro-

don, macrocephalus nebo megalepis.

Jako oslí můstek k těm malým může dobře posloužit ry-
ba nazvaná Macropinna microstoma. Řecké makro je zde

spojené s latinským pinna = trn nebo ploutev. Micro potom
s řeckým stoma = ústa. Jedná se o hlubinnou rybu a název je

poměrně přiléhavý podobně jako české pojmenování strašík
maloústý.

Řecké micro je často používáno v rodových názvech spolu
se jménem příbuzného nebo podobného rodu, jehož zástupci

dorůstají větších rozměrů (např. Microdevario, Micropan-

chax, Mikrogeophagus, Micropoecilia a další), často ho také

najdeme v druhových přívlastcích (kromě už zmíněného
microstomus/microstoma to může být třeba microlepis,

microphthalmus a další). Z názvů některých ryb doslova
čiší, že se jedná o prťouse, posuďte sami: Microgenys minu-

ta, Microglanis minutus, Micrognathus pygmaeus, Micro-

metrus minimus. 

Příklady je možné najít i v rostlinné říši, např. název
Micranthemum je složený z řeckých micros a anthemom =

květ. Květy se na rostlinách objevují, pokud rostou emerzně,
a jsou opravdu velice malé. Název Microsorum zase odkazuje

na velmi malé výtrusnicové kupky (shluky výtrusnic), které
jsou označovány jako sori, jednotné číslo sorus. Ty jsou

typické pro druh Microsorum punctatum, který je typovým
druhem tohoto rodu.

Megalops atlanticus neboli tarpon je rybou nabízenou občas do akvárií. Hodí se ovšem jen do těch úplně nějvětších,

 jak dokazuje i tento záběr z vídeňského Domu moře. Tarponi dokáží žít ve sladké i mořské vodě. (Foto: Markéta Rejlková)
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Macropinna microstoma. Ačkoliv její jméno vypovídá o velkých ploutvích a malých ústech, nejzajímavějším znakem této

podivné hlubinné ryby jsou oči. Celá svrchní strana hlavy je průhledná, zelené polokoule uvnitř jsou čočky; oko není

kulovité, ale má tvar trubice a pohled je orientovaný přímo nahoru. Oči však mohou rotovat a dívat se i jiným směrem.

 Útvary připomínající přimhouřené oči nad tlamkou jsou ve skutečnosti čichové orgány. (Zdroj: mbari.org)

Měkké ryby

Že jsou ryby slizké, na tom se jistě shodneme. Ale měkké?
Ryba s průhlednou hlavou na snímku nahoře bezesporu ano,

tekutinu v hlavě nedrží žádný tvrdý obal. Ale zdaleka nemusí
být měkké jen takto zvláštní a hlubinné ryby. Třeba sumeček

Malacoglanis gelatinosus obývá bahnité kolumbijské řeky
a vypadá jako vcelku běžný zástupce čeledi Trichomycteridae.

Druhové jméno nám právem připomíná želatinu, ale měk-
kost najdeme i v tom rodovém – řecké slovo malaco (=měk-

ký) figuruje často ve složeninách. Už víme, že glanis je sumec;
další podobná jména jsou např. Malacocephalus (měkká

hlava) nebo Malacosteus (osteon = řesky kost). Stejný základ
má mimochodem i název vědního oboru malakologie, který

zkoumá měkkýše.
Z latiny pak pochází výraz mollis (= měkký). I ten je častý

ve složeninách, např. ve jméně rodu Mollisquama (squama

= šupina, také z lat.). Rod zahrnuje malé žralůčky, anglicky

nazývané „pocket shark“ (kapesní) – a to jednak kvůli jejich
velikosti, ale i proto, že mají blízko prsních ploutví jakousi

kapsičku, z které vylučují svítící kapalinu. Rod byl popsaný
v roce 1984 na základě jediného chyceného exempláře z jiho-

východního Pacifiku, v roce 2015 pak byl publikován nález
druhého žralůčka v Mexickém zálivu, ale evidentně šlo o jiný

druh. Za poslední roky se naše znalost tohoto rodu rozrostla
a s tím i počet známých druhů, kapesní svítící žralok se

dokonce dostal i do médií.

Tmavé ryby

Něco tmavého nebo dokonce černého mají ryby, v jejichž
jméně najdeme řecký výraz melano (= černý). Velmi oblíbené

jsou duhovky rodu Melanotaenia, ty mají černý pruh – nebo
alespoň typový druh má, nezapomínejme na to, že často se

nějaká výrazná charakteristika rodu nemusí týkat všech jeho
zástupců, takže jméno je občas matoucí. Typovým druhem je

M. nigrans, česky duhovka černopruhá. Černá barva se tady
vyskytuje také ve jméně druhovém, což není tak neobvyklé,

podobně to mají i Melanocetus niger a Melanocharacidium

nigrum. Když se ještě vrátíme k těm v akvaristice známějším

rybám, určitě si vzpomeneme na rod Melanochromis nebo
Melanorivulus.

Melanotaenia nigrans. (Foto: Dave Wilson, aquagreen.com.au)
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Skvrnité ryby
Snad žádná skvrnitá ryba neplave v tolika akváriích na

světě jako plata skvrnitá (Xiphophorus maculatus) – a to na-
vzdory skutečnosti, že skvrnitá většinou není. Původní divoké

ryby ale často skvrny mají, ať už černé, nebo červené. Latin-
ský výraz macula (skvrna, flek) najdeme často v druhových

jménech, ať už v podobě maculatus, nebo maculosus, macu-

laris... ale i maculipinna, to když jsou skvrnité ploutve.

Svým způsobem skvrnití bývají také nositelé druhového
přízviska marmoratus, mramorovaný.

Ageneiosus marmoratus. Tento jihoamerický sumec

dorůstá délky asi půl metru a je velmi atraktivní.

 (Foto: Enrico Richter)

Jeden nebo hodně
Písmeno M nabízí nejen opak malý-velký, ale také kon-

trast jedinečnosti a mnohočetnosti. Řecké mono označuje
jednoho či jednu. Monocirrhus polyacanthus, česky ostnáč

listový nebo také jednovousý, je známou jihoamerickou rybou
spoléhající se na dokonalé maskování. Jediný fous na špičce

dolní čelisti vypadá jako řapík, čímž povyšuje maskování za
list na dokonalé. Ryba umí navíc měnit zbarvení v různých

opdstíánech hnědé a šedé. Pohybuje se jen velmi pomalu,
zato při výpadu směrem k nebohé kořisti je bleskově rychlá

a tlamu dokáže rozevřít tak, že si poradí s poměrně velkým
soustem. Z tohoto důvodu se v akváriích nechová moc často,

i když se hojně dováží.
Jiná rodová jména pro nás budou opakováním už dobře

známých termínů. Vzpomenete si, co má jedinkrát ryba se
jménem Monacanthus nebo Monodactylus? (Trn, prst.)

Hodně něčeho mají naopak nositelé velmi častých dru-
hových jmen začínajících na multi. Multifasciatus má mnoho

proužků, multiradiatus paprsků, multipunctatus mnoho te-
ček a multimaculatus skvn – a to jsme se opět vrátili k rybám

skvrnitým.
Úplně na závěr ještě jedna rostlinná ukázka. Ve jméně

rodu Myriophyllum figuruje řecké myrios, bezpočet. Známe
také výraz myriáda. V tomto konkrétním případě jde o myri-

ádu listů (z řeckého phyllon), v češtině vyjádřenou přesněji,
protože pro nás je to stolístek.

Skiffia multipunctata má české jméno skifie skvrnitá. Oblíbené jsou formy s velkými černými fleky na bocích,

 ale tento samec fotografovaný po odchytu v přírodě ukazuje pravý původ svého druhového pojmenování – mnoho drobných

skvrnek, doslova teček. (Foto: Markéta Rejlková)
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Poslední novinky roku 2019 začneme v Austrálii, protože

jsem na úvod vybrala duhovky, mou srdeční záležitost (lépe

řečeno jednu z mých srdečních záležitostí…). Pak se zdržíme

v Indii, kde o nálezy fantastických ryb není nouze, a přes Čínu

to vezmeme velkým skokem do Jižní Ameriky. Tam byla obje-

vena řada nových druhů, tak za všechny alespoň jeden :-).

Melanotaenia sahulensis Hammer et al., 2019

Melanotaenia wilsoni Hammer et al., 2019 

Skupina duhovek, které jsou blízce příbuzné duhovce aus-

tralské Melanotaenia maccullochi (tzv. skupina maccullochi),

čítá několik druhů malých a dosti výrazně zbarvených rybek

vázaných na vodní toky i stojaté vody v bažinatých oblastech

severní Austrálie a Nové Guiney. Samotná M. maccullochi

byla popsána již v roce 1915 a stala se jednou z prvních

duhovek oblíbených mezi akvaristy. V rámci tohoto druhu

byly doposud odlišovány tři různé formy vyskytující se v na-

vzájem oddělených geografických oblastech. Při podrob-

ném zkoumání genetické výbavy, ale i morfologických znaků

a zbarvení rybek se však ukázalo, že se s jistotou jedná o tři

odlišné druhy. 

Melanotaenia maccullochi (nahoře), M. sahulensis

(uprostřed) a M. wilsoni (dole), jedinci focení v akváriu.

(Foto: G. Schmida, zdroj: [1])

Práce Hammer et al. (2019) tedy obsahuje popisy dvou

nových druhů (M. sahulensis a M. wilsoni) a nový popis

M. maccullochi sensu stricto. Jejím areálem je nově pouze

severovýchodní Queensland, má tělo s tmavě hnědými pruhy

a červené ploutve a dorůstá standardní velikosti až přes 5 cm.

Druhá forma s tmavšími pruhy na kontrastně světlém těle

a se zřetelnými černými pruhy při okrajích hřbetní a anální

ploutve byla popsána jako M. sahulensis. Je o maličko menší

než M. maccullochi a vyskytuje se v území od severovýchodu

poloostrova Cape York, přes ostrovy Torresova průlivu až po

jižní část centrální Nové Guiney. A konečně poslední druh

M. wilsoni je ze všech nejmenší (největší měřený jedinec měl

standardní délku těla 33,3 mm) a také nejvzácnější. Je vázaný

na geograficky dobře izolovanou oblast v národním parku

Litchfield v australském Severním teritoriu, kde podle sou-

časných znalostí obývá povodí tří menších toků.

Channa rara Britz et al., 2019 

Další nový hadohlavec. Já mám tyhle potvory prostě ráda.

Jsou to fascinující zvířata. Nový druh Channa rara patří do

skupiny Ch. gachua a byl popsán z Jagbudi River v indickém

státě Maháráštra (pohoří Západní Ghát). Zatím je známý

pouze z typové lokality, kterou je říčka se skalnatým dnem,

místy překrytým štěrkovými nebo písčitými náplavy. Ryby

byly chytány podél břehů, kde se skrývaly mezi kořeny nebo

pod převislou břehovou vegetací. Přes den bylo odchyceno

několik juvenilních jedinců, dospělí pouze v noci. Práce uvádí

seznam ryb, které byly zaznamenány ve stejném toku, pokud

byste se chtěli inspirovat při tvorbě biotopního akvária z této

oblasti: Devario malabaricus, Schismatogobius deraniya-

galai, Ompok sp., Paracanthocobitis mooreh, Pethia lutea,

Rasbora dandia, Etroplus suratensis, Dawkinsia filamento-

sa, Aplocheilus lineatus, Salmostoma boopis a Schistura sp.

Channa rara, zbarvení ventrální strany hlavy. (Zdroj: [2])
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Channa rara, A. holotyp (87,6 mm SL), B. juvenilní jedinec

(30 mm SL), C. mládě (12 mm SL) vypuštěné samcem

 z tlamky při odchytu (jedná se o tlamovce). (Zdroj: [2])

Pangio bhujia Anoop et al., 2019 

Vzpomínáte na zvláštní druh jeskynního hadohlavce

Aenigmachanna gollum, který byl v loňském roce objeven

ve státě Kérala na jihu Indie (Britz et al. 2019)? Přečíst si

o něm můžete v novinkách 45. čísla časopisu Avárium.

A. gollum nebyl zdaleka prvním druhem jeskynní ryby z této

oblasti a evidentně ani posledním, protože nyní tu máme

nového jeskynního sekavce, který dostal vědecký název

Pangio bhujia. Potvrzuje se tak předpokládaná existence

skrytého podzemního ekosystému v oblasti Kérala, o které se

psalo už v souvislosti s objevem A. gollum.

P. bhujia byl nalezen v šest metrů hluboké studni a také

v kanálu vedoucím k rýžovému poli ve vesnici Cherinjal po-

blíž města Kozhikode. Jedná se o prvního známého sekavce

adaptovaného na život v podzemních vodách, který se na

první pohled podobá spíše malému červu. 

Pangio bhujia. (Zdroj: [3])

Rybky jsou velmi malé, s délkou těla kolem 2,5 cm, mají

velmi málo pigmentu, zakrnělé oči a kolem tlamky dlouhé

vousky s chuťovými pohárky. Také jim zcela chybí prsní

ploutve a rovněž hřbetní ploutev, což je unikátní znak v rámci

rodu Pangio i celého řádu Cypriniformes, který zahrnuje více

než 4 000 rybích druhů. Zvláštností jsou i velké jikry (tedy

v porovnání k velikosti těla), které také mohou být adaptací

pro život v podzemních vodách, kde je velmi málo potravy,

a tak se hodí narodit se o něco větší, než je zvykem :-).

Silurus longibarbatus Li et al., 2019 

Chtěli byste do akvária sumce? Předpokládám, že toho

„našeho“ většinou raději ne, chtěl by studenou vodu a hlavně

málokdo má doma tolik místa – vždyť sumec velký (Silurus

glanis) je naše největší ryba, která běžně dorůstá přes metr

a půl délky, pořádné kusy ještě o dost více. Řešením může

být výběr jiného druhu sumce. Třeba toho nově popsaného

z jižní Číny. Dostal pojmenování Silurus longibarbatus podle

svých dlouhých vousků a jedná se o malého sumce, jehož

standardní délka těla se pohybuje kolem 10 cm.

Silurus longibarbatus, plně vzrostlý jedinec (123 mm SL).

(Zdroj: [5])

Druh je zatím známý pouze z typové lokality, kterou je

potok Qingshui poblíž vesnice Yunhuang u města Xiyan.

Jedná se o tok s mírným proudem, čistou vodou o hloubce

0,5–1 m a substrátem tvořeným kameny, štěrkem a pískem.

Pro nadšené příznivce biotopních akvárií je i pro tuto lokalitu

k dispozici seznam rybích druhů: Aphyocypris arcus, Chan-

na asiatica, C. maculata, Clarias fuscus, Macropodus oper-

cularis, Misgurnus anguillicaudatus, Monopterus albus,

Neodontobutis hainanensis, Oreonectes platycephalus, Ory-

zias latipes, Parazacco spilurus a Sineleotris chalmersi.

Typová lokalita S. longibarbatus. (Zdroj: [5])
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Paralithoxus mocidade Rapp-Py-Daniel et al., 2019

Nový druh krunýřovce byl popsán z řeky Ajaraniv povodí

řeky Branco ve státě Roraima na severu Brazílie. Pravdou je,

že publikace Rapp-Py-Daniel a kol. byla v době sepisování

tohoto článku „v tisku“, takže je možné, že jméno bude

nakonec z roku 2020. Novým druhem je drobný krunýřovec

(SL kolem 5 cm), který se od ostatních zástupců rodu liší

tvarem zubů, ploutví a také barevným vzorem. Tělo je olivově

hnědé se světle zelenými skvrnami a i ploutve jsou skvrnité. 

Paralithoxus mocidade, samice, 49,5 mm SL.

 (Foto: Haroldo Palo Jr, zdroj: [5])

Rybky obývají silně proudící úsek toku pod vodopádem.

Lokalita se nachází v nadmořské výšce kolem 900 m a tomu

odpovídá i relativně nízká teplota vody (jen něco málo přes

20 °C). Juvenilní ryby byly pozorovány volně na hladkých

kamenech, kde seškrabovaly řasové nárosty. Dospělé ryby

byly nalezeny pouze na nedostupných místech v úzkých štěr-

binách mezi kameny, odkud musely být loveny rukou.

Typová lokalita P. mocidade. (Foto: Marcos Amend, zdroj: [5])

Názorná ukázka chytání dospělých jedinců P. mocidade

 ve škvírách mezi balvany. (Zdroj: [5])
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Kyslík v substrátuKyslík v substrátu
Marin Langr

Dobře prokysličený substrát. To je uznávaný ideál. V tako-
vém substrátu nedochází ke hnilobným procesům, netvoří se
sulfan (sirovodík) a kořeny rostlin jsou zdravě bílé. 

Dnes jsem tady, abych vám tuto pěknou představu vzal.
Substrát v akváriu je vždy převážně bez kyslíku.

Budeme mluvit o jevech, které není snadné si představit.
Praktická zkušenost vám bude napovídat mi nevěřit. Není na
tom asi nic divného, já jsem zpočátku nevěřil taky. 

Viskozita
Akvaristé obvykle předpokládají, že není-li substrát z pří-

liš jemného materiálu, okysličená voda do něj proniká prou-
děním. Že tomu tak není, za to může viskozita.

Viskozita představuje třecí (frikční) sílu, která vzniká

mezi dvěma vrstvami tekutiny, které jsou vůči sobě navzá-

jem v pohybu. Když nalejete do nádoby vodu, vrstvy jejích
molekul po sobě docela rychle „kloužou“, takže vzápětí je hla-
dina vodorovná. S olejem je to malinko pomalejší. A ještě
větší viskozitu má třeba med.

Nejsilněji se projevuje viskozita v kontaktu s povrchem
tuhé látky. Tam se totiž krajní vrstva molekul kapaliny „otírá“
o molekuly pevné látky, které se vůbec nepohybují. To se
děje s vodou, která proudí nad substrátem akvária. Nejde
o nerovnosti například písčitého substrátu1; stejné je to i na
stěnách akvária nebo holém dvě. Je tam fázové rozhraní

a proud vody je se vzrůstající blízkostí k němu brzděn stále
větší silou, až rychlost proudění klesne k nule. Těsně nad

povrchem substrátu voda neproudí.

Jak těsně? Nu, teoreticky vzato, jen ta pevná látka je zcela
nehybná. Poslední vrstva molekul vody se přece jen maličko,
ale opravdu jen maličko pohybuje ve směru proudění, protože
ji z druhé strany postrkuje předposlední vrstva, která už se
pohybuje o fous rychleji, následující ještě rychleji, a tak dále.

A prakticky? V našich podmínkách zhruba milimetr. To je
vrstva nad substrátem, kde voda téměř stojí.

Obecně se ví, že ponořené rostliny zápolí s nedostat-

kem CO2. A to navzdory faktu, že ve vodě je běžně na

jednotku objemu (litr) o hodně více CO2 než ve vzduchu.

Jak je to možné?

Důvodem je, že voda má mnohonásobně větší visko-

zitu než vzduch. Na povrchu listů rostlin proto vzniká

silnější a „hustější“ difúzní hraniční vrstva (DBL) a látky

k nim pronikají mnohem pomaleji.

1   Tam se laminární proudění zčásti transformuje na turbulentní. Záměrně se

jím nezabývám. Ne, že by bylo zcela bez významu, ale princip popisovaných

jevů nemění a jen výklad komplikuje.

Červeně je vyznačena vrstva, kde voda neproudí, resp. kde

difúze převládá nad prouděním (tzv. diffusive boundary

layer, DBL). Jednotkami jsou milimetry.

Jedním z nemnoha případů, kde nám obecná zkuše-

nost může posloužit k pochopení popisovaných jevů,

je používání oděvu. Oděvy nikdy nejsou neprodyšné, ale

i nylonky nebo tenké tričko jsou překážkou proudění

vzduchu k pokožce. Vzduch nepřekoná třecí sílu při pohy-

bu okolo vláken. Proto nám i takto tenká vrstva tkaniny

pomáhá udržovat tělesné teplo.

Proudění

Normálně nemáme na dně sklo, které je pro vodu a látky

v ní rozpuštěné zcela neprostupné, nýbrž substrát, zpravidla

písčitý. Který je „děravý“. Bude v něm voda proudit?

V zásadě ne. Není důvod. Voda je tam i tam, proč by se

hýbala? Proudění nenastává samo o sobě. K jeho vzniku je

nutná nějaká vnější síla. Když napouštíme akvárium, pro-

niknutí vody do substrátu způsobí gravitace. 

V napuštěném akváriu s vodou hýbe nejčastěji filtr. Jak

jsme si ale vysvětlili, voda je ve styku s pevnými látkami

brzděna třením. A to již nad povrchem substrátu. Co teprve

uvnitř! Voda je tam ze všech stran obklopena pevnými

částicemi, např. zrnky písku. Aby se pohnula, proudila, byla

by zapotřebí nemalá síla. Nemáme-li půdní filtr ani topný

kabel, taková síla chybí. V substrátu voda neproudí.
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Jeden akvarista mi namítal, že v písku voda proudí,

kdežto v jílu nikoli (a tedy že v jílovitém substrátu nebude

kyslík, kdežto v písčitém ano). Dával mi za příklad, že

jílem zpevněný břeh rybníka zamezí úniku vody, kdežto

písčitý nikoli.

Tak praví praktická zkušenost a mate nás hned ve

dvou ohledech.

Za prvé, proniká-li voda břehem, má k tomu důvod,

který v akvarijním substrátu nemá – gravitaci. Na jedné

straně voda je, na druhé není. Tedy proudí. Písek ji jen

mírně zpomalí, kdežto jíl vodou nasákne, tím nabobtná a

utěsní škvíry. Viskozita takové vrstvy je obrovská a omezí

proudění na minimum.

Druhý omyl je v opomenutí faktu, že i pokud voda

neproudí, látky v ní rozpuštěné difundují. Ve volné vodě,

v písku i v jílu. Háček je v tom, že žádný pohyb nepo-

zorujeme, voda stojí. Obecná zkušenost v tomto případě

klame.Difúzi zastaví pouze souvislá bezvodá vrstva pevné

látky2. Zrna písku, stejně jako částice jílu, takovou vrstvu

nevytvoří. Vždy mezi nimi zbývá dost prostoru, aby mo-

lekuly a ionty mohly difundovat tam, kam je to táhne3.

Pravda, pomalu.

Ať už máme jako substrát písek nebo nějaký jemnější

materiál, voda v něm nikdy neproudí, ale látky rozpuště-

né ve vodě se v něm vždy budou šířit difúzí. Nesprávný je

tedy běžně rozšířený předpoklad, že jemnozrnný substrát

„slehne“ a znemožní přístup kyslíku do hlubších vrstev,

stejně jako opačná domněnka, že v hrubším písku bude

více kyslíku. Ostatně, badatelé provádějící pokusy s pěsto-

váním vodních rostlin již dávno zjistili, že čistý písek je

relativně nejméně vhodným substrátem, a nepoužívají jej4.

Difúze

Všechny látky mají tendenci se rovnoměrně rozptýlit –

difundovat – v dostupném prostoru. Není k tomu potřebný

žádný impulz a platí to obecně. Asi jako gravitace. Pro nás

to znamená, že i tam, kde voda neproudí, látky rozpuštěné

ve vodě (například kyslík) mohou mít důvod se pohybovat.

A to z prostoru, kde je jich více, do prostoru, kde je jich méně.

Mluvíme o koncentračním spádu. Vyšší koncentrační spád,

tedy rozdíl v koncentraci dané látky mezi dvěma body, difúzi

zrychluje.

Obecně je difúze v kapalinách vždy pohybem relativně

pomalým a je takříkajíc neviditelná. V substrátu je navíc

zpomalena zvýšenou viskozitou prostředí. Nicméně všechno

živé v půdách a sedimentech, včetně kořenů rostlin, je těmto

rychlostním pravidlům přizpůsobeno.

2   Difúze ve skutečnosti probíhá i v pevných látkách, ale je tak nesmírně

pomalá, že ji můžeme z našich úvah klidně vynechat.
3   Jak dobře ví každý laborant, difúze probíhá i v tak zdánlivě nepropustném

médiu, kterým je agar.
4   Barko, Smart – Culture Methodology for Experimental Investigations

Involving Rooted Submersed Aquatic Plants [1984].

V akvarijním substrátu voda neproudí ani nedi-

funduje, není pro to důvod. Difúzí se ale šíří ve vodě

rozpuštěné látky (např. živiny, O2 a CO2), a to rych-

lostí a směrem daným koncentračním spádem. Vliv

má i teplota a viskozita prostředí.

Proč mají nitěnky část těla nad povrchem substrátu

a neustále s ní pohybují? Aby se neudusily. Kyslík přijí-

mají celým povrchem těla, ale pod úrovní substrátu je ho

málo. Vlněním těla nahrazují proudění těsně nad úrovní

substrátu. A jistě jste si povšimli, že zrnitost substrátu na

toto chování nemá žádný vliv.

Jak hluboko pronikne kyslík?

Teď si můžeme odpovědět na základní otázku: Proč je

substrát převážně anaerobní, bez kyslíku?

Důvodem jsou mikrobi, kteří substrát osídlují a respirují

kyslík. 

Mikrobi jsou největšími spotřebiteli kyslíku ve vodních

biotopech. Následuje noční respirace rostlin a řas, zatím-

co spotřeba živočichů je obvykle zanedbatelná. A i když

v akváriu plném ryb mohou být poměry jiné, mikrobiální

respirace zůstává neméně významná.

Mikrobi osídlí substrát tak hluboko, jak jen kyslík pronik-

ne. A protože proniká pomalu, s každou desetinou milimetru

směrem do hloubky substrátu je kyslíku méně. Souběžně

s tím přibývá „vydýchaného“ oxidu uhličitého.

Všechny odborné práce, ať už prováděné v přírodě nebo

v laboratoři, tedy v akváriích, se shodují, že hloubka, do jaké

kyslík pronikne, se počítá v milimetrech. Zrnitost substrátu

není důležitá. Rozhodující je množství organických látek,

tedy toho, čím se většina mikrobů živí. V eutrofních vodách

je okysličená vrstva tenčí, v oligotrofních mocnější. Naše

akvária vždy patří mezi ty eutrofní.

Mikrobi ovšem pronikají i hlouběji, všude, kam se dosta-

nou organické látky, i když kyslík už ne. Tam jim nezbývá než

k respiraci využít něco jiného. Prvními na řadě jsou dusič-

nany. To nám většinou nevadí, protože výsledným produk-

tem je neškodný plynný dusík; jde o známou denitrifikaci.

Respirují-li mikrobi ale sírany, je to již horší, protože tak

vznikají sulfidy, zejména sulfan. Nedělejme si iluze, že v na-

šem akváriu žádný sulfan nevzniká. Avšak pouze pokud

máme akvárium v kalamitním stavu5, sulfan se tvoří ve

velkém a pronikne až k povrchu substrátu. Za normálních

okolností ho během difúze vzhůru aerobní (kyslík respirující)

mikrobi pohotově zoxidují zpět na sírany. Podobně zlikvidují

i další nebezpečné produkty anaerobní dekompozice.

5   Z opakovaných zmínek v její knize vyplývá, sulfan je zřejmě častou hrozbou

v akváriích Diany Walstad. Ani se nedivím.
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Trochu konkrétněji
Prohlédněme si pozorně následující obrázek. Předem po-

dotýkám, že zvolené hodnoty nejsou nijak náhodné a před-
stavují střed toho, co jsem našel v literatuře a co odpovídá
zdravým, příznivým poměrům.

Svislá osa znázorňuje vzdálenost nad a pod úrovní sub-
strátu. Jednotkami jsou milimetry. Vodorovná osa ukazuje
koncentraci kyslíku v mg/l. 

Sledujme modrou křivku (plnou) ve směru odshora dolů.
Ukazuje koncentraci kyslíku v dané úrovni. Vidíme, že ve
vodním sloupci je pěkných 8 mg/l O2. Níže křivka vstupuje
do červeného pruhu. To je prostor, kde je vlivem viskozity
proud vody (ve vodorovném směru) již podstatně zpomalen
a převládá difúzní pohyb ve vodě rozpuštěných látek. A to ve
svislém směru, protože, jak již víme, směr difúze je dán kon-
centračním spádem. Látky, kterých je více v substrátu než ve
vodním sloupci, difundují vzhůru. Opačným směrem difun-
duje například právě kyslík, který v substrátu nevzniká, nýbrž
je tam spotřebováván.

Tato červeně vyznačená zóna se nazývá difúzní hraniční
vrstva (diffusive boundary layer, DBL) a v našem případě
sahá do výšky 0,6 mm nad úrovní substrátu. Zde již koncen-
trace kyslíku klesá, protože molekuly O2 pospíchají, hnány
koncentračním spádem, dolů rychleji, než stačí být shora
(difúzí) a ze strany (prouděním) doplňovány. Na povrchu
substrátu již tedy máme koncentraci kyslíku o něco nižší,
v našem příkladu 6 mg/l.

Povrch substrátu je pro zjednodušení zcela rovný a zcela
ostrý. Realita je samozřejmě jiná. Roli hraje zrnitost sub-
strátu, detrit, a také perifyton, tedy živé organismy na povr-
chu substrátu. Mohou to být samozřejmě i řasy, které dokáží
se všemi hodnotami řádně zahýbat6.

6   Zvyšují mocnost DBL. Za světla produkují kyslík, v noci naopak zvyšují jeho

spotřebu. Zespoda k nim difundují živiny a CO2.

Pod povrchem substrátu již na kyslík čekají mikrobi, pře-
vážně bakterie, ale také nejrůznější mikrofauna. Koncentrace
kyslíku s hloubkou rychle klesá. Vidíme, že v hloubce 2 mm
činí něco přes 1 mg/l a v hloubce 4 mm je kyslík již zcela
vyčerpaný.

V tomto pásmu odshora postupně slábnou aerobní pro-
cesy (modrý odstín) a převahu získávají procesy anaerobní
(žlutý odstín). Vrstva je to opravdu tenká, ale životně důleži-
tá. Význam spočívá v tom, že produkty aerobní dekompozice
jsou zásadně neškodné a vítané (vznikají živiny pro rostliny
a CO2), v aerobních podmínkách probíhá i nitrifikace (pře-
měna potenciálně nebezpečného amoniaku na dusičnany),
kdežto při anaerobních procesech vzniká spousta sloučenin
pro život nebezpečných. Vyrovnat se s nimi, do jisté míry,
dokáží organismy v anaerobním prostředí žijící, včetně koře-
nů rostlin7. Proniknou-li však produkty anaerobní dekom-
pozice a dalších anaerobních procesů do vodního sloupce,
je s akváriem konec.

Rozdíl mezi životem a smrtí tedy závisí od udržení té
několikamilimetrové oxické zóny pod povrchem substrátu.

Jak pečovat o zachování oxické zóny
Především udržováním dostatku kyslíku ve vodním

sloupci. Modrá přerušovaná čára na obrázku ukazuje, co se
stane, když při nezměněné poptávce po kyslíku v sedimen-
tu (sediment oxygen demand, SOD) poklesne ve vodním
sloupci koncentrace kyslíku z osmi na pět mg/l. Při takové
koncentraci na rybách ještě známky dušení nepozorujeme8,
ale situace v substrátu již může být nebezpečná!

Paradoxně k takovému nežádoucímu vývoji mohou při-
spět rostliny. Čím více totiž přes den asimilují, tím více v noci
respirují, tedy konzumují kyslík9. V přírodě, ve vodách měl-
kých a hustě zarostlých rostlinami, obsah kyslíku běžně
denně kolísá mezi 150 a 50 % rovnovážného stavu (to je cca
12 a 4 mg/l). V akváriu, zejména hustě zarostlém a syceném
CO2, by nás podobné hodnoty neměly překvapit.

Zrychlené proudění prospívá tím, že snižuje mocnost
DBL, a tedy zrychluje difúzi.

Na straně poptávky pomáhá snížení množství organic-

kých látek v akváriu. Jejich primárním zdrojem je krmení
ryb a dalších živočichů. Sekundárním zdrojem jsou odumřelé
části rostlin a další mrtvá biomasa od uhynulých ryb přes
plže až po řasy a mikroby. Mohl bych psát o výměnách vody,
filtraci přes aktivní uhlí, odkalování a dalších úkonech
údržby. Ty jistě prospívají (i když o odkalování mám určité
pochybnosti). Možná trochu překvapivě ale skončím zase
u zvyšování obsahu kyslíku. Kyslík dekompozici výrazně
urychluje a tím obsah organických látek snižuje.

A že prý si vzduchováním vyženu z vody CO2? Tak o tom
snad někdy příště.

7   Proto si i v anaerobních podmínkách mohou kořeny vodních a bahenních

rostlin podržet „zdravou“ bílou barvu.
8   … ale zkuste si, jak krevetky oživnou, když začnete vzduchovat.
9   Toto tvrzení není plodem nějaké volné úvahy; závislost mezi fotosyntézou

a respirací je zákonitá.
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Biotope AquariumBiotope Aquarium
Design Contest 2019Design Contest 2019
Markéta Rejlková

Pokud jsem při předchozích ročnících BADC psala, že se

opět sešlo o něco více akvárií a kvalita výrazně stoupá, teď už

to neplatí. Ale pozor, to v žádném případě neznamená, že by

něco bylo špatně. Počet nádrží je stejný jako v předchozím

roce: 135. Kvalita? Stále výborná. Už tu skoro nenajdeme roz-

mazané fotky a akvária, která se s biotopní koncepcí vlastně

úplně míjejí. Je poznat, že soutěžící berou BADC vážně a se

svými nádržemi si dali spoustu práce.

Pokračuje trend vytváření nádrží znázorňujících místní

biotopy – a tak nám např. Argentinec ukáže Argentinu, Indo-

nésan Indonésii, Portugalec Portugalsko, Rus Rusko... To za-

ručuje velkou pestrost biotopů a také přesnější informace. 

Českou republiku i tento rok zastupoval Michal Klacek,

kterého ze stránek Akvária už známe, ale přibylo k němu

i jedno nové jméno: Petra Hůlová. Skvělé, jen houšť. Sama

se přiznám k tomu, že tentokrát jsem se už opravdu chtěla

zúčastnit, ale když jsem se chystala akvárium nafotit, zjistila

jsem, že uzávěrka soutěže už dávno byla. V roce 2019 o dva

měsíce dříve, než tomu bylo v letech předchozích. A tak jen

obdivně sleduji práci druhých a smekám před nimi, protože

nám ukazují věrné střípky přírody. 

Doporučuji tak jako obvykle shlédnout celou kolekci na

oficiálním webu soutěže [1].

[1] http://biotope-aquarium.info

1. misto. Meandry lesniho potoka, přitok řeky Chodelka u Bełżyce, Polsko, 225 l. (Foto: Bartłomiej Paśnik, Polsko [1])

2. misto. Rychle proudici tok nad vodopádem, potok Lagu Lagu, ostrov Leyte, Filipiny, 180 l. (Foto: Qi Yin, Čína [1])
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4. misto. Břehy potoka Zena v regionálnim parku Gessi, San Lazzaro di Savena, Itálie, 600 l. (Foto: Pawel Lukasz Kocik, Polsko [1])

9. misto. Břehy řeky Yangmei v obdobi sucha, Mount Zaomu, Foshan, Čina, 90 l. (Foto: Nan Li, Čína [1])

14. misto. Tchaj-wanský potok Hsiao Li — malý přitok v deštném lese, 135 l. (Foto: Chen Li Fan, Tchaj-wan [1])
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17. misto. Řeka Taizi, mělká břehová část ve městě Benxi, provincie Liaoning, Čina, 288 l. (Foto: Wang Peng, Čína [1])

20. misto. Mělká část okrajové zóny kanálu Abakan řeky Jenisej, Krasnojarsk, Rusko, 750 l. (Foto: Sergej Lobanov, Rusko [1])

24. misto. Záplavové úseky Colleges Crossing, řeka Brisbane, Chuwar, Queensland, Austrálie, 576 l. (Foto: Jason Sulda, Austrálie [1])

26. misto. Malý přitok Rio Paragua, národni park Noel Kempff Mercado, Bolivie, 345 l. (Foto: Kamil Hazy, Polsko [1])
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30. misto. Řeka v oblasti Yangkou niže po proudu od Mount Lao, Qingdao, Čina, 300 l. (Foto: Sun Kai, Čína [1])

36. misto. Záplavové územi jezera Kinkony v provincii Mahajanga, severovýchodni Madagaskar, 600 l.

 (Foto: Pawel Lukasz Kocik, Polsko [1])

43. misto. Jezerni ekosystém, delta řeky Mekong, Can Tho, Vietnam, 290 l. (Foto: Tran Hoang Nghia, Vietnam [1])
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Podzim v řece Krężniczanka, ústí řeky, Polsko. Objem 54 l. BADC 2017, 17. místo.

Vítěz BADC 2019 (a nejen to):Vítěz BADC 2019 (a nejen to):

Bartłomiej PaśnikBartłomiej Paśnik
TEXT: Markéta Rejlková   FOTO: Barłomiej Paśnik

Při pohledu na výsledky posledního ročníku BADC je jasné, že tu máme novou hvězdu. První a třetí místo obsadil jeden
soutěžící – a pokud by to někomu nestačilo, tak 18., 23. a 24. umístění jeho dalších nádrží úspěch potvrzuje. V konkurenci
sto třiceti jiných akvárií je to velmi dobré vysvědčení. Ale jméno Bartłomiej Paśnik už jsme viděli i v předešlých ročnících
a ani v nich se neztratil. V roce 2018 obsadil 4., 7., 12., 22. a 37. místo, o rok dříve se jeho akvária umístila na 4. a 17. místě.
Zdá se, že tenhle člověk biotopní akvária umí. Ostatně nesoutěží jen v BADC, ale taky v AGA International Aquascaping
Contest, kde vloni jeho dvě akvária bodovala v první desítce a letos získal druhé místo.

Já jsem Bartłomieje oslovila s žádostí o rozhovor nejen proto, že je úspěšný. Mě jeho akvária zaujala okamžitě a bez
ohledu na umístění proto, že velmi často zachycují polské říčky. Kus přírody, který je nám blízký. Ryby a zákoutí, která
můžeme vidět při šnorchlování „za domem“. Mně se na to hrozně hezky dívá a chtěla jsem zjistit, jak to ten Bartek dělá.

Gratuluju k Tvým úspěchům v soutěžích BADC 2019

a AGA 2019. Mohl bys nám na úvod prosím prozradit

něco o sobě nejen z pohledu akvaristiky?

Ze všeho nejdřív chci poděkovat za gratulaci a za zájem

o to, co dělám. Je to pro mě pocta.

Akvaristice se věnuju odjakživa, vždycky jsme doma měli

nějaké akvárium. Ale mé vnímání tohoto hobby se změnilo

na začátku střední školy, když jsem si koupil své první

cichlidy (Amatitlania nigrofasciata). Chování těch ryb mě

fascinovalo. Každá další návštěva v akvaristice pak skon-

čila nákupem nějaké cichlidy. Je přirozené, že se začneme

zajímat i o to, odkud naše ryby pocházejí, jaké jsou jejich

požadavky. A takhle se otevřela moje cesta k biotopním

akváriím.

Vzděláním jsem krajinný architekt, několik let buduji

zahrady, také jsem se věnoval kovářství a šperkařství. Teď

jsem cukrářem a zdobím dorty, ve volném čase maluju.

Jsem člověk, který potřebuje tvořit, a moje akvária jsou sou-

částí tohoto životního stylu.

Kolik akvárií momentálně máš? Je mezi nimi i něja-

ká nebiotopní nádrž?

Teď jich mám jen málo, čtyři. Bohužel tento rok rekon-

struju dům a několik nádrží jsem musel zlikvidovat. V sou-

časné době mám jen biotopní akvária, snažím se chovat

ryby v podmínkách, které jsou pro ně co nejpřirozenější.

Ale nejsem vůbec oponentem např. aquascapingu, myslím,

že se od sebe můžeme navzájem hodně naučit.
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Prameny řeky Krężniczanka u Bełżyce, Polsko. Objem 150 l. BADC 2018, 4. místo.

Zaplavená oblast na řece Krężniczanka u Bełżyce, Polsko. Objem 150 l. BADC 2018, 22. místo.

Zaplavená oblast na řece Krężniczanka u Bełżyce, Polsko. Objem 54 l. BADC 2019, 3. místo.
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Gasterosteus aculeatus.

Tvé soutěžní nádrže představují jak místní polské

vody, tak i exotičtější destinace. Upřednostňuješ Ty

osobně některé z těch míst či konkrétních akvárií?

Na tuhle otázku se mi těžko odpovídá. Každá ryba je jiná,

každá je pěkná. Nemám nejoblíbenější akvárium.

Musím se přiznat, že Tvoje akvárium s koljuškami

a rákosím z roku 2017 bylo v onom roce v BADC

pro mě nejlepší a doteď je jedním z mých favoritů

ze všech ročníků. Je tak jednoduché a autentické!

Takže se chci zeptat, jak tvoříš vzhled biotopních

nádrží představujících místní řeky? Šnorchluješ,

potápíš se?

To akvárium z roku 2017 bylo pro mě naprosto přelo-

mové. Šlo o experiment, ale velice úspěšný, a to do té míry,

že jsem se k tomuto aranžmá v roce 2019 vrátil a byla to

trefa do černého.

Jak studuji biotopy? No, jak jen se dá – ne všude je možné

se potápět, ale pokaždé se snažím zaznamenat, jak to vypadá

pod vodou i okolo ní, změřit parametry vody, najít druhy,

které tam žijí. Je to skvělé dobrodružství a každého bych

chtěl povzbudit, aby takhle prozkoumal řeku nebo jezero

blízko svého bydliště.

Sbíráš veškerou dekoraci v přírodě, nebo ji také

kupuješ?

Neřídím se žádným pravidlem, některé věci jsem koupil,

některé jsem sám našel venku. Já chodím hodně po lesích

a mokřadech, takže nacházím poklady, o kterých si mohou

obchody jen nechat zdát. Ale vždycky dbám na to, abych

dané prostředí neponičil.

Jak dlouho Ti v akváriu vydrží to rákosí, které hojně

využíváš?

Rákosí vydrží pět až osm měsíců; pokud chceme vzhled

akvária udržet, musíme ho doplňovat stejně jako třeba listí.

Já osobně si myslím, že biotopní akvária se mají proměňovat

z týdne na týden, z měsíce na měsíc. Je to tak i v přírodě,

neustálá změna. Před dávnými časy řekl jistý řecký filo-

zof, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky – měl pravdu, ona

se neustále mění.

Všimla jsem si, že máš stejné nebo velmi podobné

nádrže několik let, takže nejsou založené jen pro

účely soutěže – nebo snad jsou? Jak obtížné je udržet

je v dobrém stavu, obzvlášť ty studenovodní? Jakou

v nich máš vlastně teplotu?

Aranžmá nádrží měním každý rok, ryby mnohem méně

často. Soutěže jsou jen nástavba, kdyby neprobíhaly, věnoval

bych se tvorbě akvárií úplně stejně, prostě to mám rád.

Studenovodní akvária nejsou na provoz zas tak nároč-

ná, jak se zdá. Největším problémem není teplota, ale kyslík

a dostatek potravy. Čím teplejší voda, tím menší množství

kyslíku v ní je a tím horší podmínky pro ryby, které se

začnou dusit a jsou náchylné na onemocnění. Taky se jim

zrychlí metabolismus, takže musí víc žrát. Ale teplota by

neměla stoupat výrazně nad 20 °C. 

V jednom z biotopů, které jsem zkoumal, vystoupala tep-

lota vody v létě blízko k 30 °C a žily tam ryby.

Když jsi poslal do soutěže stejné akvárium znovu

v dalším ročníku, co jsi tím sledoval? Snažíš se každý

konkrétní biotop vylepšit, abys dosáhl dokonalého

provedení?

Držím se zásady, že by moje akvária měla být co nejpři-

rozenější, takže když pošlu nějaké znovu, snažím se ho v tom-

to ohledu vylepšit. Mám tucty nápadů; moje žena říká, že až

trochu moc.
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Mys Kabogo, jezero Tanganika, Tanzánie. Objem 135 l. BADC 2018, 7. místo.

Mys Kabogo, jezero Tanganika, Tanzánie. Objem 135 l. BADC 2019, 18. místo.

Využíváš tištěné pozadí? (Rákosí v akváriu s koljuš-

kami z roku 2017, Tanganika...)

Nepoužívám tištěné pozadí, ale když má člověk znalosti

a schopnosti, dokáže je využít k vytvoření něčeho pěkného.

V tom rákosovém akváriu nebylo žádné pozadí, je to 100%

přírodní materiál. V Tanganice byly kameny umístěny za

nádrží a odpovídajícím způsobem nasvětleny. Můj kolega

tuto techniku nazývá „deep shadow“ (hluboký stín). Dají se

s ní dělat kouzla, ale musí to být jen doplněk, třešnička na

dortu.

Jak složité je pro Tebe sehnat a sepsat všechny infor-

mace o biotopu?

Je to náročné; pokud nedělám biotopní nádrž z našich

místních vod, jsem odkázaný na to, co najdu na internetu –

a toho je strašně málo. Teď s mými kamarády vytváříme

web, kde by mohl kdokoliv z celého světa uvést informace

o biotopech v jeho okolí. Už brzo stránky zveřejníme.

Jak jsi spokojený s organizací BADC?

Organizátory obdivuju. Vím, že to není snadná práce, ale

dělají něco skvělého, akvaristický svátek. Ta soutěž se stále

vyvíjí, organizátoři s námi (účastníky) mluví a společně do-

kážeme soutěž vylepšovat. Každému doporučuju si to zkusit,

jde opravdu o skvělou věc.

Poučil ses nějak ze zpětné vazby k Tvým soutěžním

akváriím? V posledních letech už komentáře porotců

k jednotlivým nádržím většinou chybí, ale zveřejňuje

se tabulka s detailním bodováním. Je to podle Tebe

užitečné?

Naučil jsem se nestarat se o názor druhých lidí a dělat si

svoje. Kdybych dělal akvária tak, jak to vidí jiní, nikdy bych

neudělal to, co jsem udělal. Naslouchám jen názoru přírody,

tu sleduji a ona mě učí. Porotci můžou napsat deset komen-

tářů na celou soutěž, takže je většinou směřují na ty nádrže,

které je uchvátí, nebo které by měly být diskvalifikovány.

Vím, že pro ty nejlepší není taková zpětná vazba velmi uži-

tečná, ale pro desítky jiných je to ukazatel směru. Takže bych

chtěl, aby porotci napsali něco ke každému akváriu, ale to

nejde – žádný porotce nenapíše během pár dní víc než sto

komentářů. Tabulka je užitečná pro ty, kteří usilují o co

nejlepší umístění; dá se z ní vyčíst, co se porotcům nelíbilo.

Bohužel ne vždycky mají pravdu.
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Ostrov Birch Hill, jezero Winnipesaukee, USA. Objem 375 l. BADC 2019, 24. místo.

Lepomis gibbosus.

Orconectes limosus.
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Lesní rašeliniště v Selangoru, Malajsie. Objem 375 l. BADC 2018, 12. místo.

Lesní rašeliniště v Selangoru, Malajsie. Objem 375 l. BADC 2019, 23. místo.

Sphaerichthys osphromenoides.

Trichopsis vittata.

Trichopodus leerii.

S. osphromenoides, Trigonostigma heteromorpha.
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Západní břeh jezera Cocha Yarima, slepé rameno Río Nanay, Peru. Objem 375 l. BADC 2017, 4. místo.

Corydoras agassizii.

Znáš ostatní účastníky z Polska? Jak oblíbená jsou

u vás biotopní akvária?

Ano, znám většinu soutěžících z Polska. Snažíme se na-

vzájem podporovat, vyměňujeme si zkušenosti a přináší to

výsledky. Myslím, že biotopní akvária jsou velmi populární,

už několik let se umísťujeme na předních pozicích v soutěžích

a podle mě je to jen začátek, móda biotopních akvárií teprve

přijde.

Tvoje nádrže byly hodně úspěšné už v předchozích

letech, ale v roce 2017 i 2018 jsi zůstal těsně pod

pódiem. Cítil ses potom extra motivovaný, abys to už

prolomil?

Myslím, že ano, byla to v jistém smyslu motivace, takové

sportovní naštvání. Ale samozřejmě velmi pozitivní.

Poslední otázka je nasnadě – jaké jsou Tvé biotopní

plány pro rok 2020?

Moje plány na 2020 začínají rekonstrukcí domu a stav-

bou fishroomu :-). Určitě budu mít víc studenovodních akvá-

rií a chystám se založit také nádrže pro ryby z USA, ale to

je v Evropě dost složité. Taky plánuju prozkoumat ještě víc

biotopů. A chtěl bych vyzvat české akvaristy, aby se zkusili

podívat na jezera a řeky v jejich okolí, někdy potřebujeme jen

šnorchl a masku a stane se z nás objevitel; ponoříme se do

úplně jiného světa, který máme na dosah ruky a víme o něm

tak málo.

Moc děkuji za rozhovor, za inspiraci a za zajímavá

krásná akvária!
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Meandry lesního potoka, přítok řeky Chodelka u Bełżyce, Polsko. Objem 225 l. BADC 2019, 1. místo.

Gobio gobio.

Orconectes limosus.
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VIII. evropské setkáníVIII. evropské setkání

Goodeid Working GroupGoodeid Working Group
Chester, Velá Británie, 2019Chester, Velá Británie, 2019
Markéta Rejlková

O Goodeid Working Group (GWG [1]) už jsem psala na

stránkách Akvária tolikrát, že je snad zbytečné tuto organi-

zaci blíže představovat. Psala jsem i o předchozích setkáních,

kterých jsem se zúčastnila. Pokaždé se vracím bohatší o nové

poznatky, kontakty a s pořádnou dávkou nápadů a motivace.

Tentokrát jsme se sešli v Chesteru, hostila nás místní zoo-

logická zahrada. Ta je poměrně významným hráčem na poli

ochrany přírody a také aktivně podporuje GWG a mexické

partnery v Aqualabu. Proto bylo lákavé se do této zahrady

podívat a strávit tu tři listopadové dny.

Akci tradičně otevřelo páteční neformální setkání. U veče-

ře jsme se zdravili se starými známými a poznávali nové.

Britové jsou velcí živorodkáři, takže účast místních lidí byla

značná, přes tři desítky akvaristů. Z jiných zemí nás bylo

tentokrát „jen“ čtrnáct, a to z Belgie, ČR, Francie, Holandska,

Německa, Rakouska. Trochu teď předběhnu událostem a pro-

zradím, že v sobotu se na bílém ubruse ve stejné anglické

hospodě ocitl kufr plný živorodek. Z něj proudily malé sáčky

do všech směrů. To Fabien Liberge, šéf francouzských živo-

rodkářů, bohatě zásobil kolegy z jiných zemí. Jeho kufr s per-

fektními komůrkami pro desítky sáčků všechny nadchnul.

Ale zpět k programu setkání. Sobota byla zaplněná před-

náškami. Jako první se představili akvaristé z místní zoo,

kteří nám odprezentovali značení ryb (nejen) v akváriích

pomocí barviva pod kůží. Sami jsme si pak mohli vyzkoušet

elastomery aplikovat. Toto značení se používá tehdy, když

potřebujete rozlišit ryby buď individuálně, nebo jejich ko-

horty; mimo jiné byly takto značeni i reintrodukovaní jedinci

Zoogoneticus tequila. Pokud byla při pozdějším kontrolním

odlovu nalezena ryba bez značky, pak šlo o jedince naroze-

ného už v přírodě.

Jako druhý měl slovo Shaun Stevens z další britské zoo

Tropiquaria. O něm jsem se zmiňovala už v Akváriu č. 39,

protože velmi podobnou přednášku měl už před dvěma lety

v Polsku. Jednoduše nám ukázal, jaké gudeje chová (je jich

hodně!), jak je chová a co nového za ty dva roky vymyslel.

A zase jsem od něj okoukala nějakou tu fintu do akvárií.

Všichni jsme se shodli, že takový přehled nových nápadů

a objevů můžeme od Shauna slyšet klidně každý rok.

Třetím přednášejícím byl David MacAllister. To sice není

gudejář, ale jinak je to mezi živorodkáři velmi známá osob-

nost. Svoje povídání o rybách, které nalovil na desítkách cest

do Střední Ameriky, doprovodil fotkami málo vídaných dru-

hů a zajímavými postřehy z přírodních biotopů i z chovu.

David se specializoval hlavně na rod Brachyrhaphis, rád měl

i různé xify. Bylo velmi milé ho osobně potkat, je to velmi

zkušený akvarista a o rybách mluví s láskou a zaujetím.

Čtvrtou přednášku měl Michael Köck. Ten si pokaždé při-

praví povídání nabité novými detailními informacemi – a je

celkem jedno, na který rod gudejí nebo na který kout Mexika

se zaměří, vždy je to propracované a inspirující. Tentokrát

byl předmětem rod Allodontichthys. To nejsou moc známé

gudeje, jak v akváriu, tak i v přírodě – Michael se za nimi

v uplynulých letech několikrát vypravil a podařilo se mu najít

úplně nové lokality. Ukázal nám i jak žijí, upozornil na odliš-

nosti jednotlivých druhů a samozřejmě detailně vysvětlil,

jak jsou které populace ohrožené. Pozoruhodná byla fotka

z rotterdamské zoo, která se do chovu jednoho zástupce rodu

Allodontichthys pustila před několika měsíci a už má rybky

namnožené v osmi akváriích. Takže ačkoliv se chovají velmi

vzácně a chov není snadný, jde to, když se chce! Tyto ryby

nejsou atraktivní, ale rozhodně jsou zajímavé – žijí v prudce

proudící vodě a mají malý plynový měchýř, takže se spíše

přískoky „plazí“ po dně. Rod zahrnuje čtyři druhy: hubbsi,

polylepis, tamazulae a zonistius.

Závěr dlouhého, ale zároveň velmi poutavého maratónu

přednášek obstaral John Lyons. Ten vede americkou sekci

GWG a mimo to se gudejím věnuje profesně, působí jako

ichtyolog na univerzitě Wisconsin-Madison. Velmi často jezdí

do Mexika a má výborný přehled o rozšíření jednotlivých

druhů či populací, specializuje se na zkoumání genetických

vztahů mezi nimi. Ale tady v Chesteru nám povídal volněji

o tom, jak funguje americká větev GWG – dosti odlišně od té

evropské, nutno dodat. Oboustranně jsme si vyměnili názor

na problémy typu jak zapojit více veřejnosti, jak zapojit zoolo-

gické zahrady (ani jedna v USA se gudejím nevěnuje, zato

v Evropě jich stále přibývá a mnohé jsou členy GWG). John je

sympaťák a srdcař, díky jeho upřímnosti jsem víc porozuměla

tomu, proč američtí akvaristé vidí spoustu věcí jinak.
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V neděli dopoledne jsme měli možnost si prohlédnout

akvarijní pavilon chesterské zoo a nahlédnout i do zákulisí.

To byl rozhodně velký zážitek. Ačkoliv Chester nepatří mezi

evropskou špičku, pokud jde o množství akvárií, má velmi

zajímavou koncepci. Ale více o zdejších akváriích najdete

v navazujícím samostatném článku.

Po zrychlené prohlídce zbytku zoo už jsme se jen jako

několikačlenná skupinka vydali do historického centra Ches-

teru. Posedět, popovídat si a povečeřet předtím, než se opět

rozejdeme – někteří na půl roku až do vídeňského „malého“

setkání GWG, většina na rok. A tady přichází důležité sdělení

pro ty z vás, kteří si povzdychli, že Chester je daleko a cesta

na takové setkání vyjde draho:

IX. evropské setkání GWG se uskuteční v Ostravě

16.–18. října 2020. Zapiště si toto datum do kalendáře tím

spíše, že to bude setkání přelomové. Dohodli jsme se totiž,

že společně s Goodeid Working Group se bude setkávat také

Xiphophorus Working Group – nová pracovní skupina

pro mečovky a platy. Ta musí teprve vzniknout, poprvé se

sejdeme právě v Ostravě a vy můžete být osobně u toho.

[1] www.goodeidworkinggroup.com 

David MacAllister.

Čilá výměna ryb při večerním posezení.

John Lyons a jeho povídání o tom, jak funguje americká větev GWG. Ta je mimochodem součástí ALA (American Livebearer

Association) a její významnou činností je získávání finančních prostředků prostřednictvím aukcí ryb či různých

dobročinných podniků; peníze pak putují do mexického Aqualabu. Tohle se v evropské části GWG dělá jinak.
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Akvarijní pavilon je koncipován jako galerie, ve které dvěma chodbami procházíte kolem rozličných živých obrazů.

Akvária v Chester ZooAkvária v Chester Zoo
Markéta Rejlková

Pojďte se se mnou projít kolem akvárií v Chester Zoo.

Jsou soustředěná v samostatném pavilonu a několik nádrží je

rozmístěno i porůznu v jiných expozicích – nejsem si vůbec

jistá, že jsem je viděla všechny. Celá zoologická zahrada totiž

patří k nejrozlehlejším ve Velké Británii a opravdu stojí

za prohlídku. Prý se nedá vše vidět za jediný den – za dvě

hodiny jsem viděla téměř polovinu, ale to jsem musela hodně

pospíchat. Nepočítám v to samozřejmě akvária, tam vždycky

uvíznu :-). Akvarijní pavilon jsme si v rámci setkání GWG

prohlédli velmi důkladně, včetně výkladu zdejších akvaristů

a návštěvy zázemí. Pokusím se vám prostřednictvím fotografií

ukázat co nejvíce ze zdejších zajímavostí.

Akvária jsou umístěna ve staré dřevěné boudě, mám-li to

nazvat pravým jménem. Je ale dost prostorná a uvnitř

skrývá mnohá příjemná překvapení.

Chesterská zoo je známá tím, že se velmi aktivně zapojuje

do ochrany druhů. To se týká i řady projektů zaměřených na

ryby. Je to znát z výběru druhů, z informačních cedulí (které

nejsou nadbytečné, naopak příjemně a stručně informují),

z celé atmosféry v zahradě. Zaměstnanci jsou motivovaní

k odchovům a mají podmínky k tomu, aby si s lecčím „hráli“.

Expoziční část je vybalancovaná tím, že je tu několik nádrží

s líbivými druhy, jako jsou menší barevné parmičky, mořské

nádrže apod. Asi 90 % sladkovodních druhů ryb zde odcho-

vávají, u korálů to platí na 100 %. Tady je akvaristika pova-

žována za plnocennou chovatelskou a ochranářskou práci,

nikoliv za doplněk konzumující ryby jen pro ukázku masám.

Jednou z našich průvodkyň byla Andrea Swatman, která

akvaristické oddělení řídí; v zázemí se nám pak věnovala

hlavně Becky Goodwin. Obě dámy ryby evidentně milují.
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Velmi povedené akvárium pro jelečky Notropis chrosomus.

Notropis chrosomus.

Fundulus bermudae je velmi nenápadný halančík, který obývá jen devět vodních nádrží na Bermudských ostrovech. Nádrže

jsou sladkovodní, ale mají podzemní propojení s oceánem; halančík se proto umí přizpůsobit kolísající salinitě.
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Pachypanchax sakaramyi, ohrožený štikovec z Madagaskaru.

Ukázka biotopu černých vod. Akvárium obývaly především různé tetry, společnost jim dělali přísavníci.

Příjemné, ale v tomto případě už vůbec ne biotopní bylo akvárium s amekami (Ameca splendens). Chester Zoo se chovu

 a podpoře gudejí věnuje velmi intenzivně, mj. se finančně i odborně podílí na reintrodukci Zoogoneticus tequila.
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Madagaskarské cichlidy plavaly ve velké, temné nádrži, kde nebylo možné si je pořádně prohlédnout. Tohle je boční pohled,

který je trochu lepší. Největším druhem je Paretroplus menarambo, u dna jsou menší Paretroplus kieneri.

Paretroplus kieneri v expoziční nádrži v jiné části zoo.
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Melanotaenia lacustris.

Melanotaenia parkinsoni.

Dawkinsia assimilis je krásná velká parmička.
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Paludárium pro lezce Periophthalmus novemradiatus.

V tomhle příjemném akváriu dominovali čichavci perleťovi (Trichopodus leerii) a parmičky Desmopuntius rhomboocellatus.

Garra barreimiae je jeskynní ryba z Ománu. Mláďata mají funkční oči (viz vložené foto), které však postupně zakrní a ztratí

se. Kromě nádrže v akvarijním pavilonu tady v Chester Zoo obývají i prostornou noční expozici s volně létajícími kaloni,

která je prostě úžasná. Když už vás z těch přeletů mrazí, můžete se schovat do jeskynního tunelu a tam pozorovat ryby.

           69           



Akvárium, číslo 47 e-akvarium.cz reportáže

Hned u vstupu do pavilonu je koutek věnovaný rozmnožování korálů. Jednoduše je zde předvedeno, jak se koráli množí

dělením na malé kousky, tzv. fragováním, díky kterému není potřeba drancovat korálové útesy. Ve fragové „školce“

 je možné vidět úlomky korálů, které po několika měsících až letech pomalého růstu putují do expoziční nádrže, příp. do jiné

zoo. V zázemí této školky jsem viděla malou chemickou laboratoř, akvaristé se snaží držet co nejpřísněji stabilní podmínky.

Hlavní reefová nádrž je plná nejrůznějších druhů tvrdých korálů. Ty se teprve rozrůstají, protože před nějakou dobou tady

došlo k havárii, resp. k likvidaci ploštěnek chemickým prostředkem. Zásah byl úspěšný do té míry, že ploštěnky nepřežily.

Koráli bohužel také ne. Operace se zdařila, pacient zemřel… tak tedy znovu a je potřeba obrnit se trpelivostí.
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Nádrž s měkkými korály pohupujícími se v proudu působila příjemně.

Chladomilné druhy bezobratlých a pěkný kontrast růžové a zelené.
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Parmovci skvělí (Pterapogon kauderni) jsou tlamovci a úspěšně se tu rozmnožují.

Tohle je akvárium pro sépii, ale zrovna se schovávala za kamenem a byl z ní vidět jen kousíček. Zajímavé jsou

 ale i barevné sasanky a ježovky.
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Hippocampus abdominalis pochází z vod poblíž jihu Austrálie a Nového Zélandu.

Zaujalo mě, že společnost mořským koníkům dělaly také koljušky (Gasterosteus aculeatus). U nás sladkovodní, ve Velké

Británii se běžně vyskytují v brakických pobřežních vodách a také přímo v moři. Vidět je s křehkými koníky z opačného

konce světa ale bylo zvláštní. Rybka v popředí je koruška evropská (Osmerus eperlanus).
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Jedna z obslužných chodeb v zázemí expozic. Samozřejmostí je změť drátů, kabelů, potrubí, hadic...

... a tak nikoho nepřekvapí, že akvarista v zoo je tak trochu instalatér a elektrikář. Pracovní stůl a sklad nás v tom jen

utvrdily. Ohromilo mě i množství skladované drobné techniky (ohřívače, čerpadla apod.) a spousta chemie nejen pro moře.
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Důkaz, že to tady s chemií myslí vážně. Tolik přípravků pro úpravy vody pro gudeje se jen tak nevidí.

Několik druhů gudejí, některé dosti vzácné, plave v zázemí v hygienických nádržích s umělými rostlinami.

 Tohle je moc pěkný Characodon audax Los Pinos.
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Systém navržený pro odchov planktonních larev ryb teprve čeká na svou první vážnou zkoušku.

Živá potrava nejrůznějšího druhu je tady hodně důležitá. Podle instrukcí pro ošetřovatele, které jsem si s zvědavě přečetla,

se využívají mj. octová háďátka, trepka, vířník, grindal a roupice, perloočky a pochopitelně artemie. Ve stojanech vlevo se

příležitostně pěstuje mořský fytoplankton (Nannochloropsis, Tetraselmis, Dunaliella).
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Akvárium, číslo 47 e-akvarium.cz reportáže

Velká kruhová „amazonská“ nádrž v jiné části zoo je stále

obklopená lidmi. Nad ní se volně pohybuje lenochod.

Filtrační zařízení pro amazonskou nádrž. Obývají ji hlavně

tetry (13 malých druhů), pancéřníčci a klidné cichlidy.

V pavilonu slonů je velká nádrž představující řeku Brahmaputra. Fotit se celá nedá, je u země za plotem, ale ryby v ní jsou

parádní! Dawkinsia assimilis, D. filamentosa, D. rohani, D. tambraparniei, Sahyadria denisonii a Barilius ardens.
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Akvárium, číslo 47 e-akvarium.cz aktuálně

88thth international WAC meeting 2020 international WAC meeting 2020
Marin Stuchlík

Již 8. rokem pořádá moderovaná skupina West African

Cichlids (WAC), provozovaná na Facebooku, své výroční

setkání. Tohoto setkání se zúčastní až 100 fanoušků a chova-

telů západoafrických cichlid z celé Evropy. Během víkendu

13.–15. března 2020 v německém Dülmenu proběhne šest

tématických přednášek a jedna video-prezentace o cichlidách

(a nejen o nich) ze západní Afriky. Účastníci dále mají mož-

nost prodat nebo vyměnit své ryby. Fanoušci západoafrických

cichlid by si neměli nechat tuto jedinečnou příležitost ujít. 

Více informací naleznete na webových stránkách [1].

[1] www.wacmeeting.nl
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48. číslo Akvária
vyjde v dubnu 2020

e-akvarium.cz

 Los Cerritos, Panama
                                                 (Foto: Markéta Rejlková)


