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Akvárium, číslo 51 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
v tomto čísle budeme hodně cestovat. Snad to těm z Vás,

kteří mají toulavé boty, aspoň částečně vynahradí skutečnou
výpravu do dálek, která je teď prakticky nemožná.

Díky mnoha biotopně laděným a navzájem propojeným
článkům jsem přeskupila obvyklé pořadí rubrik. Poněkud vý-

jimečně tak otevřeme 51. číslo Akvária pohledem na novinky
(nejen) pro aquascapery. A to se mi hodí, alespoň můžu na

tento seriál znovu upozornit. Už před půl rokem jsem v sou-
vislosti s ním psala, že v Akváriu nemáme reklamu. Stále to

platí, autoři píší bez jakéhokoliv honoráře, Vy časopis čtete
zcela zdarma a nikdo nám neposílá produkty na recenzování

ani neplatí webhosting. A je to tak v pořádku, náš časopis
stojí na ryzím nadšení několika lidí. Marek Mihulka, který

s konceptem aquascaperských novinek přišel, studuje střední
školu – snad mi promine, že to tady o něm prozrazuji. A já

jsem si uvědomila, že jeho nadšení, zájem a pohled na náš
koníček těžko můžu nějak odmítat. Vždyť nám svým způ-

sobem ukazuje budoucnost.

Ráda uvěřím, pokud Vy tu budoucnost vidíte jinde nebo

jinak. Koneckonců ani Akvárium se zdaleka nedívá jen smě-
rem k designu a technologiím. I v tomto čísle se patláme s kul-

turami živého krmiva, nostalgicky listujeme knížkami, brodí-
me se bahnem a zas a znovu obdivujeme (staré i nové) ryby.

Jsou pro Vás ryby v akvaristice tím nejdůležitějším? Pro
mě ano a vím, že takových je nás hodně. Ryby jsou to, z čeho

se mi občas tají dech, co mě nadchne, co moc chci a do čeho
se zamiluju. Ale posouvají a zajímají mě i další věci: krmiva,

způsoby péče, pěkná akvária, odchovy, léčba, znalosti jiných
akvaristů, fotografování, jistěže i rostliny a různí živočichové!

Učím se od lidí, kteří něco dělají jinak a objevují nové cesty,
jak náš obor posunout – už to často není pouhý koníček. Cest

je mnoho, ale i našich osmdesát stran nabízí hodně prostoru.
Zůstává otevřený i pro akvaristiku ve Vašem pojetí.

 
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!

7157
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Novinky v aquascapinguNovinky v aquascapingu
Marek Mihulka

Na tomto místě se budeme věnovat novinkám v oblasti moderní přírodní akvaristiky a aquascapingu. Naleznete zde

pravidelně výtah toho nejdůležitějšího, co se v minulém čtvrtletí odehrálo. Zaměříme se na technologické novinky, zajímavé

realizace, workshopy, poučná videa, soutěže, výstavy a mnoho dalšího.

Plošné testování [1]

Slovní spojení, které k současné situaci neodmyslitelně

patří. V kontextu akvaristiky vám ale pravděpodobně jeho

význam nebude jasný. Rád bych vás dnes informoval o pro

nás velice přínosném projektu: o bezplatném měření kvality

kohoutkové či jiné vody v laboratoři firmy Profiplants. Zcela

zdarma, příp. za uhrazení dopravy máte možnost získat

základní, ale přesto důležité informace o vstupní vodě pro

vaši nádrž. Právě parametry vody používané pro pravidelnou

týdenní výměnu jsou velice podstatnou informací. I pro firmu

Profiplants, která je zároveň i významným výrobcem hnojiv

a jiné chemie pro Českou republiku, se navíc jedná o cenné

informace o kvalitě vody na našem území a o tom, jak se její

parametry liší v různých regionech. Pro provedení měření

stačí dopravit nejlépe 0,5 l a nejméně 0,2 l vody například

v plastové láhvi na na adresu 5. května 61, 140 00, Praha 4,

a to buď osobně, či využitím některého z přepravců. Vzorek

je zároveň nutné označit i pozicí, nejlépe souřadnicí GPS,

informací o zdroji vody, jménem a kontaktem pro možnost

evidence v mapě. Do programu bylo již zapojeno přes 400

zdrojů, v rámci kterých bylo provedeno téměř 4 000 měření.

Hodnota testů již dosáhla cca 250 000 Kč. Možnost zdarma

otestovat svou vstupní vodu tu dlouho nebyla a pravděpodob-

ně ani navždy nebude, každému ji tak mohu vřele doporučit.

Veškeré informace naleznete na webu Profiplants [1].

(Zdroj: [1])
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(Zdroj: [2])

Nové budgetové osvětlení od Twinstaru [2]

Renomovaná španělská značka osvětlení pro akvária

Twinstar představila novinku ve své široké nabídce světel.

Jedná se o jakousi levnější řadu B, která cílí na spíše low-tech

akvária, a to jak výkonem, tak příznivou cenovkou. Hned nás

zaujme svým užším tělem v porovnání s ostatními modely,

již klasickým designovým hliníkovým tělem a také novými

výsuvnými nožičkami, které jsme dříve mohli vídat u spíše

levnějších světel. Světelné rampy se budou prodávat ve veli-

kostech 30, 45, 60, 90 a 120 cm. Je však třeba dát pozor, číslo

modelu neodpovídá délce světla, jak bývalo zvykem, ale délce

akvária, na kterou je světlo možné umístit. U varianty 120

je tak délka např. pouhých 98 cm. Všechny tyto úpravy se

odráží na parametrech. 60cm varianta si vezme 23 W a její

svítivost se pohybuje okolo 1700 lm s teplotou 7500 K. Cena

je, jak už jsem řekl, velice příznivá, u varianty 30 začíná na

cca 900 Kč. Pro méně náročná akvária se jedná o jistě skvělé

osvětlení i díky výbornému podání barev odvozenému od

technologie RGB LED čipů.

Rostliny Aquaflora poprvé u nás [3]

Internetový obchod Akvaria-Aquascape.cz, eshop Adama

Votavy, potažmo jeho firmy Aquascape.cz, v průběhu podzimu

zařadil vůbec poprvé na českém území do nabídky košíč-

kové rostliny a rostliny in vitro známé holandské pěstírny

Aquaflora. Cenově, ale i kvalitativně se jedná o zboží srov-

natelné s německými nebo dánskými pěstírnami. Určitě je to

zajímavý doplněk sortimentu. Zvláště pak v době, kdy do-

chází k častým výpadkům v zásobování, se bude další zdroj

kvalitních rostlin určitě hodit.

(Zdroj: [3])

Workshop a rozhovor s Vladimírem Tomkem [4, 5]

Na konci října proběhl v Šumperku v kamenné prodejně
firmy Rataj workshop s prvotřídním českým aquascaperem
Vladimírem Tomkem. Workshop se pravděpodobně během
následujících měsíců objeví i na youtube kanále firmy. Pokud
jste ho tedy neměli možnost navštívit, nemusíte zoufat. Dále
pak byl s Vladimírem v rámci této akce pořízen i zhruba
hodinový rozhovor, vedený majitelem Karlem Ratajem, který
se týkal všech důležitých oblastí oboru. Celý rozhovor je už
nyní k dispozici právě na youtube [4] i na webových strán-
kách firmy Rataj [5], kde ho naleznete v textové podobě,
doplněný o další zajímavé fotografie.
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(Zdroj: [4])

Novinka pro všechny emerzní nadšence [6]

Společnost DOOA, dceřinná značka světoznámé japonské

firmy Aqua Design Amano, v listopadu uvedla na trh svou

další stylovou novinku pro všechny milovníky nadvodního

pěstování rostlin. Glass Pot Shizuku je kompletní set pro

pěstování emerzních tropických rostlin, který se skládá ze

stylové skleněné nádoby, nového hliníkového osvětlení,

dřevěného podstavce, speciálního zavlažovacího systému,

který funguje čistě na základě běžných fyzikálních sil, a dal-

ších doplňků (např. speciálních esenciálních olejů). Vše je, jak

už je zvykem, vyhotoveno z těch nejkvalitnějších materiálů

s dechberoucím designem. V ČR zatím produkt není ke koupi,

ale lze očekávat, že se zde také objeví. 

(Zdroj: [6])

Workshopy Adama Votavy [7, 8]

Na již jednou zmíněný eshop Akvaria-Aqascape.cz byly

umístěny k prodeji poukázky na dva různě zaměřené work-

shopy týkající se všeho okolo moderní přírodní akvaristiky.

První je zaměřený více obecně, na filozofii, kompozici a stav-

bu hardscapu, zatímco ten druhý už se zabývá spíše prak-

tickou stránkou tématu, jako je údržba. Co mají ale obě akce

společné je cena 2 999 Kč. Termíny zatím nebylo kvůli covi-

dové situaci možné určit, ale je zaručeno, že bude na výběr

hned z více alternativ. Jedná se jistě o zajímavý dárek, který

potěší každého začínajícího aquascapera. Veškeré informace

naleznete na webových stránkách [7, 8].

(Zdroj: [7])

[1] www.profiplants.cz/kvalita-vody

[2] www.3dakvaria.cz/twinstar-30b/

[3] www.akvaria-aquascape.cz/raritni-druhy/cryptocoryne-

flamingo/

[4] www.youtube.com/watch?v=oMFGmYmvLRw

[5] www.rataj-spk.cz/informace/95-rozhovor-s-vladimirem-tomkem

[6] www.adana.co.jp/en/aquajournal/ada_review-15/

[7] www.akvaria-aquascape.cz/kurzy-a-workshopy/nature-

aquarium-hardscape-workshop--mod--1-2/

[8] www.akvaria-aquascape.cz/novinky/nature-aquarium-

hardscape-workshop--mod--1/
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

V novinkách tentokrát obletíme skoro celý svět, podíváme

se za rybami do Austrálie, na ostrovy v Indickém a Tichém

oceánu, do Afriky, jihovýchodní Asie i Jižní Ameriky, tedy

v podstatě do všech hlavních regionů, kde se to akvarijními

rybami jen hemží. 

Hannia wintoni Shelley et al., 2020 

Rod Hannia je poměrně velká rarita. Patří do čeledi

Terapontidae (bručounovití) a je endemitem sladkých vod

oblasti Kimberley na severozápadě Austrálie. Rod byl usta-

noven v r. 1978 pro jediný druh H. greenwayi a původně se

mělo za to, že jeho areál zahrnuje pouze soutěsku Moll na

řece Hann, která je přítokem řeky Fitzroy (odtud také rodové

jméno Hannia). Další průzkumy prokázaly, že areál výskytu

druhu, resp. rodu je větší a zahrnuje i jiné části povodí Fitzroy

a také povodí dalších řek v západní a severní části Kimberley. 

V práci Shelley et al. (2020) [1] byly publikovány výsledky

genetických analýz, které potvrdily, že populace z povodí řek

Prince Regent a Roe se geneticky liší od ostatních populací

H. greenwayi. Ryby odchycené v povodí zmíněných toků

navíc vykazují i některé morfometrické a morfologické odliš-

nosti, kromě jiného mají jiný tvar hlavy a jsou větší (max.

standardní délka až 200 mm oproti 110 mm zaznamenaným

u ryb z ostatních populací H. greenwayi). Na základě těchto

odlišností byl popsán nový samostatný druh Hannia wintoni.

Hannia wintoni, holotyp, živý, 166 mm SL. (Zdroj: [1])

Typovou lokalitou H. wintoni je bezejmenný přítok řeky

Prince Regent, ale známých lokalit v povodí řek Prince Re-

gent a Roe je více. Zajímavé je, že daná oblast hostí několik

dalších endemických druhů, z nichž některé jsou rozšířeny

v  povodích obou uvedených toků, jiné pouze v jednom z nich.

Zdá se, že sladkovodní ryby této oblasti mají za sebou dlouhé

období izolace od sousedních povodí, zřejmě díky drsné

krajině náhorní plošiny, kterou toky odvodňují, a křivolaké-

mu pobřeží, které odděluje ústí řek.

H. wintoni se typicky vyskytuje v tocích s čirou vodou

a písčitým a kamenitým substrátem. Větší dospělí jedinci byli

zpravidla pozorováni v hlubších (> 2 m), pomaleji proudících

partiích toků, kde se zdržují kolem kamenů nebo setrvávají na

vybraném místě uprostřed toku. Juvenilní ryby jsou vázané

spíše na mělká proudná místa, kde se rychle pohybují mezi

kameny a zbytky mrtvého dřeva. Živí se zejména larvami

vodního hmyzu, terestrickým hmyzem a korýši.

Lokalita v horní části povodí Prince Regent jako typický

biotop Hannia wintoni. (Zdroj: [1])

Nové druhy rodu Giuris

Nové druhy hlavaček se neobjevují tak často, a proto mám

radost, že můžu do novinek zařadit nově popsané druhy rodu

Giuris. Ve většině případů nejsou hlavačky čistě sladkovodní

ryby, ale ryby amfidromní, tedy migrující mezi sladkými

a slanými vodami, přičemž tyto migrace přímo nesouvisí

s rozmnožováním, jak je tomu u druhů anadromních a kata-

dromních. Nové druhy rodu Giuris jsou hned čtyři a popsá-

ny byly ve dvou článcích publikovaných v ichtyologickém

časopise Cybium, prvním autorem obou prací je Philippe

Keith [2, 3]. 

Práce Keith et al. (2020) [2] je věnovaná zástupcům rodu

Giuris vyskytujícím se v Indonésii. Jsou to dva již dříve

popsané druhy – v indopacifické oblasti široce rozšířený

G. margaritaceus a G. tolsoni obývající oblast od Filipín

a Taiwanu až po Indonésii – a jeden nově popsaný druh

G. viator. Druhy se od sebe vzájemně liší geneticky a také

řadou znaků, jako je např. počet paprsků prsních ploutví,

počet šupin kolem očí nebo vzdálenost mezi očima. G. viator

je amfidromní druh, vázaný na dolní úseky toků a jejich ústí

a je široce rozšířený od Mayotte v Indickém oceánu až po

Novou Kaledonii v Pacifiku.
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Práce Keith et Mennesson (2020) [3] obsahuje revizi dru-

hů rodu Giuris z rozsáhlé oblasti zahrnující ostrovy v Indickém

oceánu (Madagaskar, Komory) a ostrovy v západním Tichém

oceánu (Šalamounovy ostrovy, Papua Nová Guinea, Vanuatu,

Nová Kaledonie a další). Na základě genetických analýz

a analýz morfologických a meristických znaků ryb byl potvr-

zen výskyt celkem 8 druhů rodu Giuris (včetně těch uvede-

ných v publikaci Keith et al. (2020) [2]), z toho tři jsou v práci

nově popsány – jedná se o G. yahayai z Madagaskaru a Ko-

morských ostrovů, G. charpini z Nové Kaledonie a Vanuatu

a G. caussei z Papui Nové Guiney. Poslední jmenovaný druh

je vázán na vegetací zarostlé stojaté sladké vody a bažiny,

ostatní jsou amfidromní a jsou typickými obyvateli dolních

úseků řek a jejich ústí. 

Giuris charpini, A. holotyp, samec, 120 mm SL, B. paratyp,

samice, 105 mm SL. (Zdroj: [3], Foto: N. Charpin)

Nové druhy rodu Hylopanchax 

Dva nové druhy oviparních halančíků rodu Hylopanchax

jsou popsány v práci Bragança et al. (2020) [4] z afrického

Gabonu. V této publikaci je rod řazen do samostatné čeledi

Procatopodidae, která je ale často považována jen za podče-

leď živorodkovitých (Poeciliidae). Jedná se o velmi různoro-

dou skupinu, která zahrnuje více než stovku platných druhů,

mimo jiné např. zářnoočko tanganické (Lamprichthys tan-

ganicanus), o kterém jste si mohli přečíst v minulém čísle

časopisu Akvárium. Do rodu Hylopanchax je řazeno šest

druhů drobných halančíků se standardní délkou těla 2–3 cm,

které obývají povodí Konga, a aktuálně přibyly ještě dva nově

popsané druhy H. multisquamatus a H. thysi, které byly

objeveny v povodí řeky Ogowe (Ogooué) v Gabonu.

Jde o štíhlé, drobné rybky se standardní délkou těla

kolem 22 mm se stříbřitým, na bocích částečně průsvitným

tělem, které má v případě H. multisquamatus nádech

modravozelený, v případě H. thysi modravý a u dospělých

samců až do fialova a se žlutavým břichem. Druhy se vzájem-

ně liší počtem paprsků prsních ploutví a některými dalšími

morfometrickými znaky. 

H. multisquamatus je endemitem přítoků řeky Ivindo,

která je pravobřežním přítokem Ogowe. Obývá mělké lesní

potoky, na lokalitě jihozápadně od města Makokou byly

v březnu 2016 zjištěny následující parametry: teplota 22 °C;

konduktivita 16,2 μS/cm; rozpuštěný kyslík 48 %; pH 5,4.

Hylopanchax multisquamatus, nahoře samec, dole samice.

Ryby odchycené poblíž výzkumné stanice IRET jižně od

Makokou v Gabonu. (Zdroj: [4], Foto: L. Chirio)

H. thysi je znám pouze ze čtyř lokalit v povodí řeky Bou-

niandjé a jedné lokality v povodí řeky Liboumba. Oba toky

jsou levobřežními přítoky Ivindo. Druh obývá malé potoky

s čirou vodou, na jedné z lokalit u vesnice Zoolende byly

v roce 2016 zaznamenány následující parametry vody: teplota

21 °C; konduktivita 19 μS/cm; pH 6,5. Druh se zde vyskytoval

společně s halančíkem Diapteron cyanostictum.

Schistura hiranyakeshi Praveenraj et al., 2020 

Rod Schistura s neuvěřitelnými více než třemi sty druhy

je nejpočetnější v rámci čeledi Nemacheilidae. Zahrnuje malé

bentické ryby s podlouhlým válcovitým tělem, s pruhy na

bocích a se spodní prohnutou tlamkou opatřenou vousky.

Jsou vázané na prudce tekoucí horské a podhorské toky, areál

rodu je velký, zahrnuje Asii, Evropu a také část Etiopie. Nové

druhy rodu Schistura se objevují velmi často a většina z nich

je tak nějak… jeden jako druhý. To ale neplatí pro barevně

atraktivní druh S. hiranyakeshi, který byl popsán v práci

Praveenraj et al. (2020) publikované v časopise International

Journal of Ichthyology [5]. Jedná se o malou rybku, která své

jméno dostala podle indické řeky Hiranyakeshi, což zároveň

v sanskrtu znamená „zlaté vlasy“ a odkazuje na zlatožluté

zbarvení a pruhy na bocích dospělých ryb. 

Schistura hiranyakeshi, holotyp, samec, 37,8 mm SL.

(Zdroj: [5], Foto: T. Thackeray)
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Jedinou zatím známou lokalitou S. hiranyakeshi je typová

lokalita druhu – umělé jezírko před starobylým chrámem

u pramene řeky Hiranyakeshi v horské vesnici Amboli, ve

správní oblasti Sindhudurg v indickém státě Maharashtra.

Zdrojem vody pro chrámové jezírko je studna napájená

přírodním pramenem vyvěrajícím v jeskynním systému za

chrámem, odkud také vyvěrá řeka Hiranyakeshi. V jejích

vodách ale ryby nalezeny nebyly.

Barilius cyanochlorus Plamoottil & Vineeth, 2020 

Rod Barilius zahrnuje více než 30 druhů malých kapro-

vitých ryb, které jsou rozšířené v mělkých, rychle tekoucích

horských potocích Asie. Nový druh byl nalezen ve státě

Kérala v jihozápadní Indii a popsán v práci Plamoottil et Vi-

neeth (2020) [6]. Dostal jméno Barilius cyanochlorus podle

modrozelených proužků na bocích těla (řecké kyano = tmavě

modrá; khloros = světle zelená). Od ostatních zástupců rodu

se liší barevným vzorem, přítomností dvou malých vousků

u tlamky a řadou meristických znaků.

Barilius cyanochlorus, holotyp, 58,5 mm SL. (Zdroj: [6])

Horský potok u Chully, Kasargod, Kérala, Indie

 – typová lokalita B. cyanochlorus. (Zdroj: [6])

  

Pseudocorynopoma stanleyi Malabarba et al., 2020

Rod Pseudocorynopoma je rozšířen v tropech Jižní Ame-

riky, patří do čeledi tetrovitých (Characidae) a donedávna za-

hrnoval jen dva platné druhy. Třetím je P. stanleyi popsa-

ný v práci Malabarba et al. (2020) [7]. Je blízce příbuzný

s druhem P. doriae, který je méně známou, ale zajímavou

akvarijní rybou anglicky označovanou jako Dragonfin tetra,

česky tetra dračí, případně drak ploutvatý.

P. doriae byla od druhého zástupce rodu, kterým je P. he-

terandria, odlišena zejména na základě rozdílného počtu pa-

prsků řitní ploutve a také některých rozdílů mezi samci obou

druhů, včetně lišícího se zbarvení ploutví. Autoři publika-

ce [7] nyní zjistili některé odlišnosti barevného vzoru mezi

geograficky izolovanými populacemi ryb, které byly dříve

identifikovány jako P. doriae, ale žádné rozdíly v počtu plou-

tevních paprsků nebo v jiných meristických znacích. Přesto

na základě molekulární analýzy a některých drobných morfo-

logických rozdílů zjištěných na úrovni populací popsali nový

druh P. stanleyi. 

Jedná se o tetru se standardní délkou těla kolem 5 cm,

která se typicky pohybuje blízko hladiny a živí se sucho-

zemským hmyzem, který spadne do vody. Ryby se sdružují

zejména v příbřežních partiích toků v místech zastíněných

břehovými porosty a v případě jejich vykácení z lokalit zpra-

vidla velmi rychle mizí.

Pseudocorynopoma stanleyi, dospělý samec, 52,5 mm SL,

odchycený v povodí Lagoa dos Patos. (Zdroj: [7])

[1] Shelley, J.J., Delaval, A., Le Feuvre, M.C., Dempster, T., Raadik,

T.A. & Swearer, S.E. (2020): Revision of the genus Hannia (Teleostei,
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from the Kimberley, Western Australia. Zootaxa, 4869 (4): 562-586.

[2] Keith, P., Mennesson, M.I., Sauri, S., Busson, F., Delrieu-Trottin,

E., Limmon, G., Nurjirana, Dahruddin, H. & Hubert, N. (2020):

Giuris (Teleostei: Eleotridae) from Indonesia, with description of a

new species. Cybium, 44 (4): 317-329.

[3] Keith, P. & Mennesson, M.I. (2020): Review of Giuris (Teleostei:

Eleotridae) from Indo-Pacific islands, with description of three new

species. Cybium, 44 (4): 331-349.

[4] Bragança, P.H.N., Van der Zee, J.R., Sonnenberg, R. & Vreven,

E.J.W.M.N. (2020): Description of two new miniature species of

Hylopanchax Poll & Lambert, 1965 (Cyprinodontiformes: Procato-

podidae) from northeastern Gabon, with an updated diagnosis of the

genus based on morphology, colouration and osteology. Journal of

Fish Biology, [1-13].

[5] Praveenraj, J., Thackeray, T. & Balasubramanian, S. (2020):

Schistura hiranyakeshi a new loach (Cypriniformes: Nemacheilidae)

from Maharashtra, Northern Western Ghats, India. aqua, Interna-

tional Journal of Ichthyology, 26 (2): 49-56.

[6] Plamoottil, M. & Vineeth, K. (2020): Short Communication: A

new cyprinid fish Barilius cyanochlorus from Kerala, India.

Biodiversitas, 21: 5389-5393.

[7] Malabarba, L.R., Chuctaya, J., Hirschmann, A., Bitencourt de

Oliveira, E. & Thomaz, A.T. (2020): Hidden or unnoticed? Multiple

lines of evidence support the recognition of a new species of

Pseudocorynopoma (Characidae: Corynopomini). Journal of Fish

Biology, First Published: 30 September 2020.
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Vědecká abeceda: PVědecká abeceda: P
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Hláska P se vyslovuje jako v češtině, pozornost musíme

věnovat pouze dvojici souhlásek PH a zde si můžeme vybrat

– v rámci běžně užívané české výslovnosti latinských hlásek

vyslovujeme PH jako F, podle klasické (tzv. restituované)

výslovnosti, která se snaží napodobit skutečnou antickou

výslovnost, se PH vyslovuje jako P s přídechem (nikoli jako

PCH). Rodových i druhových názvů, které začínají hláskou P,

je velká spousta a mnohé patří rybám i jiným živočichům

a rostlinám, které chováme a pěstujeme v našich akváriích.

Z toho množství jsme vybraly alespoň některá důležitá, zají-

mavá nebo snadno zapamatovatelná jména.

Předpony para-, peri-, pro- 

Para pochází z řečtiny a znamená blízký k, případně stra-

nou od, ke straně. Existují desítky rodových jmen, kde toto

slůvko najdeme ve spojení se jménem jiného podobného nebo

příbuzného rodu. Mnoho takových rodů zahrnuje ryby, které

jsou akvaristům velmi dobře známé – kdo by neznal např. rod

Paracheirodon, který zahrnuje neonku obecnou, neonku čer-

venou a neonku modrou, ačkoli všechny uvedené druhy byly

původně popsány v jiném rodu (P. axelrodi právě v rodu

Cheirodon, P. innesi a P. simulans původně v rodu Hyphes-

sobrycon). Dalšími příklady jsou Parachanna, Parachromis,

Paracyprichromis, Parambassis, Parasphaerichthys, Para-

tilapia, Paretroplus, Parosphromenus či Parotocinclus. Mezi

krevetami pak Paracaridina.

Peri znamená okolo a pochází rovněž z řečtiny. Příkladem

je známý rod Periophthalmus – lezec. Jméno je složené ze

slov peri a ophthalmon = oko. Autory tohoto rodového jména

jsou pánové Bloch a Schneider a datuje se k roku 1801. Často

se uvádí, že jméno odkazuje na široké zorné pole lezců, kteří

jsou schopní pohybovat očima nezávisle a každým obsáhnout

zorné pole o velikosti 180° na každé straně, stejně jako nad

a pod rybou – tedy vidí doslova všude. Podle historické

publikace se ale zdá, že Bloch a Schneider pojmenovali rod

podle anatomického termínu periophthalmum, tenké kůže,

která se přetahuje přes oči, aby je chránila, aniž by bylo nutné

zavřít víčka. Dobře známá a viditelná je u ptáků a je česky

označovaná jako mžurka. Pro popis rodu totiž autoři použili

pouze pět slov: „Pinnae pectorales manuformes, oculi palpe-

brati“ – prsní ploutve jako ruce, oči s víčky. Lezci opravdu

mají pohyblivé spodní víčko.

Předpona pro znamená před (časově i místně) nebo do-

předu. Mezi rybími jmény můžeme najít např. Procatopus

(cato = dole, nízký; pous = noha), které odkazuje na výrazně

vpředu  umístěné  břišní  ploutve  druhu  P. nototaenia,  nebo

Periophthalmus barbarus. Traduje se, že jméno odkazuje

na schopnost vidět kolem dokola, podobně jako to

umožňuje periskop. Skutečnost je ale zřejmě úplně jiná.

 (Foto: Roman Rak)

Prochilodus (cheilos = pysk; odous = zuby) odkazující na pys-

ky s řadami malých zoubků. Rod Profundulus popsal Hubbs

roku 1924 a jméno odpovídá jeho přesvědčení, že  tento rod je

nejbližší společnému předku amerických halančíkovců, tedy

původnější ve srovnání s rodem Fundulus.

 

První ryby, pětiryby, mnohoryby i všechnoryby

Řecké proto znamená první. Zajímavou ukázkou je jméno

rodu Protanguilla, které je složené z řeckého protos a latin-

ského anguilla = úhoř, je tedy možné ho přeložit jako první

úhoř. Odkazuje na časnou divergenci tohoto rodu v rámci

řádu Anguilliformes (holobřiší). Rod zahrnuje jediný druh

P. palau, který byl popsán teprve nedávno (v roce 2011) na

základě ryb objevených v hluboké podmořské jeskyni na

okraji útesu u pobřeží Palau. Zároveň je zatím jediným rodem

zařazeným v čeledi Protanguillidae.

Slovo pente pochází také z řečtiny a znamená pět. Najde-

me ho např. v rodovém jméně Pentanemus společně s řeckým

nema = vlákno. Jméno odkazuje na pět velmi dlouhých vláken,

která vyrůstají u prsních ploutví. Rod zahrnuje jediný druh

Pentanemus quinquarius (smuhovec královský). Popsal ho

už Carl Linné, a to jako Polynemus quinquarius. Řecké poly

= mnoho. Přítomnost pětice vláknitých přívěsků, které jsou

velmi nápadným znakem druhu, se při jeho popisu odrazila

v druhovém přívlastku – slovo quinque totiž také znamená

pět, jen pochází z latiny. 

Zajímavé je, že mezi rybími jmény je možné najít ještě

jeden obdobně poskládaný název, a to Pentaceros quinque-

spinis (pente spolu s řeckým keras = roh, quinque spolu s la-

tinským spina = trn).

Ale pojďme se ještě vrátit k výše zmíněnému řeckému

slůvku poly = mnoho. Najdeme v mnoha jménech. Je to např.
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již uvedený rod Polynemus, který dnes zahrnuje několik plat-

ných druhů a jedná se o ryby nesoucí větší počet dlouhých

vláknitých výběžků. Některé se občas chovají v akváriích,

např. druh Polynemus paradiseus běžně nabízí Aquarium

Glaser. Příbuzným rodem je Polydactylus (s řeckým daktylos

= prst), tyto ryby mají výběžky kratší. Oba rody patří do

čeledi Polynemidae, česky je tato čeleď označována jako

smuhovcovití, anglicky Threadfins (thread = vlákno). 

Dobře známí jsou také bichiři – rod Polypterus (s řeckým

pteron = křídlo, ploutev). Jméno odkazuje na množství ma-

lých ploutviček na hřbetě, které nahrazují klasickou hřbetní

ploutev.

Polypterus senegalus – zvláštnost, podle které se rod

jmenuje, je tady dobře patrná. (Foto: Markéta Rejlková)

Dalšími příklady mohou být blízce příbuzné rody Poly-

centrus a Polycentropsis (s řeckým kentron = bodat a s řec-
kým opsis = podoba, vzhled). Oba tyto rody jsou monotypické
– každý zahrnuje jen jediný druh, Polycentrus schomburgkii

(ostnáč Schomburgkův) a Polycentropsis abbreviata (ostnáč
africký). Oba jsou také občas chované v akváriích.

A nakonec je tu slovo pan, případně pante nebo panto.
Pochází z řečtiny a znamenají všechno, všude nebo celý. Po
událostech uplynulého roku 2020 stěží najdeme někoho, kdo
se nesetkal s pojmem pandemie :-(. V rybím světě může být
příkladem rod Pantodon – motýlkovec. Jméno je složeninou
s řeckým odous, které už dobře známe. Odkazuje na početné
zuby. Stejný význam má i jméno Pantanodon – zářnoočko. 

Jméno Panturichthys je zase složeninou řeckých panto,

oura = ocas a ichthys = ryba a odkazuje na ocasní ploutev
P. mauritanicus, která je téměř dvakrát tak dlouhá než zbytek
ryby.

Zvláštní ryby

Paradox je něco zvláštního, co se vymyká očekávání nebo
předpokladům. Rod Paradoxoglanis, včetně tří platných dru-
hů, které zahrnuje, byl popsán Norrisem r. 2002 z Demokra-
tické republiky Kongo a své jméno si podle autora vysloužil
tím, že zahrnuje mimořádný a nečekaný soubor elektrických
pasumců, kteří vykazují řadu jedinečných vlastností, jako
je tříkomorový plynový měchýř, malá velikost těla, neúplná
postranní čára a protáhlá tuková ploutev.

Stejné slovo můžeme najít také jako druhový přívlastek,
a to např. u akvaristům relativně známé tetry dvouskvrnné
(Exodon paradoxus). Jedná se opět o jediného zástupce da-
ného rodu. Rodové i druhové jméno odkazuje na zvláštní ven
směřující zuby této dravé tetry.

Slovo pseudes = falešný, nepravý pochází z řečtiny a setká-

me se s ním velmi často v rodových názvech, kde je používáno

při pojmenování rodů, které jsou podobné jako jiné rody, ale

ve skutečnosti ne tak docela. Např. Pseudorasbora byla takto

pojmenována proto, že ryby vzhledem připomínají ryby rodu

Rasbora, ale fakticky nejsou s nimi blíže příbuzné. Jméno

rodu Pseudomugil by se dalo přeložit jako falešný cípal, opět

pro jen povrchní podobnost. Podobných příkladů je spousta:

Pseudacanthicus, Pseudancistrus, Pseudanos, Pseudanthias,

Pseudocrenilabrus, Pseudogastromyzon, Pseudohemiodon,

Pseudoplatystoma, Pseudopoecilia, Pseudosphromenus, Pseu-

dotropheus, Pseudoxiphophorus.

Tlusté ryby

Řecké pachys = silný, tlustý. Najdeme ho např. v rodovém

jménu Pachypanchax, kde bylo zvoleno skutečně proto, že

rod zahrnuje rybky, které jsou tvarem těla podobné rybkám

rodu Panchax, jenže o něco baculatější. Slovo je použito často

i ve složeninách s termíny označujícími konkrétní část rybího

těla, na které je něco tlustého nebo silného. Příkladem je

Pachypterus (s řeckým pteron = křídlo, ploutev) či Pachy-

urus (s řeckým oura = ocas). Stejné slovo může být použito

i jako druhový přívlastek – např. druh Leporinus pachyurus

byl pojmenován podle silných paprsků ocasní ploutve.

Slovo pimele je také z řečtiny a znamená tuk. Rodové jmé-

no Pimelodus je vytvořeno ze slova pimele a přípony –odes,

která znamená mající podobu/formu něčeho (zde tedy by se

jméno dalo nejspíše přeložit jako tukovitý). Jméno odkazuje

na přítomnost druhé hřbetní – tukové ploutvičky. Jméno

rodu Pimephales (s řeckým cephales, resp. kephalos = hlava)

zase odkazuje na měkký masitý nárůstek na hlavě samců

v době tření. Nejznámějším druhem je P. promelas, který se

občas chová v akváriích v přírodní i zlaté formě. Česky je druh

označován jako jeleček velkohlavý, ale anglicky lépe odpoví-

dajícím jménem Fathead minnow.

Samec Pimephales promelas v období tření. (Foto: Robert
Aguilar, Smithsonian Environmental Research Center)

Podobný význam má také slovo piar = tuk. Pochází také
z řečtiny. Zajímavé je jméno piraní rodu Piaractus, které je
složeninou slov piar a actinos = paprsek a odkazuje na tuko-
vou ploutvičku s paprsky. Takovou ploutvičku však má piraňa
plodožravá, která je dnes řazena do rodu Collosoma (C. mac-

ropomum). Platné druhy rodu Piaractus (P. brachypomus,

P. mesopotamicus a zcela nedávno popsaný P. orinoquensis)
mají tukové ploutvičky bez paprsků.
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Ploché ryby i plži

Slovo planus pochází z latiny a znamená plochý. Najít ho
můžeme např. v rodovém názvu Planiloricaria. Rod zahrnu-
je jediný druh P. cryptodon. Jedná se o krunýřovce, který se
občas chová v akváriích a jeho tělo je opravdu velmi ploché,
což mu pomáhá při skrývání v jemném substrátu.

Stejný význam má i řecké platys. To je základem většího
počtu rybích jmen, z nichž některá vám mohou být povědomá
– např. rod Platax – netopýrník. Narozdíl od výše zmíněného
krunýřovce, jehož tělo je zploštěné dorso-ventrálně, jsou
netopýrníci stlačení ze stran (tj. laterálně). Dalšími příklady
jsou platýsi rodu Platichthys (s řeckým ichtys, které už
známe), kteří své laterální (!) zploštění dovedli k dokonalosti,
ale také třeba trnovci rodu Platydoras (s řeckým doras =
kůže), z nichž akvaristům poměrně známí jsou barevně
kontrastní trnovci bělopruzí (Platydoras costatus).

Nelze opomenout ani rodová jména okružáků Planorbis,

Planorbarius, Planorbella – česká jména zní sice terčovník,
okružák, resp. okružákovec, ale placatost jménem (s lat. orbis

= kruh, disk) i ulitou jim nelze odepřít. V akváriích se běžně
setkáme především s příslušníky třetího jmenovaného rodu;
skutečný rod okružák, tedy Planorbarius, zastupuje v našich
vodách druh P. corneus (okružák ploský). Najdete ho ve sto-
jatých zarostlých vodách a vzhledem k průměru ulity až 4 cm
si ho s jiným placatým plžem nelze splést.

Okružák plosky (Planorbarius corneus). (Foto: Jan Ševčík)

Barevné ryby

Jaká je nejznámější akvarijní rybka? No dobrá, nechceme
žádné hádky, není to ani výherní kvíz. Mezi nejoblíbenější
(a nejbarevnější) ryby ale bezesporu patří paví očko, zástupce
rodu Poecilia. Řecký výraz poikilos znamená mnohobarevný,
pestrý, zdobený i skvrnitý – to odpovídá, že? Pokud najdete
tohle slovo ve jméně jiných rodů, můžete čekat pestré rybky –
příkladem je rod Poecilocharax, jehož zástupce tetra Weitz-
manova je snem a zároveň výzvou pro mnoho akvaristů.

Když už jsme u těch teter, rod Pyrrhulina má jméno také
podle barvy (pyrrhos = ohnivý), ačkoliv červené či oranžové
tóny najdeme jen u některých zástupců.

U mnoha ryb se setkáme s druhovým jménem pictus –
opět to v nás může vzbudit naději, že půjde o pěknou rybku,
protože pictus znamená latinsky malovaný. Chcete příklad?
Tady je jeden důmyslný: Poecilia picta.

Ryby s pindíky

A stále ty živorodky... řecké slovo phallos označuje penis
a logicky se s ním proto setkáme u ryb s vnitřním oplozením.
Snadno si už přeložíme třeba rodové jméno oblíbených
akvarijních rybek Phallichthys. Příkladů by se ale našlo více:
Phalloceros, Phallotorynus, Phalloptychus.

Pokud pozorně sledujete naší abecedu, už velmi dobře
znáte slovo brycon (= kousat). Setkáváme se s ním u mnoha
rodů teter, často ve složeninách s termínem, který daný rod
nějak odlišuje. Co si potom myslet o jméně Phallobrycon?
Skutečně se pod ním skrývají tetry a skutečně mají něco jako
penis... no, to by asi bylo přehnané tvrzení. Samci však mají
nápadnou urogenitální papilu, která zřejmě slouží k vnitřní-
mu oplození, tj. k zavedení spermií do vejcovodů samic.
Vnitřní oplození u jikernatých ryb a dokonce i u teter není
ničím neznámým, ale běžný jev to rozhodně není.

Samec Phallichthys amates – jeho gonopodium je opravdu

nepřehlédnutelné. (Foto: Markéta Rejlková)

Ryby pojmenované podle prostředí

Už jen telegraficky zmíníme několik termínů, které nám
mohou napovědět, kde se daný druh vyskytuje, příp. čím se
živí nebo čím se maskuje:

Phykon = řasy (Phycocharax je tetra, která žere řasy;
Phycodurus je známý mořský řasovník); phyllon = list (Phyl-

lopteryx je opět řasovník; Phyllophryne je ropušnice, mas-
kovaná jako list); phyton = rostlina (Phytichthys je mořský
ostnohřbetník, vypadající jako stuhovitý list).

Petra = kámen (Petrochromis je rod tanganických cich-
lid obývajících skalnaté biotopy; pražman Petrus rupestris

má dokonce jméno, které lze přeložit jako kameňák skalní).
Psammos = písek (Psammodiscus je platýs, lze přeložit

jako písečný kotouč, to je celkem výstižné).
Potamos = řeka (Potamotrygon je říční rejnok).

Rdest světly (Potamogeton lucens). Rodové jméno vzniklo

z řeckych vyrazů potamos (= řeka) a geiton (= soused).

(Foto: Markéta Rejlková)
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Okénko do Zoo OstravaOkénko do Zoo Ostrava
Markéta Rejlková

Příležitostné novinky z akvaristického dění v naší zahradě. Občas se tam staneme svědky něčeho pozoruhodného, o co by

byla škoda se nepodělit. Někdy je to chovatelský úspěch, jindy zase neúspěch a velmi často výzva. Na článek to není, ale do

Okénka to vystavím, ať se můžeme společně učit, trápit i radovat.

Tohle Okénko bude kratší, protože jsem z uplynulého
čtvrtletí strávila rovnou polovinu doma na nemocenské. Což
samozřejmě neznamená, že se v zoo nic zajímavého neudálo,
ba naopak, ale neměla jsem tolik možností fotit a cíleně
hledat, kde se čím můžeme pokochat.

Něco za něco
Jednou změnou nikoliv k lepšímu je to, že se přestalo dařit

bujnému porostu Ammania senegalensis v menším expozič-
ním akváriu v Pavilonu evoluce. Ne snad proto, že by rostliny
postrádaly mou láskyplnou péči – zaprvé horšit se jejich stav
začal už předtím, zadruhé jsme jim nikdy zvláštní péči věno-
vat nemuseli. Akvárium je a vždy bylo bez hnojení i CO2,
ale je poměrně dobře osvětlené (výška sloupce je asi 50 cm);
na dně je říční substrát. Rostliny se často dostávaly k hladině
i nad ni a kvetly, po posledním radikálním zkrácení však pře-
staly skoro úplně růst. Mám takovou teorii, že jim předtím
mohla vyhovovat slaná voda – kvůli velmi otrlému nezmarovi
jsme tam měli dlouhodobě trochu slanější vodu, což se po
velké výměně vody již bez přisolení mohlo změnit.

Nicméně vše zlé je k něčemu dobré – s ústupem tuhanek
se rozbujela štětičková řasa na kořenech a zřejmě právě do ní
se vytírají zářnoočka Poropanchax luxophthalmus. Poprvé po
dvacetiměsíční přítomnosti těchto rybek v akváriu jsme začali
nacházet jejich potěr. Tady souvislost se solí nevidím, protože
z odchovů v zázemí máme vyzkoušeno, že sůl jikrám ani
potěru nevadí.

Ačkoliv akvárium nevypadá tak pěkně, řasovou „dekoraci“
ponecháme, dokud budeme sklízet malá zářnoočka. Ostatně
návštěvníci k nám nemohou, tak řasa nikoho nepohoršuje.
(Vsuvka k zamyšlení – je řasa univerzální „fuj“? Vadí sku-
tečně všem lidem bez rozdílu, nebo má zvláštní schopnost
iritovat pouze akvaristy, kteří v ní vidí něco nepatřičného?)
Ammania senegalensis nám roste ještě v několika nádržích
v zázemí, kde má sice mnohem horší světelné podmínky, ale
navzdory pomalému růstu vypadá pěkně. Nicméně věřím,
že  znovu zaroste i expoziční akvárium – je to rostlina, která
nemá ráda změny a potřebuje čas na přivyknutí novým pod-
mínkám, obzvlášť, když nejsou ideální. Její růžově až cihlově
zbarvené listy a rudé stonky jsou pak odměnou.

Ammania senegalensis po posledním velkém sestřihu. Pak už to s ní šlo z kopce dolů.
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Jedno ze dvou expozičních akvárií v pavilonu Čitván.

Mahsíři do toho praštili
Tor putitora, česky mahsír obří či veleparma himálajská

– to je ryba známá spíše rybářům než akvaristům. Pochází
z himálajských řek a dorůstá v extrémních případech délky až
dva metry. Je velmi oblíbenou komerčně i sportovně lovenou
rybou, díky čemuž je v mnoha oblastech již vzácná a běžné
úlovky dosahují jenom půl metru. Je vedena v Červené knize
jako ohrožená a na její výzkum, ochranu a posilování přírod-
ních populací se vynakládají nemalé prostředky.

My mahsíry chováme od roku 2017; tehdy to byly nevý-
razné patnácticentimetrové čudly. Svůj temperament odha-
lily, když jako smečka hladových vlků nekompromisně slovily
ne zas o tolik menší gary – to bylo po přesunu již trochu
odrostlých ryb do 8000l expoziční nádrže v pavilonu Čitván,
kde jsou zvířata ze stejnojmenného národního parku v Nepálu.
Mahsírům se tam daří, rostou a vybarvují se. 

V létě 2020 začalo být zřejmé, že se až půlmetrové samice
zaplňují jikrami (samci jsou menší). V obdobné velikosti se
využívají generační ryby k umělému výtěru v indických chov-
ných zařízeních. My jsme zůstali pasivními, ale pozornými
diváky. V říjnu bylo podle zvířeného kalu a náhlé vyhublosti
samic jasné, že se něco stalo. O mnoho týdnů později jsme
si to ověřili všemi možnými způsoby – nálezem potěru, jiker
i pozorováním samotného tření.

Naši mahsíři jsou tedy už pohlavně dospělí a my jsme
teď svědky rychlého růstu jejich mláďat. Mají úžasný apetit
a dokážou si pupek nacpat dokulata, na což se každému
akvaristovi hezky dívá.

To je pro tentokrát vše, dvě zajímavosti připojím už jen
telegraficky.

Tor putitora, mladá samice. Tento snímek je ještě z roku 2019.

           14           



Akvárium, číslo 51 e-akvarium.cz zajímavosti

Přelom roku je čas inventur – v zoologické zahradě se také hodnotí, jaký je meziroční vývoj v počtu chovaných zvířat
(druhů i jedinců). Kontrolujeme, že inventární počty odpovídají těm skutečným – což je pochopitelně formalita u naprosté

většiny zvířat, protože slony i medvědy spočítáte snadno každý den, ale pro akvaristy a teraristy je pečlivé přepočítání všech
živočichů docela fuška. Hejno neonek či duhovek se nepočítá snadno, ačkoliv tyhle ryby nepřehlédnete; na opačném pólu

pak stojí takové ryby, které žijí skrytě a můžeme se dlouhé měsíce dohadovat, jestli někde v členité nádrži ještě jsou.
Překvapit nás umí třeba sumci nebo muréna sundská (Gymnothorax polyuranodon).

V čísle 49 jsem v úplně prvním Okénku psala, že teď máme mnohem méně místa na mořské odchovy, ale stáhnutí klaunů

očkatých do zázemí by nám mohlo umožnit početnější odchov tohoto druhu. O půl roku později můžu ukázat tenhle snímek
maličkých klaunů při přelovování. Je jich 23 a vylíhli se před třemi měsíci. Mají zálibu ve vytváření „živých klubek“

 – zatím se neschovávají do sasanky, ale do těsného shluku svých sourozenců.
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"Dermogenys viviparus" – o identitě této a dalších zobrazených rybek viz text. (Foto: Harro Hieronimus)

Živorodé polozobánky:Živorodé polozobánky:
rodrod NomorhamphusNomorhamphus  (část I.)(část I.)

Jak se z filipínskýchJak se z filipínských DermogenysDermogenys staly staly NomorhamphusNomorhamphus
Ulrke Kore

Existuje úzký vztah mezi klady rodu Dermogenys před-

stavenými v částech I a II tohoto seriálu a rodem Nomo-

rhamphus. Kdysi bylo pro akvaristy snadné poznat od sebe

zástupce obou rodů: živorodé polozobánky s prodlouženou

dolní čelistí byly definovány jako Dermogenys, zatímco ty,

které měly pouze krátký přívěsek nebo vůbec žádný „zobák“,

patřily do rodu Nomorhamphus. Poslední komplexní studie

obou rodů od Amy Meisnerové (2001) se však mimo jiné

zaměřuje zejména na dva rozlišující znaky: na rozdíl od zás-

tupců rodu Nomorhamphus mají samci rodu Dermogenys

tzv. geniculus, což je nepatrná modifikace zakřivení podél

druhého paprsku řitní ploutve, která vypadá jako maličké

kolénko. Naopak poznávacím znakem rodu Nomorhamphus

je jejich oválný lacrimal (slzní kost), zatímco u rodu Dermo-

genys a dalších polozobánek je lacrimal kulatý. Jde o znaky

důležité pro určení rodu, které však normální akvarista ne-

dokáže rozeznat a jedinou možností pro jejich odhalení by

bylo příslušnou rybu pitvat.

Klasifikace živorodých polozobánek zůstává taxonomic-

kou výzvou a doposud – ačkoli v posledních dvou desetiletích

vyšla celá řada původních popisů dosud nepopsaných nebo

dokonce dosud neznámých druhů – nebyla zveřejněna žádná

novější revize, která by zahrnovala všechny rody. Dokonce

i mezi vědci nepanuje jednoznačná shoda ohledně otázky,

zda by se rody Dermogenys a Nomorhamphus neměly

sloučit dohromady.

Jak již bylo zmíněno dříve, živorodé polozobánky se

vyskytují v jihovýchodní Asii a jejich stanoviště mají některé

společné rysy: všechny leží v regionech, které jsou považová-

ny za ohniska biodiverzity. Dávné tektonické aktivity a další

jevy z rané historie Země způsobily, že tyto oblasti vykazují

nápadnou diverzifikaci ve vývoji druhů v kombinaci s vyso-

kým endemismem. 

Ohniska (tzv. hotspoty) biodiverzity pokrývají pouze 2,3 %

povrchu naší Země a čtyři z nich se nacházejí v oblasti

jihovýchodní Asie. Biologové je znají pod jmény Indo-Burma,

Sundaland, Wallacea a Filipíny.

Filipínské ostrovy jsou domovem mnoha populací živoro-

dých polozobánek, které byly dříve všechny přiřazeny k rodu

Dermogenys. V návaznosti na výsledky výzkumů byly některé

z nich přesunuty do rodu Nomorhamphus. To platí pro Nomo-

rhamphus pectoralis (synonymum Dermogenys pectoralis),

Nomorhamphus manifesta (synonymum Dermogenys

viviparus), Nomorhamphus rossi (Dermogenys sp.), Nomo-

rhamphus vivipara (synonymum také Dermogenys vivi-

parus), všechny čtyři druhy pocházejí z filipínského ostrova

Luzon; Nomorhamphus pinnimaculata z ostrova Leyte;

Nomorhamphus philippina (synonymum Dermogenys philip-

pina) z ostrovů Cebu a Mindanao. Většina filipínských druhů

má nápadný protáhlý „zobák“ s výjimkou Nomorhamphus

pectoralis a Nomorhamphus philippina, které mají poněkud

kratší dolní čelist.
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Setkání pracovní skupiny pro polozobánky v roce 2019: Willie Miesen ze Zoologického výzkumného muzea v Bonnu.

(Foto: Karl Korte)

Z téhož setkání (v roce 2020 byla akce zrušena kvůli covidu): Charel Reuland ze Stockholmské univerzity. (Foto: Karl Korte)

           17           



Akvárium, číslo 51 e-akvarium.cz živorodky

Jak je uvedeno v předchozí části našeho seriálu v 50. čísle

Akvária, reprodukční strategie živorodých polozobánek byly

klasifikovány do pěti typů (Meisnerová a Burns 1997, Meis-

nerová 2001).

Ve srovnání s rodem Dermogenys, o kterém jsme disku-

tovali v předchozích dílech, odhalily výzkumné studie na

vzorcích Nomorhamphus pectoralis, N. manifesta, N. rossi

a N. pinnimaculata některé zajímavé rysy ve stále probíha-

jícím vývoji týkajícím se jejich reprodukční biologie, které

jsou současně hlavní charakteristikou druhů s formou vivi-

parity typu III.

Pro lepší přehled si teď znovu shrneme příslušné repro-

dukční vzorce kladu Dermogenys pusilla s formou viviparity

typu I a kladu Dermogenys orientalis s formou viviparity

typu II. Kromě skladování spermií, což je charakteristika

vlastní všem živorodým polozobánkám, mají oba klady rodu

Dermogenys jeden společný rys: celý jejich embryonální

vývoj se odehrává ve folikulu = celá jejich gravidita je intra-

folikulární, tj. vylíhnou se z vaječných obalů až v okamžiku

porodu. A přesto se embryonální vývoj obou kladů rodu Der-

mogenys liší v několika velmi důležitých charakteristikách:

• Samice ze skupiny Dermogenys orientalis vykazují

superfetaci, což znamená, že ve vaječnících je sou-

časně několik vrhů různého věku a odpovídajících

různých vývojových stádií. Ve skupině Dermogenys

pusilla k superfetaci nedochází, embrya ve vaječní-

cích jsou stejného věku a stejného stupně vývoje.

• Embrya ve skupině Dermogenys orientalis nedispo-

nují žádnou relevantní rezervou žloutku. Embrya ve

skupině Dermogenys pusilla jsou naopak obdařena

velkým množstvím žloutku.

• Pro zajištění příjmu živin z mateřského organismu

do plodu jsou u kladu Dermogenys orientalis pu-

peční vak a celá plocha embrya pokryty nápadným

epitelem a jsou silně vaskularizovány. Embrya kladu

Dermogenys pusilla mají pouze nízký epitel s mír-

nou vaskularizací.

• Ve vztahu k jejich celkovému organismu vykazují

embrya kladu Dermogenys orientalis silný nepřimě-

řený růst některých orgánů, jako je jejich pupeční

a perikardiální vak. Proto mají prospěch z většího

povrchu vaskularizovaného epitelu, aby se vyrovnala

s poptávkou po mateřských živinách. V pozdějším

stádiu vývoje se tyto orgány vrátí do své normální,

přiměřené velikosti. Jedná se o biologický jev zvaný

hypertrofie a nastává v období, kdy je organismus

přetížený. U embryí kladu Dermogenys pusilla jsou

tyto orgány zvětšeny jen mírně.

Pokud nyní porovnáme Dermogenys ze skupiny orientalis

(forma viviparity typu II) s druhy Nomorhamphus z Filipín

zde diskutovaných (forma viviparity polozobánek typu

III), které dříve patřily do rodu Dermogenys, oba typy vyka-

zují stejné vlastnosti: superfetace, žádná významná rezerva

žloutku, nápadný epitel na pupečním vaku a embryonálním

povrchu ve spojení se silnou vaskularizací, stejně jako hyper-

trofované břicho a perikardiální vak. Zdá se tedy, že mezi

reprodukčními vzory druhů Dermogenys orientalis  (typ II)

a Nomorhamphus (typ III) existuje mnohem více společných

rysů než mezi druhy kladů Dermogenys orientalis a Dermo-

genys pusilla (typ I), ačkoli tyto patří do stejného rodu.

Dokonce i embryonální vývoj u obou typů (typu II a typu III)

je intrafolikulární – u typu III však jen do fáze, kdy se

zakládají ploutevní pupeny. Po zahájení vývoje ploutví

opouštějí embrya filipínských zástupců rodu Nomorhamphus

folikuly a ve zrání až do porodu pokračují v mateřské ova-

riální dutině (lumen). Po celou tuto poslední dobu vývoje, kdy

embrya volně plují v lumenu vaječníků, si zachovávají svůj

velký hypertrofovaný perikardiální vak a nápadný epitel

pokrývající pupeční vak a embryonální povrch. Hypertro-

fované orgány se vrátí do normální velikosti, až když budou

embrya plně vyvinutá a připravená k narození. S tímto

evolučním krokem v biologii polozobánek jsme svědky

prvního přiblížení od embryonálního vývoje ve folikulu k em-

bryonálnímu vývoji při volném plavání v lumenu.

Embrya s nedostatečnou či žádnou rezervou žloutku po-

třebují struktury, které zaručují přenos výživy z mateřského

organismu. Ve folikulu to bylo umožněno růstem silně

vaskularizovaného epitelu a zvětšených orgánových povrchů.

Při intraluminálním vývoji se však embrya s tak silnými

tkáněmi kůže a nadměrně velkým srdečním vakem zdají být

mezi živorodými kostnatými rybami unikátní, protože jde

o jediný vědecky známý případ tohoto úkazu. Pozdní přechod

z folikulu do lumenu může být příčinou udržování těchto

struktur jako prostředku pro přenos výživy z matky do plodu

během poslední fáze vývoje.

Novější reprodukční struktury známé některým akva-

ristům, které fungují podobně, jsou trofotenie u gudejí nebo

branchiální placenta u rodu Jenynsia.

Zjednodušený slovníček pojmů:

folikul = váček obsahující vajíčko

lumen = dutina

intrafolikulární vs. intraluminální vývoj = vývoj

uvnitř folikulu vs. vývoj volně v dutině matčiných orgánů

superfetace = oplození vajíčka za přítomnosti embryí,

tj. dochází k současnému vývoji více vrhů najednou

perikardiální vak = obal srdce, osrdečník

pupeční vak = perikardiální vak, rozšířený a vychlípený

na břiše embrya

spermatidy = semenné buňky
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Z patnácti čeledí, které zahrnují živorodé druhy, má

většina intraluminální vývoj. Pouze tři z nich vykazují

intrafolikulární vývoj. Je zajímavé, že jednou z těchto tří

menšinových čeledí jsou Poeciliidae, nejoblíbenější rybky na

akvaristické scéně. Zde dochází k prasknutí vaječných obalů

současně s porodem. Mnoho akvaristů pozorovalo novoro-

zence gupek s jejich svinutým tělem v momentě narození –

jde o přirozený efekt vyvolaný předchozí polohou mláďat ve

vajíčku. Novorozené polozobánky s intraluminálním vývojem

se naopak v okamžiku narození objevují vždy natažené, nikdy

nejsou svinuté.

Pokud jde o tuto záležitost, u všech polozobánek rodu

Dermogenys je vývoj embryí striktně intrafolikulární, zatímco

druhy rodu Nomorhamphus mají ve větší či menší míře

embryonální vývoj v lumenu. V této souvislosti lze filipínské

polozobánky považovat za zjevně primitivní formu počáteč-

ního intraluminálního vývoje.

V korelaci s pokročilými reprodukčními vzory u samic

došlo k obdobnému vývoji také u spermatogeneze. Místo

spermatu uvolněného ve vodním sloupci známe u živorodých

polozobánek několik variant zabalení spermií s cílem zamezit

ztrátám. Výzkum rodu Zenarchopterus, polozobánek z ústí

řek, které jsem představila v předchozím díle, zjistil šest

různých variant balení spermií. Diverzifikace nalezená v pří-

slušné morfologii těchto různých typů svazků spermií

naznačuje, že obal spermií se původně vyvinul u rodu

Zenarchopterus, u těch polozobánek, kde je samice vnitřně

oplodněna a následně klade oplozené jikry (= předběžná fáze

postupného vývoje živorodosti). Zatímco u rodu Zenarcho-

pterus je uspořádání spermatidů stále poněkud neorganizo-

vané, u Dermogenys a Nomorhamphus jsou spermatidy

rovnoměrně uložené a často jsou v několika vrstvách.

Zenarchopterus dunckeri, rozlišení pohlaví – nahoře

samice, dole samec. (Foto: Frank Schäfer)

Jiné studie provedené na morfologii spermií zjistily, že

také další znak potvrzuje klasifikaci do rodů Dermogenys

a Nomorhamphus kromě intrafolikulárního embryonálního

vývoje u Dermogenys a intraluminálního embryonálního vý-

voje u Nomorhamphus: druhy patřící do rodu Dermogenys

produkují velké svazky spermií, zatímco druhy rodu Nomo-

rhamphus mají malé svazky spermií. To platí i pro filipínské

polozobánky, jejichž morfologie svazku spermií je identická

s našimi tradičními druhy Nomorhamphus. Tyto nálezy tedy

podporují jejich zařazení do rodu Nomorhamphus.

Vědecký výzkum týkající se taxonomického určování

je založen převážně na muzejních položkách. Akvaristé však

mají k dispozici živé jedince a nemají tolik možností spole-

hlivě identifikovat své ryby na základě morfologických znaků.

To je důvod, proč v naší studijní skupině pro polozobánky

obecně vycházíme z názvu jejich lokality nebo alespoň ze

země jejich původu, tak jako u rybek zobrazených jako dopro-

vod k tomuto textu a odpovídajících rodům zpracovaným

v této kapitole. Kvůli nedostatku přesného taxonomického

určení připojujeme jména, pod kterými byla dříve uvedena

mezi akvaristy, ačkoliv o jejich správnosti či přesnosti

můžeme pochybovat. Díky vědecké práci získáváme značné

znalosti týkající se biologie našich polozobánek a  Nomorham-

phus je rod s nejzajímavějšími rysy, o kterých se dozvíme

v dalším pokračování.

Dermogenys sp. "Red Fin Sulawesi". (Foto: Frank Schäfer)

Dermogenys collettei, samice. (Foto: Frank Schäfer)

Dermogenys siamensis (?) z provincie Petchaburi, Ban

Laem, Thajsko. (Foto: Frank Schäfer)
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Nejmenší skifie:Nejmenší skifie:

NeotocaNeotoca  bilineatabilineata
Luboš Jedlinský

Drobná skifie šedá (Neotoca bilineata) je tvarem těla

(zejména u samců) pozoruhodnou rybou a zaujme i akvaristy,

kteří se o přírodní formy živorodek jinak moc nezajímají.

Tato skifie dorůstá délky okolo 4,5 cm u samiček a 2,5 cm

u samečků. Zbarvení, respektive množství černé barvy u sam-

ců se od sebe liší podle lokality, kterou obývají; nejen z tohoto

důvodu se každá populace musí držet v jiné nádrži, aby se tak

zachoval čistý genofond. V evropských akváriích je to zatím

vzácně chovaná ryba a v inzercích se moc neobjevuje; když

už se tam však nějaká nabídka objeví, její cena je poměrně

vysoká. Já chovám ryby konkrétně z lokality „La Presa de

Cointzio, Morelia“ odchycené v roce 2010 a o nich napíšu pár

svých poznatků.

Jak jsem výše zmínil velikost, je to druh předurčený i do

menších akvárií. Osobně mám tři akvária s chovnými sku-

pinami a dvě až čtyři další nádrže, kde plave jejich potomstvo

různých věkových kategorií. První chovné akvárium má okolo

45 l a plave v něm hejno přibližně třiceti, možná pětatřiceti

ryb; druhé je o pět litrů menší a je v něm umístěno asi 25 ryb;

třetí má třicet litrů a obývá ho skupinka 15–17 rybek.

Ačkoli mám v akváriích hustě rozrostlé rostliny, málokdy

tam objevím mláďata. To napovídá, že alespoň konkrétně

moje ryby své mladé ve většině případech pozřou. Z tohoto

důvodu dávám samičky rodit do menších plastových boxů

s plovoucími rostlinami. Vodu používám z akvária, nikoli

čerstvě natočenou, kde je samozřejmě nepatrně jiná teplota.

Mnohokrát se mi stalo, že tato změna vody, osobně si myslím

teploty, vyvolala předčasný porod a samice rodila neživota-

schopná nebo mrtvá mláďata. Zprvu jsem to přisuzoval stresu

z odlovu a umístění do boxu, ale od té doby, co jsem začal

používat vodu nabranou z chovného akvária, jsem předčasné

porody téměř eliminoval.

Živorodkám obecně, respektive většině druhů, vyhovuje

tvrdá voda. Z tohoto důvodu používám vodu z vodovodního

řádu, kde jsou hodnoty pH 8 a tvrdost 24 °dGH. Teplota

vody, ve které je držím, je v zimě 17 °C ve dvou spodních

akváriích a 20 °C  v akváriu umístěném výše v regálu. Letní

měsíce jsou pak na teplotu náročnější – jako většina druhů

divokých živorodek nemají ani neotoky rády dlouhodobě

vysoké  teploty.  Z  tohoto  důvodu mi  udržuje  nižší  teploty
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Jedna ze tří chovných nádrží, tato je z nich nejmenší.

Porodničky s objemem 1,5 a 2,5 l. V těchto jsou umístěny mimo N. bilineata i další druhy jako Xiphophorus milleri,

 X. meyeri, Brachyrhaphis roseni, Skiffia multipunctata a Xenoophorus captivus.
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Od jara do podzimu v rybárně zajištuje optimální teplotu výkonná klimatizace.

v rybárně velmi silná klimatizace, a tak i v těch největších

vedrech je v akvárích podle umístění příjemná teplota od

21 do 24 stupňů. Je paradox, že rybárnu ochlazuji, a naopak

některá akvária s teplomilnějšími druhy vytápím. Jednou mi

klimatizace vypověděla službu a já jsem byl v horkých letních

dnech necelý týden bez ní. V tu chvíli nastalo peklo, teplota

vody v horních akváriích vystoupala na 34 °C. Mnoho jedinců

různých druhů uhynulo, nedokázali se vyrovnat s prudce

narůstající teplotou v tak krátkém časovém úseku. 

Jako všechny gudeovité potřebují větší množství potravy,

zejména samice, aby se zárodky dobře vyvíjely a nerodila se

tak málo životaschopná mláďata. Skifie nejsou vybíravé,

berou téměř vše. Předkládám jim živou potravu ve formě

komářích larev, kterých mám v létě na zahradě opravdu hoj-

nost, a dafnií, pro které si zajdu na rybník, který mám od

domu nějakých 300 m. Sem tam jim přilepším jídelníček

zakoupenými nitěnkami, živými koretrami a patentkami.

Z mražené potravy dostávají patentky, cyklop, občas žábro-

nožku, s chutí berou i vločkové krmivo a sem tam si zobnou

řasy nebo předloženého kolečka salátové okurky. Mláďata

pak krmím vylíhlou artemií, mikrami, grindalem, ale také

nadrobno rozmělněnými vločkami.

Růst ryb je třeba oproti známým gupkám pomalejší a trvá

déle, než dorostou. Naopak výhodou je, že rodí často i sa-

mičky, které nedosáhli ani 2,5 cm; i když počet mláďat od

takto mladé prvorodičky se dá spočítat na prstech jedné ruky.

Celkově to není druh ryby s nějak ohromným počtem

mladých, já jich napočítal u téměř vzrostlých samic okolo

20–25. 

Pozoroval jsem – alespoň v mém chovu, nevím, jak to

mají kolegové – že plně vzrostlé nebo staré samice mi nerodí.

Nevím, proč se tak děje, jestli nevědomky dělám něco špatně,

nebo jestli je to tak dané přírodou. Ale ryby, které přesáhnou

jeden rok života, popřípadě okolo 1,5 roku staré a starší

zabřeznou jen občas, ve většině případů spíše vůbec. Chov

mi tak udržují mladé samičky ve velikosti okolo 3–3,5 cm.

U nich se pohybuje počet mláďat v průměru okolo patnácti

poměrně velkých novorozených jedinců. 

Jednou takovou zajímavostí, kterou jsem pozoroval, je

rozložený porod, kdy samice první den porodí několik

mladých, dá si pauzu, další porodí druhý den a často zbytek

i třetí den. Je proto dobré nechat samici v porodničce ještě

několik dnů poté, co se objeví první mládě. Toto jsem

pozoroval i u některých jiných druhů gudeovitých ryb.
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Neotoca bilineata, samec.

I takto malá samička má za sebou svůj druhý porod. Foceno

těsně po porodu, šest mláďat drobnějšího vzrůstu.

N. bilineata, gravidní samička necelý týden před porodem.

Mladá N. bilineata, pár minut po narození.

Místo klasických porodniček používám boxy s plovoucími rostlinami.
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Odrostlá mláďata ve velikosti 1,5 cm.

Velikost plůdku je obrovská výhoda, nepotřebují tak

přehnaně drobnou stravu. Jak to bývá u všech gudeovitých,

velikost mláďat od jedné samičky je variabilní; objeví se tam

velké kusy, ale zároveň i o třetinu menší. Je to dáno vývojem

v těle samičky, jelikož gudeovité patří mezi viviparní ryby,

tedy ryby s pravou živorodostí, a embrya jsou každé zvlášť

spojené s matkou jakousi „pupeční šňůrou“ a vyživovány sa-

mostatně. 

Neotoca bilineata je druh, který umí chovateli zamotat

hlavu. V mém chovu na nemoci netrpí, nicméně úhyny z čista

jasna přišly. Důvod neznám, večer ryby plavaly jakoby nic

a druhý den večer, když jsem přišel z práce, půlka hejna již

ležela a nejevila známky života. Možná to způsobil výpadek

proudu, alespoň já si to myslím, protože klimatizace celý den

nejela a teplota v akváriu zřejmě zprudka stoupla, nicméně

jsem si to nemohl ověřit, protože tato teorie mě napadla poz-

ději a vodu už nebylo možné zpětně změřit. Do vody také

přidávám hnojivo na jehličnany zakoupené v drogerii nebo

zahradnictví pod názvem hořká sůl, a to v poměru zarovnané

polévkové lžíce na nějakých 25–30 l vody. Ryby, kterým

chybí hořčík, se mohou začít deformovat; zejména v poslední

třetině se jim začne prohýbat páteř a postupuje to až do míry,

kdy ryba sotva plave. Ač zrovna tento druh na to netrpí až

tolik jako například Xenotoca doadrioi, i tak hořkou sůl pre-

ventivně přidávám a od té doby je deformace velmi vzácná.

Rodící samička N. bilineata.

Konkrétně skifie z lokality „La Presa de Cointzio, Morelia“

do jisté míry tolerují znečištěnou vodu. Jak mi řekl Roman

Slaboch, když navštívil tuto lokalitu, voda moc svěžích zná-

mek nejevila (viz také následující článek, pozn. red.). Tím

nikoho nenabádám, aby péči o akvárium zanedbával, to určitě

ne, ale osobně ji nepřeháním a vyměňuji ani ne třetinu vody

dle potřeby jednou za tři týdny.

Jako většina mexických ryb, i tato droboučká skiffie má

nejistou budoucnost v přírodě a jako každý endemitní tvor

balancuje na tenkém ledě. Je tedy na nás chovatelích, aby-

chom jí zajistili budoucnost alespoň v akváriích a mohli se

z ní těšit i naše děti a další generace milovníků „divokých

živorodek“.
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Milo Pešek na jižním břehu Presa Cointzio.

La Presa de CointzioLa Presa de Cointzio
Michoacán, MexikoMichoacán, Mexiko
Markéta Rejlková

10. února 2010 jsme se ocitli na jižním břehu přehradní

nádrže Cointzio: Milan Murko, Milo Pešek, Roman Slaboch

a já. Bylo to jediné místo, kde jsme ten rok našli „bilineátky“.

Moc pěkné ryby, pro mě osobně možná vůbec nejhezčí gudeje

– druhý adept na vítězství v mém osobním žebříčku tady byl

shodou okolností taky, takže tohle místo si moc dobře pama-

tuju. Nikdy jsem o něm zatím nepsala a o fotky se nepodělila,

teď mě k tomu inspiroval článek Luboše Jedlinského. Tak vás

vezmu na výlet, pojďte se s námi vrátit o jedenáct let zpátky

a podívat se, kde Neotoca bilineata žije.

V našem cestovatelském deníku z onoho roku má Cointzio

pořadové číslo padesát – tolik lokalit jsme stihli prozkoumat

za uplynulé téměř tři týdny. Naše výprava je téměř u konce,

už se přesunujeme směrem k Mexico City. Jsme teď u města

Morelia, na východním okraji velkého areálu gudejí. Fun-

gujeme už jako dobře sehraný tým: najdeme přístup k vodě,

pátráme, lovíme, fotíme, měříme a zapisujeme. V deníku tedy

stojí: 10. 2. 2010, 17 hodin, pH 7,30 a vodivost 169 μS/cm.

Teplota vzduchu 27,2 °C, teplota vody pouhých 15,7 °C. Tato

čísla naprosto odpovídají údajům, které jsou odsud uváděny

v oficiálních zdrojích, snad jsme jen měli štěstí na velmi teplé

počasí. Hladina přehradní nádrže totiž leží v nadmořské výšce

2000 m, proto je tu chladněji, než jak si obyčejně Mexiko

v představách malujeme.

Nejsilnější dojem z této lokality je ten, že voda byla úplně

zakalená. Břehy jsou na jižní straně pozvolné, na souši se válí

spousta odpadků a jiné stopy po rybářích. Takže ryby tu jsou;

otázka je, jestli i nějaké malé pro nás, krajinou bloumající

gringos se sítěmi a fotonádržkou? Neodpustím si zařazení

velkého snímku zakalené vody, protože tohle je přesně to, co

jsme viděli. Ryby? Snad. Málokdy lovíte, aniž byste vůbec

viděli, že se ve vodě něco hýbe.
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La Presa de Cointzio. Hráz leží až někde v dáli na opačné straně, odsud není vidět.

Všude okolo je půda červená, skoro v barvě antuky. Odtud také pochází zákal vody, který tvoří velmi jemné jílovité částice.
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Viditelnost se pohybuje v jednotkách centimetrů. Zákal se během roku může měnit, ale je tu neustále.

Nakonec jsme se úlovků dočkali a stálo to za to. Skifie byly

opravdu nádherné, velké. Ale i všechny ostatní ryby měly

společnou jednu věc: byly lesklé. Neznamená to, že by byly

zvlášť pěkně vybarvené, třeba Allotoca dugesii z jiných lokalit

umí být určitě intenzivněji zbarvená. Ryby z Cointzio ale měly

nápadně blyštivá „zrcátka“ hlavně na skřelích. 

Nepochybuji o tom, že to má souvislost se zakalenou

vodou. Tohle doma těžko napodobíme, ale rozhodně to stojí

za pozornost. Přiblížit se k takovým podmínkám můžeme

snad jen „zelenou vodou“ a (nejen) mně se potvrdilo, že ryby

v ní chované mají více blyštivých ploch. Souvisí to zřejmě i se

slunečním svitem, byť je taková zakalená voda zdánlivě jen

velmi málo pro světlo prostupná. Neradím vám rozhodně

vrhnout se na chov v zelené vodě nebo se snažit ji kalit jinými

způsoby, to všechno má svá negativa. Ale pokud se snažíme

porozumět přírodním podmínkám a tomu, jak různé biotopy

ryby ovlivňují, je zákal vody důležitým faktorem. Zdaleka ne

všechny ryby jsou přizpůsobené tomu, aby se orientovaly

zrakem v čisté vodě, a trocha odlesků na skřelích je vcelku

jednoduchou pomocí, jak nebýt v takové ohromné mase vody

úplně sám, dokud se s další rybou doslova nesrazíte.

Ostatně pojďte se na to sami podívat.

Milan, Roman a Milo s očividným uspokojením pozorují úlovek ve fotonádržce.
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Neotoca bilineata. Nahoře samec, pod ním samice.

Goodea atripinnis. To je na mnoha místech taková šedá myš, tady to neplatí.
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Allotoca dugesii, dvě samice. A to prý jsou gudeje škaredé!

Allotoca dugesii, samec. Ten bývá o poznání menší a jeho boky jsou zlatavé, někdy až do zelena.

Gambusia sp.
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A ještě jednou Neotoca bilineata. Její druhové jméno znamená dvoupruhá a tady můžeme vidět dva černé pruhy, které

jsou oddělené světlým páskem. U samice na straně 28 je černý pigment z větší části překrytý barevnými chromatofory.

Náš výlet k nádrži Cointzio bych tímhle mohla uzavřít.

Zdokumentovali jsme, jak to v daný den vypadalo na kon-

krétním malém kousku břehu, a tradá pryč. Jako historický

snímek je náš report určitě cenný, ale doplním ho o kontext.

Teď, když to místo známe, můžeme se tam kdykoliv vrátit

aspoň virtuálně a na dálku sledovat, jak se vyvíjí a čím žijí lidé

v okolí. A taky si přečíst pár čísel: plocha nádrže se uvádí cca

350 až 430 hektarů, má kapacitu zhruba 70 milionů kubíků,

hloubku 27 m, jednou ročně dochází k promíchání, obsah

kyslíku je v zimě při teplotě 16 °C 7,7 mg/l (79% nasycení).

Voda má nízkou salinitu, mineralizaci i alkalitu.

Cointzio leží jen pár kilometrů od Morelie, což je hlavní

město státu Michoacán. To jméno jste mohli zaslechnout

v souvislosti s tzv. drogovou válkou, od roku 2006 je to tady

trochu divočejší, ale představte si jinak poklidnou, poměrně

hustě osídlenou zemědělskou krajinu. V posledních desetile-

tích rychle rostou vesnice a města, s tím jde ruku v ruce zabí-

rání krajiny pro zemědělství, zejména pastviny. Odlesňování

vede k sesuvům půdy do přehradní nádrže, veřejné instituce

se snaží regulovat využití půdy, ale zoufale pomalu. La Presa

de Cointzio, jak zní oficiální jméno nádrže, tak opakovaně

bojuje se zanášením sedimenty. Ale nejen to.

Přehrada slouží jako zdroj pitné vody pro Morelii, kde na

ní závisí asi 40 % obyvatel, tj. více než 300 000 lidí. Takto je

využita asi třetina zásob, zbytek slouží k zavlažování pro

okolní zemědělské plochy. Je tu taky malá vodní elektrárna.

Podstatnou roli přehrada sehrává i při ochraně proti povod-

ním. Zdejší podnebí je totiž velmi záludné a voda je tématem

číslo jedna.

V Michoacánu naprší 90 % srážek od června do října,

především v srpnu a září. Na začátku tohoto období je nádrž

poloprázdná, na podzim naopak už většinou vodohospodáři

upouštějí, aby měli kapacitu pochytat poslední deště. Třeba

v říjnu 2018 byla kapacita naplněna na více než 99 % a bylo

nutné vodu upouštět do okrajových částí Morelie, tou dobou

již ostatně zaplavených v důsledku silných dešťů. To není

nijak vzácný jev, na podzim tu zkrátka umí zapršet. Pak přišel

velmi suchý rok 2019 a na začátku období dešťů v roce 2020

byl na Cointzio smutný pohled. V červenci nádrž obsahovala

jen 28 % vody, historické minimum. V říjnu, kdy by měla

přehradní hráz téměř přetékat, to stále bylo jen 70 %. Teď už

zase nebude až do června pršet.

Říkáte si, že je to mrzuté? Ty stovky tisíc lidí, kteří jsou

závislí na vodě z Cointzia, ji nemají každý den. V loňském létě

byla v domácnostech k dispozici každý třetí den na šest hodin.

I přes tohle brutální šetření je vody málo, okolní zemědělství

je do značné míry závislé na zavlažování, a další roky bude

sucho častější. Jistě, prý až 40 % vody ze z dodavatelské sítě

ztrácí někde do země prasklým potrubím, to je taky fakt.

Pak je tu další faktor, zvýšená eutrofizace. V posledních

letech asi polovinu plochy Cointzia pokrývá Eichhornia cras-

sipes, což je dříve nevídaná věc. Polovinu proto, že za pos-

lední roky se vždy od konce zimy do příchodu dešťů nasadí

technika, peníze a desítky lidí, aby rostliny aspoň z části

odstranily, jinak by už byla celá nádrž pokrytá a mrtvá. Vodní

hyacint ucpává kanály, brání přístupu světla, snižuje množství

kyslíku ve vodě a také svou respirací zvyšuje ztráty vody. Je to

každoroční nákladný a marný boj a skutečná invaze.

K dokreslení situace nám chybí už jen oslavné sdělení

médií, že v říjnu loňského roku byla zahájena stavba čističky

odpadních vod v jednom městečku na břehu Cointzia. Hurá,

vodu pak bude možné buď vypustit do nádrže, nebo využít

pro zavlažování. A já se jen opatrně zeptám: co s tou odpadní

vodou dělali doteď?

Od té doby, co jsem začala ryby vnímat jako nedílnou

součást jejich prostředí a zajímat se o jejich příběhy, si jich

cením ještě o něco více. Věřím, že po tomto výletě to chápete.

           30           



Akvárium, číslo 51 e-akvarium.cz biotopy

Panama zaujme nejen vodním životem: u Río Grande nás potěšil samec gekona žlutohlavého (Gonatodes albogularis).

Až při zpracování fotografií jsem si všimla, že vpravo je ještě jeden ještěr. A po hladině jsem viděla přeběhnout baziliška.

Střípky z Panamy (5):Střípky z Panamy (5):
PanamericanaPanamericana
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.

Tento díl mého vyprávění je předposlední. Na úplný závěr

jsem si nechala lahůdku, takovou pozvánku ke šnorchlování

(nejen) v Panamě, teď to tedy trochu vyvážím a ukážu vám,

jak vypadá typická panamská akvaristická zastávka u silnice.

Nebude to silnice ledajaká, ale Panamericana. Tato nejdelší

silnice světa spojuje jižní cíp Jižní Ameriky s Aljaškou a až na

malé přerušení na pomezí Kolumbie a Panamy je spojitá.

Na území USA a Kanady většinou nepoznáte, že jste na Pana-

merikáně, protože tam je hustá dálniční síť a trasa není daná;

v zemích Latinské Ameriky ale bývá Panamericana zřetelně

označená. Často číslem 1, většinou i slovně. Tady v Panamě

se na cedulích objevuje svorně jak název Panamericana,

tak Interamericana (to je část mezi Panama City a mexicko-

americkou hranicí).

Byť v některých úsecích této legendární silnice nemůžeme

zdaleka mluvit o rychlodálnici, v Panamě je to cesta kvalitní.

Bohužel pro tak „úzkou a dlouhou“ zemi je to stěžejní komu-

nikace, takže je tu (pomalý) provoz ve dvou protisměrných

pruzích a navíc se skoro neustále projíždí obcemi. Nefrčí to

a je to dost únavné. O to raději jsme využili každé příležitostí

zastavit a zkusit zalovit, kdykoliv jsme se ocitli dostatečně

blízko vody.

První zastávka u silnice byla hned za mostem přes velkou

řeku, doslova Río Grande. Dostála svého jména, proudily tu

poměrně rychle kvanta vody. V takových podmínkách se vždy

špatně loví, ale zkusili jsme to. Zatímco jsme se s Milanem

zdržovali pod mostem a fotili úlovky – tedy Milan lovil, já

jsem vděčně dokumentovala vše, co mi přinesl – tak se Zuzka

s Cilkou šly projít po okolí. Objevily docela pěkné místo o kus

výše proti proudu, kam jsme se přesunuli a mohli jsme se

podívat i na ryby ve velmi mělkém rameni. Nakonec to byla

dobrá lokalita s obvyklými rybími obyvateli, v deníčku mám

zapsáno: Neoheterandria tridentiger, Poecilia gillii, Andino-

acara coeruleopunctatus, tetry, krevetky, věžovky. 7. 3. 2017,

220 μS/cm, pH 6,91. Teplota vzduchu 28,1 °C, vody 23,9 °C.
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Río Grande v příjemné panamské krajině. (Foto: Cecília Morócz)

Milan Murko loví přímo pod Panamerikánou. Tady je voda hlubší, proto vypadá klidnější, ale zdání klame.
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Tetry. Všude vypadají stejně, ať už jde o rod Bryconamericus, nebo Astyanax.

No ano, tohle je přesně to, jak to vypadá. Věžovka Melanoides tuberculatus, která sem pochopitelně nepatří,

 ale je tady dosti hojná. Ta už dobyla s nadsázkou celý svět.
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Poecilia gillii. To je panečku urostlá ryba! A ne, nenarážím na to, co z ní leze. Když fotíte ryby krátce po odchytu, je to častý

jev. Ryby v přírodě tráví příjmem potravy daleko více času než ty akvarijní, které dostanou jednou či dvakrát denně

kalorickou bombu. Ty divoké musí žrát, co se namane, proto vypadají většinou takhle blahobytně a trávení jede na naplno.

Neoheterandria tridentiger. Připadá vám, že je v Panamě snad na každém kroku? A vlastně je, kromě západní části země.

Neznámá, ale moc hezká kreveta s parádním „kostičkovaným“ okem a nápadně zubatým rostrem. Měřila asi 4 cm.
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Tohle je mělké rameno, kde se dost dobře nedalo lovit, ale zato šlo ryby pozorovat. Bylo jich tu překvapivě hodně.

(Foto: Zuzana Murková)

Některé P. gillii byly obrovské, jako třeba ta samice uprostřed snímku. Měla hodně přes 10 cm, všude okolo ní jsou tetry.
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Tady je Poecilia gillii focená pod vodou (nešnorchlovala jsem, na to bylo moc mělko, tak jsem fotila víceméně naslepo).

Tahle je ale normálního vzrůstu, měří asi 7 cm. Při pohledu na ty řasy, bahno, všelijaké povlaky není těžké pochopit, že tady

ryby jednak hlady nepojdou, ale zároveň musejí spásat či prohledávat ohromné množství materiálu.

Pár Neoheterandria tridentiger – ona klidně obírá řasy, on si ji raději hlídá, co kdyby.
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Zdejší tetry byly přecejen něčím jiné: některé měly na řitní ploutvi červenou barvu a bílou špičku. Vpravo je malá akara.

A takhle si tam pokojně žijí dodnes... doufejme.

Druhá naše cestovní zastávka byla úplně odlišná. Ze silni-

ce jsme sice sjeli také hned za mostem přes poměrně velkou

řeku, ale příjezd k ní nás zavedl do malého údolíčka s poto-

kem. Potok je možná až příliš nadnesený výraz, na druhou

stranu po deštích to může být snad i říčka. Teď jsme hleděli

na černou vodu, tekoucí velmi pomalu a z velké části pod po-

vrchem, takže místy voda mizela a vznikaly nespojité tůně.

Atmosféru umocňovalo husté křoví kolem vody i nad hladi-

nou, větve popadané do vody, zvláštní bahnitý substrát i sa-

motná rezavá voda. A také školáci, kteří kolem nás chodili

a vždycky na mostku si vytáhli z úkrytu své boty, přezuli

se a pokračovali domů. Děti tady chodí do škol v uniformách

a pěkných botách, které je asi škoda zničit na prašné cestě.

Zatímco předchozí zastávku jsme udělali v devět hodin

ráno, teď byla hodina po poledni (obě místa dělí asi 100 km,

tolik na margo rychlosti přesunu po panamské hlavní cestě –

a ne, nemůže za to opulentní oběd :-)) a už se to projevilo na

teplotě, která teď byla 34,3 °C. Voda měla 27,8 °C, zastínění

udělalo své. Vodivost jsme naměřili 166 μS/cm, pH bylo 7,46.

V Panamě obvykle je dost měkká voda, tady ještě s kombinací

těch černých výluhů a stojaté vody vznikla jakási bažina, ale

voda přece jen trochu proudila a bylo tu překvapivě hodně

života. Lokalita leží jen asi 30 m nad mořem, ale to je v této

zemi běžné, i když k ústí řeky (jmenovala se Río San Pedro)

zbývá více než 20 km. Viděli jsme tu hodně krevet hodujících

na spadaném listí a také jednu živorodou novinku.
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Lokality nebývají vždy malebné. Špinavá voda, všudypřítomné odpadky, bodavý hmyz. Ale nejsou tu pijavice a krokodýli :-).

Dále v houští se potok promění. Voda je tmavá, ale poměrně čistá a proudí. Občas se ztrácí v kamení.
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Mládě Andinoacara coeruleopunctatus. Dospělé cichlidy s ruční sítí chytit nelze, ale popravdě nebyly ani naším cílem.

Gobiomorus maculatus, mladá rybka.

Gobiomorus maculatus v přirozeném prostředí. Mladé hlavačky se rády zdržují pospolu. Vpravo od nich jsou dvě krevety.
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Poeciliopsis turrubarensis. Tento rod většinou dost nenápadných živorodek čítá okolo pětadvaceti druhů. P. turrubarensis

je jediným, který se vyskytuje v Jižní Americe, jeho areál totiž sahá zhruba od mexického Acapulca podél pacifického

pobřeží až do Kolumbie. Zbylí zástupci rodu žijí jen ve Střední Americe, většina z nich v Mexiku. Na snímku jsou samice.

Poeciliopsis turrubarensis, samec. Je menší, mívá nápadnější proužky na těle a často výraznější oranžovou barvu

na nepárových ploutvích; ta tady byla vidět spíše u samečků ve vodě, po odlovu vybledli.
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Aby to nevypadalo jako úplná idylka, že jsou všude plné řeky šťastných ryb s plnými břichy, občas narazíme i na ryby

 s viditelnými parazity. Tady je to červok alias kotevní červ (Lernaea).

Ale přece jen je to téměř ráj. Poeciliopsis turrubarensis v tomhle zarostlém černém potoce mají naprostý klid.
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Vodopady u mesta Dubreka.

Za rybami do Afriky:Za rybami do Afriky:
WAC Guinea 2020 (3)WAC Guinea 2020 (3)
Marin Stuchlík

Malý potok u vesnice Tadi

V úterý 11. února jedeme do malé vesnice Tadi, kde máme

za cíl chytat pěkné pestřence rudopyské Wallaceochromis

rubrolabiatus. Vozy necháváme ve vesnici a procházíme okolo

malých políček se zeleninou až k zarostlému potoku (teplota

24,6 ℃, pH 5,98 a konduktivita 26 µS/cm). Vzhledem k prů-

zračné vodě někteří neváhají, navlékají potápěčské masky

a s kamerou v ruce se vydávají prozkoumat biotop.

Nacházíme zde výše zmíněné pestřence, obvykle plně

vzrostlé ryby, jež se úplně nehodí k přepravě, a tak většinu

z nich po focení pouštíme zpět. Já jsem zahlédnul nádherný

pár červených perlovek Hemichromis cf. guttatus. Samec

je urostlý a sytě fialový s modrými tečkami a samička je o tro-

chu menší, ale skvostně rudá a s nepravidelnými modrými

tečkami. Starají se o rozplavaný potěr a po zanoření mé

kamery samec odplouvá, samice však zůstává a zpovzdálí

sleduje, co se bude dít [1].

Hans van Heusden nás ještě informuje, že se mu podařilo

natočit krásně vybarvený pár perlovek skvrnitých Hemichro-

mis fasciatus. Já jsem nadšený.

Z dalších druhů zde chytáme dva druhy panchaxů

Epiplatys bifasciatus a Epiplatys sp., štikovce Poropanchax

normani, ostnovce skvrnoocasé Ctenopoma kingsleyae,

parmičky Enteromius sp. a pěkného hrotočelce Mastacem-

belus cf. liberiensis. Místní rybář se nám chlubí úlovkem

keříčkovců Clarias sp.

Odpoledne se ještě chceme vydat po silnici N3 severně

od Conakry, ale po hodině jízdy nám v tom zabraňuje hustý

provoz a dopravní zácpa. Po chvíli váhání to tedy vzdáváme

a vydáváme se zpět. Navštěvujeme malé vodopády u města

Dubreka (viz foto nahoře na této stránce), a potom už po-

kračujeme zpět na hotel.
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Potok u vesnice Tadi.

Callopanchax toddi z lokality u Kendoumaya. (Foto: Mats Johansson)
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Jezero Samatou a přehrada u mesta Maferenya

12. února 2020 je náš poslední aktivní den v Guineji.

V rozpisu máme mnoho lokalit na jihu země v oblasti Fore-

cariah, nedaleko hranic se Sierra Leone, a dosud nesplněných

přání v podobě odchytu cichlid rodů Pelmatochromis a Tylo-

chromis a také halančíka panchaxe prstencového Epiplatys

annulatus.

Ráno vyjíždíme a již brzy zastavujeme na první lokalitě

u osady Kendoumaya. Jelikož se chystáme chytat halančíky

ve vysychajících jezírkách (teplota 25,3 ℃, pH 5,30 a kon-

duktivita 11 µS/cm) na soukromém pozemku na plantáži,

vybíráme k této činnosti jen několik vyvolených. Já se pro-

zatím věnuji průzkumu větracích věží termitů, které jsou

ve tvaru hřibovité houby a nacházíme je prakticky po celé

Guineji. Zanedlouho se naši lovci vrací i s pěknými halančíky

zelenoploutvými Callopanchax toddi, jejichž samci místní

populace jsou velice pěkně a kontrastně zbarveni.

Další zastávkou je pěkný biotop u jezera Samatou (teplota

26,7 ℃, pH 5,63 a konduktivita 22 µS/cm). Všímáme si zde

velkého množství vodního ptactva a Švýcar Hans Peter Risch

se věnuje jejich focení. Hans se v akvaristice specializuje

především na druhy z Latinské Ameriky; na této cestě se tedy

baví jen pozorováním a focením přírody a obyvatel Guiney.

Termitište.

Zaujaly nás odlesky modrých ploutví, značících přítomnost

pestřence Thomasova Anomalochromis thomasi, a všímáme

si i důlků v jílovitém dně jezera. Při bližším zkoumání v nich

rozpoznáváme páry tilápií Coptodon sp. bránících jikry a ne-

rozplavaný potěr převážně před nájezdy perlovek Hemichro-

mis cf. guttatus.

Jezero Samatou.
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Hemichromis cf. guttatus.

Coptodon sp.
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Pokračujeme k vodní nádrži (teplota 30,0 ℃, pH 6,32

a konduktivita 15 µS/cm) u města Maferenya, voda je zde

mělká a přikalená. V přítocích přehrady pozorujeme velké

množství pestřenců Buettikoferových Pelmatochromis buet-

tikoferi, pestřenců Thomasových Anomalochromis thomasi,

perlovek Hemichromis cf. guttatus a tilápií Coptodon sp.

Podél břehů přehrady chytáme štikovce Poropanchax nor-

mani s nezvykle měděným zbarvením a zářivýma očima.

Do velkých sítí a za výpomoci místních rybářů se nám daří

ulovit dospělé, plně vzrostlé perlovky skvrnité Hemichromis

fasciatus a dlouho hledané bažiňáky Tylochromis sp. [2]. Vodni nadrz u mesta Maferenya.

Vzrostlý samec Hemichromis fasciatus.

Dospela samice Hemichromis fasciatus.
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Tylochromis sp.

Poslední lokací byla řeka (teplota 28,7 ℃, pH 5,80 a kon-

duktivita 11 µS/cm) směrem k osadě Dixinn. Na řece byly

proudné úseky, ale i rozsáhlé a pomalu tekoucí části. S ně-

meckým akvaristou Dirkem Schneiderem jsme zkoumali

velké schránky sladkovodních škeblí. Z cichlid zde byli hojní

pestřenci Thomasovi Anomalochromis thomasi, Coptodon

sp., perlovky skvrnité Hemichromis fasciatus, pestřenci

Buettikoferovi Pelmatochromis buettikoferi, tilápie krátko-

ploutvá Tilapia brevimanus a pestřenci žlutí Wallaceochro-

mis humilis, dále peřovci Synodontis sp., patetry příčnopruhé

Nannocharax fasciatus a afrotetry Brycinus cf. longipinnis.

Naši rybáři odešli hlouběji do lesa a nakonec se vrátili

i s několika málo jedinci panchaxů prstencových Epiplatys

annulatus. Schranky sladkovodnich škebli.

Reka v blizkosti osady Dixinn.
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Zleva pozujici Andy, Martin, Hans, Mats, Michel, Tjeerd, Hans, Andreas, Dirk, Achim a Frank, clenove WAC, u jezera Samatou.

Postřehy z Guiney

Guinea je na první pohled chudá země. Všimli jsme si

toho brzy po příletu, kdy jsme po setmění projížděli hlavním

městem Conakry s odhadovanou populací 2 mil. obyvatel

a kolem nás byla tma. Z převážné většiny domů nesvítilo

světlo a i v hotelích, kde jsme byli ubytováni, jsme se přesvěd-

čili, že elektřina více času nefunguje, než funguje. I tekoucí

voda z vodovodního řadu byla vzácným artiklem, a tak o mož-

nost se osprchovat byla celkem nouze. Místní vodovodní voda

asi neprochází výraznější chemickou úpravou, čehož jsme

využívali a vyměňovali jsme ji přímo do igelitových pytlíků

našim rybám, jež jsme s sebou po cestě převáželi.

V Ghaně nás zaujalo všudypřítomné zemědělství, kdy byla

téměř veškerá krajina na dohled důsledně obhospodařována.

V Guineji bylo zemědělství poskrovnu, obvykle každá vesnice

měla své hospodářství, ale velkých průmyslových plantáží

a farem nebylo v Guineji mnoho. Alespoň my jsme měli

dojem, že místní produkce asi nebude pro obyvatelstvo

dostatečná.

Deti se vraci ze školy. (Foto: Uwe Werner)

I přes omezené zemědělství však mnoho původní přírody

v Guineji nenajdete. Kam dohlédnete, uvidíte větší či menší

ohně zakládané obyvateli, kteří tak pálí vegetaci, aby si zjed-

nodušili průchodnost terénem, rozšířili pastviny a umožnili

tak růst čerstvé trávě, dostali se ke stromům, jež zužitkují na

otop a ke stavbě obydlí, zahnali případnou divokou zvěř

a v neposlední řadě také odstranili jedovaté hady a pavouky.

Guinea má bohaté zásoby nerostných surovin, zejména

bauxitu, diamantů a zlata. Asi i proto zde naleznete čilou

aktivitu čínských investorů. Pod vedením čínských manažerů

se zde staví nové silnice, mosty, letiště, nemocnice a samo-

zřejmě továrny na zpracování surovin.

V mnoha osadách se chlubí například novými školami,

jež vznikly za přispění externích dárců. V několika vesnicích

mě zaujalo podél hlavní silnice nově nainstalované veřejné

osvětlení se solárními panely. Bohužel jsem ho nikdy nezare-

gistroval funkční. Svůj podíl na tom asi bude mít i nepros-

tupný poryv jemného prachu na solárních panelech.

Detske hracky. (Foto: Uwe Werner)
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Obvyklý pohled na guinejskou krajinu před pravidelnou rocni udrzbou...

… a krajina po uprave.
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Nekdy jsme meli štesti a přilezitost koupit si cerstve ovoce.

Všude jsme byli přivitani vřelým usmevem.

(Foto: Uwe Werner)

Praveho akvaristu poznate podle naramku z gumicek.

(Foto: archiv autora)

Ryby jsou zabaleny, my převleceni do cisteho a odpocivame před odjezdem na letište a zpet do Evropy.
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Omeleta s vejci, naše kazdodenni snidane.

Sardinky s bagetou, naš obed kazdý jeden den.

V Africe jsem vypozoroval, že jedním ze znaků chudších

států je možnost relativně jednoduše získat k osvěžení jen

pivo a kolu, případně nějakou místní sladkou ovocnou alter-

nativu. Neustálá konzumace převážně alkoholických či slad-

kých nápojů a stereotypní kuchyně se brzy začne podepisovat

na vaší fyzické kondici. Naše stravování bylo jednoduché

a každý den stejné. K snídani jsme měli vždy vaječnou

omeletu, někdy s bagetou. K obědu jsme si na tržišti koupili

bagety a nakládané sardinky a doplnili je ovocem, pokud bylo

k dispozici. K večeři bylo vždy pečené kuře, a to – podle

hotelu – s rýží, nebo s hranolkami.

Obyvatelé Guiney byli obvykle vstřícní a přátelští.

Ochotně se s námi fotografovali a pózu vždy doplnili pěkným

úsměvem. Když to bylo možné, děti jsme odměňovali med-

vídky Haribo, případně kolou, což je vždy velice potěšilo.

Naši výpravu však Guinea potěšila zejména velkou diver-

zitou vodních biotopů a svou pestrou rybí faunou. Na několik

následujících měsíců tak máme co zkoumat a můžeme expe-

rimentovat s odchovem dovezených ryb.

Videa:
[1] www.youtube.com/watch?v=r8C7Y5Bs6lQ – potok u Tadi

[2] www.youtube.com/watch?v=NxRGUwB022U – nádrž u Maferenya

Kuře s hranolkami, naše kazdodenni veceře.

Autor s řidicem a mistnimi obyvateli. (Foto: archiv autora)
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Biotope AquariumBiotope Aquarium
Design Contest 2020Design Contest 2020
Markéta Rejlková

Tak tu opět máme přehlídku nejkrásnějších biotopních

akvárií z celého světa. V roce 2020 nepatrně chudší, máme

možnost shlédnout 110 nádrží od účastníků z 32 zemí. Stále

vidím posun v kvalitě, biotopní akvárium v tomto provedení

není jen klasický blackwater, je tu pestrost, smysl pro detail,

kouzelná atmosféra mnoha nádrží a v neposlední řadě zají-

mavé druhy ryb či dalších obyvatel.

U BADC je dost důležité, kolik práce si dáte se studiem

vybraného biotopu. Informace o akváriu a o biotopu samot-

ném jsou součástí soutěžního balíčku, také se hodnotí. Pokud

je zřejmé, že jste shlédli jedno video na youtube a dokonale

a velmi pěkně jste ten kousek přírody přenesli do akvária,

nestačí to – to zmiňuji jeden konkrétní příklad z konce výs-

ledkové listiny.

Co mě u téhle soutěže dlouhodobě mrzí a v posledním

ročníku už je to nepřehlédnutelné, je nedostatek informací

o tom, co je na kterém akváriu pozoruhodné. Beru BADC jako

vzdělávací záležitost, právě proto, že si pořadatelé zakládají

na tom, že nejde jen o vzhled nádrže. V porotě je celkem osm-

náct zvučných jmen, jenže políčko pro jejich komentáře ke

každému akváriu zůstává prázdné. Dřív mě právě tyhle ko-

mentáře zajímaly nejvíc. Na webu není ani dostupné detailní

bodové hodnocení, zkrátka jsou tam jen akvária seřazená

podle neznámého klíče. To je pro mě velká chyba na kráse.

Akvária jsou ale nádherná, několik vybraných jich zařazuji

níže, ostatní najdete na oficiálním webu soutěže [1].

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

1. misto. Východ slunce u Stone Crossing, obdobi sucha, Wenlock River, Austrálie, 220 l. (Foto: Stavros Tsipas, Řecko [1])

4. misto. Pobřežni oblast jezera Ayamaru, Západni Papua, Nová Guinea, 480 l. (Foto: Christos Nikolakoulis, Řecko [1])
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5. misto. Rio Olho d’água, přitok Rio da Prata, Mato Grosso do Sul, Brazilie, 216 l. (Foto: Li Nan, Čína [1])

18. misto. Přitok řeky Taquari u města Coxim, 243 l. (Foto: Li Nan, Čína [1])

58. misto. Malá řička v horách, Jižni Korea, 150 l. (Foto: Seonghee Ryu, Jižní Korea [1])
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66. misto. Neolamprologus multifasciatus na ostrově Nkumbula (Mbyti Island), 58 l. (Foto: Emil Visan, Rumunsko [1])

74. misto. Přilivová tůň u  ústi Yantai, Shandong, Čina, 128 l. (Foto: Zhang Li Xian, Čína [1])

82. misto. Prameny na severni straně hory Tai v Shandongu, Čina, 243 l. (Foto: Zhang Li Xian, Čína [1])
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Česká stopa v BADC 2020:Česká stopa v BADC 2020:
lesní potok u Santa Isabel do Rio Negro v Brazílilesní potok u Santa Isabel do Rio Negro v Brazíli
Michal Klacek

Zdravím všechny příznivce biotopní akvaristiky.

Kdo se zajímá, tak ví, že minulý rok proběhl jubilejní
10. ročník mezinárodní soutěže o nejlepší biotopní akvárium
BADC 2020. Sice už BADC není jedinou soutěží tohoto typu
a zúčastnil jsem se i v BAC 2020 Heiko Blehera, přesto však
beru BADC trochu jako mistrovství světa v tomto bohulibém
koníčku.

Uspořádání takové soutěže napříč celým světem není
snadné a já tímto děkuji celému týmu BADC, který se na tom
podílí. Obzvlášť v této nelehké divné době.

Již několik let se BADC zúčastňuji z ČR sám, což je velká
škoda. Znám osobně několik lidí, kteří by obstáli ve světové
konkurenci na výbornou.

V tomto ročníku BADC jsem se umístil na krásném
21. místě, což je mé zatím nejlepší umístění v této soutěži.
V soutěži jsem měl pouze jedno akvárium znázorňující lesní
potok u Santa Isabel do Rio Negro v Brazílii.

Jedná se vlastně o akvárium typu blackwater. Jak už to
bývá, použil jsem na dno jemný písek krémové barvy, který
je pro tuto oblast typický. Jemný sediment na dně je tvořen
rozpadajícím se listím a dřevem. Dále jsem použil listí mag-
nólie, třešně a buku. Dřevo v akváriu je směs olše, šípku
a mirabelky.  Jediné dvě rostliny zastoupené v mém akváriu
jsou Eleocharis acicularis a Lemna minor. Z ryb jsem pro své
akvárium vybral Dicrossus filamentosus, Nannostomus eques

a Otocinclus sp. Akvárium má objem 119 l a jeho srdce tvoří
vnější filtr JBL e700 a osvětluje ho jedna 18W zářivka.
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Chov octomilekChov octomilek
Gonçalo Cosa

Jeden z mých vysokoškolských profesorů posměšně řekl,

že bůh stvořil octomilky, aby vyvrátil svou existenci... Já se

pokusím vám tento úžasný hmyz představit o něco málo

obšírněji. Octomilka alias Drosophila je malá muška (Dipte-

ra: Drosophilidae) s více než dvěma tisíci popsaných druhů.

Obzvlášť jeden zástupce, D. melanogaster, je téměř univer-

zálně používán jako modelový organismus v evolučních a ge-

netických laboratořích. Díky této malé mušce vědci dokázali,

že chromozomy jsou základem dědičnosti genů (Nobelova

cena za rok 1933), objevili homeoboxové geny, které regulují

osy těla a vytvořili první umělý druh, D. synthetica. Doposud

bylo za výzkum pomocí octomilek uděleno osm Nobelových

cen. To je na tak malou mušku docela slušné! Má svůj genom

sekvenovaný a popsaný, tisíce dostupných mutací – a co je

nejdůležitější, je velmi snadné ji chovat.

Jako holometabolní hmyz (tj. s proměnou dokonalou)

má životní cyklus zahrnující vajíčka, larvy, kukly a imaga.

Doba vývoje D. melanogaster od vajíčka po dospělou

mušku je při 28 °C pouhých sedm dní. Jedna samice

naklade do kultivačního média až 400 vajíček, z nich se líh-

nou larvy asi o 12 hodin později. Po dvou svlékáních larvy

opustí médium a hledají vhodné místo k zakuklení. O čtyři

dny později se cyklus uzavře, z kukly vyleze dospělá muška.

Chovné médium neslouží k přímému krmení larev, jak

se lidé mnohdy domnívají, ale je vydatným zdrojem cukrů

a vede k vytvoření vhodného prostředí pro prosperitu kvasi-

nek a bakterií, které pak larvy spokojeně spásají.

S ohledem na potřebu standardizovat chov napříč labora-

tořemi a maximalizovat produkci se běžně používá stan-

dardní tzv. vídeňské médium. Toto médium je umístěno na

dně odchovných kelímků. Bohužel pouze laboratoř bude mít

snadný přístup k těmto poněkud nákladným přísadám

(viz [1]). Doma proto musíme improvizovat s tím, co máme.

Než si zašpiníme ruce (ano, zašpiníme) muším médiem,

promluvme si o našich cílech. Chceme larvy, které klesnou

ke dnu, nebo mušky splývající na hladině? Když krmíme

ryby, které mají tendenci zdržovat se relativně blízko dna

akvária, pak budou upřednostňovány larvy, protože rychle

klesají a ryby je budou moci snadno najít a vysbírat, nedají

jim čas hnít a zkazit vodu. Pokud se naopak jedná o ryby,

které tráví většinu času pod hladinou, pak jsou nejvhodnější

potravou dospělé mušky. Tyto ryby jim poskytnou málo času

na útěk, protože mouchy, ať už okřídlené, nebo bezkřídlé,

vždycky najdou jakoukoliv malou štěrbinu k útěku a brzy poté

je najdete po celé místnosti. Tip od profíka: poblíž akvárií

pěstujte masožravé rostliny :-).

Když zkrmujeme mušky, je nejlepší pořídit si bezkřídlé

mutace. Pokud se však chcete zaměřit na larvy, tak lze dobře

využít i okřídlené formy.

Co můžu říct o vhodné nádobě pro získávání larev?

Během stáže v muší laboratoři jsem našel velmi jednoduché

řešení. Vše, co potřebujete, je Petriho miska a plastový kelí-

mek. Umístěte malé množství mušího média, které je dosta-

tečné k pokrytí dna misky, a poté ji zakryjte plastovým

kelímkem obráceným vzhůru nohama. Vezměte prosím na

vědomí, že kelímek musí mít o něco větší průměr než miska,

aby se pohodlně dal nasadit z vnějšku nádobky.

Nyní máte hotovou nádobu! Dalším krokem je umístění

několika mušek (cca deseti), přednostně mladých (8–12 hod.

po vylíhnutí z kukel*). Poté kelímek a dno Petriho misky

oblepte páskou, aby nedošlo k úniku hmyzu. Nechte nádobku

v klidu 1–2 dny. Poté sejměte kelímek, mušky dejte pryč

(třeba zkrmte) a zakryjte Petriho misku víčkem. Umístěte ji

do teplého prostředí a počkejte 2–3 dny. Po této inkubační

době budete mít Petriho misku naplněnou larvami posled-

ního instaru, které se nyní začínají plazit ven z média. Tyto

larvy můžete sbírat malým štětečkem nebo pinzetou, oplách-

nout je v malé nádobce s vodou a pak je zkrmit rybám. Tímto

způsobem si můžete vyrobit dávku na každý den, takže vám

larvy much nikdy nedojdou.

Teď si povězme něco o nádobách na chov mušek.

V tomto případě nám jde o produkci dospělých jedinců. Na to

je nejvhodnější běžný průhledný kelímek různých rozměrů,

ovšem použít můžete nádobu mnohem větší, třeba i kanystr

o objemu 5 l, ve kterém odchováte obrovské množství mušek.

Můžete použít kelímky nebo lahve.

Tentokrát potřebujeme dovnitř umístit něco, co umožní
larvám v posledním instaru zakuklit se mimo médium. Často
k tomu využijí stěny nádoby, ale můžeme jim pomoci přidá-
ním inertních materiálů. Ty by neměly prosakovat, poškodit se

* Mušky by měly být mladé, ale potřebují trochu času, aby

pohlavně dospěly, proto oněch 8–12 hodin. Samičky divokých forem

octomilek dosahují vrcholu plodnosti v prvním týdnu, pak klesá.

Pokud byste se ptali po délce života mušek, je to zapeklitá otázka.

Existují experimentální mutace, které žijí třeba celý rok! Takové muší

veteránky jsou na konci experimentu opravdu tlusté, moc se nehýbou

a kladou jen velmi málo vajíček. Investovaly své zdroje do stavby těla,

místo toho, aby se rozmnožovaly.
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ani žádným způsobem ovlivňovat muší médium. Těmto krité-
riím vyhovuje několik materiálů, např. rafie (přírodní lýko,
někdy ho můžete najít v bednách na ovoce), alobal (přeložte
ho několikrát, aby vznikly zvrásněné proužky) nebo plastové
balící pásky (k těm se dostat může být složitější). Karton se
rychle promočí, takže byste jej neměli používat, protože pak
rád plesniví.

Protože musíme při krmení klepat nádobou na hranu
akvária, aby mušky spadly na hladinu, je nutné, aby všechno
uvnitř pevně drželo. To znamená, že muší médium a inertní
materiál by měly zůstat na místě i po několika klepnutích.
Podpůrný materiál dovnitř napěchujte, ale ponechejte nějaký
prostor pro mušky, aby se tam mohly pohybovat a pářit.

Pokud chováte mušky ve větším kanystru, vytvořte nad
muším médiem pomocí špendlíku malé větrací otvory. U vel-
ké a vysoké nádoby totiž nemusí být výměna vzduchu vrchem
dostačující a médium by bylo příliš vlhké. Dírky udělejte
dostatečně malé, abyste zabránili útěkům.

Při uzavírání nádob se snažíme zajistit dvě věci: zabránit
muškám, aby – no, dejme tomu odlétly (budou se snažit) –
a umožnit výměnu vzduchu v kultuře. Můžete použít papírové
ubrousky nebo tyl (ptejte se v místní metráži či v galanterii),
dvakrát přeložený a pevně zajištěný gumičkami. Po určitém
opotřebení se papír může roztrhnout a zbytek nechám na vaší
představivosti, tyl je pro tento účel vhodnější.

Pokud se vám nelíbí gumičky smekající se pokaždé, když
se ve spěchu pokoušíte znovu mušky zajistit, nabídnu vám
jinou možnost. Jde o materiál, který můžete koupit ve velkém
množství, aniž byste utratili příliš mnoho peněz. Molitan.
Ten, který plní naše pohovky a gauče. Molitan jde snadno
nařezat nožem nebo nůžkami na správnou velikost, takže
se pohodlně vejde do nádob. Vyrobte toto „víko“ v tloušťce
1,5–2 cm, aby mohl vzduch dostatečně proudit a zároveň byla
zachována jistá pevnost. Víko je prodyšné a lze jej po rychlém
opláchnutí znovu použít. A nepotřebujeme gumičky!

Nyní pojďme k jádru celého článku, k mušímu médiu.
Existuje více domácích receptů, příliš mnoho na to, abychom
je zde vyjmenovali. Popíšu vám základní náležitosti jednodu-
chého média a vy můžete improvizovat s tím, co máte zrovna
doma. Dám vám také několik tipů, které překvapivě dobře
fungují. Tohle je ale teorie, prakticky míchat médium budeme
až potom.

Potřebujeme až pět základních ingrediencí: zdroj sacha-
ridů, zdroj bílkovin, minerály, fungicid a kvasinkový startér.

Základní hmota poskytne sacharidy a vytvoří objem, tělo
mušího média. Můžete použít různé přísady, např. brambo-
rové vločky, kukuřičnou mouku, sójovou mouku... (vyhněte se
běžné pšeničné mouce, je příliš lepivá). Vím, že někteří lidé
používají s určitým stupněm úspěchu nevařený oves či ovesné
vločky a vodu, ale tato směs se postupem času stane tekutější
a utopí mušky, které se na médium přilepily.

Přídavek dalšího zdroje jednoduchých sacharidů, ale zej-
ména bílkovin má velký vliv na úspěšnost chovu. Dobrým
doplňkem je sušené droždí. Jeden můj kolega zase používal

dětské ovocné přesnídávky od oblíbené značky. Vzhledem
k tomu, že jeho vnučka často nedojedla svačinku, přidával
zbytek pyré do média pro mušky – rychle se to projevilo
a všechny nádoby ze brzy zaplnily muškami. To nás přimělo
se ptát, co do těch přesnídávek vlastně dávají :-)? Impro-
vizace je důležitá a různé zbytky z domácnosti občas přinášejí
překvapivé výsledky. Fitnesáci by mohli zkusit například
syrovátkový proteinový prášek.

Přidání solí je vhodné, aby byla zajištěna správná výživa
larev. Stačí přidat jen špetku kuchyňské soli, nebo minerální
sůl, která se používá ke zvýšení tvrdosti či alkality, směs
minerálů pro akvarijní živočichy... Není to nezbytné, ale larvy
mušek jednak mají určité minerální potřeby, které by měly
být naplněny, a přídavkem soli také brzdíme rozvoj bakterií.

Tím se vlastně dostáváme k antibiotikům (v širším slova
smyslu). Ta jsou pro kulturu nezbytná. Tyto chemikálie
zpomalí působení škodlivých bakterií a plísní, dokud larvy
nevyrobí svá vlastní antibiotika (například larvy bzučivky
zelené Lucilia serricata, běžné mouchy, produkují řadu
antibiotických sloučenin; tito červi se používají k hojení
velkých povrchových ran u zvířat i lidí). V laboratorním chovu
octomilek je běžným fungicidem Nipagin, ale je drahý a může
být nebezpečný. Pokud bychom mušky krmené Nipaginem
podávali našim rybám, můžete si dát dohromady, kam by to
mohlo vést... Místo toho použijte obyčejný ocet. Jelikož se
jedná o slabou kyselinu, zpomaluje působení škodlivých hub
a bakterií, které se budou muset přizpůsobit nepříznivému
prostředí. Obecně platí, že dokud nebudou larvy a kvasinky
médiu dominovat, bude ocet působit jako dostatečné anti-
biotikum.

Kvasinkový startér získáte v běžné prodejně potravin jako
pekařské droždí prodávané v kostkách nebo na váhu, příp.
kupte sáček se sušeným droždím. Kvasinky rychle kolonizují
médium a vytvoří základ potravy larev a dospělých mušek.
Droždí před použitím zaktivujte rozmícháním malého kousku
(na špičku čajové lžičky v případě sušeného droždí) v trošce
teplé vody, ideálně dechlorované.

Tak, a teď jste připraveni na samotnou přípravu média!
Vezměte malý kastrůlek a přiveďte k varu na mírném ohni
mouku s malým množstvím vody. Když se směs bude vařit,
měla by získat kašovitou konzistenci, postupně tedy můžete
podle potřeby přidávat vodu. Nezapomeňte, že později ještě
budete přidávat aktivované droždí v teplé vodě a také ocet,
proto tento přídavek zohledněte v množství tekutin. Poté, co
kaše začne bublat, snižte teplotu.

Teď je čas na ovoce: použijte ten nejzralejší banán, který
máte (mušky ho zbožňují), nebo jiný měkký a zralý kousek
ovoce, který vám zbyl na ovocné míse v kuchyni. Ovoce je
zdroj pektinů, polysacharidů s želírující schopností. Naše
mámy tento fakt využívají k výrobě džemů a marmelád. Pek-
tiny lze extrahovat teplem, čímž se dosáhne větší pevnosti.
Příliš mnoho pektinů ale můžete vést k velmi lepivému mé-
diu. Hodně jich najdeme v citrusových slupkách, zralé banány
jich mnoho neobsahují.
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Můžete přidat další želírující přípravky, jako je agar nebo

želatina. Tyto přísady nám pomáhají udržovat pevnost média,

i když začne degradovat. Jsou skvělým doplňkem, protože

můžete klepnutím na nádobu nakrmit své ryby, aniž byste se

museli obávat, že se médium uvolní a spadne do akvária.

Stačí přidat tyto přísady podle pokynů výrobce.

Nakonec po přidání želírujících látek a ovoce kastrol

odstavte a nechte jej vychladnout. Když se teplota ustálí na

35–40 °C, doplňte směs trochou octa a aktivovaného droždí.

Důkladně promíchejte.

Nyní budete médium plnit do nádob. Pokud chováte

larvy, můžete kaši v nízké vrstvě natřít na Petriho misky.

Když vám ale jde o chov dospělých mušek, máte nádoby vyšší

– pak se vyplatí, když vezmete plastový sáček, naplníte jej

médiem a odstřihnete jeden z rohů. Nyní máte provizorní

cukrářský sáček, pomocí kterého můžete kaši rychle a čistě

dostat na dno kelímku či lahve.

Pokud náhodou uvaříte média víc, než spotřebujete,

můžete zbytek uložit do mrazničky nebo do nejchladnější

zásuvky chladničky.

Jak jste si určitě všimli, nedával jsem mnoho vodítek na

konkrétní množství ingrediencí. Na začátku jsem měřil

a vážil každou přísadu, ale po nějaké době jsem to vzdal. Tady

v Portugalsku máme velmi přesný nástroj, který se nazývá

okometr :-). Díky improvizaci a několika pokusům získáte své

vlastní muší médium přizpůsobené vašim vlastním zdrojům,

možnostem a především vašim potřebám.

Na závěr mi dovolte říci, že všechny informace, které zde

uvádím, jsou založeny na empirických pozorováních, poku-

sech a omylech a mnoha rozhovorech s mými akvaristickými

kolegy. Určitě budou existovat lepší domácí recepty, které

jsme já a mí kolegové v místním akvaklubu ještě nezkusili.

Existence ohromného množství receptur ponechává prostor

pro improvizaci a lidskou vynalézavost, tak vzhůru do toho!

[1] www.vbcf.ac.at/facilities/vienna-drosophila-resource-center/?o=370

Mušky ještě jednodušeji?Mušky ještě jednodušeji?
Markéta Rejlková

Gonçalo na předchozích řádcích popsal základy chovu

octomilek i svůj přístup k výrobě chovného média. O ten člá-

nek jsem ho požádala, protože vím, že se v minulosti zabýval

prací s muškami v laboratoři a že i ze své akvaristické praxe

může uvést pár nápadů, které jsou pro mě nové. Už před

dvěma lety mě koncept jeho článku inspiroval k tomu, abych

několik takových věcí zkusila jinak. Něco mě to naučilo, stej-

ně jako studium literatury a dlouhodobé pozorování různých

chovných kultur. Ráda bych tady uvedla několik postřehů

a snad i nápadů k vyzkoušení. Mušky jsou vždycky vděčným

objektem teoretických diskusí a praktických pokusů, přispěji

tedy svou troškou do mlýna a budu ráda, jestli to třeba něko-

ho vyprovokuje k reakci a ozve se nám do redakce s vlastním

příspěvkem. Téma krmení ryb je nevyčerpatelné.

Chovná nádoba

Klasika u nás je mezi akvaristy PET lahev s ustřiženým

vrškem, u teraristů častěji vidím nižší nádoby – kelímky od

salátů, pivní kelímky. První mají výhodu, že jsou rovnou s víč-

kem (to propícháme velmi drobnými větracími otvory špend-

líkem), druhé jsou kulaté a lépe čistitelné. Nižší nádoby jsou

čím dál tím častěji vidět i u akvaristů a sama se k tomu

přikláním – vysoká nádoba nám dává čas na manipulaci, aniž

by mušky stačily došplhat nahoru a rozletět se po místnosti,

ale celý proces přesunu mušek z nádoby do nádoby nebo

jejich zkrmování jde ošetřit jinak. Další výhodou může být,

že z vysokých nádob tolik neuniká zápach. Ustřižený vršek

běžných nápojových lahví je však málokdy dokonale hladký,

takže může vést k protržení krytu a tradá, mušky utíkají.

Zakrytí chovné nádoby

V okruhu mých známých se běžně používají kuchyňské

utěrky nebo papírové ubrousky přichycené gumičkou. Kromě

rizika protržení o hrany nádoby (viz výše) to má i nevýhodu,

že se mušky mohou dostat do vnějšího lemu mimo nádobu –

nelze je sklepat zpátky a při sundání gumičky nám utečou.

Gumičkou můžeme přichytit i punčochu nebo jemnou síťo-

vinu, v tom případě ale riskujeme, že se naše mušky budou

pářit s divokými octomilkami. Výsledkem budou létavé muš-

ky, a to doma nechceme. Vážně ne.
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Drosophila hydei, větší ze dvou nejčastěji chovaných druhů. Navzdory tomu, že má křídla, nelétá. Zato rychle běhá.

Rozjetý chov octomilek dokáže velmi spolehlivě ukrmit desítky ryb. Má to ale své mouchy. Kultury nedávejte do ložnice,

do jídelny a vlastně raději nikam, kde je může zahlédnout někdo nezainteresovaný. Co je horší, prozradit je může i zápach.
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Vyzkoušela jsem Gonçalovu radu ucpat nádobu molita-

nem, který vytvoří špunt uvnitř. Molitan musí být jemný, aby

skrz něj mušky neprolezly. Pokud se vám podaří vystřihnout

tvar, který zapadne přesně dovnitř nádoby a utěsní ji, pak je

to velmi dobré zakrytí. S tímhle tipem jsem opravdu spoko-

jená, jen sehnat vhodný materiál není úplně snadné.

Dá se využít i podobná vnitřní zátka třeba z vaty. To je ale

možné jen u nádob s úzkým hrdlem, takže pro naše účely to

není moc praktické. Molitanem jsem bez problémů uzavřela

běžné zavařovací sklenice.

Domácí recepty na chovné médium

Roky jsem používala různé kombinace ovesných vloček

a banánu. To je taková klasika. Povaříte s vodou, eventuálně

přidáte cukr, mléko, želatinu, agar, jablko, kvasnice, ocet...

přísady jsou volitelné. Ovesná kaše s banánem hezky voní,

ovšem    jen krátce, potom nastupuje nevyhnutelný a důvěrně

známý zápach. Octomilky smrdí, s tím se akvaristé smířili.

Díky kolegovi z práce jsem byla mile překvapená recep-

tem, který už více zjednodušit nelze. Ovesné vločky se nasy-

pou do chovné nádoby a zalijí vodou. Hotovo! Tedy ne tak

docela, průběžně pak muškám na tento substrát vhazujete

kousky ovoce. To už připomíná další docela rozšířený recept,

zalití ovesných vloček ovocným džusem. V obou případech

vznikne hmota, která je dostatečně kašovitá a zároveň do

velké míry drží v nádobě tam, kde má. Což oceníme při

sklepávání mušek do akvária. Není to dokonalé, ale jde to.

Pokud chcete tento recept zdokonalit, zalijte vločky vo-

dou, ve které jste s trochou cukru rozmíchali kvasnice. Přída-

vek kvasnic se v receptech občas opomíjí, ale přitom právě

kvasinky jsou to, co se snažíme na médiu chovat. Ony se tam

objeví samy, ale naočkováním proces velmi urychlíme a za-

bráníme tak nástupu plísně.

Plíseň

Plíseň v nádobě s octomilkami zažil každý. Vnímáme ji

podobně jako zápach – je to zkrátka něco, co k octomilkám

patří. Zápach má na svědomí, že nejeden akvarista podlehl

nátlaku rodiny a mušek se musel zbavit. Zato plíseň mnozí

tolerují. Nechceme ji tam, ale ona mušky nezabije a pokud

detailně nezkoumáme obsah nádob (není o co stát), nemusí-

me o ní či o jejím rozsahu ani vědět.

Osobně si myslím, že kvalita krmných zvířat má zásadní

vliv na to, jak moc přínosné je jejich využití. Vždycky chceme,

aby byli živočichové nakrmení něčím dobrým (což je téma

na delší povídání) a především bez patogenů. Jakkoliv jsou

třeba nitěnky, čerstvě nalovené buchanky a jiné dary přírody

krmivem, které ryby milují, výhoda domácího chovu spočívá

právě v tom, že můžeme minimalizovat rizika a udržet krmné

živočichy „čisté“. Plíseň na médiu bychom ignorovat neměli.

Octomilky jsou známé tím, že rozšiřují toxické plísně, jak tak

přelétají z jednoho kvasícího kousku ovoce na druhé. Může to

být nebezpečné a nikdo z nás si asi nechce lámat hlavu s tím,

jestli nevysvětlitelný úhyn zdánlivě zdravé ryby nemá souvis-

lost s chabou hygienou chovu krmných živočichů.

Na plíseň lze použít ocet. Ten bohužel zapáchá a také

podle mých zkušeností vysušuje krmné médium, ale je vždy

po ruce. Zafungovat může i prosté pokropení povrchu média

kvasinkami rozpuštěnými v trošce vlažné vody. Daleko jistější

je použití fungicidů, ideálně metylparabenu, který je chovateli

dobře vyzkoušen. Gonçalo se o něm vyjadřuje dosti skepticky,

je to onen Nipagin, ale tahle látka je běžně používaná v potra-

vinách pod označením E218 a je součástí laboratorních a ko-

merčních substrátů pro octomilky. Koncentrace by neměla

přesáhnout 0,1 %. Narozdíl od octu metylparaben nesmrdí.

Problémem je sehnání Nipaginu, u nás je, pokud vím, pro

běžného uživatele už nedostupný.

Penicillium roqueforti. Bohužel octomilky nepatří mezi gurmány s vybranými chutěmi, takže ani ušlechtilou plíseň neocení.
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V neposlední řadě lze využít faktu, že pokud je kultura

hustě osídlená, plíseň většinou nemá šanci. Hodně kvasinek,

hodně much a následně hodně jejich larev – to je přesně to,

co potřebujeme. Když se celý substrát zdvíhá tím, jak v něm

lezou červi, jen málokdy se tam vyskytne plíseň.

Roztoči

Kromě plísně mohou kulturu napadnout roztoči. To je

celkem nepříjemnost, protože proti nim žádnou zbraň

nemáme – doporučuji chov octomilek zlikvidovat a začít

znovu. Roztoči rybám neškodí, ale brzdí růst a rozmnožování

mušek a při vhodných podmínkách se mohou dostat i mimo

nádoby a znepříjemňovat nám život na vlhkých místech v do-

mácnosti. V kultuře octomilek roztoče poznáte jako drobný

světlý poprašek, který se při bližším pohledu pohybuje.

Vlhkost

Když chov mušek zakládáme, může být nebezpečím příliš-

ná vlhkost. Nesypejte mušky do nádoby, jestliže je na stěnách

zkondenzovaná voda – sem tam kapka nevadí, ale orosené

stěny se muškám líbit nebudou. totéž platí pro příliš řídký

substrát nebo dokonce vodu na jeho povrchu. Mušky se buď

přilepí, nebo rovnou utopí, v obou případech je výsledek ten-

týž: zbytečná práce a chov, který se nedaří. Nechte médium

vychladnout, nádoby dobře vyvětrat (proto jsou vhodnější ty

nižší kelímky) a případnou tekutinu na povrchu substrátu

zlikvidujte buď papírovou utěrkou, nebo posypáním nějakým

práškem – moukou, škrobem, drcenými vločkami, sušenými

kvasnicemi – podle toho, co se vám hodí.

Držíme-li kultury octomilek dlouho, mohou naopak vysy-

chat. Je dobré to kontrolovat a podle potřeby povrch média

pokropit trochou vody, klidně i s rozpuštěnými kvasnicemi,

jak jsem zmiňovala výše. Vlhké prostředí octomilkám vyho-

vuje, sucho je rychle zabíjí.

Šplhací materiál

Kus kartónu je volbou číslo jedna. Taky zmuchlaná papí-

rová utěrka, obal od vajec, cokoliv, co se do kašovité hmoty

zaboří a umožní to muškám a larvám šplhat a případně se

kuklit i jinde mimo stěny nádoby. Nic z toho nutně nepotře-

bujete, pokud máte dostatečně pevné médium.

Já mám s těmito papírovými materiály zásadní problém –

mohou plesnivět a rozmáčí se v médiu, až se mohou stát jeho

součástí. Představa larev, které žerou kartón, mi není zrovna

příjemná. Kusy obalů od vajec dokáží za pár týdnů zmizet

tak, že jeden kolega rozhořčeně spustil vyšetřování, kdo mu je

stále někam vyhazuje – omyl, tohle „šplhadlo“ se prostě stalo

součástí kaše plné červů na dně nádob.

Harmonika z alobalu nebo nějakého plastu je naproti

tomu trvanlivá a hygienická. Zkusila jsem i proužky polysty-

renu, také se mi zdají mnohem lepší než kartón. Výborná

je dřevitá vlna nebo lýko, s jejich pomocí poskytneme hodně

povrchu a přitom zůstane nádoba vzdušná. Dřevo neplesniví.

Únik mušek

I kdybyste nakrásně dokázali manipulovat s chovnými

nádobami tak opatrně, že vám ani jedna muška nikdy neuteče

(smekám!), tak z akvária sem tam nějaká unikne. Leda byste

krmili velmi opatrně a měli vycvičené ryby. A žádný okřehek

na hladině, nepravděpodobné :-). V případě velké nehody,

nebo když je množství mušek v místnosti neúnosné – a tady

má tu hranici asi každý jinde – doporučuji nesnažit se každou

jednotlivou mušku najít a zneškodnit, ale přilákat je do pasti.

Beztak se budou nápadně často pohybovat kolem chovných

nádob. Dejte tam nádobku s trochou octa, s kouskem zkaže-

ného nebo aspoň přezrálého ovoce, proděravte víčko (příp.

přetáhněte hrdlo mikrotenovým sáčkem nebo podobnou

tenkou fólií a do ní udělejte díry) a počkejte. Trocha octa

obvykle stačí, mušky se rychle do pasti chytí. Dovnitř hmyz

vleze snadno, únikové východy ven ale tak rychle nenajde,

takže nádobu stihnete zlikvidovat nebo aspoň hodit z okna

ven (zkoušejte jen s vlastní zahradou či aspoň předzahrádkou

a okno rychle zavřete :-)). Mušky lze samozřejmě nasypat

zpět do chovných nádob nebo znovu zkrmit.

Přesypávání mušek

Jednoduché sklepávání z nádoby ať už do akvária, nebo

do nového kelímku/PET lahve/atd., lze vylepšit použitím

trychtýře pro zamezení rozptylu mušek. Oblíbená technika

je také podchlazení mušek, na pár minut strčíme celou nádo-

bu do mrazáku, příp. na delší časový úsek do lednice, a pak

nám mušky neutečou. Když je podchladíme méně, jsou jen

pomalé; když zůstanou v mrazáku déle, nehýbou se vůbec;

no a když si mezitím zajdeme jen kratičce zkontrolovat ty

internety nebo zvedneme telefon mamince, zabijeme je. Ale

i mrtvé mušky můžeme zkusit zkrmit, některé rybky nám to

díky své žravosti prominou. 

Zkrmování larev

Vyzkoušela jsem ho teprve nedávno. Ryby, od kterých

bychom to očekávali (tj. žerou třeba s chutí patentky), je při-

jímají ochotně, byť úplně poprvé na ně koukaly trochu déle,

než by se slušelo. Pro mě je to vlastně objev. Když nemám

živou potravu, typicky nitěnky, které mě normálně zachraňu-

jí, tak je velký problém, co dát některým rybám. Chov octo-

milek je jednoduchý a pokud ho uzpůsobíme tak, abychom

mohli sklízet larvy, pak je to velmi dostupný a levný zdroj

živých červů. Uzpůsobení spočívá především ve výšce nádob.

Larvy před kuklením vylézají z média a dají se snadno

sbírat pinzetou nebo hromadněji stírat lžičkou. Pak je rovnou

zkrmujeme. Ale v substrátu nebo těsně nad ním jsou vidět i ty

úplně čerstvé larvy, maličkaté, které by jistě ocenily menší

druhy ryb nebo potěr. Tloušťka těch nejmenších larev je

podobná grindalu, ale jsou mnohem kratší, sotva milimetr.

Prostě malinkatý červík, nad kterým se ani razborka neroz-

mýšlí. Jenže tady je už sklízení larev podstatně složitější,

musíme je ze substrátu vymýt.
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Mělká široká miska se hodí pro získávání larev. Víčko je perforované kvůli větrání, stačila by i mnohem nižší vrstva média.

Asi tři dny po založení kultury spatříme první larvičky, zde je jedna těsně nad substrátem. Larvy se ale zpravidla zdržují

v jeho horní vrstvě a všimneme si jich, až když povyrostou. Rychlost vývoje závisí na teplotě (aspoň 20 °C, lépe 25–30 °C).

Množství larev, které je na snímku, potřebuje vrstvu substrátu vysokou aspoň 4–5 cm, aby se vykrmily až do zakuklení.

Larvy, které jsou zhruba pět dní staré a chystají se vylézt ze substrátu a zakuklit, jsou půlcentimetroví bílí červíci.
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Nejlépe tak, že ho na jemném sítě máčíme až do úplného

rozpuštění (pokud to tedy jde – u základu z ovesných vloček

těžko). Tohle je ale příliš pracné, proto oceňuji Gonçalovu

radu použít jen minimální vrstvu substrátu. Necháme tam

mušky naklást vajíčka a za tři až pět dní můžeme sklízet.

Velké larvy jsou takové zavalité a nestanou se milovanou

lahůdkou jako třeba černé komáří larvy. Tu jiskru v očích

svých ryb takhle nevykřešete, ale pro masožravé jedlíky je to

rozhodně fajn sousto, které zasytí. Larvy se moc nehýbou

a brzo ve vodě uhynou, tak krmte opatrně.

Zkrmování larev octomilek zmiňovala akvaristická litera-

tura už v padesátých letech. Je to kvalitativně výborné krmi-

vo, pokud sklízíme larvy před kuklením, tak je biomasy

nejvíce a červíci jsou pěkně vykrmení. V kontrastu s tím jsou

čerstvě vylíhnuté mouchy nutričně chudé, je potřebné je tedy

před zkrmováním nechat sežrat něco kvalitního.

Komerční média pro chov octomilek

Teraristické obchody v ČR nabízejí dva výrobky: NEKTON

Drosophila a Repashy Superfly. Mám zkušenost s tím dru-

hým, ale předpokládám, že to bude fungovat podobně i u dal-

ších. V zahraničí je nabídka mnohem širší. Cena je vysoká,

ale při rozpočítání na jednotlivé dávky už to není tak děsivé.

Jenže koupit můžeme jen větší balení, konkrétně (ceny jsou

jen přibližné): NEKTON 250 g za 220 Kč, 1 kg za 600 Kč,

Repashy 500 g za 700 Kč, 3 kg za 2000 Kč (v posledním pří-

padě vyjde jedna násada na cca 20 Kč).

Médium od Repashy je podle informací samé „nej“.

Složení je dlouhatánské, na prvním místě stojí bramborové

granule. Jinak je to ale samá mňamka, ibišek, skořice, mletá

paprika, kurkuma, celá řada vitamínů, a tak dále. Mimocho-

dem je tam i metylparaben. Ale i spousta jiných látek, jejichž

význam neumím posoudit.

Zajímala mě hlavně praktická stránka použití, tu zhod-

notit dokážu. Ačkoliv je recept jednoduchý, prášek se smíchá

s horkou vodou, je potřeba si správnou konzistenci vyzkoušet

a trefit se není snadné. Je nutné přilívat vodu opatrně a stále

zkoušet, jestli je to už ono, případně potom hmotu nakydanou

do nádob (nalít nejde, tak tekutá není) ještě poprášit směsí,

čímž se vsákne přebytečná voda. Nejednu mušku jsem uto-

pila, než jsem na to přišla. Když se směs povede, tak je to ale

paráda, drží na dně jako pudink. Neplesniví a nezapáchá.

Pozor, zapáchá při míchání, to tedy zlatá ovesná kaše.

Nemám dlouhodobé zkušenosti, abych mohla říct, jestli

tahle výživa dělá muškám dobře (nebo snad dokonce rybám).

Konzistence je ale dobrá, mušky mohou po substrátu chodit,

aniž by se lepily. Skvělé je využití pro získávání larev, protože

tohle médium lze rozpustit a červíky z něj vypláchnout. Stejný

výsledek by třeba dal recept s kukuřičnou moukou, ale já jsem

popravdě kromě ovesných vloček jiný základ nezkoušela.

Kupované médium se mi líbí právě pro ten homogenní výsle-

dek, kultura vypadá čistěji.

Ne nutně jednodušší, ale lepší postup

Běžně založíme novou kulturu a čekáme, až se začnou

líhnout nové mušky. Ty původní zkrmíme, když máme pocit,

že už se dostatečně namnožily – což je často ve chvíli, kdy

už jsou stěny nádoby poseté kuklami a šplhajícími larvami.

A také výkaly mušek. Pořádně rozběhnutá kultura vypadá

dosti nevábně, když odtud sklepáváme mušky do akvária,

občas vypadne i cosi neidentifikovatelného, asi slepenec

bývalých ovesných vloček, kousek ovoce nebo kartónu – těžko

říct, je to pokryté trusem, v horším případě i plísní.

Když se zamyslíme nad životním cyklem ocotmilek, nad

požadovanou čistotou chovu a koneckonců i nad tím, jak

můžeme chov zefektivnit a zpřehlednit, začnou nám tyhle

staré, pokaděné a polomrtvé kultury vadit. Mnozí akvaristé

na to přišli dřív než já. Co takhle založit kulturu jako obvykle,

ale za 3–5 dnů původní mušky odsypat? Můžeme je zkrmit,

ale můžeme je také přesunout do další čisté nádoby s novým

živným substrátem. Až po tomhle druhém kole bude čas je

zkrmit, dokud jsou ale mladé, ať se klidně množí. V první

nádobě už bude dostatek vajíček a larev, ale než se z nich

vylíhnou mušky, nebude nikdo nádobu znečišťovat. Beztak

nakladou mušky více vajíček, než je rozumně vysoká vrstva

substrátu schopna uživit. Dejme do začátku více dospělých

octomilek, ale nenechávejme je tam zbytečně dlouho.

Stejně tak zlepšuje hygienu a přehled, když čerstvě vylíh-

nuté mušky přesypeme do nové nádoby. Dáme jim čerstvou

potravu a prostředí bez plísní. Teprve až když si tam pobudou

alespoň jeden den, zkrmíme je rybám. Budou mít ve střevech

kvalitní potravu jako bonus.

Proč to všechno podstupovat?

Pro většinu akvarijních rybek octomilky nepotřebujete,

při tradičním přístupu rovnou můžete namítnout, že vaše

ryby hmyz z hladiny rozhodně žrát nebudou. To je legitimní

úvaha. Když ale do hry vstoupí možnost zkrmovat i larvy, tak

už se počet druhů, které tímhle prostě nenakrmíme, povážlivě

zmenší. A nechceme snad dopřát svým rybám to nejlepší,

tudíž pokud možno pestrou stravu?

Množství krmných živočichů, které můžeme doma chovat

nebo je někde živé nakoupit, je docela velké. Není možné se

pustit do všeho, takže si nevyčítejte, když octomilky zavrh-

nete. Pak si ale nepořizujte ryby, pro které je náletový hmyz

přirozenou potravou. To by byl snad zločin jim hmyz odpírat

a octomilky jsou nejsnáze chovatelné a nejméně problema-

tické. V mnoha případech je pravidelné zařazení mušek do

jídelníčku tím posledním kamínkem do skládačky, který vám

chybí, abyste nějaký druh rozmnožili nebo ho aspoň přivedli

do výborné kondice. Kromě zážitku z lovení získají ryby z mu-

šek biologicky aktivní látky (hormony, enzymy atd.).

Chov octomilek je jednoduchý, jakmile najdete svůj os-

vědčený recept, rutinní péče zabere málo času a o živou

potravu kdykoliv po ruce máte postaráno.
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Larvy a kukly Drosophila hydei. Rodičovská generace mušek už uhynula, tady pro dospělce není dostatek potravy – na dně

nádoby je masa červů a kaše z obalu od vajíček. Ten původně sahal nejméně 15 cm nad substrát. Ještě pár dní a zmizí docela.

Spousta kukel přijde vniveč, protože jsou utopené v té kaši a překrývají je další šplhající a kuklící se larvy. Někdy je méně

více a vyplatí se mušky přesunout a nechat naklást vajíčka do více nádob. Jinak larvy sice krmíme, ale nic z nich není.

Obvyklý stav, když držíme chov příliš dlouho. Tady sice

stále žijí mušky, o hygieně a výživě už ale nemůže být řeč.

Dřevitá vlna a komerční médium. Zatím to vypadá úhledně,

ale za dva týdny to bude obvyklý binec, řeknete si? Tak to

zkuste. Médium není to podstatné, ale dřevitá vlna je velký

posun a především – co když už teď mušky přesunete jinam

 (kultura je založená čtyři dny) nebo zkrmíte?
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Odešel jeden z nestorů naší akvaristiky:Odešel jeden z nestorů naší akvaristiky:

Ivan PetrovickýIvan Petrovický
Karel Krček

Dne 13. prosince 2020 zemřel dobrý člověk, kamarád

a vynikající akvarista, pan Ivan Petrovický. Bylo mu 86 let.

Ivan Petrovický se narodil 9. 11. 1934 v Praze. Byl vnukem

Jaroslava Otty, továrníka a spoluzakladatele akvaristického

spolku Leknín. Otec byl známý pražský advokát, matka

obchodnice (po roce 1948 dělník a prodavačka). Ivan začal

studovat reálné gymnázium, které byl po roce 1948 nucen

vzhledem ke svému původu opustit, a další studium mu

tehdejší režim znemožnil. Po řadě dělnických profesí mu bylo

v roce 1963 povoleno odmaturovat na večerní průmyslové

škole strojnické. Cesta k dalšímu studiu mu ale byla uzavřena.

Po několika pokusech studovat obor, který měl rád, se Ivan

vzdal a začal pracovat ve Výzkumném ústavu vodohospodář-

ském, kde v Laboratoři povrchových vod studoval plankton

a bentos a úživnost pstruhových vod.

 Přelom v Ivanově životě se stal v roce 1967, kdy byl

požádán Milanem Chvojkou o spolupráci při budování

„Akvária u Nejsvětější Trojice“ v pražské Spálené ulici

(Zverimex, 1968–1976). Pamětníci vědí, že se na svou dobu

jednalo o nejlepší a odborně nejzdatnější akvaristickou pro-

dejnu v republice. V letech 1976–1990 byl Ivan zaměstnán

v obchodním oddělení Státního rybářství Praha, později se

stal jeho vedoucím pracovníkem. Mj. řešil problémy při

chovu perlooček v uvolněných sádkách. V roce 1990 byl Ivan

požádán německým exportérem akvarijních ryb, Gustavem

Struckem, o spolupráci při otevření Výstavního pavilonu

v Dejvicích, jehož se posléze stal ředitelem (INGO-PET,

G. Struck s.r.o., 1990–1993). Od roku 1993 se Ivan Petrovický

věnoval soukromému chovu tropických ryb.

Ivan se v životě postupně věnoval většině běžných i ob-

tížně chovatelných ryb, které až na výjimky dokázal rozmno-

žit. S akvaristikou začal ve svých šestnácti letech a od roku

1962 prováděl hlubší privátní studium etologie a řešení souvi-

sejících problémů. Měl skvělé výsledky ve šlechtění živorodek

(zejména gupek), bojovnic, teter, atd. Věnoval se i šlechtění

závojnatek v podmínkách kombinace pěstírna + venkovní

bazén. Své poznatky publikoval doma i v zahraničí, v řadě

knižních děl i článků v odborných časopisech (mj. AT a Axel-

rodovo periodikum TFH). Mezi jeho nejznámější publikace

u nás patří jeho prvotina „Akvaristická příručka“ (1971), která

se dočkala čtyř vydání a nákladu 200 000 ks, „Akvaristika

pro mírně pokročilé“ (1999) a úžasně zpracovaná kniha

„Akvarijní ryby“ (2014), která není jen kvalitním atlasem

s nádhernými kresbami ryb, ale též kniha s přehledem všech

dostupných synonym. Bohužel není jisté, zda světlo světa

spatří jeho rozpracovaná kniha s prozatímním názvem „Podél

stop české akvaristiky a něco navíc“. Akvaristické „cizině“

jsou určeny cizojazyčné akvaristické publikace, vydávané ve

spolupráci s nakladatelstvím Artia a manželi Knotkovými. 

Ivan Petrovický patřil mezi přední české akvaristy s tím,

že jeho jméno je dosud známé i v zahraničí. Po všech ústrcích,

které utrpěl od komunistů, sice nezatrpknul, ale převládal

u něj pesimismus. Nechodil do žádných akvaristických klubů,

ani se neúčastnil jejich akcí. Ke konci svého života si ponechal

jen jedno menší akvárium s endlerkami. Oporou ve stáří mu

byla jeho manželka a rodina jeho syna Filipa, který v akva-

ristice kráčí ve stopách svého otce.

Ivan si pečlivě vybíral své přátele a pro mne je ctí, že jsem

mezi ně patřil.
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Bob FennerBob Fenner (1953-2020) (1953-2020)
Rybí doktor, advokát a milovníkRybí doktor, advokát a milovník
Markéta Rejlková

Možná, že vám jméno Robert M. Fenner nic neříká. Ale
vsadím se s vámi, že pokud jste se někdy pokoušeli hledat
na internetu detailní informace o závojnatkách, čtverzubcích,
brakických akváriích, o léčení nemocí a spoustě dalších témat,
cokoliv souvisejícího s mořskou akvaristikou nevyjímaje, tak
jste se dříve či později ocitli na adrese WetWebMedia.com.
Na místě vskutku jedinečném, v internetovém pravěku, kde se
na vás z designově velmi zaostalého obalu hrnuly cenné zku-
šenosti špičkových akvaristů. Tahle akvaristická encyklopedie
je nezaměnitelná a Bob Fenner byl jejím zakladatelem, duší
a srdcem. To srdce se naprosto nečekaně zastavilo ve spánku
7. 5. 2020. Nejen v komunitě mořských akvaristů to vyvolalo
obrovskou vlnu smutku. I já jsem Boba měla ráda, obdivovala
jsem energii, kterou akvaristice dával. Neznám druhého tako-
vého člověka. Proto mi dovolte vzpomínku na člověka, který
byl a zůstane pro mnohé vzorem.

Traduje se, že Bob Fenner zachránil tisíce životů – těch
rybích – a nejméně tolik i různých mořských bezobratlých.
Má na svědomí i to, že spousta akvaristů nestrčila znechuceně
prázdnou nádrž do sklepa a nevykašlala se na to. Akvaristice
se věnoval celý život, především té mořské, přednášel po
celém světě, potápěl se, fotil, napsal ohromné množství
článků do odborných časopisů a několik knih. Mezi nimi
vyniká jedna: The Conscientious Marine Aquarist z roku 1998
(s novým vydáním z roku 2008), která patří mezi nejlépe pro-
dávané akvaristické tituly vůbec – přes sto tisíc výtisků. Česky
lze titul přeložit jako „Svědomitý mořský akvarista“ a to je
něco, co Boba charakterizuje a co velmi úspěšně šířil ve světě.
On měl mořský život nesmírně rád a snažil se, aby si jeho
krásu mohl užívat každý i doma, ale tak, aby se životy ryb
a bezobratlých neplýtvalo. Tahle jeho kniha je (mimochodem
výbornou) příručkou mořské akvaristiky, která klade důraz
na to, že o obyvatele akvárií je třeba se starat tak, aby zůstali
co nejdéle na živu. Jednoduché, že? A přitom úplně zásadní.
Správný výběr, vzájemná kompatibilita, příkladná péče – to
jsou stavební kameny svědomité akvaristiky. Tisíce lidí Bob
Fenner učil a inspiroval a nezáleželo na tom, jestli je voda
v jejich akváriu slaná, či sladká.

Tady jsou jeho vlastní slova: „Být jako mořský akvarista

zodpovědným, to znamená být informovaným, inteligentním

konzumentem... a také si to vyžaduje určitou úroveň víry

v akvaristiku a hlubokou náklonnost k prostředí, které se

snažíme v miniaturním měřítku napodobit. Znamená to vzít

na sebe s vážností určitou zodpovědnost a dělat věci správně,

jak pro klid naší duše, tak pro pohodu našich chovanců.“

Bob Fenner žil v Kalifornii, ale měl i dům na Havaji, kam
zval své přátele (rozuměj každého, s kým se potkal na nějaké
akci a prohodil pár slov o akváriích nebo mořském světě) ke
společnému potápění. Mnohé z těchto lidí zapojil do práce na
WetWebMedia. Pozor, tahle stránka totiž není archivní vzpo-
mínkou, byť se od jejího spuštění v roce 1995 vizuálně příliš
nezměnila. Bob tvrdil, že předělat ji by bylo moc pracné,
jelikož obsahovala obrovské množství materiálu. Stále se tam
objevovaly nové kvalitní články. Naprosto unikátní je však
sekce otázek a odpovědí. Bob Fenner každý den odpovídal na
dotazy akvaristů, od řešení komplexních problémů, s kterými
si nikdo nevěděl rady, až po léčení nafouklých závojnatek.
Odpovídal s typickým stylem a vtipem všem, kteří se na něj
obrátili. Pokud však přišel dotaz se spoustou gramatických
chyb, poslal ho zpátky se žádostí o přepsání, potrpěl si na
určitou úroveň komunikace. Na webu WWM s ním pracoval
tým dalších akvaristů a rodina, která se postará o to, aby
zůstal zachován. Poslední odpověď je zde z 6. května 2020.

Bob měl rozepsané články, naplánované cesty. Odmlčel
se, ale víme, co by nám chtěl zas a znovu říct: „Dívej se na ty

tvory, zamiluj si je a pečuj o ně. Učiní tvůj život bohatším.“
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Horst Linke:Horst Linke:   
Altum-Scalare Breeding HandbookAltum-Scalare Breeding Handbook
Altum Angels: The Angelfish WorldAltum Angels: The Angelfish World
Stanilav Lach

Bolo to v roku 1967, keď ma môj otec zobral na návštevu

ku kolegovi akvaristovi, a na túto návštevu do konca svoj-

ho života nezabudnem. Po vstupe do bytu nás zaviedli do

obývačky a tam som v nemom úžase zamrzol pred ich skoro

dvojmetrovým rámovým akváriom so skalármi. Je to možno

pre dnešnú generáciu akvaristov nepochopiteľné, lebo skaláre

v súčasnosti má v sortimente aj tá najmenšia akvaristická

predajňa. V tom čase a v našom meste boli jednoznačne

kráľmi akvárií a v mojich očiach sú stále. Odvtedy sa zaují-

mam o tieto ryby a samozrejme si kupujem knihy im veno-

vané. Za posledné roky som si medzi inými kúpil aj dve

knihy: „Altum-Scalare Breeding Handbook“ a „Altum Angels:

The Angelfish World, Altum-Scalare Breeding Handbook“,

ktoré sa zaoberajú rybami rodu Pterophyllum a sú z pera

vynikajúceho autora Horsta Linkeho. Je to nezvyčajné, ale po

úvahe som dospel k názoru, že by bolo dobré v jednej recenzii

oboznámiť akvaristickú verejnosť s oboma knihami, ktoré sú

obsahovo podobné.

Horst Linke je človek, ktorého zdobí jeho pracovitosť,

precíznosť a počas celej jeho kariéry chovu rýb aj jeho ochota

vymieňať si získané vedomosti a skúsenosti s inými akva-

ristami prostredníctvom publikovaných prác a odborných

prednášok. Spoznávať a študovať prirodzené biotopy rýb

začal v roku 1963. Na svojich akvaristických, výskumných

a zberateľských cestách bol v Kamerune, Nigérii, Ghane,

Togu, Sierra Leone, Pobreží Slonoviny, Tanzánii, Keni,

Thajsku, Suriname, Sumatre, Jáve, Borneu, Malajzii, Bangla-

déši, Hongkongu, Srí Lanke, Laose, Singapure, Vietname,

Číne, Kolumbii, Peru, Bolívii, Brazílii a Venezuele. Počas

svojich ciest študoval prírodné biotopy rýb a zbieral infor-

mácie, ktoré viedli k zaujímavým zisteniam, ktoré pomohli

k úspešnému chovu rýb v akváriách. Jeho úsilím bolo vždy

zhromaždiť čo najkompletnejšie informácie o biotopoch

skúmaných rýb a v nich panujúcich podmienkach. Každú vý-

pravu si vopred naplánoval a stanovil si cieľ a zameranie.

Zistenia a výsledky svojho pozorovania prírodných biotopov

poskytol vedcom z múzeí a univerzít, ako aj nalovené ryby,

aby ich presne klasifikovali a zaradili. Je autorom a spolu-

autorom viacero akvaristických kníh, ktoré sú ilustrované

jeho vlastnými vynikajúcimi fotografiami rýb a prírodných

biotopov.

Prvá kniha vydaná v roku 2008 pod názvom „Altum-

Scalare Breeding Handbook“ je v čínskom jazyku s popisom

jednotlivých obrázkov aj v anglickom jazyku. Kniha je rozde-

lená po predhovore do kapitol, ktoré oboznamujú čitateľa

s históriou poznávania a objavovania rýb rodu Pterophyllum

a ich areálom rozšírenia. V ďalšej kapitole je uvedený popis

rýb druhu P. altum. Sú v nej zverejnené kresby upozorňujúce

na rozdiely v tvare tela dnes uznaných troch druhov rodu

Pterophyllum (podľa poslednej platnej revízie rodu spraco-

vanej Svenom Oscarom Kullanderom v roku 1986). Súčasťou

tejto kapitoly sú fotografie, ktoré potvrdzujú existenciu

lokálnych foriem rýb druhu P. scalare. Ďalej je tam popis

prírodných lokalít, v ktorých tieto ryby žijú, a v spoločenstve
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s akými rybami. Nasleduje kapitola s fotografiami chovateľ-

ských foriem druhu P. scalare a kapitola, kde sú uvedené

všeobecné pravidlá chovu a rozmnožovania rýb rodu Ptero-

phyllum. Záver knihy patrí kapitolám, v ktorých opisujú

svoje skúsenosti z chovu P. altum autor knihy Horst Linke,

pán Zhong Jiang Seiichi, pán Norbert Menauer a pán Zhong

Huaming. 

Knihu aj napriek tomu, že je vydaná v čínskom jazyku,

odporúčam všetkým chovateľom rýb rodu Pterophyllum.

Sú v nej zverejnené vynikajúce fotografie chovateľských fo-

riem P. scalare a nádherné fotografie z výterov P. altum.

Druhá kniha vydaná v roku 2017 je podľa mňa hlbším
a obsiahlejším pokračovaním predchádzajúcej knihy. Po ob-
sahovej stránke ide o unikátnu knihu. V úvodnej časti je popis
zmien v biotopoch rýb P. altum počas ročného obdobia.
Po nej nasleduje história poznávania a objavovania rýb rodu
Pterophyllum, popis ich tela a kapitola zaoberajúca sa syste-
matikou rodu. Nasleduje popis areálu rozšírenia jednotlivých
druhov rodu Pterophyllum na rieke Amazonka, Rio Negro,
Orinoko a ich prítokoch. Ako v prvej knihe, aj v tejto je kapi-
tola s fotografiami chovateľských foriem druhu P. scalare,
po ktorej nasleduje popis rôznych prírodných lokalít, kde
skaláre žijú. Ďalšie dve kapitoly popisujú výpravu na rieky
Atabapo a Inírida v Kolumbii a výpravu na rieky Atabapo
a Autana vo Venezuele. Autor ako skúsený chovateľ neskôr
dáva návod na chov a popisuje celý priebeh procesu rozmno-
žovania rýb P. altum. Záver patrí fotografickej galérii rýb
P. altum nalovených na viacerých lokalitách v Kolumbii a vo
Venezuele. Na konci je zoznam použitej literatúry.

Kniha obsahuje 1300 fotografií, medzi ktorými sú aj foto-
grafie chovných zariadení vynikajúcich chovateľov, ako je pán
Wen, Lothar Hermann, Tony Tan, Jeffrey Tan, Kenny Loo,
Simon Forkel, Karlheinz Jakob a Heiko Graetz. Nájdeme tu
fotografie všetkých druhov rodu Pterophyllum a biotopov,
v ktorých žijú, a fotografie lokálnych foriem rýb druhu
P. scalare a P. altum. Ku každej jednotlivej ulovenej rybe
sú uvedené presné zemepisné súradnice lokality, kde bola
ulovená, opis lokality, údaj o priezračnosti vody a jej farbe,
druhu substrátu, hodnote pH, teplote a vodivosti vody.
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Celoživotné dielo Horsta Linkeho vyvoláva úctu. V jeho
knihách sú zhrnuté výsledky výskumov, pozorovaní, zistení
z konkrétnych biotopov rýb a skúseností z chovu rýb v akvá-
riách s jeho príslovečnou precíznosťou a dôslednosťou. Som
veľmi rád, že tieto knihy vlastním a mohol som si ich uložiť vo
svojej knižnici k ostatným jeho knihám a aj ku knihe z pera
Jana Burzanovského „Dobrodružství s amazonskými anděly“.

Publikace: Altum-Scalare Breeding Handbook
Autor: Horst Linke
Vydal: Fish Magazine Taiwan
Rok vydání: 2008
Rozměr: 21,5 × 30,0 cm
Rozsah: 136 stran + 16 reklamních stran
Jazyk: čínský
ISBN: 978-957-30644-7-3
Cena: 69,95 EUR

Publikace: Altum Angels: The Angelfish World
Altum-Scalare Breeding Handbook

Autor: Horst Linke
Vydal: Fish Magazine Taiwan
Rok vydání: 2017
Rozměr: 21,5 × 30,0 cm
Rozsah: 266 stran + 20 reklamních stran
Jazyk: anglický
ISBN: 978-986-91766-5-1
Cena: 49,90 EUR
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Punta Culebra má skvělou polohu. Panoráma Panama City odtud máte jako na dlani, kolem vás je moře a nad vámi pelikáni.

Punta Culebra, PanamaPunta Culebra, Panama
Markéta Rejlková

Když se ocitnu na novém místě, vždycky se snažím zjistit,

jestli tam nemají veřejné akvárium nebo zoologickou zahradu

s akvárii. Vím, že mnozí z vás to dělají také. Takže si dovedete

představit moje potěšení z objevu, že i v Panamě se dají vidět

nějaká akvária. Současně ale i obavy, jaké to bude pokoukání

– jsme trochu zhýčkaní evropskými expozicemi a pohled na

nádrže nejen v Latinské Americe může být zklamáním. Pokud

zavítáte do Panamy, pravděpodobně si nenecháte ujít slavný

průplav – přímo u něj v pěkném malém muzeu najdete

i miniaturní akvarijní expozici, která se ale do paměti nevryje,

protože je dosti temná a nehezká. Naopak velmi prosvětlené

a vzdušné jsou nádrže v parku Punta Culebra na okraji Pana-

ma City. Je tady na naše poměry zvláštně prezentovaná vodní

fauna, ale je na co se dívat.

Park [1] spravuje Smithsonian Tropical Research Institute

(STRI). Jde o jedinou pobočku Smithsonian Institute (SI),

která má sídlo mimo USA. SI je vzdělávací a výzkumnou

institucí, která je financována ze soukromých i vládních zdro-

jů; známá je především svými rozličnými muzei. Panamská

organizace vznikla v roce 1966, ale vědci SI tady intenzivně

působili už od dob stavby průplavu o půl století dříve. Dlou-

hodobě se podílejí na výzkumu tropických moří a tropických

lesů, tady v Panamě mají několik laboratoří a terénních

základen, kam jezdí na stáže američtí studenti a své výzkumy

tu provádějí vědci z celého světa. Park Punta Culebra je náv-

štěvnickým centrem, jakýmsi přírodním muzeem pro zájemce

z řad veřejnosti a škol. Ovšem nečekejte příval informací,

cedule jsou spíše sporadické. Je to zkrátka hlavně park.

Punta Culebra leží na okraji Panama City. Je to malý

výběžek do moře, kam se dostanete po dlouhé promenádě.

Tu místní lidé využívají k procházkám, sportu a také k ryba-

ření. V chráněné zátoce kotví spousta lodí a lodiček. To hlavní

se ale na moři odehrává na opačné straně poloostrova, tam,

kam je směrováno i návštěvnické centrum STRI. Právě tady je

totiž ústí do Panamského průplavu z pacifické strany, proto

tu plují nebo ve frontě vyčkávají ohromné kontejnerové lodě.

Tohle zvláštní prostředí je velmi výrazným atributem zdejší

expozice. Nádrže s vodními tvory (záměrně nepíšu o akvári-

ích) tvoří její podstatnou část, ale neustále nás při prohlídce

rozptyluje dění na moři, ptáci, stromy a jejich obyvatelé.

Je to zvláštní místo, budu vám o něm vyprávět hlavně obra-

zem. A mimochodem, ohromně se nám tu líbilo!
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Nemohla jsem se odtrhnout od nádherných skal na pobřeží. Tyto jsou přímo na špičce poloostrova, za domečkem s akvarijní

expozicí. Na obzoru vlevo v oparu čekají obří nákladní lodě.

Mapka areálu slibuje výskyt leguánů a lenochodů. A oni tu opravdu jsou, úplně „na volno“ mezi lidmi.
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Největší plochu návštěvnického centra zaujímá suchý opadavý les. Je to ale jen malý parčík, dominují mu obrovské stromy

porostlé epifytními kaktusy. Je radost v něm hledat lenochody. Jednoho jsem zahlédla vysoko v korunách, druhý se těšil

pozornosti hloučku lidí jen metr, dva nad hlavami. Tomu říkám muzeum. Punta Culebra hostí lenochody dvouprsté i tříprsté.

Většina nádrží je venku, jen pod stříškou. Propojení

 s okolím je tedy dokonalé.

U některých nádrží stojí pracovník STRI, připravený podat

výklad. Často smíte na zvířata i sahat, na ryby a želvy ne. Spoustu zvířat můžeme vidět jen shora, zato zblízka.
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Mláďata chňapalů (Hoplopagrus guentherii). Ježík obecný (Diodon hystrix) a krásné mořské řasy.

V panamských vodách žije několik zástupců rodu Rhinobatos (pilohřbet).

Žralok vouskatý (Ginglymostoma cirratum) se přes den líně povaluje na dně, v noci ale ožívá a vydává se na lov. Má malou

tlamu, ale dokáže mlaskavě nasát třeba chobotnici nebo středně velkou rybu. Dorůstá délky i přes tři metry.
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V domečku na špičce poloostrova je několik akvárií. Mísí se tu denní a umělé osvětlení, zařízení nádrží je skromné, akvária

nejsou úplně čistá a světlá. Taky tu skoro nikdo nebyl, nahánět venku lenochody nebo sahat na hvězdice je zábavnější.

Instituce zaměstnává jediného akvaristu. Jsou tu cedulky s názvy ryb (občas nadbytečné/chybějící) a další informace, třeba

tady bok po boku srovnání fauny Karibiku a pacifického pobřeží Panamy a také trocha teorie o tom, kam zařadit korály.

Ukázka zařízení akvárií. Sasanek a méně náročných korálů

bylo v nádržích dost, často i (hezké či zajímavé) řasy.

Štětičkovec (Cirrhitichthys oxycephalus).

Pomec paru (Pomacanthus paru), mládě.

Pruhatec stoupavý (Holocentrus adscensionis).

Kněžík dvoupruhý (Thalassoma bifasciatum). Kněžíci

během života nápadně mění zbarvení, tohle je již zcela

dospělá ryba. Dorůstá délky 10–12 cm.

Kněžík kluzký (Halichoeres bivittatus).
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Chrochtalové žlutopruzí (Haemulon flavolineatum) byli plní života, v dobré kondici, čilí a zábavní. Lepší osvětlení by jim

určitě prospělo, pod slabým modrým světlem tolik nevynikli. Ty červené skvrny jsou řasa na skle.

Jedna nádrž byla celá věnovaná perutýnovi (Pterois volitans). Kromě zmínky o tom, že je invazní, tu bohužel žádné další

informace nebyly. Ryba měla k dispozici velké akvárium se skalnatými úkryty a trsy řas a byla naprosto spokojená.
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Kněžík duhový (Thalassoma lucasanum), pro mě osobně nejkrásnější obyvatel celé akvarijní expozice.

Jedno akvárium bylo sladkovodní. Bylo jednoduše, přesto zajímavě zařízené, bohužel tetry nebyly stoprocentně zdravé.

Bryconamericus scleroparius.
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Hvězdice síťovaná (Oreaster reticulatus) je velmi hojná v Karibiku západním Atlantiku. Může měřit až neuvěřitelných 50 cm!

Je hnědá, červená nebo oranžová (viz snímek dole), zpravidla má pět cípů, ale může jich být více.

Tento druh byl hojný v Bocas del Toro, jedna ostrovní pláž bývala hvězdicemi doslova posetá. Za poslední desetiletí ale kvůli

narůstajícímu množství turistů zmizely nejen hvězdice, ale i další bezobratlí. Ráj přestává být rájem.
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Pentaceraster cummingi obývá naopak pacifické pobřeží Panamy. Má nápadné červené hroty.

Kareta obrovská (Chelonia mydas). V Panamě je ohrožená, rozmnožuje se na západě země. Vyskytují se tu i kriticky

ohrožené mořské želvy kareta pravá (Eretmochelys imbricata) a kožatka velká (Dermochelys coriacea).

[1] https://stri.si.edu/visit/punta-culebra
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