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Milé akvaristky, milí akvaristé,

není to fajn, že se takhle prostřednictvím úvodníku může-

me pravidelně setkávat? Pokaždé, když Vás oslovuju, myslím

na ty akvaristy, které znám osobně. Z dob mého pobytu v Bra-

tislavě, z návštěv Prahy, z ostravské a také brněnské burzy,

ze Žďáru a především z pravidelných báječných výletů do

Rychnova. Je to jen špička ledovce, tyto řádky čte samozřej-

mě spousta lidí, se kterými jsem se ještě nepotkala. Občas

se mi stane, že mě osloví někdo, kdo mě „zná“, ale já jeho ne

– to je v pořádku a moc ráda se s Vámi někdy poznám i ve

skutečném světě.

Na dalším takovém setkání bude chybět Jožko Kutálek,

který nás nečekaně opustil před několika týdny. Pokud jste

jen internetoví akvaristé, zřejmě jeho jméno ani neznáte.

Ti z nás, kteří se rádi potkávají, ale Jožka velmi dobře znali

jako milého a skromného chlapíka. Měl stejně jako já zálibu

v „podivných“ rybách, takže jsme na sebe vždycky spiklenec-

ky mrkli, když jsme nějakou takovou raritku objevili třeba

u Papíka. Jožko mě celé ty roky zdravil se stejným širokým

úsměvem a stejnými slovy „Ahoj Raviolka, ako sa máš?“ –

a přesně takhle si ho budu pamatovat.

Možnost potkat se s kamarády a navázat nová přátelství

bude opět v Rychnově, tradičně v září. V říjnu bychom rádi

společně vypustili naše adoptované lososy. Věřím, že setkání

v krásném prostředí Českého Švýcarska si užijeme a že budete

u téhle události s námi. Všichni, kteří jste svého lososa

do hejna přidali – vezměte své blízké, rodiny, děti, pojeďte

s námi na výlet. Ohledně bližších informací a termínu sledujte

prosím náš web a/nebo náš facebookový profil. Příští číslo

Akvária totiž vyjde téměř jistě až poté, co ukončíme naši

sbírku a lososy vypustíme.

Ještě naposled Vás tedy odsud ze stránek Akvária prosím,

abyste se k nám přidali a ukázali, že Vám není stav našich

řek lhostejný. Blížíme se k hranici 1000 lososů a já jsem na

akvaristy ohromně pyšná. Přímo tady najdete náš transpa-

rentní účet a budu moc ráda, když se tam objeví také Vaše

jméno: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=4442019444

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Věříte, že jeden článek, věta, dokonce jedno slovo může změnit svět? My ano. A to slovo je „akvárium“ :-).

Chceme, aby bylo na světě co nejvíce akvárií a akvaristů – kdo má rád rybičky, 

má o důvod více, aby mu na našem světě záleželo.

Věříme, že každý člověk potřebuje k naplnění svého života dávat. My jsme se rozhodli, že budeme dávat inspiraci.

Chceme probudit vaši touhu

víc vědět, víc toho dělat a víc sám dávat.

Dáváme inspiraci. Dávejte taky něco!
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Výzva všem akvaristůmVýzva všem akvaristům::
Pojďte posílit naše hejno lososů!

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

 uviděli příležitost udělat něco pro naši přírodu a pro ryby.

Adoptujeme si hejno lososů.

My, akvaristé, všichni společně. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Markéta Rejlková  

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

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

Transparentní účet, jeho stav a veškeré pohyby jsou veřejně dostupné zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=4442019444.
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(Foto: Správa NP České Švýcarsko)
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Lososům se budeme na stránkách Akvária věnovat celý letošní rok – nejenom proto, abychom upozorňovali na náš plán

„adoptovat“ akvaristické hejno lososů vysazených do NP České Švýcarsko. Tahle nádherná ryba je zajímavá sama o sobě

a do naší přírody patří, proto se chceme na její návrat podívat z různých stran a důkladně.

Vyzýváme Vás, naše čtenáře, abyste společně s námi projevili zájem a podporu lososům a třeba se i osobně zúčastnili

podzimního vypouštění. Ptáte se, na co půjde náš finanční příspěvek a jaký to má smysl?

O Návratu lososůO Návratu lososů
Markéta Rejlková

Návrat lososů [1] je adopční program, jehož prostřednic-

tvím se může veřejnost podílet na reintrodukci lososa. A byla

to právě tahle myšlenka – adoptovat si svého lososa a pak si

ho vypustit do řeky – která nás nadchla a rozhodli jsme se

naši podporu pojmout ve velkém stylu a namočit v tom i další

akvaristy :-).

Na podrobnosti o Návratu (i návratu) lososů jsem se ptala

Tomáše Salova ze Správy NP České Švýcarsko.

Stránky Návratu lososů vypadají už delší dobu ne-
aktivní, můžete nám prosím říci, proč tomu tak je,
a ujistit nás, že je projekt stále živý?

To je pravda. Adopční projekt byl spuštěn v roce 2009,
kdy jeho partnerem bylo české zastoupení firmy King Oscar.
Postupem času docházelo z rozličných důvodů ke změnám
projektových partnerů a v současné době hledáme vhodného
partnera. Změn se ale chystá více. Díky změně právní for-
my Správy NP České Švýcarsko, která se v důsledku novely
zákona stala z organizační složky státu příspěvkovou
organizací, je nyní možné převést sbírku přímo na správu
parku. Dosud ji pro správu vedla obecně prospěšná společ-
nost České Švýcarsko. Současně vznikají nové internetové
stránky správy parku, kam budou informace o reintroduk-
čním i adopčním programu lososů přeneseny. Praktickými
dopady těchto změn bude dočasné přerušení možnosti adop-
tovat lososy DMSkami a změna čísla dárcovského účtu
v tomto roce. 

Zatímco v adopční části projektu změny nastanou,
nezmění se nic v jeho reintrodukční části. Na podzim
chystáme vypuštění obvyklého množství „půlročků“, tedy
zhruba 10 tisíc rybiček.   

Podpora veřejnosti je ve formě adopce jednotlivých
lososů. Na co všechno se ale takto přijaté finanční
prostředky ve skutečnosti vynakládají?

V zásadě figurují na výdajové straně jen dvě položky.
Nákup malých lososů a poplatky za vedení sbírkového účtu.
Na nákup rybiček správa vydává 97,57 % z darovaných
peněz.

Jaká je role Správy NP České Švýcarsko v tomto
projektu?

Správa národního parku v zásadě převzala štafetu od
Českého rybářského svazu, který vypouštění zahájil v roce
1998, tedy dva roky před vznikem národního parku.
Od roku 2000 do roku 2008 správa rybářům pomáhala
především personálně při vypouštění rybiček na území
parku. V roce 2008 doplnila program vedený rybáři, tedy
jarní vypouštění lososího plůdku, o podzimní vypouštění
odrostlejších rybiček. Po roce 2010 se správa začala také
více věnovat jarnímu vypouštění. Rybářský svaz v současné
době vypouští nižší počty plůdku do Chřibské Kamenice
před národním parkem a udržuje i vypouštění do Libockého
potoka, který je přítokem Ohře. V jarním vypouštění správa
pokračovala, současně však na území parku běží další
aktivita, a to líhnutí lososích jiker v plovoucích inkubačních
schránkách, realizované zapsaným spolkem Beleco.

Vedete si nějakou statistiku ohledně úspěšnosti
návratu lososů na vypouštěcí lokality? Zvyšují se
postupně počty ryb, nebo spíše dochází mezi jed-
notlivými roky k výkyvům?

Monitoring návratnosti správa provádí, zatím převlá-
dají vizuální metody, proces se dosud nepodařilo nijak
automatizovat. Hlavním faktorem se jeví být počasí, jaké
na podzim vládne. Pokud je podzim chladnější a deštivější,
vrací se dospělých ryb více. V takových letech ale není příliš
snadné je pozorovat, protože voda bývá častěji zakalená.
Na Kamenici se tak podařilo např. v roce 2017 pozorovat na
20 lososů, ale vrátit se jich mohlo i více. V roce 2018, který
byl velmi suchý a teplý, jsme zaznamenali lososů asi pět.

Jak jsme na tom v porovnání se sousedy v Německu,
vrací se k nim více ryb?

Ke Kamenici máme referenční údaje z německého Lachs-
bachu, který do Labe ústí o deset kilometrů níže po proudu.
Asi lze říci, že čím více ryb se vrátí do Lachsbachu, tím více
jich je u nás. Na Lachsbachu je malý rybí přechod s automa-
tickým sčítačem, data jsou odtud zřejmě přesnější. V roce
2017 zde zaznamenali 41 ryb, v roce 2018 jen čtyři.
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Kolik a jakých překážek vlastně musejí lososi na ces-

tě po Labi překonat? 

Pokud jde o příčné překážky, nachází se na německém

území vlastně jen jedna, a tou je vodní elektrárna v Geest-

hachtu. Je vybavena moderním rybím přechodem, lososi

by ji dále mohli překonat skrz plavební komoru a nachází

se zde i další postranní kanál. Je otázkou, jakou účinnost

z hlediska propustnosti pro lososy tato technická zařízení

mají, ale je ověřeno, že přinejmenším část lososů příčnou

překážku v podobě elektrárenské hráze překonat dokáže.

Další překážkou mohou být například právě nízké průtoky

na Labi v podzimních měsících. Voda pak je teplá a málo

okysličená, vznikají tzv. kyslíkové díry, tedy zóny, které

ryby nepřekonají. Čekají pak delší dobu na zlepšení pod-

mínek, což může vést k nouzovému tření přímo v Labi,

protože na trdliště už se včas nedostanou.

Plánují se nějaké další úpravy toku pro ulehčení

migrace, nebo je současný stav už konečný a lososi

si s ním „musí poradit“?

Podle zpráv z německé strany se zřejmě neuvažuje o kon-

krétních opatřeních na podporu migrace lososů, na druhou

stranu pozitivním zjištěním už je i fakt, že bezprostředně

nejsou plánována žádná opatření, která by naopak migraci

lososů mohla ztížit. Je zřejmé, že Německo např. neplánuje

výstavbu žádných dalších příčných překážek, jako jsou

jezy pro lodní dopravu. Současně správa parku stále hledá

možnosti, jak realizovat opravu rybích přechodů v soutěs-

kách Kamenice, poškozených povodněmi v roce 2010. Je to

technicky i finančně velmi náročný problém. Oprava však

patří i mezi priority správy parku, nejen kvůli lososům.

Řeka by měla být plně průchodná pro všechny ryby.

Jak jsou snahy o návrat lososů vnímány v regionu

Českého Švýcarska, zajímají se o to místní lidé?

Podle našich poznatků je snaha o navrácení lososů do

naší přírody vnímána spíše pozitivně. Ale samozřejmě tu

jsou i hlasy, které vyjadřují pochybnost. To je naprosto

přirozené. Na jedné straně je pravda, že projekt běží již

velmi dlouho a stále nemůžeme říci, že vznikla populace

lososa obecného, která nepotřebuje další podporu ze strany

člověka. Na straně druhé však je zjevné, že část lososů

návrat zvládá a ti, kteří to dokázali jednou, se vracejí opa-

kovaně. To nám několikanásobně potvrdily ryby označené

během kontrolních odlovů.

Vypouštění lososů se pravidelně účastní třeba školy

– jak děti na takový zážitek reagují?

Školáci, ale i studenti středních škol bývají nadšeni.

Je to skutečně jedinečný zážitek a současně je dobře patrné,

že je právě losos fascinuje svým životním cyklem. Cestou,

kterou musí vykonat, aby se mohl vrátit. A mají pocho-

pitelně velkou radost, že mohou pomoci.

A co Vy osobně? Už jste asi viděl tisíce malých loso-

sů, jak jsou vypouštěni do Kamenice. Je to pro Vás

i po letech sváteční okamžik?

Především si vždy uvědomím, jak snadno dokážeme

jako lidé něco rozvrátit, přetrhnout článek v řetězu, a jak

si vcelku naivně myslíme, že to půjde snadno napravit,

až se nám bude chtít. Mám velkou úctu k jejich údělu.

Věříte, že se k nám lososi jednou opravdu vrátí?

Šance tu zcela jistě je.

[1] http://navratlososu.cz
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Prasátko v akváriu:Prasátko v akváriu:

čichavec líbajícíčichavec líbající
Helostoma temminckiiHelostoma temminckii   Cuvier 1829  Cuvier 1829

Slavomil Bodný
Tyto ryby chovám s jednou malou přestávkou od roku

1982. Tehdy jsem koupil 300litrové akvárium a s ním sedm

čichavců líbajících. Patrně byli krmeni nevhodnou stravou,

takže byli v žalostném stavu. Moje v té době nedostatečné

zkušenosti a zdravotní stav ryb měly za následek rychlý úhyn

pěti ryb. Ze dvou přeživších narostly krásné samice. Nějaký

čas trvalo, než jsem sehnal opravdu pěkné mladé rybky na

doplnění chovné skupiny. Píši to proto, že nákup těchto

ryb není snadnou záležitostí. Ryby musí být široké ve hřbetě

a tělo se nesmí od hlavy k ocasu rychle zužovat. Oko musí být

jasné a odpovídající velikosti ryby. Zvláštní pozornost je třeba

věnovat břichu. To musí být klenuté. Pokud mají ryby bři-

cho propadlé, jasně ohraničené, byly ryby pravděpodobně

nějaký čas krmeny nevhodnou nebo nedostatečnou potravou.

Může se stát, že se je již nepodaří ani při dobré péči rozkrmit.

Je velká pravděpodobnost, že nedorostou správné velikosti,

nebo uhynou.

Helostoma temminckii pochází z Kambodže, Indonésie

a Thajska. Pro konzumní účely byl také vysazen na Filipínách,

v Singapuru, Srí Lance a Kolumbii. V přírodě dorůstá délky

30–35 cm. Na jedné z přednášek jsem viděl fotografie doku-

mentující jejich chov pro konzum. Ryby jsou v mělkých ryb-

níčkách a nad vodou jsou umístěny koše z bambusových tyčí,

kam se umísťuje hnůj od prasat a různé rostlinné zbytky. Tyto

propadávají dolů. Takto znečištěná voda láká hmyz kladoucí

vajíčka do vody a vylíhlé larvy jim potom slouží jako potrava.

V současnosti jsou tyto ryby chovány převážně v chova-

telské xantorické formě. Přírodní šedo-nazelenalé zbarvení

dnešní chovatele asi nezaujme. Pro chov těchto krásných ryb

je rozhodně třeba prostorná nádrž o objemu aspoň 200 litrů.

Z mé zkušenosti mohu doporučit nádrže ještě větší a dosta-

tečně dlouhé. Ryby potřebují prostor pro plavání a v malých

nádržích nedorostou do správné velikosti. Ta je u samic

v akváriích 15 až 18 cm, samci jsou vždy menší.

Pohlavních rozdíly nejsou příliš výrazné. Samci jsou

zpravidla menší a zřetelně nižší v těle. Dobře vzrostlá samice

je o poznání mohutnější a břišní dutinu má zřetelně zaplně-

nou jikrami. Jsou také aktivnější a často se hašteří s ostatními

samicemi. Uchopování za tlamky je celkem běžné. Probíhá

téměř vždy u stejného pohlaví. Častější je u samic.

Do chovu zařazuji minimálně dvouleté ryby. Pro tření

používám nádrže o objemu 60 l, jako zařízení postačí pouze

molitanový filtr. Voda je běžná jilemnická vodovodní, ohřátá

na 30 °C. V minulosti to bylo jednoduché. V současnosti je

voda upravována jinými technologiemi, a tak je třeba provést

drobné zásahy. pH vody upravuji k neutrálu, z vodovodu

teče voda o pH 8–8,5 (bez okyselení někdy ještě stoupá)

a tvrdost se mění od 3 do 10 °dGH. Pro vývoj jiker je tvrdost

do 10 °dGH bez problémů. Do nádrže přidávám suché listy

dubu. K tomu jsem přistoupil po zjištění, že takto postupují

mnozí renomovaní akvaristé. Měl jsem možnost se účastnit

debaty o používání listů Terminalia catappa. Heiko Bleher

           8           



Akvárium, číslo 45 e-akvarium.cz ryby

se smál a doporučil listy olše lepkavé s tím, že tyto listy

udělají stejnou službu zadarmo. Dubové listí plavalo i v nádr-

žích Horsta Linkeho. Když jsem se jej ptal, proč právě dub,

odpověděl, že mu roste za domem. Z podobného důvodu

používá Lothar Hermann listy buku. Do vytírací nádrže pak

umístím ryby až po třech dnech, kdy se hodnoty vody ustálí.

Při mém první odchovu jsem do třecí nádrže umístil sedm

let starou samici s mladým, přibližně dvouletým samcem.

Ke tření došlo po 48 hodinách. Je zajímavé, že tehdejší chov-

ná skupina se vytírala zpravidla od jedné hodiny v noci.

Ryby jsem odlovoval zpravidla ve čtyři hodiny ráno. Pokud

jsem nechal vytřené ryby až do rozednění, z jiker zůstal jenom

zlomek. Nutno říci, že pokud chovatel nechová ryby pro

obchodní účely, je mladých i tak dost. Současná chovná

skupina u mě žije dvanáct let a tření začíná zpravidla po

22. hodině večerní. 

Celkové množství jiker je opravdu velké. Nedovedu to

odhadnout, ale literatura uvádí většinou okolo 5 000 kusů.

Rybky se vykulí po patnácti hodinách. Přezrálé a neoplozené

jikry, kterých bývá asi 20 %, zbělají a v teplé vodě se díky nim

rychle udělá zákal nálevníků. Ten nijak neřeším. Poslouží

rozplavaným rybkám jako první potrava.

Ryby se třou jako všechny labyrintky. Po krátkém dvoření

samec obejme samici a za chvění vypouštějí pohlavní pro-

dukty. Nestaví pěnové hnízdo, ale třou se do volné vody.

Rybky se rozplavou po 48 hodinách a je třeba krmit velmi

jemnou potravou. Já krmím každé 3–4 hodiny. Do nádrže

přidám okružáky, aby spotřebovali přebytečnou potravu.

Ta nesmí být větší, než je rohovka oka. Po třech týdnech

se rybkám vytvoří labyrint a začnou do něj nabírat vzduch.

Ten by měl mít stejnou teplotu jako voda, proto je třeba mít

nádrž dobře přikrytou. Poté pomalu začnu snižovat teplotu

vody. Asi po šesti týdnech jsou rybky dost velké na přelo-

vení do jedné nebo více prostorných rozplavávacích nádrží.

Používám objem 160 litrů. Každý den vyměním asi 100 litrů

vody. Ta bývá často tak znečištěná výkaly a krmivem, že ryby

nejsou téměř vidět. Po čtyřech měsících začínám odlovovat

první ryby do prodeje. Hned z prvního tření jsem odchoval

do prodeje 3 300 kusů. 

Čichavci líbající, tak jako ostatní druhy čichavců, velmi

nestejnoměrně rostou. Příčinou jsou pravděpodobně genetic-

ké dispozice. Určité procento ryb nikdy „nenastartuje“ nor-

mální růst a postupně uhyne. Kdysi jsem také provedl pokus,

kdy jsem do samostatné nádrže oddělil třicet ryb. Těmto

jsem věnoval mimořádnou péči. Ryby vyrostly do prodejní

velikosti o měsíc dříve než ty, co byly chovány v počtu tisíc

a více kusů. Některé ryby se ale i při této výjimečné péči

v růstu opožďovaly. Zamezit ztrátám a rozdílům v růstu tedy

pravděpodobně není možné. Záleží na každém chovateli,

jak se naučí dávkovat krmení, aby se všechny ryby nasytily

a přebytečná potrava nekazila vodu v nádrži. Doporučované

třídění neprovádím. Je to velmi pracné a vede to k úhynům

ze stresu.

Chovná skupina ve společenském akváriu.

Průběh tření.
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Přírodní forma čichavce líbajícího. (Foto: Markéta Rejlková)

Detail tlamky s viditelnými lamelami. (Foto: Markéta Rejlková)
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Tyto ryby jsou při dobré péči dlouhověké a netrpí téměř

žádnými chorobami. Pouze občas se u nich objeví bílé skvrny

v ploutvích. Po nějakém čase část ploutve odpadne a znovu

doroste. Čas od času se jim na těle objeví červené boláky;

ty nijak neléčím, protože se bez jakýchkoli následků po čase

zahojí.

Jednou se mi stal velmi zajímavý případ. Samec ve tření

samici doslova vyžral na několika místech tak, že jí bylo vidět

až na vnitřnosti. Byla to jednoznačně moje chovatelská chyba

z velkého pracovního vytížení. Přemýšlel jsem, jak samici

zachránit. Nakonec jsem rezignoval a vrátil ji do společné

nádrže. Za několik dní poškozená místa porostla bílou plísní

(asi jako na sýru Hermelín), tato se po nějakém čase sloupla

a pod ní bylo vidět, jak se poškozené rány hojí. Zřetelně

dorůstalo růžové maso. Znovu porostlo bílou plísní. Zase

stejný postup. Po sloupnutí plísně byla ryba téměř zahojená.

Jenom šupiny byly v nepravidelných řadách. Tato samice

u mě stále žije a stále se vytírá. Od této události uteklo asi

osm let a dnes je těžké rozeznat ji od ostatních samic.

Samice s poraněními vzniklými při tření.

O potravě těchto ryb se musím rozepsat trochu více. Je na

ní závislý chovatelský úspěch. Pro chov a odchov je velmi

důležité složení krmné dávky. Nebudu psát o tom, jak by to

teoreticky mělo být. Napíši, jak to dělám mnoho let u svých

ryb já. Hlavní složkou je v přírodě nalovený a podle velikosti

roztříděný plankton. Živý a občas mražený u mě představuje

30 až 50 % objemu krmiva. Pravidelně také krmím propra-

nými nitěnkami, v době hojnosti černých komářích larev

zkrmuji jejich larvální stádia – ryby nejsou schopny pozřít již

zakuklené larvy. Zbytek krmné dávky jsou umělá krmiva,

vločková a také granulovaná, vždy v odpovídající velikosti.

Ryby odcházející k novému chovateli nebo k obchodníkovi

mají být schopny konzumovat veškerou potravu dostupnou

na trhu. 

Červené pakomáří larvy (patentky) a dospělce perlooček

(dafnie) považuji pro tyto ryby za nevhodné. Na první pohled

to sice vypadá, že ryby mají velkou tlamku, ale jícen je úzký

a větší potravu tak nejsou schopny spolknout. V horším

případě by se mohly i udusit.

V literatuře se také často doporučuje rostlinná potrava.

Rybky mají tlamku s mohutnými pysky s ostrými lamelami.

Těmi seškrabují řasy ze stěn a zařízení akvária. S krmivem

pro všežravé ryby a dostatkem buchanek, jejichž trávící trakt

je plný fytoplanktonu, mají rostlinné potravy dostatek.

Zastavím se ještě u potravy mražené. Tuto vhazuji do ná-

drže nalámanou na kusy. Jak postupně jednotliví korýšci

odpadávají, jsou rybami ihned konzumováni. Takto dochází

jen k minimálním ztrátám na výživné hodnotě krmiva. Občas

čtu anebo slyším, že by se měl mražený plankton dát do síťky

a proplachovat vodou teplou až 60 °C. Důvodem je prý od-

stranění patogenních organizmů, které mohou být s touto

potravou zavlečeny do trávícího traktu ryb. Tuto metodu

považuji za zcela nevhodnou. Zmražený korýš se skládá z chi-

tinového krunýřku, svaloviny pohybového ustrojí, trávícího

traktu, který obsahuje nestrávenou a také natrávenou po-

travu, a tělních tekutin. Představte si, jak to celé probíhá.

Po silném zmražení dojde k ruptuře krunýřku, který tvoří

vnější kostru. Rozmražením a propláchnutím tak vyplavíte

většinu hodnotných složek potravy. Nakonec vám zůstane

jen prázdná vnější kostra a tu jako naprosto nedostatečnou

potravu podáte svým rybám. Pokud chovatel krmí tímto

způsobem pravidelně, jeho ryby chřadnou a mohou uhynout

na podvýživu. Je to stejné, jako když oloupete banán, vnitřek

zahodíte a sníte slupku.

Planktonem z rybníků, ve kterých jsou ryby, krmím 36 let.

Za tuto dobu jsem si nepřinesl žádné vážné onemocnění,

po kterém bych zaznamenal masivní úhyn ryb. Domnívám se,

že naprostá většina příčin masivního úhynu ryb je chovatel-

skou chybou. Je velmi důležité se nad důvody takové události

zamyslet. Přiznat si své vlastní pochybení je cesta vpřed.

Výmluva na jedovaté krmivo je snadná, chovatelské úspěchy

však nepřinese.  

Na závěr chci apelovat na všechny chovatele těchto impo-

zantních ryb, aby nepodceňovali prostor a dostatek kvalitní

potravy. Nesprávné krmení způsobí nejen malý vzrůst, ale

také tvarové vady. Správný čichavec líbající vypadá jako

dobře vykrmený čuník.

Takhle vypadá úspěšný odchov.

           11           



Akvárium, číslo 45 e-akvarium.cz cichlidy

Hemichromis fasciatus. (Foto: Joop Clement)

Perlovky (1)Perlovky (1)
Marin Stuchlík

Dvě zářivě červené perlovky Hemichromis guttatus jsem

si přinesl z místní akvaristiky již před téměř třiceti lety jako

jedny z mých prvních ryb. Zaujala mě jejich inteligence

a zajímavé chování, rozumná velikost a fantastické zbarvení

a v neposlední řadě relativně snadný chov. Jsou to skvělé

ryby pro akvaristy začátečníky i pro pokročilé. Díky své atrak-

tivitě mě perlovky baví dodnes. Rád bych tímto poděkoval

Jirkovi Sýkorovi za návrh k napsání tohoto článku a také

Markétě Rejlkové za její trpělivost při přípravě.

Motivací k přípravě článku mi bylo omezené množství

dostupné literatury a mnoho nejasností v systematice perlo-

vek. Pokusil jsem se tedy vyhnout dělení rodu do podrobněj-

ších skupin a selektivně vycházím z informací, jež považuji

v současné době za správné, i když mohou být v rozporu s li-

teraturou. Přesto bych však rád požádal čtenáře o shovíva-

vost u případných pochybení a dezinformací, které se snad

podaří v blízké budoucnosti lépe objasnit. U rodu Hemichro-

mis probíhá aktualizace systematiky a očekává se rozdělení

rodu na dva samostatné. Pro potřeby tohoto článku tak roz-

lišuji perlovky „pětiskvrnné“ (z anglického označení „five

spot cichlids“) a ostatní druhy nazývám souhrnně „červený-

mi“ (z anglického označení „red jewels“), přestože září všemi

barvami. 

Pětiskvrnné perlovky zůstanou i nadále zařazeny v rodu

Hemichromis a červeným perlovkám bude pravděpodobně

přidělen nový rodový název. Podobně byla již dříve vyčleně-

na ze sběrného rodu Pelmatochromis červeným perlovkám

blízce příbuzná drobná cichlidka Anomalochromis thomasi

z Guiney, Sierry Leone a Libérie. Dále se očekává popsání

nového druhu pětiskvrnné perlovky z Kamerunu, jež je v sou-

časné době určována jako blízce příbuzná Hemichromis elon-

gatus. A v neposlední řadě se můžeme těšit na přiřazení

vědeckého názvu vybraným a dosud nepopsaným druhům

červených perlovek.
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Hemichromis fasciatus. (Foto: Michel Keijman)

Představení perlovek

Pětiskvrnné perlovky

Hemichromis fasciatus

Hemichromis fasciatus (Peters, 1857) je typovým před-

stavitelem rodu Hemichromis a dorůstá do velikosti 25 cm.

Druhové jméno fasciatus odkazuje na vertikální pruhovaný

vzor.

Zbarvení H. fasciatus je poměrně proměnlivé. Dospělé

ryby jsou obvykle tmavé s odstíny červené a s pěti výraznými

černými skvrnami na bocích. Na různých lokalitách se lze

setkat i s rybami ve žlutých, zelených, měděných či hnědých

odstínech. Pro H. fasciatus jsou charakteristické nepravidel-

né drobné černé skvrny na bocích.

H. fasciatus se vyskytuje v zalesněných, ale i odkrytých

biotopech v savanách s rozsáhlou oblastí rozšíření v západní

subsaharské Africe. Typová lokalita je v Guiney. Dle nových

poznatků je areál rozšíření H. fasciatus uváděn v povodí řek

přibližně od Beninu směrem dále na západ Afriky. Současný

přirozený výskyt H. fasciatus a H. elongatus ve stejné lokalitě

není potvrzen. V biotopech H. fasciatus lze nalézt ryby rodů

Alestes, Aphyosemion, Barbus, Brycinus, Caecomastacem-

belus, Chromidotilapia, Clarias, Coptodon, Distichodus,

Hemichromis, Hepsetus, Labeo, Mormyrops, Parachanna,

Pelmatolapia, Pelvicachromis, Synodontis a další. H. fasci-

atus se příležitostně vyskytuje i v brakických vodách a údajně

byla tato perlovka nalezena i v mořské vodě.

V Ghaně jsme pozorovali H. fasciatus poměrně běžně ve

stojatých i tekoucích vodách; vybrané lokace:

• Přehrada Weija (teplota vody 28,5 °C, pH 6,45,

konduktivita 280 µS/cm) na řece Densu. Přehrada

Weija byla postavená roku 1978 a je hlavním

rezervoárem pitné vody pro hlavní město Ghany

Accra. Voda v přehradě je silně zakalená, dno a bře-

hy jsou bahnité nebo štěrkové, podél břehů je ná-

drž zarostlá vegetací. Kromě H. fasciatus se nám

podařilo chytit druhy Poropanchax cf. normani,

Aplocheilichthys spilauchen, Coptodon guineensis a

Enteromius sp.

• Řeka Ayensu (teplota vody 28,6 °C, pH 7,17, kon-

duktivita 250 µS/cm). Malá odtoková říčka s bah-

nitým dnem a kamenným zpevňujícím násypem.

Břehy jsou zarostlé rákosem a hladina pokrytá

lekníny. Voda je čistá a černě zabarvená tlejícími

rostlinami. V úlovcích jsme nalezli pouze potěr

H. fasciatus.

• Řeka Kwu (teplota vody 25,1 °C, pH 4,7, kondukti-

vita 27 µS/cm) nedaleko přírodní rezervace Ankasa.

Nádherná čistá a černě zabarvená proudná řeka o šíř-

ce přibližně 5 m a hloubce 1–1,5 m. Bahnité dno
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hustě zarostlé vodní vegetací, hladina podél břehů

pokrytá lekníny, břehy hustě zarostlé rákosím a vyš-

šími rostlinami. V řece se již na první pohled vysky-

tuje velké množství života, z ryb převažují skupiny

perlovek (H. sp. Ankasa), teter a parmiček. Vedle

pestře zbarvených rudozlatých H. fasciatus se zde

vyskytovaly druhy Afronandus sheljuzhkoi, Amphi-

lius atesuensis, Brycinus sp., Brienomyrus brachy-

istius, Chromidotilapia guntheri, Coptodon guine-

ensis, Epiplatys chaperi chaperi, Epiplatys dageti,

Enteromius cf. ablabes, H. sp. Ankasa, Kribia nana,

Lepidarchus adonis, Neolebias unifasciatus, Para-

channa obscura a Thysochromis ansorgii.

• Řeka Abodyeri (teplota vody 26,5 °C, pH 5,34,

konduktivita 42 µS/cm) nedaleko přírodní rezerva-

ce Ankasa. Klidná menší řeka s hustě zarostlými

břehy a relativně čistou vodou. Vedle H. fasciatus

se zde dále vyskytovaly druhy Afronandus shel-

juzhkoi, Amphilius atesuensis, Chromidotilapia

guntheri, Chrysichthys sp., Clarias sp., Ctenopo-

ma kingsleyae, Enneacampus ansorgii, Epiplatys

chaperi chaperi, Epiplatys dageti, Enteromius

cf. ablabes, Enteromius trispilos, H. sp. Ankasa,

Micropanchax aff. scheeli, Parailia pellucida a Pa-

ramormyrops sp.

• Mokřady Amansuri (teplota vody 27,6 °C, pH 3,25,

konduktivita 245 µS/cm); rašeliniště, lužní a mang-

rovové lesy, potoky, řeky a jezírka. Vedle H. fascia-

tus se zde dále vyskytovaly druhy Epiplatys dageti,

Coptodon cf. guineensis a Sarotherodon sp.

• Jezero Amansuri (teplota vody 31 °C, pH 5,1, kon-

duktivita 28 µS/cm); rašeliništní jezero obklopené

porostem bambusu, mangrovníky, rafiemi a koko-

sovými palmami. Na jezeře se nachází Nzulezu,

populární vesnice na kůlech, nominovaná na

zařazení do světového dědictví UNESCO. Kromě

H. fasciatus se zde dále vyskytovaly druhy Copto-

don guineensis a Poropanchax aff. rancureli.

• Přítok řeky Bia (teplota vody 27 °C, pH 7,2, konduk-

tivita 189 µS/cm) se zakalenou vodou a bahnitým

podložím a břehy bohatě zarostlými vegetací. Dále

se zde vyskytovaly druhy Brienomyrus brachyistius,

Chromidotilapia guntheri, Clypeobarbus cf. hypso-

lepis, Coptodon guineensis, Tilapia pra, Entero-

mius trispilos, H. guttatus, Micralestes sp., Petro-

cephalus sp. a Poropanchax sp.

• Vodní systém laguny Keta (teplota vody 26,6 °C,

pH 6,9, konduktivita 153 µS/cm); bahnitá průtočná

jezírka se silně zakalenou vodou. Okolí využíváno

pro zemědělskou produkci a chov skotu. Kromě

H. fasciatus jsme zde lovili druhy Enteromius guildi

a H. guttatus.

V období rozmnožování může H. fasciatus obsadit roz-

sáhlé teritorium o rozloze mnoha metrů čtverečných. Na řece

Volta v Ghaně jsme pozorovali páry H. fasciatus ve tření.

Menší ryby se sdružovaly i ve skupinách několika párů

podél jílovitých a písčitých břehů v blízkosti úkrytů z rostlin

a kamení. Z jiných druhů ryb bylo možné v jejich blízkosti

rozpoznat například H. guttatus a tilápie, jež byly také ve

tření. Plně vzrostlé páry H. fasciatus samostatně zabíraly

velké úkryty, například mostní pilíře.

Jedná se o teritoriální a agresivní druh, v přírodě je

H. fasciatus obávaným predátorem. Živí se menšími rybami,

hmyzem a dalšími vodními živočichy. Dospělé ryby bývají

nesnášenlivé vůči příslušníkům vlastního druhu i ostatním

rybám. Předpokládá se, že například Pelmatolapia mariae

napodobuje zbarvení H. fasciatus, což jí slouží jako obranný

mechanismus vůči konkurenčním druhům (mimikry).

Dospělá samice Hemichromis fasciatus z řeky Kwu, jež se v době odchytu starala o potomstvo.

Samec byl téměř dvakrát tak velký.
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Řeka Kwu v blízkosti přírodní rezervace Ankasa, Ghana.
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Mladá rybka Hemichromis fasciatus po odchytu v přírodě.

Hemichromis frempongi

Hemichromis frempongi (Loiselle, 1979) dorůstá kolem

25 cm a vyskytuje se endemicky v jezeře Bosomtwe v Ghaně.

Druh H. frempongi ustanovil Dr. Paul V. Loiselle, který per-

lovku pojmenoval na počest pana Emmanuela Fremponga

z Technické univerzity v Kumasi za jeho spolupráci při studiu

ghanské ichtyofauny.

Zbarvení druhu H. frempongi je podobné H. fasciatus,

dospělé ryby jsou sytě žluté s červeným bříškem a s pěti vý-

raznými černými skvrnami na bocích. Na rozdíl od H. fascia-

tus postrádají nepravidelné drobné černé skvrny na bocích.

Jezero Bosomtwe (teplota vody 32,5 °C, pH 8,85, kon-

duktivita 1282 µS/cm) vzniklo před 1,07 miliony let v kráteru

po dopadu meteoritu. Jezero je napájeno dešťovými sráž-

kami, není zde přirozený přítok a odtok. Průměr jezera je

přibližně 8 km a rozloha 49 km2. Průměrná hloubka jezera

je 45 m a maximální hloubka 81 m. 

V jezeře se dále vyskytují druhy Amphilius atesuensis,

Epiplatys chaperi, Chromidotilapia guntheri, Coptodon dis-

color, Nimbapanchax petersi, Sarotherodon galilaeus multi-

fasciatus a Tilapia busumana.

Vzhledem k silnému rybářskému tlaku na jezero Bosom-

twe ze strany místních obyvatel využívajících k lovu převážně

žábrové sítě jsme na jezeře nepozorovali ryby větší než zhruba

15 cm. Voda v jezeře je čistá a přes výskyt vodních plžů je

údajně prostá schistosomózy. Z tohoto důvodu je jezero

populární turistickou destinací. Mladé H. frempongi se

vyskytují v travinách a ve vegetaci podél písčitých mělčin

v blízkosti potěru a mladých tilápií. Středně vzrostlé ryby

brání teritoria v rostlinách dále od břehu. V jezeře jsou po-

četná hejna potěru C. discolor, S. galilaeus a T. busamana

a dále velké množství náletového hmyzu. Předpokládám, že

mladé rybky, hmyz a hmyzí larvy tvoří hlavní složku potravy

H. frempongi.
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Hemichromis frempongi. (Foto: Joop Clement)

Dospělý pár Hemichromis frempongi, samice vlevo.
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Mladá rybka Hemichromis frempongi po odchytu v jezeře Bosomtwe, Ghana.

Jezero Bosomtwe.
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Dospělý samec odpovídající původnímu popisu druhu Hemichromis elongatus z Gabonu. (Foto: Anton Lamboj)

Hemichromis elongatus

Hemichromis elongatus (Guichenot, 1861) dorůstá kolem

25 cm a hojně se vyskytuje v potocích, řekách a jezerech zá-

padní Afriky. V literatuře se uvádí areál rozšíření H. elon-

gatus v povodí řek Kongo, Okavango, Zambezi a Kwanza.

Typový exemplář H. elongatus pochází z Gabonu. U vybra-

ných populací se diskutuje o vyčlenění do samostatných

druhů. Na základě genetických odlišností je v přípravě

vědecká práce, která vyčlení do samostatného druhu populaci

vyskytující se na území státu Kamerun, severně geograficky

ohraničenou Křížovou řekou (Cross River). Pravděpodobně

i u východních populací, například z řeky Zambezi, lze v bu-

doucnu očekávat vyčlenění z druhu H. elongatus. Z importů

jsou známé ryby vzhledově odpovídající současnému chápání

druhu H. elongatus i z Nigérie.

V přírodě se v biotopu s H. elongatus dále vyskytují např.

ryby rodů Benitochromis, Chromaphyosemion, Chromidoti-

lapia, Epiplatys, Etia, Hepsetus, Opsaridium, Pelmatolapia,

Pelvicachromis, Procatopus, Tilapia a další.

Mnohem častěji než u ostatních perlovek se lze i v přírod-

ních podmínkách setkat s výskytem H. elongatus v menších

skupinách. Při návštěvě Kamerunu jsme pozorovali perlovky,

v současné době zařazované do druhu H. elongatus, obvykle

ve skupinách o velikosti 6–12 jedinců. Páry ve tření se ze

skupin oddělují v období rozmnožování a statečně brání po-

měrně veliká teritoria. Vybrané lokality v Kamerunu:

• Řeka Tagndok (teplota vody 27,4 °C, pH 6,33, kon-

duktivita 49 µS/cm). Další druhy ryb vyskytující

se na této lokalitě zahrnují: Benitochromis cf. bate-

sii, Brycinus longipinnis, Brycinus macrolepidotus,

Chromidotilapia guntheri, Enteromius holotaenia,

Opsaridium ubangiense a Parachanna africana.

• Řeka Kelle (teplota vody 28,4 °C, pH 6,38, konduk-

tivita 36 µS/cm). V lokalitě se také vyskytovaly ryby

rodů Doumea, Chiloglanis, Labeo a Labeobarbus.

• Nádherně sytě zlato-rudě vybarvené perlovky a par-

mičky Enteromius holotaenia se nám podařilo

odchytit v potoce Mbango (teplota vody 25,4 °C,

pH 6,21, konduktivita 14 µS/cm) mezi městy Lolo-

dorf a Mbango.

• Řeka poblíž Makouré. V této řece (teplota vody

26,6 °C, pH 5,79, konduktivita 10 µS/cm) se vedle

perlovek ve větším množství vyskytovaly ryby rodů

Benitochromis, Epiplatys, Parauchenoglanis a také

různé tetry. 

• Mezi akvaristy oblíbená populace z lokality Ayatto

se nachází nedaleko města Douala v říčním systému

řeky Mungo. Lokalita odchytu černo-červených

H. elongatus Ayatto je vysychající menší jezírko

postupně zanášené detritem.
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Hemichromis elongatus Ayatto, Kamerun. (Foto: Joop Clement)

Jezírko Ayatto.
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Dospělý samec kamerunské populace Hemichromis elongatus po odchytu v přírodě.

Řeka Moliwe, Kamerun.
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Hemichromis elongatus pravděpodobně z Nigérie, samice. (Foto: Joop Clement)

• Mohutné zeleně zbarvené perlovky jsme odchytli na

řece Batoke (teplota vody 26,0 °C, pH 7,72, kon-

duktivita 82 µS/cm) mezi menšími městy Batoke

a Bakingili, přibližně 1 km od mořského pobřeží.

V této říčce byly hojně zastoupeny hlaváčovité ryby

Awaous lateristriga.

• Velké množství pestře červeně zbarvených perlovek

jsme ve velkém množství pozorovali a odchytli na

řece Moliwe (teplota vody 26,4 °C, pH 7,76, konduk-

tivita 260 µS/cm) mezi městy Moliwe a Mutenge-

ne. Dříve se na této lokalitě vyskytovali v hojném

množství pestřenci rodu Pelvicachromis. My jsme

však pozorovali pouze rozsáhla hejna perlovek a jiné

druhy ryb jsme nezaznamenali.

H. elongatus je značně variabilní a přizpůsobivý druh.

Přestože druhové jméno elongatus odkazuje na podlouhlý

tvar těla, jaký nalezneme zejména u mladých ryb a větších ryb

v proudných potocích, v řekách a jezerech objevíme spíše

překvapivě mohutné a v těle vysoké ryby. H. elongatus jsou

obvykle stříbřitého zbarvení. Barevná různorodost však za-

hrnuje ryby tmavých odstínů, ale i barevné žluté, červené

a olivově zelené ryby u vybraných populací. H. elongatus

bezpečně rozeznáme od H. fasciatus a H. frempongi podle

přítomnosti horizontálních a obvykle červených pruhů na

těle. Na rozdíl od H. fasciatus se u H. elongatus nevyskytuji

na těle drobné nepravidelné černé skvrny. H. fasciatus má

také dobře patrné a obvykle leskle červené ohraničení tmavé

skvrny na skřelích.

Podobně jako ostatní perlovky i H. elongatus jsou velice

vnímavé a komunikativní vůči svému okolí. Jedním z dobře

pozorovatelných projevů je zejména u druhu H. elongatus

výrazná změna zbarvení v reakci na vnější podněty. V zá-

vislosti na situaci mohou být ryby leskle stříbrné, barevné,

nebo až uhelně černé. Horizontální červené pruhy mohou,

ale nemusí být patrné a i intenzita pěti výrazných černých

vertikálních skvrn kolísá dle nálady od černé až po inver-

tovanou světlou barvu nebo nemusí být patrné vůbec.

H. elongatus se živí menšími rybami a jejich potěrem,

hmyzem a dalšími vodními živočichy.

(… pokračování příště...)
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Pogostemon quadrifoliusPogostemon quadrifolius
Konečně pačule i pro normální lidi :-)Konečně pačule i pro normální lidi :-)
Markéta Rejlková

Před šesti lety jsem na ostravské burze zahlédla rostlinu,

kterou jsem neznala. Polští prodejci mi o ní neřekli skoro nic,

dokonce ani její jméno. Ale prý je nenáročná. No tak jo,

koupila jsem ji a donesla domů... polovinu jsem darovala a se

zbytkem jsem naložila podle mého (zlo)zvyku. Já jen málokdy

dokážu novou rostlinu hned zasadit na její místo. Nejsem si

totiž jistá, kde to nejlepší místo vlastně je, tak váhám a rost-

liny zatím čekají někde v provizorních podmínkách. Díky

tomu jsem ovšem zjistila, že tento nový přírůstek je skutečně

nenáročný! Vydržel v akváriu odkázaném jen na přirozené

světlo od poměrně vzdáleného okna – podobně jako třeba

růžkatec, jen tak bez zasazení, ale na rozdíl od něj se neroz-

padá při prudké změně podmínek, přisolení nebo při opravdu

výrazném nedostatku světla. Zakrní, to ano, ale vydrží.

Zatímco jsem po očku sledovala, že rostlina stále žije,

pátrala jsem po její identitě. Našla jsem ji nakonec na němec-

kých stránkách pod označením Pogostemon sp. "Octopus",

případně Pogostemon stellatus "Octopus". Přiznám se, že mě

to překvapilo; Pogostemon stellatus je sice také „ježatá“ rost-

lina, ale roste výrazně úhledněji a je docela náročná.

O pár měsíců později mi přišel vhod článek od Christel

Kasselmann v DATZu 5/2013, kde se konečně akvaristům

zjevila pravá identita téhle rostliny. Jde tedy o Pogostemon

quadrifolius, česky to budiž pačule čtyřlistá, oficiální jméno

druhu jsem nenašla. Listy vyrůstají v přeslenu vždy po čty-

řech, Pogostemon stellatus má přesleny bohatší. Pačule patří

do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Druh byl do Evropy

přivezen z Laosu, roste ale i v Indii, Myanmaru a Bangladéši.
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Ve vysoké expoziční nádrži v ZOO Ostrava má Pogostemon quadrifolius spoustu místa, čehož také náležitě využívá.

 Čím méně se stonky zaštipují, tím mohutnější jsou a listy na nich rostou delší a vzpřímené.

V méně osvětlených nádržích roste tato rostlina pomaleji, listy jsou výrazně kratší a často se také stáčejí směrem dolů.
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Listy pačule čtyřlisté se kroutí všemi směry. Odtud zřejmě plyne její původní název "Octopus", tj. chobotnice.

Jak už jste jistě pochopili z mých raných zkušeností, na

rozdíl od mnoha novinek je tato rostlina skutečně do akvárií

velmi vhodná. Samozřejmě, že pačuli celé ty roky netrápím

bez světla, ale už mi roste ve spoustě různě zařízených akvárií

a všude se chytila. Nevím, jaké podmínky byste museli vy-

tvořit, abyste ji zahubili. Světla mnoho nepotřebuje, živin také

ne. Občas se mi nedaří pěstovat některé „plevelné“ druhy,

třeba mokřanky (Hygrophila spp.) nebo pupečníky (Hydro-

cotyle spp.) – myslím si, že pro ně mám vodu až příliš čistou.

Octopus ale roste i při hodnotách dusičnanů kolem 5 mg/l

a neměřitelném množství fosforečnanů. Vodu mám měkkou,

asi 5 °dGH, takže z osobních zkušeností nevím, jak by rostlina

reagovala na vodu velmi tvrdou.

Listy této pačule jsou na okrajích pilovité, dosti úzké

(asi 3–4 mm) a dlouhé. Vzhled rostliny samozřejmě závisí na

podmínkách. Při slabém osvětlení roste pomaleji, listy jsou

kratší a odspodu můžou opadávat; má-li Octopus světla dost,

listy dosahují délky i 20 cm a růst je až překotný.

Máme tuto rostlinu i v ostravské zoo, mj. také ve dvou

expozičních akváriích. V jednom je spíše nenápadná a skoro

neroste, v druhém je výraznou dominantou a přivádí nás

k šílenství – zkrátíme ji o půl metru a nejpozději za týden

je opět u hladiny! Při výšce nádrže okolo metru a půl pocho-

pitelně musíme tuto proceduru provádět pěkně namočení

v neoprenu. Ale ta svěží zeleň a rozpustilý vzhled stojí za to.

Pogostemon quadrifolius nezaujme ničím zvláštním a ne-

ní to žádný krasavec předurčený stát se vyhledávanou raritou.

Ale svým ježatým vzhledem hezky kontrastuje s většinou

jiných rostlin a je velmi příjemné, že oblíbená skupina nená-

ročných druhů, na které je spoleh i v „obyčejných“ akváriích,

se rozrostla o dalšího člena.

POZOR, ZMĚNA:

Pogostemon deccanensis

Rostlina, která je od roku 2010 pěstována v akváriích

pod názvem Pogostemon erectus, je ve skutečnosti

jiným druhem: P. deccanensis. P. erectus také existuje,

ale od pěstované rostliny se liší. Uvedla to Christel Kas-

selmann v DATZu 1/2019. Není důvod její zjištění zpo-

chybňovat, možná se pravý P. erectus také časem objeví –

proto čím dříve si na správné jméno zvykneme, tím lépe ;-)
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Substráty:Substráty: jaké, z čeho, pročjaké, z čeho, proč
Marin Langr

Vytvořit akvarijní dno z něčeho jiného než z křemičitého

písku není nijak nový nápad. Ale teprve poměrně nedávno

se věci ujaly velké firmy a začaly nám nabízet nejrůznější

speciální substráty. Každý takový výrobek je pochopitelně

doprovázen náležitým jásáním, jak skvěle nám díky němu

rostliny porostou a celé akvárium jen získá. Jaká je ale re-

alita? Jak substráty fungují a co od nich můžeme očekávat?

Akvaristé je často kupují s představou, že „obsahují

zásobu živin“. Někdy to výrobci skutečně tvrdí, je to ale z větší

části nepravda. Nijak zlovolná, spíše diktovaná zákony mar-

ketingu: zákazník nemá rád detaily, prodává se slogan.

Přiznám se hned zkraje, že jsem žádný z těch speciálních

substrátů prakticky nevyzkoušel. Šel jsem na to jinak. Zjistil

jsem si, co ty substráty obsahují, a k tomu se trošku vzdělal

v pedologii, nauce o půdách. A taky v hydrochemii, abych

se poučil, co ve vodě dělají jednotlivé složky půd, ev. těch

prodávaných substrátů.

Jednotlivé složky – v nich je klíč. Pořídil jsem si je v čisté

formě a testoval. Nejprve každou zvlášť; měřil jsem, pozo-

roval. Výsledky vcelku potvrzovaly teorii, ale bylo užitečné si

to osahat. Pak jsem zkoušel kombinace, od dvousložkových

po vícesložkové. Získal jsem v tom jakousi praxi a dnes už

tedy vím – co, proč a přibližně kolik. Nedělám tajnosti, a tak

jsem tady, abych podal zprávu.

Adsorpce

Adsorpce je v povídání o substrátech klíčový pojem. Zní

hrozně „chemicky“, ale není se čeho bát. Je to proces, při

kterém v prostoru rozptýlené částice přilnou k nějakému

povrchu. Ten „povrch“ si nemusíme představovat jako něco

velkého. Často jsou to mikročástice. Obě látky mohou být na

počátku dokonce rozpuštěné, ale jakmile se setkají, vytvoří

sraženinu – malinký kousíček látky nerozpuštěné. Adsorpce

pokračuje dál, kousky sraženiny se zvětšují, a nakonec se-

dimentují nebo je můžeme mechanicky odfiltrovat. To je

princip známého číření.

Každá látka má sklon na některém povrchu adsorbovat,

kdežto na jiném ne. Toho se dá využít pro filtraci. Filtrace

založená na adsorpci se často používá a bývá až neuvěřitelně

účinná. Zrnko adsorbentu dokáže vysát vybrané látky ze

značného objemu vody. Pochopíme to ve spojení s difúzí,

tedy pravidlem, podle kterého se všechny volné částice dané

látky snaží rovnoměrně vyplnit dostupný prostor. Jakmile je

jedna částice adsorbována, ostatní částice jejího druhu

vnímají prostor, ve kterém částice dosud byla, jako prázdný.

A tedy tam směřují, podle zákona difúze. Padají do pasti

jedna za druhou, až nezbude nic.

Je vícero typů adsorpce. Detaily se nebudeme zabývat,

ale z praktických důvodů jeden typ vyčleníme jako zvláštní

případ: jde o kationtovou nebo aniontovou výměnnou

kapacitu. Některé materiály vytvářejí krystalickou mřížku

takovou, že ionty na jejím povrchu jsou vázané jen volně,

snadno se uvolní. Tím ovšem vznikne napětí, náboj, který

si žádá, aby jiná částice byla přijata na uvolněné místo.

Taková látka působí jako adsorbent, jenže za všechno,

co přijme, něco jiného do vody zase vydá. Má výměnnou

kapacitu. Každý takový materiál má nějaký výchozí „názor“,

kolik kterých iontů by chtěl mít. Ovšem tento názor mění

v závislosti na koncentraci jednotlivých iontů v roztoku a dal-

ších fyzikálně-chemických podmínkách. Stále tedy něco při-

jímá a vydává, aby dosáhl stavu, který v dané situaci vnímá

jako rovnovážný1.

Důležité je podotknout, že kationtem je i vodíkový kation

H+ (obvykle se říká „proton“), jehož koncentrace určuje pH

vody a zprostředkovaně též její alkalitu. A jsou-li před-

mětem výměny kationty vápenaté a hořečnaté (Ca2+, Mg2+),

dochází ke změně tvrdosti vody. 

Zde již možná začínáte tušit, že substráty mohou být

mocnými nástroji ovlivnění parametrů akvarijní vody. Avšak

nejen to. I když spolehlivých údajů nemáme mnoho, obecně

se soudí, že rostlinám není lhostejné, zda různé živiny při-

jímají převážně kořeny nebo listy. Substráty se schopností

adsorpce mohou sehrát rozhodující roli v tom, zda je daná

živina dostupná převážně ve dně, nebo ve vodním sloupci.

Živiny vázané v substrátu jsou pro zdraví akvária zpravidla

výhodnější.

Adsorpční vlastnosti substrátů jsou však i zdrojem určité

nejistoty. Akvaristé často měří obsah amonia, fosforečnanů

či železa ve vodě a vyvozují z toho závěry. Jmenoval jsem

záměrně tyto tři živiny, protože typicky právě ony vstupují

se substráty do různých interakcí a „mizí“ z vody (eventuálně

se do ní navracejí, když se podmínky změní). Můžeme tedy

naměřit nulu, ale rostlinám nechybí, protože živiny vázané

fyzikálně či chemicky v substrátu pro ně nejsou ztracené.

1  Takto fungují i umělé iontoměniče. Anex odstraňující z vody dusič-

nany rád přijímá anionty NO3
-. Když ho regenerujeme v solance,

převaha iontů Cl- je tak výrazná, že anex dusičnany pustí a přijme

chloridové anionty. Pak jej vložíme nazpět do filtru, a anex se „s úle-

vou“ chloridů zbavuje a přijímá opět dusičnany.
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V přírodě běžné složky půd a sedimentů mají specifické

adsorpční vlastnosti a rostliny a další organismy jsou na ně

zvyklé; vlastně jejich přítomnost očekávají. Přidáme-li je do

substrátu ve vhodném množství, rostliny to uvítají. Můžeme

je eventuálně doplnit o speciální příměsi, kterými adsorpční

vlastnosti substrátu dále upravíme.

Základní složky půd a sedimentů

Látek obsažených v půdách je ohromné množství a každá

půda je jiná. Proto návody typu „přidejte vrstvu zeminy“

nutno přijímat velmi opatrně. Má-li Diana Walstad nějaké

poznatky z použití zeminy z její zahrádky ve Virginii, neříká

to nic o vlastnostech půdy třeba z lesa Řáholce.

Můžeme si ale udělat pořádek v tom, jaké skupiny látek

obecně půdy obsahují a jaké jsou jejich typické vlastnosti. Pro

naše účely je praktické rozlišovat tyto složky:

(a) písky, zejména křemičité a vápencové,

(b) jíly,

(c) oxidy železa,

(d) půdní organickou hmotu.

Tyto látky jsou základem i prodávaných speciálních sub-

strátů, takže nemusíte mít obavu, že mluvíme od věci.

Písky 

Jsou obsaženy prakticky ve všech půdách. Je jich hodně

(desítky procent) i v tom, co bychom nazvali „bahnem“.

Nejčastěji jde o písky křemičité, tedy s vysokým podílem

křemene, oxidu křemičitého (SiO2). Je to dáno jednak tím,

že kyslík a křemík jsou nejhojnější prvky zemské kůry, a dále

chemickou i mechanickou odolností křemene. Křemičité pís-

ky ale nikdy nejsou zcela čisté, ani ty do bazénových filtrací.

Vždy jsou přítomny ještě různé minerály s obsahem hliníku,

železa, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, titanu aj.

Křemičitý písek je pokládán za chemicky stabilní a je to

téměř naprostá pravda. I on však má schopnost adsorpce,

sice nevelkou, leč přece významnou vzhledem k jeho množ-

ství. To jsem si pozitivně ověřil v případě železa a téměř

s jistotou demonstroval v případě amonia2. 

Pokud použijeme barvené písky, jejich adsorpční vlast-

nosti budou zcela jistě jiné, neznámé. Co se nachází pod

vrstvou barvy, to je úplně lhostejné; není to již přírodní písek,

nýbrž substrát tvořený granulemi jakéhosi barviva. Mnozí

je používají bez potíží, já je nedoporučím.

Další složky písčité frakce půd jsou většinou podobně

stabilní jako křemen. Máme však jednu velkou výjimku, kte-

rou nemůžeme vynechat, a tou je vápenec. Tímto slovem

zkráceně označuji skupinu hornin (křída, dolomit, mramor,

2  Prováděl jsem pokusy se záběhem, tedy dekompozicí a nitrifikací,

a po naběhnutí nitrifikace jsem opakovaně naměřil vyšší koncentrace

dusitanů/dusičnanů, než odpovídalo předtím naměřenému amoniu.

Při identických pokusech bez písčitého substrátu k tomu nedocházelo

– amonium mizelo právě tak, jak dusitany/dusičnany přibývaly.

aj.), jejichž základem je uhličitan vápenatý (kalcit, CaCO3),

obvykle s příměsí uhličitanu hořečnatého (magnezit, MgCO3).

V České republice – na rozdíl od tropů – převažují půdy

zásadité a velmi často obsahují vápencovou složku; zdaleka

nejde jen o půdy krasových oblastí!

Přítomnost vápence určuje vlastnosti půd tak zásadně, že

zahradníci rozdělují rostliny na vápnomilné a vápnostřežné.

Vápenec není zdaleka tak stabilní jako křemen a v přítomnos-

ti kyselin nebo oxidu uhličitého a vody se rozpouští. Dost

pomalu, aby vápencové masivy vydržely milióny let, ale dost

rychle na to, aby řádně ovlivnily půdu – nebo akvárium.

Dochází k této reakci: CaCO3 + H2O + CO2  --> Ca2+ + 2 HCO3
-

Máme-li tedy v akváriu vápenec (Seiryu, Dragon atd.)

nebo substrát s jeho obsahem, tento účinně odebírá z vody

oxid uhličitý a zvyšuje pH, tvrdost a alkalitu.

Uhličitany v půdách i ve vodním prostředí vždy zhoršují

dostupnost fosforečnanů a mikroprvků – přechodných kovů,

tedy hlavně železa. Ne každá rostlina se s tím umí vyrovnat

a to je důvodem zmíněného třídění rostlin na vápnomilné

a vápnostřežné. Některé náročné druhy akvarijních rostlin

nízký obsah uhličitanů (= nízkou alkalitu) skutečně vyžadují.

Jíly

Jsou významnou složkou naprosté většiny půd. Jde o sku-

pinu zvětralých hornin, jejichž základem jsou polymerní

oxidy křemíku a hliníku (odtud označení alumosilikáty čili

hlinitokřemičitany), doplněné různými kovovými kationty,

nejčastěji sodíkem, draslíkem, hořčíkem a vápníkem. Zatímco

alumosilikátový základ jílů je chemicky stabilní, část kovo-

vých kationtů je vždy na výměnných pozicích. Jíly tedy mají

značnou kationtovou výměnnou kapacitu. V tom spočívá

jejich význam – v přírodě i v akváriu.

Jíly běžně vyměňují vápník Ca2+, hořčík Mg2+, draslík K+,

amonium NH4
+, sodík Na+ a protony H+. Jíl přichází do ak-

vária s určitou zásobou těchto kationtů. Následně dochází

k výměnám, a to v závislosti na tom, v jakém množství a vzá-

jemném poměru jsou kationty obsaženy v okolním prostředí.

Například je-li voda zásaditá a jíl je bohatý na protony (ADA

Aqua Soil), jíl protony uvolňuje a namísto nich přijímá jiné

kationty, např. vápník a hořčík. Tím snižuje pH, alkalitu

a tvrdost vody.

Pokud soustavně dodáváme do akvária (výměnami vody,

krmením a hnojením) určitou skladbu kationtů, po určité

době – moje praxe naznačuje období několika měsíců – si jíly

s okolním prostředím „srovnají noty“, tedy množství jednot-

livých kationtů na výměnných pozicích. Ustaví se rovnováha

a jíly poté zmírňují výkyvy od této rovnováhy. To se týká

každého z uvedených kationtů, tedy i protonů H+, a jíly takto

zmírňují výkyvy pH. Je to pufrační efekt velmi podobný

stabilizujícímu vlivu uhličitanů (alkality). Toto ocení pěstitelé

náročných rostlin, které alkalitu nemají rády.

Akvaristé často berou jíly z přírody, jenže v těch jsou
vždy obsaženy neznámé příměsi. Já používám čistý bento-

nit, protože se dá snadno koupit – buď čištěný vinařský
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(montmorillonit)3, anebo levný kočkolit4 bez záruky složení.
Znamenitou vlastností bentonitu je jeho ochota vzdát se části
původních kationtů výměnou za amonium. Při mých poku-
sech i v běžném akváriu to funguje velmi dobře. Do týdne
po založení adsorbuje veškeré amonium z vody a pak už zůs-
tává neměřitelné, dokonce i když amoniem hnojím5. Takto
v substrátu vázané amonium je dostupné pro kořeny rostlin
a přitom neohrožuje ryby ve vodním sloupci. Vazba není ani
na překážku nitrifikaci. Že nitrifikace běží, to jsem ověřil tím,
že po pár týdnech se ve vodě „z ničeho“ objevily dusičnany.

Dusičnany totiž, to si řekněme jako důležitou informaci,
žádný běžný přírodní materiál neadsorbuje, a proto jimi nelze
hnojit ke kořenům6 ani do zásoby (a proto máme povrchové
vody znečištěné dusičnany z hnojení a amoniem z hnojení
nikoliv).

Jak přídavek práškového jílu v substrátu působí esteticky?
Nu, to víte, když do takového dna zaryjete, zvíří se to. Mohu
vás však ujistit, že jíl nezpůsobuje zákal. Jeho částice jsou
sice malé, ale rychle sedimentují. Nenacházím je ve filtru.
Postupem času propadnou mezerami mezi většími zrnky
písku do hloubky. Upozorňuji ale, že jsem jíly nezkoušel
v přítomnosti pancéřníčků a podobných ryb dna.

Některé prodávané substráty tento problém řeší tím,
že jíly (ve směsi s dalšími složkami) suší za vysokých teplot

a formují do granulí7. Jejich trvanlivost může být solidní, ale
z principu nikoli věčná (o tom více níže).

Oxidy železa

Akvaristé jsou zvyklí počítat železo mezi mikroprvky,
protože rostliny přijímají železo v mikromnožství. Pokud
však jde o výskyt železa v přírodě, realita je docela jiná.
Železo patří mezi nejhojnější prvky zemské kůry (asi 5 %)
a v jednotkách procent se vyskytuje skoro ve všech půdách.
V domovině akvarijních ryb, ve vlhkých tropech, bývá často
obsah železa v půdách a sedimentech obzvláště vysoký.

Řada prodávaných substrátů obsahuje železo ve velkém
množství. Mýlili bychom se však, pokud bychom to vnímali
pouze jako zásobní hnojení; taková zásoba je zhola zbytečná,
nevyčerpatelná. Význam železa spočívá v něčem jiném.

Železo ve styku s kyslíkem a vodou vytváří asi patnáct
různých sloučenin (oxidů, hydratovaných oxidů, hydroxidů
– přidržme se termínu „oxidy“, protože názvosloví je dost
náročné a má pro nás podružný význam). My si složitou
chemii železa zjednodušíme:

3  např. www.vinarskepotreby.cz/majorbenton-1kg-aeb-1.html nebo
www.vinarskydum.cz/seporit-pore-tec-1-kg_p3963
4  např. www.profizoo.cz/eshop/kocky/podestylky/bentonit/eco-
pack-proficat-bentonit-white-10-kg-new-2-ks
5  Snad si rozumíme, že hodinu po hnojení bych amonium asi namě-
řil. Ale za jeden až dva dny už ne.
6  Reálně se to děje tehdy, když nitrifikace probíhá v substrátu, blízko
kořenů rostlin. V takovém případě mají rostliny vždy na výběr mezi
amoniem a dusičnany, což je nesporně nejvýhodnější výživa dusíkem.
„Přemístění“ nitrifikace do filtru je z tohoto pohledu nevýhodné.
7  Negativním následkem granulování je vždy podstatné zmenšení
aktivní plochy všech obsažených materiálů.

Podstatné je rozlišování železa na dvojmocné (Fe2+) a troj-
mocné (Fe3+).

Při vyšším redoxu a pH převládá železo trojmocné, při
nižším redoxu a pH dvojmocné.

Trojmocné železo je většinou nerozpustné, dvojmocné
většinou rozpustné.

Přeměna jednoho typu na druhý a zpět se v podmínkách
našich akvárií děje běžně a neustále. Často se o to starají
mikrobi usazení v substrátu a dokáží to i rostliny tak, že
z kořenů vylučují látky, které přeměnu způsobují.

Oxidy trojmocného železa mají velmi důležité adsorpční

schopnosti. Adsorbují jedovaté těžké kovy (arsen, selen,
chrom, olovo, rtuť), adsorbují i další přechodné kovy (např.
mikroprvky zinek, měď, mangan, nikl), amonium8 a z aniontů
především fosforečnany (a fluoridy, avšak nikoli chloridy,
sírany, dusitany a dusičnany).

Dvojmocné železo tyto adsorpční schopnosti nemá.

Jak se tedy trojmocné železo mění na dvojmocné – větši-
nou v hloubce substrátu – adsorbované látky se uvolňují.
Když potom pronikají difúzí do oxidačního prostředí, nastává
proces opačný, všechno se to vysráží.

Pro zdraví ryb9 a celého akvária je žádoucí, aby se uvedené
látky a jejich transformace držely v substrátu a jejich obsah
ve vodním sloupci zůstal minimální. Postaráme se o to udržo-
váním dostatečného množství kyslíku ve vodním sloupci.

Železo v substrátu má ještě ten pozitivní účinek, že ome-

zuje tvorbu jedovatého sulfanu. Od vysvětlení tohoto jevu
jsem po zralé úvaze upustil.

Prakticky: Používám práškový oxid železitý (Fe2O3)
10.

Prášek je to velejemný a při zásazích do substrátu se víří snad
ještě víc než jíl. Jinak si nestěžuji, problémy žádné.

Půdní organická hmota

Odumřelá organická hmota se v přírodě rozkládá (biotic-
ky i abioticky) a závěrečná část tohoto rozkladu se zpravidla
odehrává v půdách. Přispívají k tomu různí živočichové,
protisté, houby, bakterie a archea. V závislosti na místních
podmínkách rozklad probíhá různou rychlostí a různým způ-
sobem. Většina končí mineralizací, ale ne vše; množství asi
v jednotkách procent projde zvláštními procesy humifikace
a vzniká humus. Ten, na rozdíl od ostatních organických
látek, se rozkládá tak pomalu, že jej můžeme pokládat za
stabilní. To je velmi důležitý rozdíl.

8  Adsorpci amonia jsem zjistil při svých pokusech. Z literatury jsem

to neznal, a tak jsem hledal vysvětlení. Bohužel, našel jsem pouze jed-

nu studii, která adsorpci amonia železem konstatovala na nějakých
železem bohatých rýžových polích, ale nic bližšího nevysvětlila.
9  Rozpuštěné železo se na žábrách ryb (zásaditých a bohatě prokys-

ličených) oxiduje na trojmocné a usazuje se tam. Nepůsobí přímo
jedovatě, ale omezuje funkčnost žaber. V rybářských příručkách se

koncentrace rozpuštěného železa vyšší než 0,1–0,2 mg/l nedoporučují.
10  Koupil jsem zde: www.kovyachemie.cz/oxid-zelezity/oxid-zelezity--

100g/
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Látkám tvořícím humus se říká huminové látky. Někdy
můžete narazit na jejich členění na fulvokyseliny, huminové

kyseliny a huminy; jde o praktické rozlišování podle míry
jejich rozpustnosti. Všechny společně tvoří skupinu polymer-
ních sloučenin s řadou tzv. funkčních skupin, skrze které
vstupují do nejrůznějších chemických a fyzikálních vazeb
mezi sebou (počet možných kombinací je astronomický)
i s dalšími složkami půd. Huminové i další organické látky
se zadržují adsorpcí na oxidech železa a jílech, přičemž samy
mají také sorpční schopnosti; vytváří se tzv. půdní sorpční

komplex. Adsorpce na sorpčním komplexu bývá větší než
na samotné minerální složce.

Takto se v půdě zadržují zejména organický dusík, amo-
nium, fluoridy, fosforečnany a v menší míře vápník a hořčík.
Naopak se téměř nezadržují dusičnany, dusitany, chloridy,
sodík a draslík. 

Výrazným rysem adsorpce na organických látkách je cit-
livá závislost na pH a redoxu. Vazby se tedy snadno mění.
Huminové látky také běžně vytvářejí s ionty kovů komple-
xy, které známe jako cheláty. Mikrobům neslouží huminové
látky za potravu a mají dokonce bakteriostatické účinky,
současně ale zvyšují vhodnost půd pro osídlení mikroby.
Jsou to protikladné vlivy a to je charakteristické pro mno-
ho účinků huminových látek; ačkoli jednotlivé, z kontextu
vytržené akce můžeme vnímat negativně, v součtu napomá-
hají k tomu, aby se v půdě „pořád něco dělo“.

Je vhodné používat speciální substráty, které organické
látky obsahují? Obvykle jde o zeminu bohatou na jíly a hu-
mus, formovanou do granulí a sušenou za horka (zřejmě cca
300 °C). V žádné humózní půdě však není pouze humus,
nýbrž i další organické látky v různém stupni rozkladu
a k tomu živé organismy. Co se s nimi stane, když v granulích
projdou sušením za horka? Možností je víc, ale určitě se ne-
přemění na humus. A nezdá se ani, že by dokonale shořely
(tedy prošly „mineralizací“). To by zřejmě shořel i humus.

Substráty tohoto typu, stejně jako „hrst hlíny“, tedy
obsahují kromě huminových i další organické látky. V prv-
ních týdnech po založení jimi zamořují vodu, pasou se na
nich mikrobi a to vede k zákalům, bujení řas a kyslíkovému
deficitu. Intenzívní výměny vody jsou nutné.

Proto se snažím připravovat substráty takové, aby z orga-
nických látek obsahovaly nanejvýš humus. Je možné toho
dosáhnout? Snad ano, ale to už se nemůžeme omezovat
na běžné součásti půd a musíme připustit i použití dalších

materiálů. Povídání o nich nebude žádnou planou teorií,
protože prodávané speciální substráty je často obsahují také.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rašelina

Rašelina nabízí cestu, jak se přiblížit výše zmíněnému cíli:
humus ano, ostatní organické látky ne. Rašelina a humus
není totéž, ale rašelina obsahuje mnoho huminových látek
a kromě nich jen takové, které se rozkládají velmi pomalu
(hlavně lignin). Rašelina tedy není pastvou pro mikroby a

není důvodná obava, že bude způsobovat „zahnívání dna“11.
Rašelina je velmi chudá na živiny – ostatně humus také nikdy
není „živinou“ – ale ovlivňuje koloběh živin. Mnohé prodá-
vané speciální substráty rašelinu obsahují.

Při pořizování rašeliny musíme dávat pozor, abychom
nesáhli po nějaké upravené pro zahradnické použití12. Raše-
lina nasáklá vodou neplave. Pokud však přidáme rašelinu i do
vrchní vrstvy substrátu nebo pokud do substrátu zasahujeme,
bude se pak troška povalovat na dně a připomínat hromádky
detritu. Mně to nevadí, vypadá to docela přirozeně, ale někdo
to může vnímat jinak. Není problém ji odsát.

Dávkování je třeba dobře uvážit. Přidáme-li rašelinu
do čistého křemičitého písku, vznikne substrát kyselý. Míra
okyselení vody závisí na její alkalitě.

Velmi šikovně se rašelina chová v substrátu společně
s jíly. Ty mají pufrační schopnosti, takže pokles pH není
nijak dramatický. Sám takové směsi používám a i k vodě
s minimální alkalitou se chovají decentně13.

Zeolity

Jsou z odborného hlediska minerály hodně odlišnými od
jílů, ale z našeho pohledu s nimi mají mnoho společného.
Podobně jako jíly fungují jako lapače a měniče kationtů.
Přírodních zeolitů je hodně druhů a synteticky se vyrábějí
další, většinou k zachycení vybraných iontů.

Na Slovensku se těží jeden ze zeolitů – klinoptilolit.
Je levný14 a nám se hodí proto, že podobně jako jíly zachycuje
amonium, jenže navíc má ve srovnání s jíly výrazně lepší
afinitu pro draselný kation. A tak pokud jsem uvedl, že běžné
půdy draslík zadržují špatně (a proto farmáři musejí hnojit
draslíkem stále dokola), půda obohacená o klinoptilolit ten-
to nedostatek půd zmírňuje. A skutečně se za tím účelem
v zemědělství používá.

Zeolit se v akvaristice používá nejčastěji jako filtrační
médium k odstranění amonia15, ale možná ještě šikovněji

11  „Zahnívání dna“ je hodně nešikovné označení stavu, kdy anaerobní
prostředí v sedimentu dosáhne jeho povrchu a řada nežádoucích látek
se uvolní do vodního sloupce. Kdybychom situaci nazývali „kyslíkový
deficit“, bylo by to přesnější a bylo by hned jasné, v čem je potíž.
12  Používám tuto: www.agroprofi.cz/profi-peat-white-raselina-bila-
180-l, ale pokud bych pořizoval novou, asi bych teď dal přednost této:
www.agroprofi.cz/profi-peat-brown-raselina-hneda-150-l. Rašelinu
před použitím prosívám přes síto o světlosti asi 1,5 mm.
13  Složení svých substrátů počítám na sypný objem za sucha. Zákla-
dem je křemičitý písek a podíl jílů obvykle nepřesahuje 10 %. Stejně
tak podíl rašeliny. Obě složky nasávají vodu a zvětšují objem, takže
po zalití vodou opticky přibydou a vyplní mezery mezi zrnky písku.
14  Koupil jsem si tento: eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru/658-
Zeolit-filtra%C4%8Dn%C3%AD-a-sorp%C4%8Dn%C3%AD-materi%C3%A1l-

0-5-1-mm-25-kg. Věřím, že všechny u nás běžně prodávané zeolity
pocházejí ze stejného zdroje, a jde tedy o klinoptilolit.
15  Někdy se uvádí, že zeolit je „díky své pórovitosti“ vhodným
osídlovacím médiem pro bakterie. Myslím, že je to omyl. Zeolity jsou
molekulární síta, mluvíme tedy o pórech tisíckrát menších, než jsou
bakterie. Protože však jde o ostrohrannou drť obsahující amoniovou
pochoutku, možná se bakteriím líbí na povrchu zeolitových zrn.
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ho lze použít jako příměs do substrátů. Podaří-li se v sub-

strátu rozběhnout a udržet nitrifikaci, zeolit se v principu

nikdy nevyčerpá a stále bude adsorbovat amonium (a draslík)

z vodního sloupce. Což ocení ryby i rostliny.

Ve srovnání s jíly jsou částice zeolitu větší. Je to vlastně

„šutr“ a mele se na vhodnou frakci. Použijeme-li frakci menší,

než je frakce písku, zrnka zeolitu zapadnou pod povrch, nevíří

se a neublíží rybkám hrabajícím v substrátu.

Dřevěné nebo aktivní uhlí

Zpráv o použití dřevěného uhlí ke zúrodnění půd je spou-

sta. Řada zahradníků je jako příměs do substrátů používá,

a zřejmě úspěšně. Něco na tom asi bude. Když jsem ale hledal

popis a vysvětlení jeho účinků v odborné literatuře, ke svému

překvapení jsem zjistil, že to vůbec není jasné, a že polní

i laboratorní experimenty nijak jednoznačně prospěšnost

dřevěného uhlí v půdách nepotvrdily.

Ať je to jakkoli, já jsem přídavek granulovaného aktivního

uhlí do akvarijního substrátu vyzkoušel. A to s předpokladem,

že zrna aktivního uhlí budou adsorbovat organické látky a na

jejich povrchu se budou vesele množit dekompoziční mikrobi.

Snad to tak opravdu funguje, jenže aktivní uhlí je lehké

a stoupá k povrchu substrátu. Tam se na něm k zbláznění

rády uchycují řasy, hlavně vláknité16. Navíc je ostrohranné.

Moje zkušenost je tedy prozatím málo povzbudivá.

Porézní materiály

Mnoho výrobců nabízí různé porézní materiály s tím,

že poskytují velkou osídlovací plochu pro bakterie, a tak pod-

porují žádoucí mikrobiální pochody v akvarijním dně. Žádný

z nich ale nezmiňuje, co je nabíledni, leč akvaristé to většinou

neradi slyší; totiž že uvnitř zrn porézních materiálů jsou

vesměs anaerobní podmínky17. Může tam tedy probíhat anae-

robní dekompozice, denitrifikace, ale nitrifikace sotva. V tom-

to budou asi lepší jíly, mezi jejichž částečkami vznikají niky

akorát pro bakterie vhodné. Odborné prameny se shodují,

že sedimenty složené z jílů a organického odpadu vykazují

nejvyšší mikrobiální aktivitu.

Zajímavou látkou je křemelina (diatomit). Najděte si na

webu obrázky křemičitých schránek rozsivek, stojí to za to,

jsou nádherné. A hned pochopíte, proč fungují jako „síta

na bakterie“. Křemelina se v potravinářství používá k velmi

jemné filtraci kapalin a existují i křemelinové filtry pro ak-

varistiku. Jinak se křemelina jako filtrační médium nedá

16  Koresponduje to s domněnkou, že vláknitá řasa má ráda organické
znečištění.
17  Někdy se dokonce uvádí, že porézní substrát zajistí lepší pro-
vzdušnění dna. To je samozřejmě nesmysl.
18  Akvaristé znají materiál Terramol, ten diatomit obsahuje. Já jsem
vsadil na toto: www.reoamos.cz/univerzalni-filtracne-sorpcni-drt-eco-dry/d-

11618/. Ověřil jsem si, že vodivost demivody zvýší jen nepatrně; je to
docela čistý produkt. Při použití ve filtru jsem extra výsledky nepo-
zoroval, ale jako porézní materiál do substrátů se mi zdá vhodný.
Zatím nemohu potvrdit, jak jsou granule dlouhodobě trvanlivé.

použít, protože je to prášek tak jemný, že hbitě projde každou

tkaninou. Někdy se však formuje do granulí18. Tím se užitečný

povrch zmenší, zato se usnadní manipulace. Granulovanou

křemelinu lze použít jako porézní substrát. Z chemického

hlediska jde o amorfní oxid křemičitý, a je tedy nereaktivní

jako křemičitý písek či sklo.

Přirozeně porézní jsou některé horniny. Používají se

zejména různé sopečné tufy („Volcano“), mezi něž patří

i pemza. Snad všechny nabízené na trhu jsou drcené, a tedy

ostrohranné. To je jejich velká nevýhoda.

Alternativou jsou pálené jíly. To je jiný materiál než

za horka sušené a granulované jíly zmiňované výše. Jílové

hrudky se vypalují při teplotách okolo 1000 °C a vlastnosti

jílu se při tom nevratně změní. Na rozdíl od sušených jílů,

jejichž granule se po čase určitě rozloží na bahno, pálené jíly

mají prakticky neomezenou trvanlivost. Ostatně, cihly a por-

celán jsou také pálené jíly.

Někdy se uvádí, že pálené jíly podrží část kationtové

výměnné kapacity jílů, ale domnívám se, že je to nesprávná

informace. Mají spíše zvýšenou adsorpční kapacitu díky své

porézní textuře, a tedy velkému povrchu. K porézním mate-

riálům obecně dodám tolik: Slovem „póry“ označujeme

útvary o průměru od nanometrů do milimetrů. To je rozdíl

šesti řádů. Pouze póry o průměru v řádu desítek mikrometrů

jsou pro bakterie ty pravé. Je-li tedy materiál porézní, zdaleka

to ještě neznamená, že jej bakterie náležitě ocení. Osídlovací

plocha se asi zvětší, ale nevíme o kolik, mohou v tom být

ohromné rozdíly. Pokud jsem si všiml, prodejci porézních

substrátů velikost jejich pórů přecházejí mlčením.

Závěr

Mojí snahou při psaní tohoto článku bylo vysvětlit, že

vnímání substrátu jako zásobárny živin je zásadně mylné.

Dobrý substrát je prostředím, ve kterém koloběh živin

probíhá příznivým způsobem. Nezbaví nás potřeby hnojit,

ale způsobí, že živiny jsou přítomny v žádoucí podobě a na

správných místech. V tomto smyslu je jeho přínos trvalý.

Rád bych také rozptýlil časté obavy z jemnozrnných,

„bahnitých“ přísad do substrátů. Že prý zhorší prokysličení

dna. Nezhorší, substrát je až na tenkou svrchní vrstvu anae-

robní. Pokud jsou se dnem problémy, je na vině kyslíkový

deficit v celém akváriu; zrnitost substrátu je nepodstatná.

Některé materiály jsem vylíčil v příznivém světle a sám

míchané substráty používám. Přesto bych neřekl, že před-

stavují průlom v akvaristice. Neusnadňují cestu k pěknému

akváriu, spíše dělají věci složitější. Speciální substráty nedo-

poručím začátečníkům ani akvaristům středního proudu.

Tradiční křemičitý písek s rozumným množstvím detritu

rozhodně není špatným substrátem.

Netradiční materiály jsou vhodné pro specialisty, kteří

pěstují náročné rostliny nebo chovají ryby s neobvyklými

nároky. Takoví lidé si zřejmě své substráty nejraději namí-

chají sami a snad přitom s prospěchem využijí informace

z tohoto článku. Budu poctěn.

           30           



Akvárium, číslo 45 e-akvarium.cz rostliny

obchodní název substrátu obsahuje vlastnosti
ADA Aqua Soil (Africana, Amazonia, 
Malaya)

za horka sušená granulovaná zemina 
(písek, jíly, organické látky včetně 
huminových)

- zpočátku uvolňuje množství 
organických látek
+ adsorpční kapacita pro většinu živin
+ změkčuje a okyseluje vodu

ADA Power Sand (Basic, Advance) sopečný tuf, organická hmota, 
anorganické živiny

+ podporuje rozvoj mikrobiální 
komunity
+ zdroj živin u kořenů rostlin

Akadama za horka sušený jíl + kationtová výměnná kapacita

Dennerle NutriBasis 6 in 1;
Dennerle Deponit Mix Professional 9 
in 1

písek, jíl (montmorillonit), železo, 
rašelina, minerální živiny, porézní 
granule

+ adsorpční kapacita pro většinu živin
+ zdroj živin u kořenů rostlin

Diversa NutriPlant čtyři nespecifikované složky ?

Ebi Gold WaterPlant Soil granule, neznámé složení, zřejmě za 
horka sušená granulovaná zemina

+ změkčuje a okyseluje vodu

JBL AquaBasis Plus jíly, železo, rašelina, vápenec, zeolit 
(mordenit)

+ adsorpční kapacita pro většinu živin
+ zdroj živin u kořenů rostlin

JBL Manado zřejmě pálený jíl + porézní
- obsahuje vápenec

Liapor pálený jíl + porézní

Keramzit pálený jíl + porézní

Platinum Soil za horka sušená granulovaná zemina 
(písek, jíly, organické látky včetně 
huminových)

- zpočátku uvolňuje množství 
organických látek
+ adsorpční kapacita pro většinu živin
+ změkčuje a okyseluje vodu

Profiplants Smart Substrate pálený jíl, rašeliník, živiny(?) ?

Rataj Aquaclay ground pálený jíl + porézní

Rataj Profi Soil pálený jíl + porézní

Rataj Volcano sopečný tuf + porézní
- ostrohranný

Seachem Flourite pálený jíl + porézní

Seachem Onyx Sand písek bohatý na uhličitany - zvyšuje pH, alkalitu, tvrdost

Terramol pálený jíl a křemelina + porézní

Tetra Active Substrate pálený jíl + porézní

Tetra Plant Complete Substrate písek, rašelina, železo + adsorpční kapacita pro živiny
+ zdroj živin u kořenů rostlin

Unisoil pálený jíl + porézní

Pozn.: Kurzívou na barevném pozadí jsou uvedeny substráty určené jako podkladová vrstva, která má být překryta horní vrstvou z jiného
materiálu (písku, páleného jílu). Zákazníci nepochybně vnímají negativně, že substráty s obsahem oxidů železa, rašeliny a jílů (nikoli pálených
ani granulovaných) zpočátku kalí vodu. Ovšem jedině tyto materiály jsou skutečně „aktivní“, protože granulováním se užitečná plocha podstatně
zmenšuje.

Osobně při míchání substrátů žádnou „horní“ a „spodní“ vrstvu nerozlišuji. Moje substráty vždy obsahují převážně písek do bazénových
filtrací a všechny drobnější částice ostatních složek postupně propadnou do hloubky. Při pohledu shora vypadá můj substrát jako čistý křemičitý
písek. Počáteční minerální zakalení prostě pár dnů vydržím. Mám ovšem jen neryjící ryby (pokud vůbec nějaké) a samozřejmě neodkaluji.

DODATEK: Aktuálně mám za sebou pancéřníčkový test. Do 200litrového akvária se substrátem složeným z křemičitého písku, bentonitu,
zeolitu, práškového oxidu železitého, aktivního uhlí a rašeliny jsem vysadil deset pancéřníčků (Corydoras "Venezuela Black"). Na druhý den
vypadalo akvárium katastrofálně; voda silně zakalená a na všech površích, zejména na rostlinách, mohutný nános červenohnědého prachu.
Problémy trvaly 14 dní. Během nich jsem dvakrát vyměnil 50 % vody a dvakrát propláchl externí filtr (Fluval 206), plný svinčíku. Poté potíže
odešly. Pancéřníčci zřejmě zvířili, co zvířit mohli, a zbytek zapadl hlouběji do substrátu nebo jsem ho odstranil. Rybám ten zážitek zřejmě
neublížil a škody na rostlinách jsou relativně mírné: žádná mi neuhynula, jen několik jich shodilo některé staré listy. Nemilé ale je, že se na
rostlinách objevily „koberečkové“ řasy. Není to žádná kalamita, ale předtím jsem je neměl vůbec. Svinčík na listech jim dal šanci.

Takže co jsem nevěděl, to teď už vím: pancéřníčky na takový substrát vpustit možno, ale je třeba počítat s přechodným obdobím potíží.
Zajímavé je, že tahle superdávka železa ve vodním sloupci neotrávila ryby ani rostliny. Zřejmě platí, že v oxických podmínkách se oxidy
trojmocného železa opravdu nerozpustí a ničemu neublíží.
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Se sítí na KuběSe sítí na Kubě
Roman Slaboch

Na Kubu jsem si plánoval cestu řadu let a nesmírně jsem

se těšil na průzkum tamních lokalit. Jako ve většině ostrov-

ních ekosystémů i zde roste, běhá a plave velké množství

endemitů. Cílem naší tříčlenné party akvaristů byly přede-

vším ty plavající. Vzhledem k opravdu dlouhotrvajícímu

informačnímu embargu jsou aktuální informace o biotopech

a lokalitách konkrétních druhů téměř nulové. Cizinci tam

žádný oficiální průzkum dělat nesmějí a těch pár prací kubán-

ských ichtyologů, které jsou veřejně přístupné, je opravdu

značně povrchních. Většinou se omezují na sdělení typu

„pravděpodobně zde žije“, „v minulosti zde bylo nalezeno“

či „byly zde odchyceny cichlidy, živorodky a krevety“.

Informace k nezaplacení. V jedné popularizující práci jsem

našel i konkrétní souřadnice několika lokalit s výčtem druhů.

Ovšem na místech, které mi GPS našla, široko daleko žádná

voda nebyla přinejmenším desítky let. Žádné ze souřadnic

nebyly použitelné ani po přepočtu do různých souřadnicových

systémů. Zřejmě měli autoři k dispozici nějaký vlastní trigo-

nometrický systém. Bez navigace ke konkrétním lokalitám

je ovšem průzkum poměrně chaotický a podaří-li se některý

z toužebně očekávaných druhů nalézt, je to spíše dílem

náhody a velikého štěstí. Představte si, že byste „přesně“

věděli, že se například ouklejka pruhovaná vyskytuje přibli-

žně v oblasti Českomoravské vrchoviny, a vydali byste se ji

tam lovit.

Naštěstí musím hned na úvod napsat, že i tak jsme byli

poměrně úspěšní. A to hned na začátku cesty. Jedinou dobře

dohledatelnou lokalitou byla havanská botanická zahrada,

jejíž bazény jsou typovou lokalitou žirardinky lesklé (Gira-

rdinus metallicus). Ohromná desetitisícová hejna nominátní

bělobřiché formy se zde prohánějí v dokonale zelené vodě

několika velkých bazénů s krokodýly kubánskými. Ti jsou

z pochopitelných důvodů nejlepšími ochránci zdejší populace.

Jedinými lovci, kteří zde živorodky ve větším měřítku redu-

kují, jsou volavky tříbarvé. Po proudu říčky, která bazény

napájí, je havanská ZOO. I zde plavala velká hejna těchto

živorodek a také v bazénech s krokodýly. Dále po proudu

jsme už ale nechytili ani ploutvičku. Pokusili jsme štěstí ještě

v několika tišinách velké havanské Río Almendares, do které

tato říčka ústí, ale kromě mladých tilápií tu nebylo nic. To je

velmi neobvyklé, protože snadno chovatelné druhy živorodek

časem vždy zarybní značnou část povodí. A tato žirardinka

je bezpochyby jedním z nejsnáze chovatelných druhů živo-

rodek. Od té doby, kdy ji importér W. Schroot v roce 1906

dovezl do Hamburku, neopustila nádrže evropských akvaristů

ani během válek.

Veliké překvapení na mne čekalo během potápění v ně-

kolika příbřežních slaných lagunkách (na Kubě nazývaných

casimbas) v Bahía de Cochinos (Zátoka Sviní). Zde byla po-

četná hejna drobných zlatých rybek se skutečně nádherným
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Volavka tříbarvá (Egretta tricolor) rybařící v ZOO Havana.

Krokodýli kubánští (Crocodylus rhombifer) hlídající početnou populaci žirardinek lesklých (Girardinus metallicus).

neonovým okem. Nějaký čas vždy trvalo, než se hejno zklid-

nilo natolik, že jsem byl schopen dostat se tak blízko, abych

zjistil, že jsou to v Evropě jen zcela výjimečně a vždy jenom

krátkodobě chované gambusie skvrnité (Gambusia puncta-

ta). Musím přiznat, že pokud bych se na zdejší ichtyofaunu

poctivě nepřipravoval a neměl zdejší druhy dobře „nakouka-

né“ z fotografií, tak bych tohoto kubánského endemita určitě

nepoznal. Neskutečná krása. Když jsem se ale potopil v jedné

z casimbas večer, kdy na hladinu nesvítilo slunce, tak jim oči

už nezářily. Obyčejná tuctová ryba. Jak je důležité strčit hlavu

pod hladinu, kdykoliv je to možné! Gambusie skvrnité jsem

na jižním pobřeží později viděl ještě v několika říčkách

a sladkých lagunách, nikdy už ale neměly zářivě modré oči.

Toto zbarvení je zřejmě fenoménem populací ze slaných vod.
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Gambusiím skvrnitým (Gambusia punctata) slunce doslova rozsvítí oči. Ovšem pouze v mořské vodě.

Bez slunečních paprsků jsou tyto gambusie i v mořské vodě poměrně nezajímavou rybou.
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Typická „sladká“ lokalita gambusií skvrnitých na jižním pobřeží. Zde žijí společně s cichlidou kubánskou

 (Nandopsis tetracanthus). Voda je do tmava zabarvená tříslovinami a hustě zarostlá bublinatkou, hladinu z větší části

zastiňují lekníny. 148 μS/cm, voda 29 °C, vzduch 36 °C, pH 7,4.

Jednodruhová „pralesní“ lokalita gambusií tečkovaných (Gambusia puncticulata) na jižním pobřeží.

 1048 μS/cm, voda 28 °C, vzduch 33 °C, pH 7,37.
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V kalných a odpadních vodách je zde možno opravdu
velmi běžně ulovit gambusii tečkovanou (Gambusia punc-

ticulata). Ani tuto gambusii evropští chovatelé prakticky
neznají. Není ostatně divu – pro běžného, nespecializovaného
akvaristu je to naprosto nezajímavý druh.

Z různých pramenů jsem vydobyl informaci, že v severo-
západní části ostrova, v horských říčkách s čistou prokysli-
čenou vodou, by měla žít velmi vzácná a do Evropy dosud
oficiálně neimportovaná žirardinka kreolská (Girardinus

creolus). Vytipovali jsme si tedy oblast horské biosférické
rezervace okolo ekovesnice Las Terrazas. Toto místo je v prů-
vodcích vychvalováno jako skvělý turistický cíl a fotografie
tamních resortů jsou pro baťůžkáře noční můrou. Ale po
zkušenostech z předchozích cest a především po zkušenos-
tech s validitou kubánských turistických informací jsme to
riskli a bylo to jedno z nejklidnějších a nejvíce liduprostých

míst, které jsme navštívili. Pokud zde kdysi bývali nějací
turisté, tak všechny stopy po nich pohltil druhotný prales.
A žirardinky kreolské byly v každém potoku a lagunce.

Do sbírky toho, co jsem chtěl vidět na vlastní oči, mi ještě
zbývala úplně obyčejná žirardinka okatá (Girardinus fal-

catus), která se v Evropě celkem běžně chová. Je rozšířena
v západním vnitrozemí, v provincii Pinar del Río. Tato oblast
je mimo období dešťů poměrně suchá. Jsou zde běžné perio-
dicky vysychající laguny a potoky, které jsou pochopitelně
bez ryb, a větší vodní toky uměle vytvořených zavlažovacích
kanálů. Žirardinka okatá v nich ale vůbec není tak běžná,
jak by snad její velmi snadný chov v akváriích naznačoval.
Odchytili jsme ji asi tak v jednom z každých pěti kanálů, které
jsme prozkoumali. Ve všech jsme ovšem zaznamenali tilápie
(podle odchycených mláďat byly všechny jednoho druhu),
což je pravděpodobný důvod malé početnosti žirardinek.

Ve vodách v okolí Las Terrazas jsou jinak vzácné žirardinky kreolské (Girardinus creolus) dosud poměrně běžné.

 172 μS/cm, voda 32,4 °C, vzduch 40 °C, pH 7,7 (laguna). 434 μS/cm, voda 28,4 °C, vzduch 32 °C, pH 8 (potok).
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Část zavlažovacího kanálu, kde žije žirardinka okatá (Girardinus falcatus) s blíže neurčenou tilápií.

 170 μS/cm, voda 34 °C, vzduch 46 °C, pH 7,4.

Pokud jsme narazili na spektakulárně malebnou říčku, byly v ní jen dospělé, nechytatelné cichlidy, za kterými byla

 radost se potápět. Zde horská lokalita Nandopsis tetracanthus.

           37           



Akvárium, číslo 45 e-akvarium.cz téma

Sice jsem velmi toužil vidět ještě přírodní lokality kvin-

tany sklovité (Quintana atrizona), ale její výskyt je údajně

vázán výhradně na dvě oblasti – říční systém v okolí Baracoa

v provincii Guantánamo (tam se nám, upřímně řečeno, díky

1200 km po velmi špatných silnicích moc nechtělo) a druhý,

méně pravděpodobný, na malém Isla de Pines, nově nazý-

vaném Isla de la Juventud, tedy ostrov Mládeže. Vzhledem

k počátku hurikánové sezóny, která nám už teď dělala výz-

namné změny v itineráři, jsme vzdali i tuto destinaci.

Další druhy kubánských žirardinek, ani zdejší raritu –

limii strakatou (Limia vittata) – jsme přes veškerou snahu

neobjevili. Zato jsme v ústí řek velmi často při potápění

nacházeli jinou lahůdku – pestře zbarvené neritiny a ve slad-

kých lagunách byly běžně k vidění dospělci i snůšky vajíček

nádherně pruhovaných měchýřovek kubánských (Pomacea

poeyana). Tyto měchýřovky (známější pod jménem ampulá-

rie) jsou o něco menší, zato však výrazně žravější než u nás

dříve běžně chovaná P. bridgesii. Chov celého rodu Pomacea

je nyní v EU již zakázán.

Proužky na ulitě měchýřovek kubánských (Pomacea

poeyana) ani v dospělosti neztrácejí výrazný kontrast

 a jsou tak vzhledově stále dobře odlišitelné od běžně

chované Pomacea bridgesii.

Kubánské vody rozhodně nejsou na ichtyofaunu tak bo-

haté, jak jsem si představoval a jak jsem byl zvyklý z jiných

míst Jižní a Střední Ameriky. Mezi zdejšími druhy je sice

výjimečně vysoké procento endemitů, ale většinou tu chybí

malebnost tropických zákoutí. Naštěstí nechybí pro karibskou

oblast typický klid a pohoda.

V těchto vodách se to rybami jen hemží. Ale potápěčské brýle si neužijete.
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Akvaristova příprava na KubuAkvaristova příprava na Kubu
Roman Slaboch

Podaří-li se vám vycestovat do domoviny akvarijních

rybek a máte-li možnost provádět, byť jen laický, průzkum

v tamních vodách, je velmi doporučeníhodné nastudovat

co nejvíce informací o rybách, které je možno vidět v zemi,

do které se chystáte. Tyto rešerše jsou naprosto nezbytné,

pokud: a) chcete vidět konkrétní druhy, které vás zajímají,

b) chcete poznat méně obvyklé druhy z té oblasti. A to proto,

že: a) hodně druhů má omezené rozšíření a bez znalosti kon-

krétních lokalit je prostě neuvidíte, b) akvarijní a divoké po-

pulace bývají oproti akvaristickým natolik rozdílné, že někdy

nepoznáte dokonce ani druhy běžně chované. 

Pokusím se v několika málo bodech sdělit, jak to dělám já.

Vždy se mi to velmi vyplácí.

Na začátku vždy použiji FishBase [1]. Ta mi z Kuby odfil-

trovala 61 druhů, z toho 19 introdukovaných, které mne pří-

liš nezajímaly (snad jen do té míry, abych věděl, že jsem se

nezbláznil, když vylovím africké tlamovce či asijské medaky),

a 23 endemických. Z těch potom jako vrchol mého zájmu

13 druhů živorodek. Tento hrubý nástřel jsem si ještě jako

vždy prověřil v Eschemeyerově katalogu [2]. Ten snížil počet

validních živorodých druhů na 11.

Probírkou originálních popisů druhů jsem se snažil získat

informace o typových lokalitách. Ty ovšem bývají často ne-

příliš konkrétní (např. zarostlá laguna u cesty 4 km SSZ od

města XYZ) a mnohdy již neexistující, ale jako první orientace

postačí. V případě Kuby byly tyto, byť zastaralé informace,

často jediné jakžtakž použitelné.

Souběžně se vždy snažím vyhledat co nejvíce nových

prací, které by mne navedly na konkrétní místa výskytů.

To je ta nejdůležitější část přípravy, protože v tropech se si-

tuace rychle mění a i velmi bohaté lokality mohou během

relativně krátké doby totálně zkolabovat.

Rovnou musím ale napsat, že ichtyologické, natož potom

akvaristické informace z Kuby jsou velmi neuspokojivé. Jako

příklad nejrozumnějších zdrojů získaných informací uvedu

jen dva (o mnoho víc jich není a jsou většinou podstatně

horší): [3], [4]. První z nich je velmi pěkně zpracovaný akva-

risticky, ale na konkrétní místa výskytu druhů vás nenavede.

Druhý zdroj je informačně střídmější, zato jako úplně jediný

obsahuje konkrétní koordináty lokalit. Bohužel, jak se později

ukázalo, nepoužitelných.

Musím přiznat, že Kuba byla mou první tropickou zemí,

před kterou jsem se sice mohl pečlivě připravit na to, co tam

uvidím, ale prakticky bez možnosti zjistit, kde konkrétně to

uvidím. A to je, věřte, velmi frustrující.

Na druhou stranu, rozhodnete-li se pro akvaristickou

návštěvu Kuby, budete si připadat jako závislí gambleři, kteří

musí za každou cenu smočit sítě v každé kalužině, protože

nikdy nevíte, jestli nevytáhnete jackpot.

[1] www.fishbase.org

[2] http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/cat

alog/fishcatmain.asp

[3] www.rufford.org/files/Guide_0.pdf

[4] www.rufford.org/files/17653-1%20Final%20Report.pdf

Typický příklad „nejpřesnějších“ dohledatelných informací o lokalitách výskytu Limia vittata. Jde o výstup z celoročního

grantového průzkumu (6/2015–6/2016). Modré tečky jsou prozkoumávané lokality, červené jsou nálezy L. vittata, zelené

jsou lokality, kde byly ryby zaznamenány v minulosti. Jak vidíte, podle těchto informací se opravdu nedá nic najít. (Zdroj: [4])
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Gambusie tečkovanáGambusie tečkovaná
GambusiaGambusia  puncticulatapuncticulata Poey, 1854 Poey, 1854
Roman Slaboch

Gambusie tečkovaná je jedním z mnoha vzájemně si velmi

podobných druhů gambusií. Po celé Kubě je velmi hojná,

a protože je k životním podmínkám značně tolerantní, vysky-

tuje se, byť vzácněji, i na třech dalších ostrovech – Bahamách,

Jamajce a Kajmanských ostrovech, kam byla pravděpodob-

ně v minulosti zavlečena. Zvláštností tohoto rodu je jeho

neobvyklá barevná a tvarová variabilita. Ta měla za následek

určitou nejistotu v rozeznávání jednotlivých druhů, takže

dokonce i v omezeném areálu svého rozšíření byla gambusie

tečkovaná popsána v letech 1854–1944 sedmkrát. Vzniklo

dokonce i šest popisů poddruhů. Ty byly časem povýšeny na

„dobré“ druhy, z nichž ovšem žádný nežije na Kubě, ale na

výše zmíněných ostrovech a v Mexiku. Do Evropy byla ofi-

ciálně dovezena už v roce 1930 hamburským importérským

duem Rachow a Mayer.

Gambusii tečkovanou jsem oproti tvrzení literatury nikdy

neviděl žít sympatricky s jinými druhy živorodek, pouze

s cichlidami. A to jak s kubánskými z rodu Nandopsis, tak se

zavlečenými tilápiemi. Její populace ale nebyly tak početné,

jak je možné pozorovat u příbuzných druhů například z ne-

dalekého Yucatánu. Ve sladkých lagunách a řekách jsem vídal

maximálně desítky kusů v hejnu, ovšem populace žijící v bra-

kických a slaných vodách vytvářejí podstatně početnější sku-

piny čítající i několik stovek jedinců, což je pravděpodobně

adaptace na větší predační tlak mořských dravců.

Tyto skupiny (ve všech vodách) nejsou vůbec plaché a i na

krátkou vzdálenost se dají velmi dobře pozorovat – další

rozdíl oproti ostatním druhům gambusií. Při okraji hejna jsou

vždy odrůstající mláďata, jen na čele určují směr pohybu

dospělé samice. Samci vytvářejí vnější kruh kolem samic.

Na doteku kruhu samců a jádra samic jsou dobře patrné

permanentní snahy o oplození. Příliš obtěžované samice se

postupně stahují do centra hejna, kam se za nimi samci

nevydávají. Nejmladší potěr nikdy není součástí hejna, ale

vyskytuje se ve skupinách v pobřežních mělčinách a mezi

vegetací.
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Gambusie tečkovaná, samice.

Plně vzrostlé samice měří až 6 cm a jsou typicky „gam-

busovitě“ vysoké. Samci dosahují poloviny délky samic,

výjimečně více, a mají štíhlé proudnicovité tělo.

Živorodkářský klasik Lothar Wischnath uvádí, že ke kva-

litnímu oplození je zapotřebí větší množství samců s tím,

že v chovech, kde je poměr pohlaví 1:1, samice jen obtížně

zabřezávají. Tato informace celkem dobře vysvětluje moje

pozorování z přírody. Ideální poměr pohlaví pro akvarijní

chov si netroufnu odhadnout, ale protože jsou samci výrazně

drobnější, doporučuji jich alespoň dvojnásobek. To ovšem

dlouhodobě není snadné udržet. Silná agresivita samic vůči

drobným samcům v omezeném prostředí akvária život samců

významně zkracuje. Před neustálými ataky samic také často

vyskakují (nutno pečlivě zakrýt akvárium) a jsou celkově na-

tolik stresováni, že se o oplození často ani nepokouší.

Gravidita trvá průměrně 24 dní a v závislosti na stáří

a kondici vrhá samice až 40 mláďat. Vzhledem k již zmíněné

agresivitě a také velké žravosti gambusií přežije ve společném

akváriu jen minimum mladých (většinou žádné). Při separaci

samice jsou ale ztráty naštěstí prakticky nulové, protože před

porodem její predační instinkt na několik hodin vyhasíná.

Mláďata jsou asi 8 mm dlouhá, robustní, bezproblémově

přijímají jakoukoliv potravu a troufám si tvrdit, že za jejich

případné ztráty odpovídá pouze chovatel.

Přestože mláďata žerou opravdu cokoliv, ve velikosti ko-

lem 2 cm začínají preferovat masitou potravu a v dospělosti

přijmou rostlinnou složku jen když mají opravdu hlad.

U mých ryb je to dobře patrné po návratu z víkendu, kdy

berou i TetraPhyll či spirulinu s takovou razancí, že občas

některá vyskočí z akvária. Od pondělí si už ničeho zeleného

nevšimnou.

Vzhledem k jejich přirozenému životnímu prostředí je

vhodné vodu přisolovat přinejmenším jednou plnou čajovou

lžičkou na 10 litrů vody. Samice si bezprostředně po aplikaci

soli začínají vyjasňovat postavení v hierarchii hejna. Samcům

se pak viditelně zlepší sexuální apetit.

Na rozdíl od ostatních druhů gambusií, které jsou dlou-

hodobě obecně obtížně chovatelné, je gambusie tečkovaná

druhem o něco snadnějším. Pokud ovšem dodržíte několik

zásadních pravidel.

Gambusie tečkovaná, samec.

Potrava; mláďatům se mi osvědčilo podávat mix práš-

kové spiruliny, jemně drceného TetraMinu, sušené artemie

a granulátu z hmyzích larev s denním doplňkem živé líhnuté

artemie. Ve velikosti přibližně 2 cm postupně přecházím

na živý cyklop a mražené pakomáří larvy, to vše doplněné

o drcený TetraMin. Dospělci potom dostávají takřka výhrad-

ně mraženou artemii, jen občasně proloženou granulemi

TetraMinu a rozmačkanými okružáky. Při této dietě, která

jistě není jediná možná, všechny věkové skupiny v mnou

chované populaci dobře prospívají.

Voda; teplota 24–28 °C, pH 7–7,5, pravidelná týdenní

výměna ⅓ objemu, nepříliš silné, ale soustavné proudění,

sůl (viz výše).

Akvárium; nepříliš vysoké, objem minimálně 60 litrů.

Zcela volná hladina, větší část nádrže bez rostlin, protože

v husté vegetaci se schovávají a málo žerou. Na dně větší

kameny a kořeny jako skrýš pro submisivní jedince před

agresory.

Odchov; je nutno separovat březí samice. Vrcholná gra-

vidita je velmi dobře patrná podle přední části břicha, které

navazuje na hlavu v téměř kolmé linii a celkově vytváří siluetu

nízkého hranatého U. Mláďata je vhodné ponechat v malé

porodní nádržce tak dlouho, dokud se dobře „nerozežerou“,

což trvá přibližně dva týdny. Teprve poté je doporučuji

přelovit do větší rozplavávací nádrže (20–30 litrů). Mláďata

rostou naštěstí velmi pravidelně, takže není nutné je třídit.

Podle teploty a kvality potravy dospívají po 3–4 měsících,

po této době je musíme rozdělit – viz dále.

Chování; mají silnou vnitrodruhovou mezipohlavní agre-

sivitu, kterou je vhodné rozrazit po vzoru chovatelů afrických

jezerních cichlid. Pokud samci výrazně přečíslí samice, útoky

klesnou na přijatelné množství. Protože se vzájemně napadají

i samice, je lépe mít jich ve skupině co nejméně (3–5). Pokud

tedy chceme mít jistotu, že náš chov z nějakého důvodu

nezkolabuje, je nutno chovat odděleně více chovných skupin

a větší množství dospělých samců na doplňování případných

ztrát.

To vše možná vypadá komplikovaně, ale věřte mi, oproti

jiným druhům gambusií je chov gambusie tečkované jako

procházka volným krokem po zahradě. Pokud by byla

vzhledově atraktivní, měla by jistě mezi chovateli šanci na

rozšíření.

           41           



Akvárium, číslo 45 e-akvarium.cz živorodky

Rezervoár vody pro produkční farmu krokodýlů kubánských v Zátoce sviní. V průzračné vodě mezi lekníny byly skupiny

gambusií velmi dobře pozorovatelné. 980 μS/cm, voda 28 °C, vzduch 38 °C, pH 7,8.

Široký vtok do systému zavlažovacích kanálů u města Trinidad. Lokalita sympatricky žijících gambusií

 a cichlid Nandopsis sp. 198 μS/cm, voda 29 °C, vzduch 36 °C, pH 7,4.
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I na této lokalitě u města Cienfuegos bylo chování hejn dobře viditelné. 1290 μS/cm, voda 33 °C, vzduch 38 °C, pH 8,2.

Jednodruhová „pralesní“ lokalita gambusií tečkovaných (Gambusia puncticulata) na jižním pobřeží v rezervaci

 Topes de Colantes. 1048 μS/cm, voda 28 °C, vzduch 33 °C, pH 7,37.
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Vegetace této laguny byla plná tisíců drobných mláďat gambusií a tilápií. 212 μS/cm, voda 28 °C, vzduch 36 °C, pH 8,0.

Absolutní většina lokalit na Kubě vypadá takto nevábně. Nevidíte nic, ale dobře se v nich loví.

292 μS/cm, voda 26 °C, vzduch 30 °C, pH 8,1.
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Žirardinka okatáŽirardinka okatá
GirardinusGirardinus  falcatusfalcatus (Eigenmann, 1903) (Eigenmann, 1903)
Roman Slaboch

Tato živorodka je velmi typickým druhem mělkých, mírně

tekoucích potoků a zavlažovacích kanálů v provincii Pinar del

Río na západě Kuby. Ve vodách v okolí města San Cristóbal

(zde je její typová lokalita) snad vůbec neexistuje místo,

kde by na první pohled nebylo vidět alespoň jedno hejno. Pro

spolehlivé určení ani není zapotřebí rybky vylovit z vody,

protože jejich podlouhlé tělo a až zářivě zlatý hřbet jiný zde

žijící druh nemá. Všechny zdejší vodní zdroje mají až neuvě-

řitelně shodné parametry, ve kterých, podle mých měření,

kolísá jen teplota. To je pravděpodobně důvod jejich ma-

sivního rozšíření v této oblasti, která má ovšem jen něko-

lik desítek kilometrů čtverečních. Naopak mimo oblast San

Cristóbal jsou k vidění jen zřídka a mimo výše zmíněnou

provincii jsme na ně nenarazili vůbec.

V jižní části provincie, v nízké pahorkatině poblíž pobře-

ží, žijí dvě mírně odlišné geografické formy, které byly v ro-

ce 1903 popsány Eigenmannem jako Girardinus cubensis.

Po delší sérii revizí došli systematici k závěru, že se jedná

o formy dvou různých druhů – žirardinky lesklé (Girardinus

metallicus) a žirardinky okaté (Girardinus falcatus). Tyto

druhy si nejsou navzájem příliš podobné, ale na základě kre-

seb k původnímu popisu lze předpokládat, že omyl vznikl

popisem kusů, z nichž samci byli jiného druhu než samice.

To není nijak výjimečná situace, podobného omylu se do-

pustil v roce 1859 Peters při úplně prvním popisu živorodky

duhové (ten ovšem popsal jako druh Poecilia reticulata pouze

samice a samce, kteří byli umístěni v jiné sklenici, ignoroval).

Rybky jsou velmi snadno chovatelné v zajetí, kde jim pro

úspěšný chov i odchov stačí i nádrž o objemu 50 litrů.

Vyžadují alkalickou vodu, pH pod neutrál se na nich pro-

jeví nechutenstvím a zvýšenou lekavostí. Teplota nad 22 °C

je naprosto vyhovující. Jako většina ryb preferují živé a mra-

žené krmení. Velmi dobře ale prospívají i na sušené potravě,

jen mláďata mají potom vyšší úmrtnost (odhadem 20 %).

Rybky jsou vitální a dobře, stejnoměrně rostou. V chovu jsem

nikdy nezaznamenal tzv. rané a pozdní samce, všichni dospí-

vají po čtyřech měsících. Samice nejčastěji po pěti, některé

však až po sedmi měsících.
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I v tomto nevábném zavlažovacím kanálu žije prosperující populace žirardinek okatých.

70 μS/cm, voda 34 °C, vzduch 46 °C, pH 7,4.

Slepé rameno zavlažovacího kanálu poblíž San Cristóbal. V průzračné vodě zde bylo možno pozorovat několik hejn,

 která si mezi sebou udržovala mikroprostor přibližně 1 m. 298 μS/cm, voda 26 °C, vzduch 30 °C, pH 7,6.
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Velmi mělký (do 10 cm) zavlažovací kanál na východním předměstí Pinar del Río, ve kterém plavaly tisíce kusů G. falcatus.

Tato populace byla tak zahuštěna, že nebylo možno rozlišit jednotlivá hejna. 380 μS/cm, voda 38 °C, vzduch 29 °C, pH 7,6.

Ve vlhké pahorkatině při jižním pobřeží provincie Pinar del Río jsou výrazně jiné podmínky než v ostatních oblastech

rozšíření druhu, což bylo zřejmě důvodem vzniku barevně mírně odlišné geografické formy.

 90 μS/cm, voda 24 °C, vzduch 22 °C, pH 8,0.
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Úplně první mnou chovaná populace pocházela z oblasti Trinidad Sancti Spiritus a jako jediná nebyla příliš vitální.

Literatura uvádí, že samice vrhají po 25 dnech gravidity

10–50 mladých o velikosti 9 mm. Přibližně po dvaceti letech

zkušeností s jejich nepřetržitým chovem s tím souhlasím,

ovšem s několika připomínkami:

• 50 mladých vrhne jen mladá, maximálně roční samice.

Ta musí být navíc opravdu vzrostlá – alespoň 7 cm.

Tyto dvě podmínky se ale v chovu moc často nepotkají.

Naprosto běžné jsou tak vrhy 30–40 mladých.

• Velikost mláďat je 8 mm; těch uváděných 9 mm mají,

trochu nečekaně, jen mláďata menších samic.

• Gravidita 25 dní se dá spolehlivě vypozorovat vždy jen

u několika prvních vrhů mladých samic. Později pak

běžně vrhají v intervalech 4–5 týdnů. To samozřejmě

nic nevypovídá o délce gravidity, ale je zajímavé, že

starší samice takto nabírají síly mezi vrhy.

Mláďata mají v prvních dnech života nádherné, svítivě

modré oči a narozdíl od dospělých se drží v hejnu, čímž

je barevný efekt umocněn. Asi po týdnu tato intenzívní barva

rychle mizí. Přibližně měsíc ještě zůstává v občasných

odlescích.

U dospělých samců musí chovatel dávat opravdu velký

pozor na nápadně dlouhé, až za kořen ocasu dosahující gono-

podium, které je zakončeno háčky. Ty se při přelovování čas-

to zachytí v síťce, čímž se háčky často poškodí, a někdy se

dokonce gonopodium zlomí. Oba defekty vedou k neplodnosti

samce. Proto je při manipulaci s nimi lépe používat skleněný

zvon. Populace z oblasti Pinar del Río.
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Populace z oblasti San Cristóbal.

Geografická forma z oblasti Sandino je barevně i tvarově trochu odlišná.

Přestože se před akváriem s žirardinkami okatými náv-

štěvy většinou ani nezastaví, je to jeden z mých nejoblíbe-

nějších druhů. Jsou dokonale nenápadně krásné. Žádný jiný

z mnoha desítek druhů živorodek jsem tak dlouho nepřetržitě

nechoval. Považuji je za ideální druh pro začátečníky, proto-

že jsou relativně dostupné, naprosto bezproblémové a velmi

tolerantní k prostředí, teplotě i ke krmení.
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Vědecká abeceda: KVědecká abeceda: K
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Hlásku K vyslovujeme stejně jako v češtině. V řecké
abecedě se jedná o písmeno kappa a K patřilo i do klasické
latinské abecedy, i když používáno bylo velmi málo pro jeho,
dalo by se říci, nadbytečnost. Jako K se totiž četlo i písmeno
C, o kterém jsme už psaly, a vlastně také Q, protože skupina
znaků QU se čte jako KV, resp. v klasické latině KW, ale
k tomu se teprve dostaneme. 

Vědeckých názvů začínajících písmenem K nejsou žádná
kvanta (nebo quanta?), ale pár zajímavostí se našlo :-).

 
Skryté ryby

Řecké kalyptos = skrytý. Najít ho můžeme třeba v rodo-
vém názvu Kalyptatherina (složené s řeckým atherina, což je
výraz používaný pro drobnou rybku korušku). Jméno odka-
zuje na to, že někdy bývá pravá povaha věcí skrytá – rybka
se totiž nápadně podobá zástupcům čeledi Pseudomugilidae
(duhounkovití), ale patří do čeledi Telmatherinidae (gavů-
nečkovití). Dalším příkladem může být Kalyptodoras, jehož
jméno je složené z řeckých slov kalyptos a dora = kůže.
Skryté, resp. vnořené do kůže jsou jeho kostěné dermální
destičky na bocích těla.

Povědomé vám bude ale spíše slovo kryptos, které má
podobný význam. Poměrně známí jsou např. sumečci rodu
Kryptopterus. Jméno je složeninou řeckých slov kryptos

a pterus = ploutev či křídlo a odkazuje na zakrnělou hřbetní
ploutev zástupců rodu. V akváriích se často chová K. vitreolus,
sumeček průsvitný. Dříve býval nesprávně označován jako
K. bicirrhis, sumeček sklovitý, ale tento druh se ve skuteč-
nosti v akváriích prakticky nechová a od K. vitreolus se vzhle-
dově dosti liší, jeho tělo není zcela průhledné a dorůstá
o poznání větší velikosti, až kolem 15 cm. Mimochodem,
vitreolus je zdrobnělinou slova vitreus = sklo, takže české
pojmenování sumeček sklovitý by se mnohem více hodilo
pro K. vitreolus než pro K. bicirrhis, jehož druhové přízvisko
odkazuje na dva dopředu namířené vousky na horním pysku.

Nomenklarutní perličkou je název typového druhu rodu
Kryptopterus – je jím Kryptopterus cryptopterus.

Relativně známou rybou je také halančík Kryptolebias

marmoratus, dříve řazený do rodu Rivulus. Biolib.cz nabízí
český název rivulus mramorovaný, který je vlastně překladem
názvu vědeckého, ale anglické pojmenování mangrove rivulus
je přiléhavější. Jedná se o rybku, která si v mangrovech hoví.
Zvládne bez problémů sladkou, brakickou i slanou vodu a ta-
ké i několikatýdenní pobyt na souši, kde přechází na kožní
dýchání a modifikuje své žábry tak, aby neztrácela vodu a ži-
viny, zatímco dusíkaté odpadní látky vylučuje z těla ven přes
kůži. Aby podivností nebylo málo, jedná se navíc o hermafro-
ditickou rybu, která klade jikry většinou již oplozené vlastním

mlíčím. Kromě hermafroditů se v populacích vyskytují i sam-
ci, jejich podíl v populaci je různý, např. na Floridě je jich
minimum a populace jsou zde z 99 % tvořené klony geneticky
identických ryb.

Kryptolebias marmoratus je „obojživelná ryba“, ale to není

její jediná zajímavost. (Foto: Pat Wright, University of Guelph)

Zajímavé je i rodové jméno Kryptophanaron. Je složeni-
nou řeckého kryptos = skrytý a phaneros = viditelný, zářící.
Jedná se o hlubinnou rybu se světélkujícími orgány, které
jsou umístěné pod očima a mohou být překryty (tedy vlastně
zhasnuty) zvláštní membránou.

Ne tak hluboko, ale také ve tmě žije sumeček rodu
Kryptoglanis (glanis je latinsky sumec). Ten byl popsaný
teprve v roce 2011 z podzemních vod v Indii a ichtyologům
pořádně zamotal hlavu, protože jeho naprosto unikátní kos-
terní struktury a DNA vůbec neukazují, kam ho mezi sumci
přesně zařadit.

Zahnuté ryby

Základem rodového jména Kurtus je polatinštěné kyrtos

= zahnutý, s hrbem. Ryba je známá tím, že samci pečují
o jikry a nosí jejich shluk na zvláštním hrbu před hřbetní
ploutví (na čele). Možná jde o adaptaci na život v málo
prokysličených a zakalených vodách. Samice hrb nemají.

Také řecké kyphos = zahnutý, ohnutý. Možná je vám
to slovo povědomé, používá se, když hovoříme o zakřivení
páteře (kyfóza). Existuje celá rybí čeleď Kyphosidae (tlouš-
ťovkovití) s poměrně početným rodem Kyphosus. Jedná se
o mořské ryby vyskytující se v Atlantském, Tichém i Indickém
oceánu. Kyphosichthys (doslova ohnutá ryba) je ryba s vel-
mi vysokým tělem, která žila v triasu, fosílie byly nalezeny
v Číně. Se slovy kyphos nebo kyphosus se můžeme setkat
i v podobě druhových přízvisek.
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Kurtus gulliveri, samec nosící jikry. (Foto: Kent Hortle)

Oteklé ryby

Když je něco oteklé, očekáváme, že to bude ošklivé, ale
v tomto případě je opak pravdou. Rodový název Kyonem-

ichthys odvozený z řeckých slov kyo (oteklý), nema (vlákno)
a ichthys (ryba) patří možná ne nejkrásnějšímu, ale určitě
moc roztomilému zvířátku. Je jím malinký mořský koníček,
který opravdu vypadá jako vlákno, které je na bříšku trochu
oteklé. Jediným zástupcem rodu je Kyonemichthys rumen-

gani, který obývá vody Tichého oceánu kolem Indonésie
a Nové Guiney a dorůstá délky necelých tří centimetrů.

Kyonemichthys rumengani. (Foto: Sergey V. Bogorodsky)

Lstivé ryby

Název rodu Kertomichthys pochází z řeckého kertomios =
posměšný, lstivý a rovněž řeckého ichtys (co znamená ichtys

už všichni víme, že ano?). Jméno odkazuje na výraz ryby,
která má dolů ohnutý rypec a nahoru směřující oči, ale také
na nesnáze ichtyologů, kteří se snažili rybu systematicky
zařadit… :-)

Ryby s tváří i srdcem

Rodový název Karalepis je složeninou řeckých slov kara

(tvář) a lepis (šupina). Ryby skutečně mají hlavu chráněnou
pevným krytem tvořeným šupinami. Jméno Kareius je také
odvozeno od řeckého kara. Jedná se o platýsy.

Řecké kardia = srdce zase můžeme najít v druhových
přízviscích. Např. u druhu Trimma kardium odkazuje na dvě
oválné červené skvrny na spodní straně hlavy, které jsou
v přední části propojené a při pohledu zespodu připomínají
srdce.

Trimma kardium. Ukázka toho, že někdy vás to správné

jméno pro nový druh napadne až tehdy, když se ryba otočí

břichem vzhůru... :-). (Foto: Mark V. Erdmann)

Prasečí ryby a myší ryby

Řecký výraz kapros označující divoké prase se objevuje
v několika rodových jménech, zpravidla ovšem psáno capros,
takže to do tohoto dílu vlastně nepatří. Ale rod Kentrocapros

(kentron = řecky osten) už je tu správně. Jde o havýše z čeledi
Aracanidae, kde se to prasečími jmény jen hemží. Zřejmě
kvůli tlamce, která má podobu malého rypáčku, jak už to
u čtverzubců bývá. Někteří zástupci mají tělo kryté ostny –
konkrétně Kentrocapros aculeatus, jehož druhové jméno už
velmi dobře známe a odkazuje právě na pichlavé výrůstky.

Abychom si ale nerozšiřovali obzor jen v latině a řečtině,
můžeme se tentokrát naučit i dvě japonská slovíčka. Kuro

znamená černý, nezumia myš. Existuje přímo rod Nezumia,

jemu příbuzný je Kuronezumia. V obou případech jde o hlu-
binné ryby z čeledi hlavounovitých (Macrouridae), které po-
chopitelně nejsou nijak nápadně vybarvené... dalo by se říct,
že jsou to „šedé myši“, a ejhle, ony jsou prý černé (kuro). Mezi
zástupce rodu Kuronezumia patří i ryba s kouzelným druho-
vým jménem bubonis :-).

Rolling Stones a ryby…

Co mají společného ryby a Rolling Stones? Po pravdě
řečeno, moc nevíme. Jedna věc tu ale každopádně je: Kálí.
Kálí je jméno indické bohyně času, změn a destrukce (velmi
zjednodušeně a nepřesně řečeno, za což se omlouváme všem
hinduistům). Kálí je většinou zobrazována se čtyřma rukama,
modrou tváří a vyplazeným jazykem, který byl inspirací pro
známé logo Roling Stones. Kali je ale také rodové jméno
několika druhů hlubokomořských ryb z čeledi Chiasmodon-
tidae. Bohyni příliš podobné nejsou, a tak těžko říct, co autory
vedlo k tomuto pojmenování…

Kali indica a jedna z podob bohyně Kálí. (Foto: Brent Tibbatts;

autorem obrázku je slavný indický malíř Raja Ravi Varma)
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

V tomto dílu novinek se budeme pohybovat v Jižní Ame-

rice a v Asii. Rozhodla jsem se tentokrát věnovat trochu více

prostoru tetrám, které zůstávají dosti opomíjené, protože

nových druhů je vždy několik a prostoru je málo… Ale má-

me tu i něco neobyčejného, nový druh širokohlavce a jednu

opravdovou raritu – nový rod a druh hadohlavce.

Microschemobrycon cryptogrammus Ohara et al., 2019

Nový druh maličké tetry rodu Microschemobrycon byl

popsán z Rio Curuá v povodí Rio Xingu v Brazílii. Rod je

rozšířen na velkém území v povodí Amazonky, Essequibo

a Orinoka, ale je málo početný, v současnosti čítá sedm plat-

ných druhů. Všechno jsou to drobné rybky se standardní

délkou těla od 2 do 4 cm. Nový druh M. cryptogrammus

patří k těm menším, standardní délka největšího odchycené-

ho jedince byla 23,6 mm. Od ostatních zástupců rodu se liší

výraznou tmavou skvrnou na ocasním násadci a navazujícím

tmavým pruhem na bocích těla. 

Microschemobrycon cryptogrammus, paratypy. A. jedinec

odchycený v přítoku Rio Curuá, 19,5 mm SL, B. jedinec

 z přítoku Treze de Maio, 23,6 mm SL. (Zdroj: [1])

M. cryptogrammus je aktuálně znám pouze ze čtyř lokalit

v povodí Rio Curuá, ve všech případech se jedná o svižně

tekoucí potoky s čirou vodou, šířkou 2–4 m, hloubkou 1–2 m

a substrátem tvořeným hlavně pískem a bahnem, protékající

pastvinami v nadmořských výškách od 234 do 273 m n. m.

Rybky byly vždy odchyceny v malém množství mezi vodní ve-

getací. Ostatní druhy rodu Microschemobrycon jsou typicky

vázány na prostředí písečných pláží a žijí v malých hejnech.

Přítok Rio Curuá, typová lokalita M. cryptogrammus.

 (Zdroj: [1])

Piaractus orinoquensis Escobar et al., 2019 

Po jedné malé tetře jeden obřík… Nový druh piraně byl

popsán v práci Escobar et al. (2019) z povodí Orinoka a při-

léhavě pojmenován Piaractus orinoquensis. Ryby byly dříve

považovány stejně jako piraně z povodí Amazonky za druh

Piaractus brachypomus (piraňa plodožravá), který byl pů-

vodně popsán již před více než 200 lety (Cuvier, 1818), tehdy

ovšem zařazen do rodu Myletes. Taxonomické postavení se

změnilo několikrát, druh byl přeřazen do rodu Piaractus,

poté na čas přesunut do rodu Colossoma a pak zase zpět.

I když odlišnosti ryb obývajících povodí Orinoka a Amazonky

byly popsány již dříve, až nyní byly oba druhy samostatně

vědecky popsány a areál rozšíření P. brachypomus se nově

zmenšil pouze na povodí Amazonky. Ryby z povodí Orinoka,

tedy zástupci P. orinoquensis, se liší štíhlejším tělem a rela-

tivně menší hlavou a rypcem a některými dalšími znaky.

Rod zahrnuje ještě druh P. mesopotamicus, který obývá říční

systém Paraná-Paraguay.

 

(Zdroj: [2])
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Bryconops rheoruber Silva-Oliveira et al., 2019

A do třetice tetra z peřejí. Bryconops rheoruber je drobná

rybka se standardní délkou těla kolem 5 cm, která obývá

mělké kamenité peřeje střídající se s tůněmi v hlavním korytě

Rio Xingu a jejího velkého přítoku Rio Iriri v Brazílii. Autory

publikace byla pojmenována B. rheorubrum a toto jméno

bylo vybráno přiléhavě s ohledem na preferovaný habitat

(rheo = proud) a červené zbarvení ploutví (rubrum = čer-

vený), ale gramaticky správně mělo znít B. rheoruber.

Bryconops rheoruber, rybka v akváriu.

 (Foto: D. Bastos, zdroj: [4])

Peřeje Rio Iriri, habitat B. rheoruber.

 (Foto: M. Sabaj, zdroj: [4])

Povodí Rio Xingu, které je hotspotem diverzity (počet

rybích druhů je odhadován na 600, mnoho z nich je ende-

mických), je v současné době devastováno realizací kontro-

verzního obřího hydroenergetického projektu Belo Monte,

o kterém už v novinkách byla řeč (myslím, že ne jednou),

a rybkou preferované proudné prostředí hlavního toku je

stavbou postiženo o to více. Navíc práce Silva-Oliveira et al.

(2019) zmiňuje, že v rámci průzkumů, které byly provedeny

pro potřeby posouzení vlivů projektu Belo Monte na životní

prostředí, byl zdokumentován výskyt minimálně devíti nepo-

psaných druhů rodu Bryconops na středním a dolním toku

Rio Xingu a přítocích, tedy v oblasti, která je projektem

dotčená :-(.

Pseudobunocephalus timbira Leão et al., 2019

Rod Pseudobunocephalus byl popsán teprve roku 2008

a zahrnuje několik druhů menších širokohlavců (standardní

délka do 8 cm) rozšířených výhradně ve sladkých vodách.

Druhy obecně preferují drobné zastíněné toky a obývají místa

zarostlá vodní vegetací a s množstvím organického materiálu,

jako je spadané listí či kousky dřeva.

P. timbira byl popsán z dolních částí povodí Rio Tocan-

tins a Mearim na severu a severovýchodě Brazílie. Je to sku-

tečný prcek se standardní délkou těla kolem 2,5 cm. Ryby

byly chytány v malých pomalu tekoucích potocích s písčitým

nebo bahnitým dnem.

Pseudobunocephalus timbira, holotyp, 31,8 mm SL.

 (Zdroj: [5])

Potok Jundiá, přítok Rio Mearim, typová lokalita

 P. timbira. (Zdroj: [5])

Corydoras granti Tencatt et al., 2019

Nový druh pancéřníčka byl vědecky popsán v práci

Tencatt et al. (2019) na základě analýzy holotypu a řady

dalších netypových jedinců považovaných původně za Cory-

doras arcuatus. Nově popsaný druh je rozšířen v horní části

povodí Amazonky a byl mezi akvaristy již dříve znám pod

označením C020. 

C. arcuatus a C. granti jsou velmi podobné druhy s vý-

razným zahnutým pruhem táhnoucím se podél linie hřbetu

od rypce až po ocasní násadec. Některými znaky se ale liší,

na první pohled je patrné, že C. granti má kratší a více

zakulacený rypec a dorůstá také celkově o něco menší

velikosti než C. arcuatus.
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Corydoras granti. (Foto: Glenn Axt, zdroj: planetcatfish.com)

Aenigmachanna gollum Britz et al., 2019

A. gollum je nově popsaným zástupcem čeledi hadohlav-

covití (Channidae) a jak už je naznačeno v úvodu, je v rámci

této skupiny velmi neobyčejný. Jedná se o vůbec prvního

objeveného hadohlavce, který obývá podzemní vody, a jeho

v podstatě náhodný nález byl ve vědeckém světě velkým

překvapením. Většina ryb, které jsou vázány na podzemní

vody, patří do dvou velkých skupin – Cypriniformes (kap-

rovití a jejich příbuzensvo) a Siluriformes (sumci), zatímco

mezi hadohlavcovitými by druh adaptovaný na toto prostředí

málokdo čekal. Skupině chybí tzv. preadaptace – jednoduše

řečeno morfologické, anatomické či jiné předpoklady k pře-

chodu k životu v podzemních vodách. 

Druh byl popsán Ralfem Britzem a jeho kolegy na základě

dvou exemplářů, které nalezl rybářský nadšenec Mohammed

Ajeer na zaplaveném poli po ničivých povodních, které po-

stihly stát Kérala na jihu Indie v srpnu loňského roku. Ryby

byly pravděpodobně při povodních vyplaveny z podzemích

prostor. Druh byl pojmenován po Glumovi, známém stvoření

z Tolkienových knih, kterému se na denním světle také

dvakrát nelíbí.

A. gollum měří kolem 9 cm a vlastně ani nevypadá jako

typická jeskynní ryba. Má funkční oči a není růžově bledá tak,

jak to u jeskynních druhů bývá. To může znamenat buď to,

že ryba začala žít v podzemí teprve nedávno, anebo že žije

v určité přechodové zóně a pohybuje se mezi podzemními

a nadzemními stanovišti. Ve srovnání s ostatními většinou

pestrými hadohlavci je však tělo A. gollum jen nevýrazně

pigmentované a je také protáhlejší, úhořovitého tvaru, s velmi

dlouhou břišní ploutví. Druh navíc vzhledem k redukci ply-

nového měchýře ztratil schopnost volného pohybu ve vodním

sloupci. To všechno jsou znaky, které mohou být považovány

za přizpůsobení životu v podzemí a které nový druh odlišují

od ostatních zástupců čeledi Channidae natolik, že byl zařa-

zen do samostatného nového rodu Aenigmachanna.

Zajímavé také je, že se jedná už o osmý druh ryby, který

byl vyplaven ze zvodnělých horninových vrstev Kéraly, což

vede vědce k názoru, že v oblasti musí existovat skrytý pod-

zemní ekosystém. Toto prostředí je ze své podstaty velmi

obtížné studovat a objevy nových druhů jsou závislé na

náhodných nálezech ryb vyplavených na povrch nebo odchy-

cených ve studních či vrtech. Studium jejich života v přiro-

zeném prostředí je v podstatě nemožné. 

Aenigmachanna gollum, nový rod a druh hadohlavce

 z podzemních vod. (Zdroj: [7])
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Po stopách severních plat (5):Po stopách severních plat (5):

XiphophorusXiphophorus sp. sp.  "Regio""Regio"
Santa Ana, Nuevo León, MexikoSanta Ana, Nuevo León, Mexiko
Markéta Rejlková

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

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

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

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

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

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

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

Nevím, jak začít. A už vůbec ne, jak se dobrat k nějakému

závěru. Tento díl miniseriálu o hledání severních plat je totiž

nejen poslední, ale také naprosto výjimečný. Až dosud jsme

jezdili po místech, kde žijí či žily dobře známé druhy sever-

ních plat. Tři druhy jsou jasné, o čtvrté populaci z Apodaky

už také každý, kdo se hlouběji zajímá o xify, slyšel. Tady na

severu je voda tak vzácná, že se dá na mapě vyznačit spousta

míst, kde nějaké ryby kdysi žily a byly vyhubeny. Tak jak

je možné, že tu byl docela nedávno senzačně objevený nový

druh? Nová xifa?! Tak to zrovna nás dva nemusel nikdo po-

bízet, abychom se ji pokusili najít.

Ale zpátky k tomu, co jsem napsala hned v úvodu. Není

jednoduché psát o konkrétních místech, pokud skrývají něco

jedinečného. Je k tomu řada důvodů – třeba potřebujete

získat čas, abyste místo před příchodem konkurence sami

prozkoumali nebo vytěžili; nebo vás „žere“ představa, že další

lidé tam napochodují už najisto, protože jste veškerou ná-

mahu s pátráním už udělali za ně; nebo prostě nechcete, aby

tam další lidé napochodovali. Vůbec. Protože všichni lidé umí

brát, ale kdyby po nich něco mělo i zůstat, často je to spoušť.

Jelikož mám stejné lidské slabosti jako vy a možná i ně-

jaké navíc, přemýšlela jsem, co vám smím a chci prozradit.

A víte co? Nebudu vás navigovat na krásná křehká místa

blízko našich domovů, protože se nechci dívat, jak to tam

někdo vyplení, nějaký boreček nasbírá rostliny nebo šneky

a pak je bude nabízet dál těm lidem, kteří naši přírodu

nenavštěvují a neznají. Ale po stopách regií se vydejte, jak je

vám libo. Jednak si myslím, že je potřeba lokality ryb navště-

vovat opakovaně a sbírat tam informace a samozřejmě si je

NENECHÁVAT PRO SEBE. Vždyť tam jezdíme kvůli hlubo-

kému zájmu o ryby, ne o naše ego. Dneska jsou všude davy

a příroda cestováním trpí, tak se aspoň o poznatky podělme,

ať má cesta nějaký přínos. O sdílení je mimochodem celý tento

časopis. A v neposlední řadě si myslím, že kdo se vypraví na

sever Mexika, je tak trochu blázen a dobrodruh – a jestli bude

vážně chtít hledat ryby v odpudivé obří aglomeraci plné

smradlavých stok, musí to být naše krevní skupina :-).

Takže o co jde a s jakými informacemi jsme ten nový druh

jeli hledat? V roce 2008 byla v údolí na okraji Monterrey

objevena neznámá plata. Dostala pojmenování "Regio" podle

zdejší oblasti („regiomontana“), na konferenci Desert Fishes

Council byla publikována předběžná zpráva o hlavních zna-

cích této xify a o tom, že na popisu se pracuje. Pracoval na

něm Arcadio Valdés-Gonzalez a Salvador Contreras-Balderas.

Druhý jmenovaný, velmi uznávaný mexický ichtyolog, však

začátkem roku 2009 nečekaně zemřel. Arcadio Valdés-Gon-

zalez z Universidad Autónoma de Nuevo León se sídlem

v Monterrey ještě v letech 2008–9 poskytl rozhovory místním

novinám, kde nový a velmi vzácný druh ryby zmínil v souvi-

slosti s výstavbou tunelu, která byla v tomto údolí plánována
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a mohla druh ohrozit, resp. by téměř jistě vedla k zániku

jediné říčky se známým výskytem této platy. Z toho důvodu

nějaké ryby odchytil a má je na univerzitě, aby regio nevyhy-

nulo. Čtyři. Ano, čtete dobře, šlo konkrétně o čtyři jedince.

U ještě nepopsaného druhu bezprostředně ohroženého vyhy-

nutím. Jak zvláštní a jak mexické!

Dále jsme vypátrali spekulace místních akvaristů, kteří

lokalitu opakovaně navštívili a diskutovali o znečištění, nepů-

vodních druzích a o tom, jestli tam čisté regio vůbec ještě

je, nebo se skřížilo s akvarijními kmeny X. variatus a možná

i X. hellerii, které se vyskytují níže po proudu v údolí.

Všechny tyto informace, pozastrkované v temných zapráše-

ných koutech internetu :-), a dokonce i nějaké fotky a video

pocházely z let 2008 a 2009. Potom celé téma utichlo. Před

pár lety se tam byla podívat jedna evropská výprava –

na univerzitě mezitím o regia přišli a na lokalitě byly nale-

zené jen ryby s modře lesklými šupinami, což je údajně znak

kříženců. Tato výprava ale nedošla až nahoru k tajemnému

vodopádu, nad nímž by měla být izolována nezkřížená forma. 

Celé je to podivný, ne úplně důvěryhodný příběh, nezdá se

vám? Ale objevy nových druhů bývají obestřeny tajemstvím,

nedůvěrou a nejasnostmi.

No a teď jsme to přijeli my zkontrolovat na vlastní oči.

Veni, vidi, vici? Ne tak zhurta...

Do malé osady na začátku údolí jsme přijeli už večer před

plánovaným dnem D. Stmívalo se a cesta dál byla bahnito-

kamenitá, daleko bychom se teď nedostali. Bylo tu neútulno,

v krámku neměli pivo, tak jsme se otočili zpět k Monterrey

s cílem doplnit zásoby a najít hotel. Což se ukázalo překvapivě

složité, tak jsme vyčerpaní z bloudění ve velkoměstě vzali

za vděk hodinovým motelem. Byl předvečer svátku sv. Valen-

týna, tak jsme mohli být rádi, že tam bylo vůbec volno. Lepší

takto ve dvou než při jiných cestách po Mexiku, kdy jsme

podobná zařízení párkrát také využili, ale byli jsme tři chlapi

a já :-). Hodinové motely jsou tady dobře zařízené a levné,

ale i při využití „dlouhé“ taxy to znamená, že musíme pokoj

opustit do brzké ranní hodiny. Co se dá dělat, do oné nehezké

osady na začátku hrbolaté cesty se tak vrátíme znovu za šera,

tentokrát ale jitřního. Výprava za novým druhem xif může

začít!!!

Jedeme pomaličku lesem a pocit, že právě prožíváme

opravdové dobrodružství s otevřeným koncem, nás pohlcuje

jako mlžné obláčky převalující se nad zemí. Libor je stále

méně spokojený se stavem cesty, musí jet opatrně, ať neza-

padneme. Není tu ani živáček, pochopitelně. Nakonec auto

odstavíme na břehu říčky a dál už jdeme po svých, neprojeli

bychom – naopak nás tíží pochybnosti, jestli jsme se neod-

vážili autem moc daleko a zvládneme se vrátit na asfaltku.

Pomalu svítá a mlha se rozpouští. Naše pochyby ohledně průběhu následujících hodin naopak houstnou. Co tady vlasně

děláme? Za zády se nám probouzí čtyřmilionové Monterrey. Před chvílí jsme vypili kafe na benzínce, kam přijela posnídat

po zuby ozbrojená policejní hlídka. Chceme odsud pryč, na jih k mečovkám. Ale na konci této cesty nás čeká ještě jeden úkol.
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Dolní úsek je dosažitelný autem a zdá se, že se sem místní lidé jezdí koupat a pořádat oblíbené pikniky. Svědčí o tom

upravený tok říčky i její okolí a také všudypřítomné odpadky. Voda je chladná a čistá.

Chvílemi se údolí rozšiřuje a vegetace nad námi otevírá. Na stromech rostou kapradiny, kaktusy, tilandsie –

 mlha je tu asi velmi častým jevem. Vody směrem proti proudu rychle ubývá, z říčky je teď spíš potok.
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Místy jsou tu povlaky řas a sinic a stopy po přítomnosti dobytka. Nevábné, tady už se určitě nepiknikuje.

Postupně se údolí uzavírá a potok má úzké mělké koryto. Voda v něm proudí poměrně rychle.
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Míjíme hezká zákoutí podél říčky i místa, kde je voda plná

sinic a hnusných povlaků – nahoře je ranč s dobytkem a kva-

lita vody tomu odpovídá. Musíme výš proti proudu, najít ten

vodopád. Hledáním ryb se tady nezdržujeme, rozptýlí nás jen

(již lahodně zamřelá) zdechlina pásovce. Nakonec přijdeme

do míst, kde voda ubývá a koryto je z většiny suché. Když

vyschne úplně a vidíme jen jednotlivé tůně vzdálené od sebe

i desítky metrů, víme, že jde do tuhého a blíží se zjištění,

jestli se honíme za přeludem, nebo ty ryby opravdu existují

a najdeme je.

„B“ je správně. V maličké tůni, kde může být tak 200 litrů

vody (ta jinak stále proudí pod povrchem kamenitého koryta),

zahlédneme a nalovíme ryby. Platy. Naprosto perfektní regia.

Jsou tady! To je bomba, ale nemůžu říct, že by to dávalo

víc smyslu, než kdybychom je tu nenašli. Pořád je mnohem

víc otázek než odpovědí, jen jsou teď ještě naléhavější.

Kde je ten vodopád? Jdeme suchým korytem stále výš.

Už tam není žádná voda, les je hustý a pichlavý a stopy toku

se postupně vytrácejí. Půl hodiny jsme ztratili pochodováním

ve vyschlém korytu, tady žádný vodopád není. Vrátíme se

dolů  a  všimneme  si, že  se  sem  shora  připojuje  ještě  jeden

Tímhle vyschlým korytem jsme pochododovali desítky

minut. Marně, voda v něm nebyla.

Mohla by tohle být ona pověstná kaskáda? Možná ano,

za vysokých průtoků. Je to jediné místo, kde by nějaký

vodopád mohl snad být. Chybou je, že nad ním voda trvale

také není, takže to úplně neodpovídá.

vyschlý přítok. Tak zkusíme i tenhle směr – je tam pár osa-

mělých tůní, v nich zase platy! Jdeme dál, vede tam pěšinka,

vyšlapaná ale spíš dobytkem než lidmi. Je tu pusto, sucho,

jsme netrpěliví, protože to tady vůbec nevypadá tak, jak by

mělo. Koryto je suché, terén se teď víc vlní, ale už to chceme

vzdát. Máme dole práci s focením, testováním vody a hlavně

před sebou kodrcání autem zpět do civilizace a pak honem co

nejdál od Monterrey. Ještě zajdeme za jeden ohyb a nakrátko

se rozdělíme, ať každý prozkoumá jeden směr jako poslední

pokus – strašně dlouho už jsme neviděli ani kapku vody.

Šplhám po ohlazených skalách a uvědomím si, že při vy-

sokém průtoku by tady mohl docela dobře být vodopád. Nad

tím je pár vyšších stupňů, trocha vody (!), ale žádné ryby tam

nejsou a být nemůžou. Vody je maličko. Prosakuje z prudké

stráně. Myslím si, že tohle je samotný pramen. Nahoru už se

nešplhám, zdá se mi totiž skoro vyloučené, aby se až sem

vydal jakýkoliv Mexičan, natož opakovaně. Vodopád, nad

nímž je celoročně voda a v ní platy, musí být jedna z kaskád

o mnoho níže v údolí. Možná je to tady, ale nikdo tady osobně

ani nebyl, jen vědí o „kaskádě“ z doslechu a zbytek zařídila

fantazie...? Ryby tu nejsou, vody jen maličko!

Tady voda prosakuje ze stráně, která je velmi prudká a celá

podmáčená. Mám za to, že je to pramen a místo je sice zřej-

mě celoročně mokré, ale pro přežítí ryb to nemůže stačit.

Hned pod touto mikrotůňkou se voda ztrácí pod povrch.
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Libor na místě, kde jsme regia poprvé uviděli. Koryto tu přerušuje příčný stupeň a pod ním se drží trocha vody.

Další z tůní obývaných platami. Voda se držela na povrchu jen v hlubokých prohlubních i desítky metrů vzdálených.
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Vracíme se dolů k místu, kde jsou tůně. Najdeme bokem

další vydatný pramen ve stráni pod rančem, ve velké vybeto-

nované nádrži s čistou vodou jsou kromě plat i cichlidy! Tady

se zdržíme, pozorujeme ryby, snažíme se je vyfotit v jejich

přirozeném prostředí. Docela dobře nám k tomu postačí

Liborův foťák, musí postačit – já jsem sem svou fotovýbavu

nevzala. Nosit ji kilometry po lese by nebylo moc zábavné

a navíc tohle místo nemá pověst zrovna bezpečného – zdržo-

vat se na opuštěných místech blízko velkoměst je v Latinské

Americe (a nejen tam) dosti nerozumné. Ne, že by mě teď

hřálo pomyšlení, že všechny věci na nás čekají v autě daleko

odsud a blíž k lidem, kteří by případně mohli z města přijet.

Nemáme tu ani výbavu na testování vody. Pozorujeme

platy, ani jedna nemá žádné modré šupiny, ale jeden velký

samec je zbarven do oranžova. Jsou to pěkné, urostlé platy.

Tento samec svým zbarvením vyčníval. (Foto: Libor Balnar)

Maličký kančík. Příliš malý na určení, ale podle lokality

to bude pravděpodobně Herichthys cyanoguttatus.

(Foto: Libor Balnar)

Xiphophorus sp. "Regio", samec s příčnými proužky.

Není jich tu nijak moc a chytat se v této nádrži rozhodně ne-

dají, čistá voda a značná hloubka jim hrají do karet. Nevadí,

kocháme se typickým platím chováním, pastvou, dvořením...

Opouštíme je spokojení. Konečně si můžeme útržkovité

informace spojit s reálnou situací tady na místě. Viděli jsme,

co jsme potřebovali, udělali jsme, co jsme chtěli, a s úlevou

najdeme dole u řeky naše nedotčené auto. Otestujeme tady

vodu, nebude se nijak podstatně lišit od pramene: pH 8,68,

550 μS/cm, teplota vody 16,3 °C a vzduchu 17,5 °C (14.2.2018

v 11 hodin). V řece vidíme i nepůvodní Pseudoxiphophorus

bimaculatus, jasný důkaz toho, že je propojená s hlavními

toky níže v údolí. A taky toho, že jsou bimakuláty všude. Platy

tady ani nezkoušíme hledat, pokud regio existuje (a teď už

můžeme věřit vlastním očím), pak je to nahoře, kam se ryby

ze spodního toku přes vyschlá místa nedostanou.

Platy v klidu spásaly řasy, nad listím se cítily bezpečně.

(Foto: Libor Balnar)

Většina regií byla flekatých. Takové zbarvení u žádných

severních plat nenajdeme. (Foto: Libor Balnar)

Flekatý samec Xiphophporus sp. "Regio".
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Betonová nádrž s vydatným pramenem. Zvláštní je, že se o ní místní akvaristé ve svých diskusích vůbec nezmiňovali.

I když bych mohla na tohle místo vzpomínat jako na pošmourný kout Mexika, neudělám to. Bylo tu hezky. Voda, xify, ok :-)!
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Xiphophorus sp. "Regio" je pořád tajemnou rybou. V roce 2008 byla tato plata objevená

 a mluvilo se hned o novém druhu a o tom, že ho výstavba tunelu přivede do záhuby. 

Tunel se nestaví. Regio se vytratilo z povědomí. Ale jak to s ním tedy doopravdy je? Co je zač?

To nevíme a ještě nějakou dobu si budeme muset na odpověď počkat.

Pro genetickou analýzu postačí kousíček ploutve, jenže analýza samotná a interpretace

výsledků je něco, s čím si dá každý seriózní badatel na čas. Proč už tu záhadu nikdo

nerozlousknul je jen jedna z mnoha otázek, která nám ten čas vyplní.

Jak málo stačí rybám k životu? Vidět je spokojené a v dobré kondici ve zbytkových tůních

byla rozhodně zajímavá zkušenost. Pravda, voda tam stále proudí, což je pro platy

(s výjimkou jižního nížinného druhu X. maculatus) zcela nezbytné. Mohla by se ryba tak dobře

adaptovat na tak specifické prostředí, pokud by tu nebyla původní? Viděli jsme přece

na jiných místech, že severní platy nejsou zrovna přizpůsobivé, právě naopak.

A kdyby šlo o křížence, vypadali by po deseti letech všichni úplně stejně?

Pro mě osobně je tento příběh o hledání nového druhu krásnou tečkou za seriálem, který nás provázel

po stopách severních plat. Víte, člověk se ani nenaděje a z koníčku je pořádný kůň. Něco vás baví,

po maličkých drobečkách sbíráte vědomosti, zkušenosti, kontakty... Pak to celé zapadne do sebe

a najednou stojíte kdesi v nejzapadlejším koutě Mexika a střídavě zíráte do sítě a do parťákových očí,

ve kterých čtete úplně stejné pocity. Úžas, radost a paniku, protože „co teď dál?“.

A tak se věnujeme mezinárodnímu projektu na záchranu severních plat. Přistihneme se, že jen

pár dní po návštěvě lokalit mluvíme o tom, že bychom mohli aspoň některé druhy do přírody vrátit.

Aspoň jeden. Víme, že bychom to mohli udělat. A ty malé děti v nás, které se kdysi dávno rozhodly

koupit si z kapesného akvarijní rybičky, dokážou překvapivě velké věci.
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Není to ono?Není to ono?
Když se sklo chce mermomocí fotitKdyž se sklo chce mermomocí fotit
Markéta Rejlková

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

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

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

Nedostatek světla je při focení ryb a akvárií nepřítel číslo

jedna. Ale občas nastane zázračný moment, kdy natrefíme  na

rybu, která se focení nebrání. Ba dokonce pózuje, nehybně

a blízko skla. Můžeme se v klidu zapřít, namířit objektiv,

víme, že nehrozí žádná pohybová neostrost. To je báječné,

taková modelka... říkáme si v duchu a rychle pořídíme sní-

mek, než se ryba zvedne a odpluje.

Pak vidíme výsledek a modelka je fuč! Nikdo nevidí rybu,

každého zaujmou řasy na skle. Když nemá ryba zaostřené

oko, je to špatné. Když nemá zaostřené vůbec nic, je to fiasko.

Po sté si můžeme zoufat, jak jsem to mohl nevidět? Jenže

lidské oko s mozkem tak pracují – vidí to, na co se soustředí,

spoustu jiných věcí mohou přehlédnout. Pro automatické

ostření fotoaparátu jsou ale „nechtěné“ detaily stejně zají-

mavé, jako ty žádoucí. Čím kontrastnější, tím lepší. Je-li na

předním skle škrábanec, bude přitahovat ostřící automatiku

velmi ochotně. Řasy, obzvášť takhle pěkně narostlé a ostře

ohraničené, se taky budou cpát do popředí zájmu.

Snadno se to řekne, ale sklo by mělo být čisté, když se

chystáme fotit. Samozřejmě, že ryby provádějí to nejzajíma-

vější zrovna tehdy, když je sklo špinavé. (To je ještě ten lepší

případ. V horším nemáme ani čím fotit.)

Na tento problém zabírá jen pečlivá kontrola, na co máme

zaostřeno. Naučme se vnímat i detaily, které nás normálně

nezajímají a odpustíme je, vždyť trocha řasy ničemu nevadí

– ale pokud fotíme, tak může vadit zatraceně. A když už za-

ostříme správně, ale špína na skle nás i tak ruší, můžeme

zkusit malý trik a posunout tak kvalitu fotografie ještě výš.
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Jak jednoduché, stačí správně zaostřit a hned je efekt úplně jiný. Vidíme rybu, která se na nás dokonce dívá. (Aspoň si to

můžeme namlouvat.) Dívá se skrz špinavé sklo, ale zas tak moc to nevadí, byť akvarista to určitě vnímá a spousta z nás si

v duchu bezděky poví „no, měl by sis to vyčistit“ – výzva samozřejmě směřuje kolegovi akvaristovi, nikoli sumcovi.

Tohle je naprosto stejná fotografie jako předchozí, ale prošla rychlou jednoduchou retuší. Není to dokonalé, protože

jsem chtěla ukázat, co se dá stihnout za pět minut: spustit GIMP, otevřít fotografii, zvolit nástroj „Léčení“ a léčit :-). Žádné

klonovací razítko nebo rozmazávání. Na úpravu fotografií ryb jsem si „Léčení“ zamilovala, protože ponechá původní

strukturu, ale odstraní právě tu „špínu“, kterou nechceme. Neznám algoritmus, jakým tohle kouzlo funguje, ale zkuste si to

sami a retušování bude hračka. Editor GIMP je zdarma a v češtině; je docela složitý, ale nemusíte v něm zkoušet vše.
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Háďátka roduHáďátka rodu PanagrellusPanagrellus
Mikry jsou jen jeden ze tří dostupných druhůMikry jsou jen jeden ze tří dostupných druhů
Jirka Ščobák

Většina z nás bude znát mikry – háďátko živorodé (Pana-

grellus redivivus), anglicky microworms, které se po tisících

množí v kultivačních miskách. Kromě nich je možné mezi

akvaristy získat také tzv. Walterova háďátka, Walter worms

(Panagrellus silusioides) a banánová háďátka neboli banana

worms (Panagrellus nepenthicola) [1]. Tito „červi“ patří mezi

hlístice a pěstují se jako krmivo pro potěr i menší druhy ryb.

S chovem miker mohou nastat různé potíže. Je třeba říci,

že kultura těchto živočichů nevydává zrovna příjemnou vůni

(viz případ neplnoletého akvaristy, který má problém mikry

udržet, neboť mu je matka vyhodí, kdykoli je najde :-)).

Někteří lidé neuspěli s tím, že jim háďátka buď nelezou na

stěny, nebo se násada „zkazila“. Také jsem měl v minulosti

problémy a kulturu opakovaně vyhodil. Na konci roku 2017

jsem získal násadu s návodem: „Ovesné vločky, trocha droždí,

zalít a dej násadu!“ Postupoval jsem důsledně podle této

rady a kultura žije dodnes. Za ten rok a půl jsem z ní založil

odhadem dvě stovky násad. V polovině dubna 2019 jsem ze

Slovinska získal násady Walterových i banánových háďátek.

Chtěl jsem otestovat, jestli je viditelný rozdíl mezi nimi a mik-

rami. Opravdu je.

Je rozdíl ve velikosti jednotlivých druhů háďátek?

Často se uvádí, že Walterova háďátka jsou menší než mik-

ry, banánová háďátka pak ještě menší. Trochu s tím zápasím,

protože mi od oka připadnou mikry a Walterova háďátka

stejně velké. Když porovnávám neořezané makrofotografie

banánových a Walterových háďátek vytvořené za identických

podmínek, přijdou mi zhruba stejná. Podle názoru jiných

akvaristů jsou mikry a Walter Worms velmi podobné. (Věda

to ovšem vidí úplně odlišně [2]: P. redivivus 0,7–1,6 mm,

P. nepenthicola 1,4–2,4 mm, P. silusioides 1,7–2,6 mm.

Samice jsou vždy podstatně větší než samci. Pozn. red.)

Prosím, vytvořte si vlastní názor na základě fotografií na

následující straně.

Jak velké ryby háďátka konzumují?

Do 5 cm delky v pohodě. Pro rybky dosahující této veli-

kosti jsou to sice takové „burské oříšky“, ale konzumují je.

Co se potěru týče, mohu říci, že je od prvního dne zvládají

mláďata všech živorodek, včetně těch nejmenších. Pro drobný

potěr jikernaček jsou háďátka často krmivem až v druhé fázi

růstu. Výživové hodnoty najdete v článku Petra Nováka [3].
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Zleva mikry, Walterova háďátka a banánová háďátka focené ve stejných sklenicích. Pokud některý kus působí dvojnásobně

tlustý, jsou to dva jedinci vedle sebe.

Je rozdíl v kultuře Walterových a banánových háďá-

tek oproti mikrám?

Oba méně známé druhy se mi zdají „živější“. Zatímco
mikry se objeví na stěnách tři až pět dní od založení, Waltero-
va háďátka už druhý den a banánová v malém množství také.
Za poslední dva měsíce jsem opakovaně a současně založil za
identických podmínek (ovesné vločky, droždí, voda z akvária,
dvě lžičky ze staré kultury, promíchat, zavřít) násady všech tří
druhů a Walterova háďátka byla vždy spolehlivě nejrychlejší.
Už druhý den se jimi dá krmit.

Jak banánová, tak Walterova háďátka lezou na stěny více
i v případě, že s kulturou nic nedělám (mikry častěji potřebují
popostrčit droždím).

Mám pocit, že se jejich násady udržují snadněji než mikry.

Proč vlastně háďátka lezou na stěny?

Jako akvaristé chceme, aby lezla na stěny, odkud se pak
snadno sbírají. Ale proč to dělají? Je to dobře, nebo špatně?
Chtějí se přestěhovat? I v kulturách, kde na stěny nelezou,
se jimi výživový substrát hýbe – takže jsou vlastně v pořádku?
Možná, že odpověď leží v CO2. Na jednom německém webu
[4] jsem našel informaci, že když se díky fermetaci nad
substrátem vytvoří vrstva CO2, snaží se háďátka po stěnách
dostat mimo CO2 a k vyšší koncentraci kyslíku. Na jednom
českém webu jsem zase našel informace, že se nedoporučuje
při zakládání kultury dávat hned první den droždí (přizná-
vám, dávám hned první den), protože kvašením se tvoří CO2

a to v úvodu, kdy háďátka ještě nejsou rozběhnuta, může
kulturu zahubit. Dejte to dohromady se známým faktem,
že množství miker na stěnách zvýšíme přidáním droždí.
Dosud jsem si myslel, že je droždím krmíme, a proto je jich
víc, nyní to však také vypadá, že droždí zvýší množství CO2

a my je na stěny doslova vyháníme. Walterova a banánová
háďátka jsou možná vůči CO2 méně snášenlivá než mikry,
proto v mých kelímcích, do kterých dávám droždí hned první
den, vylézají už den následující. Připadá mi to logické.

Na čem a jak je kultivovat?

Déle než rok jsem používal výhradně ovesné vločky a čer-
stvé droždí. Postup jsem průběžně modifikoval. V první verzi
jsem do plastového vysokého kelímku na saláty dal 2 až 4 cm
vysokou vrstvu vloček, posypal rozdrobeným droždím, přidal

čajovou lžičku násady, dolil vodou z akvária (považuji ji za víc
„bio“, než vodu z vodovodu). V druhé verzi jsem vyprázdnil
celý obsah jedné kultury do malé plastové flašky, doplnil
vodou z akvária, silně roztřepal a tím zaléval vločky s drož-
dím v kelímcích (takto se dá z jedné násady udělat nejvíc
nových násad a je to také nejrychlejší na práci). V třetí verzi,
když jsem začal usilovat, aby se násady co nejrychleji ujaly,
jsem vločky s droždím promíchal, zalil vodou z akvária, dodal
dvě čajové lžičky násady a opět promíchal.

Samozřejmě znám lidi, kteří přisahají na starý tvrdý
chléb, který nechají rozmočit, nikdy jsem to však nezkoušel.
Naopak mě zaujala strouhanka, na které násady došly ze
Slovinska. Založil jsem kultury všech tří druhů současně na
vločkách i strouhance (plus droždí), nemám ale pocit, že bych
pozoroval rozdíl. Protože je otevření balíku vloček jednodušší
než strouhání tvrdých rohlíků a rozsypané vločky se snadněji
uklízí než rozsypaná strouhanka, zůstávám věrný ovesným
vločkám. Petr Novák [3] uvádí, že se v rámci produkce ryb
na akvafarmách doporučovala kultivace na pšeničné mouce.
Mikry se dají kultivovat i na bramborových vločkách, prý to
ale víc zapáchá. Naopak méně by měla být cítit kultura háďá-
tek na rozmáčených piškotech. Před deseti lety bylo nedílnou
součástí směsí pro mikry mléko nebo jogurt, od toho se však
už upustilo.

Směs je možné různě obohatit, např. olejem, což jsem sám
nezkoušel. Kromě rostlinných olejů lze použít i olej rybí, který
prý dodá háďátkům jeho typickou vůni a tím stoupá jejich
atraktivita pro ty ryby, které je jinak odmítají. U banánových
háďátek jsem opakovaně zkoušel přidat na úvod banánovou
dřeň (vyskytují se prý v hnijících okrajích banánových plodů)
nebo kousky banánové slupky; v porovnání se souběžně zalo-
ženým kontrolním vzorkem, který měl identické podmínky
a pouze byl bez banánu, jsem nepozoroval viditelný rozdíl
(testoval jsem s ovesnými vločkami i se strouhankou).

K droždí, které dávám hned první den: neperforuji víčka
kultur, nikdy mi nic neuhynulo, ale mám ve zvyku vždy druhý
den každou jednu kulturu otevřít a zkontrolovat, jestli je vody
akorát (viz fotografie mých kultur). Pokud je vody málo, může
násada zplesnivět. Někdy kontrolu dělám i třetí den. Takže
vlastně nevědomky vyvětrám případný přebytečný CO2. Prob-
lém s úhynem kultury může pravděpodobně nastat, ale já ho
díky tomuto nikdy nezažil.
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Pátý den od založení. Vlevo Walterova háďátka, uprostřed banánová háďátka, vpravo mikry. Banánová háďátka a mikry

byly třetí den postrčeny droždím, Walterova háďátka nikoliv.

Walterova háďátka v porovnání s mikrami (vlevo). Kultury založené současně a identicky.
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Jaká je životnost kultury?

Starejte se o ni (když je to moc tekuté, přidejte vločky;

když to neleze na stěny, přidejte droždí; když je všeho moc,

polovinu uberte a doplňte nové vločky a nové droždí) a teore-

ticky vydrží do nekonečna. I z velmi zanedbaných kultur se

dá založit nová. V jednu chvíli mi kultura změnila konzisten-

ci z kapalné na tuhou, ale oživil jsem ji dolitím vody a přidá-

ním vloček. Helmut Walter, který objevil Walterova háďátka

v kultuře grindalu v roce 2000, na svém videu [5] ukazuje

kulturu, o kterou se deset měsíců nestaral a téměř vyschla,

ale přesto se ji s trochou péče podařilo obnovit. 

Jak dlouho uvedené druhy vydrží ve vodě?

Poměrně často se pro mikry uvádí pouze 6–8 hodin. Není

to však správný údaj. Vydrží 24 až 48 hodin. Provedl jsem

test. Všechny tři druhy háďátek jsem dal do decových sklenic

s nehybnou akvarijní vodou s teplotou do 26 °C. Po 24 ho-

dinách žila stále většina háďátek. Nejvíc nehybných jich po

tomto čase bylo u Walterových háďátek, mikry na tom byly

od oka lépe. Téměř bez viditelných ztrát byla banánová há-

ďátka. Po 36 hodinách už u Walterových háďátek výrazněji

převažovaly nehybné kusy, mikry na tom byly stále trochu

lépe a banánová háďátka působila pouze méně aktivněji.

48 hodin bylo už pro všechna háďátka kritickou hranicí, stále

však bylo ve všech kulturách vidět nějaký pohyb, u banáno-

vých háďátek nepatrně více. Po 81 hodinách už bylo primárně

mrtvo, avšak v každé kultuře bylo stále možné nalézt ojedi-

nělý pohyb. 

Helmut Walter [5] říká, že tato háďátka vydrží tři dny,

což považuji za přehnané (na druhou stranu však uznávám, že

může být rozdíl mezi přežitím v akváriu a přežitím ve sklenici

s objemem 0,1 l). Škoda, že netestoval i jiné druhy, abychom

věděli, zda jsou „jeho červi“ jedineční, nebo zda se jedná

o všeobecnou vlastnost Panagrellus spp.

Rozporuji občas uváděnou informaci, že háďátka mají

snahu ve vodním sloupci stoupat vzhůru. Všechny druhy

klesají ke dnu, i když je rozmíchám ve vodě. Po půlhodině

se sice ve vodním sloupci dají vidět jednotlivé vznášející se

kusy, vzhledem k celkovému množství to však je naprosto

zanedbatelné. Odhaduji, že lidé, kteří popsali stoupání há-

ďátek, měli v akváriu alespoň jemný proud vody. V mých

nádržích se voda nehýbe a dlouhodobě pozoruji nezkonzu-

movaná háďátka během deseti až dvaceti minut klesat ke

dnu. Helmut Walter ve videu ukazuje krmítka, ze kterých se

hlístice uvolňují do vody pomalu a postupně.

Přežijí háďátka vyschnutí nebo zmrznutí?

Helmut Walter tvrdí, že „jeho“ háďátka ano. Nechal je

na tři dny zamrazit v teplotě -18 °C. Přestože přežila jen část,

byl s nimi schopen pokračovat. Odhaduje, že by teoreticky

mohla přežít i v permafrostu. Opět ale na základě jeho poku-

su nevíme, jestli to samé platí i pro zbývající dva druhy. Proto

jsem udělal další pokus a dal všechny tři druhy na 24 hodin

do mrazáku [6]. Následně jsem vložil zmrzlou hmotu do tří

nových kelímků, pokropil vodou z vodovodu a maličko posy-

pal čistými ovesnými vločkami. Upřímně, smrdělo to víc než

normální kultura. Dva, tři, čtyři dny se nic nedělo, neviděl

jsem žádný pohyb a v duchu začal život odepisovat. Přesto

jsem ale kultury každý den vyvětral a provedl jemnou údržbu.

Pátý den jsem u každého druhu našel na stěnách pár živých

kusů. Takže ano – Walterova háďátka přežijí zamrznutí

a banánová a mikry také. Dokonce se probírají k životu po-

dobně rychle.

Je třeba háďátka před zkrmením proplachovat?

Doporučuje se to. Zejména pokud je odebíráme přímo

ze substrátu, který obsahuje mikroorganismy, kterými se

háďátka živí. Převážně neškodné, ale nikdy nemáme jistotu.

Přiznávám, že já je neproplachuji. Často beru potravu

přímo z fermentujícího substrátu a dám ji hned do akvária.

Rybám se nikdy nic nestalo. Ale když jsem krmil půl roku

mikrami skoro každý den, často i několikrát denně, používal

současně tři až osm kultur a nabíral mikry výhradně prsty,

začala mi trochu necitlivět bříška prstů. Ignoroval jsem to

a další měsíce pokračoval. Na bříškách prstů se mi vytvořily

vertikální rýhy a začalo to být bolestivé. V životě jsem si pra-

videlně nekrémoval ruce, ale po tomto jsem začal. Až lehce

oteklé prsty po ránu mě donutily se kontaktu miker a pokož-

ky rukou striktně vyhýbat. Začal jsem používat jednorázové

rukavice na pečivo a vatové štětičky. Trvalo další půlrok, než

se to zlepšilo. (Budiž to důkazem, že akvaristika může být

zdraví škodlivá a hygienu není radno podceňovat. Kultura

háďátek samozřejmě vytváří vhodné podmínky pro rozvoj

kvasinek a každodenním kontaktem mykózu povzbuzujeme.

Nenechávejte to zajít tak daleko, pak z toho opravdu může

být patálie na dlouhé měsíce. Pozn. red.)

Jak je získat?

Od akvaristy, který násadu má. Osobně nebo poštou (pře-

žijí i cestu z USA). Z předchozího napsaného je navíc zřejmé,

že Panagrellus spp. vydrží hodně a i kultura, která působí

mrtvá, možná stojí za záchranu.

Tjaša Kotnik na svém blogu [7] popisuje zajímavý způsob,

jak se háďátka pokusit získat, když od nikoho nic nedosta-

nete. Háďátka se v přírodě občas „vozí“ na nohou octomilek.

Můžete proto připravit násadu, nechat na ní něco kvasit,

abyste přilákali octomilky, a za pár týdnů zkontrolovat, jestli

se povedlo. Problém pouze je, že octomilky nepřenášejí pouze

háďátka, můžete získat ledacos, a proto se takovouto kultu-

rou nedoporučuje první tři měsíce krmit. (Podle analýz [8]

je však octomilkami přenášen pouze P. redivivoides, tedy

žádný z druhů popisovaných v tomto článku. Což samozřej-

mě neznamená, že nebude stejně využitelný. Pro zajímavost

ještě uveďme, že v roce 2018 byl popsán druh P. levitatus,

ten však navzdory jménu na nohách mušek nelétá, ale deci-

muje jejich laboratorní kultury. Pozn. red.)
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Test přežití ve vodě.

Závěrem

Pokud není člověk odborníkem na hlístice, jednotlivé

druhy vzhledově nerozezná. Dají se však odlišit chováním.

Přestože považuji Walterova i banánová háďátka za zajíma-

vější, ani mikry nejsou špatná volba. Primárně díky nim

(a díky grindalu, o kterém jsem psal v Akváriu č. 40) úspěšně

odchovávám mláďata divokých živorodek. Pro víc informací

v češtině upřímně doporučuji článek Petra Nováka „Háďátka

jako krmivo“ [3].

[1] Panagrellus nepenthicola má druhové jméno odvozeno od rostlin

láčkovek (Nepenthes), na kterých byl objeven.

[2] https://pdfs.semanticscholar.org/b2a3/1efd284b2de4f30a3ed05

7cd9ce18097f776.pdf

[3] www.akvarista.cz/web/clanky/tisk/index.php?id=389

[4] www.kakerlakenparade.de/mikrowuermchen.html – Tento web

také uvádí, že jak Walterova, tak banánová háďátka preferují trochu

vyšší teplotu než mikry.

[5] www.youtube.com/watch?v=wR4O3JNxnCM – Rozhovor v něm-

čině s Helmutem Walterem, kde mimo jiné uvádí, že chtěl původně

svá háďátka pojmenovat Mini Micros, ale američtí akvaristé zvyklí

na názvy jako White Worms, Black Worms nebo Red Worms mu

vysvětlili, že by to nebylo ideální, a navrhli Walter Worms.

[6] Nejnáročnější při takovýchto pokusech je neinfikovat vzájemně

kultury. Vezmete čistou lžičku, odeberete háďátka, hodíte lžičku do

špinavého nádobí. Další kultury s dalšími čistými lžičkami – štěstí,

že to neviděla manželka. Také si člověk při krmení třemi různými

druhy háďátek musí neustále dávat pozor, aby to, čím odebírá z jedné

kultury, nepoužil pro jinou (pokud se vám to podaří, tak kulturu,

kterou jste nechtěně znehodnotili, pošlete dál nenáročným akvaris-

tům a na násady používáte kulturu, o které víte, že infikovaná není).

[7] www.alfa-in-betta.com/442747406

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6075748/#pon

e.0200851.ref090

Závěrečná poznámka redakce:

V akvaristice se využívá ještě jeden druh háďátka – háďátko octové nebo také vinné. To ale nepatří do rodu Panagrellus

a jeho chov se podstatně odlišuje. Budeme se mu věnovat někdy příště v samostatném článku.

A jestli se vám už ze všech těch háďátek točí hlava, rozloučíme se perličkou, kterou bude snadné si zapamatovat. Mikry

popsal už sám Linné v roce 1767 pod krásně výstižným jménem Chaos redivivus, doslova oživlý chaos :-).
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David C. Powell:David C. Powell:

A Fascination for FishA Fascination for Fish
Markéta Rejlková

Občas si tak brouzdám po Amazonu a prohlížím si knížky

o rybách. Ta, o které teď budu psát, mě lákala už dlouho,

ale pořádně jsem nevěděla, co čekat. Jelikož jsem vábení pod-

lehla, ráda se o hodnocení podělím s vámi, protože jste na ni

třeba také někde narazili a také váháte, jestli vám něco dá.

Recenzenti na Amazonu jsou nadšení, já jsem spokojená,

ale předesílám, že se velmi zajímám o veřejná akvária –

právě to je klíčové. Zcela jistě nejde o běžnou akvaristickou

knihu. Je to autobiografické vyprávění člověka, který působil

v několika velkých veřejných akváriích v USA a značnou část

své kariéry spojil s Monterey Bay Aquarium, tedy s institucí,

která patří k absolutní světové špičce.

Kniha má podtitul „Dobrodružství podvodního pionýra“.

Ten mimoděk prozrazuje, v jakém tónu se vyprávění ponese.

V padesátých letech byl David C. Powell studentem, který

začal objevovat krásy potápění (tentkrát pochopitelně s velmi

primitivním vybavením); kromě toho choval doma různou

vodní havěť včetně chobotnice a podmořský svět ho fascino-

val. Postupně začal pracovat pro akvária a lovil živé exponáty;

zážitky z cest jsou dobrodružné i humorné, ale taky poučné.

Lov, transport a chov mnohých živočichů byl v té době na-

prosto neznámý, takže tito průkopníci zkoušeli nové postupy

a zjišťovali, co funguje a co nikoliv. Obzvlášť převozu různých

druhů žraloků věnuje autor velkou pozornost, ale zajímavé

jsou i popisy transportu ryb z Mexika do Kalifornie – autem,

letadlem, lodí. A jak probíhalo hledání latimérie, převoz ryb

na krátkodobou výstavu v Mexiku atd.? Zážitky, které nikdo

z nás nemá, mít nebude a občas bychom o ně ani nestáli.

Nejlepší část knihy pro mě osobně začíná kousek za polo-

vinou, když autor zahajuje práci pro nově vznikající Monterey

Bay Aquarium. Můžeme tady nahlížet tak říkajíc pod pokličku

designérům a kurátorům. Myslím, že drtivá většina z nás se

moc ráda podívá na velká akvária, kdekoliv nás cesty zanesou.

Pro nás je to pár hodin zážitku, všimneme si nedostatků,

ohromí nás neobvyklí živočichové a potěší pěkné prostředí...

Nevidíme tu mravenčí práci architektů, designerů, techniků,

akvaristů. Několikaleté plánování, přípravy, testování a ladě-

ní nejmenších detailů, aby byl návštěvníkův dojem dokonalý

a umožnil mu zážitek z ponoření do podvodní říše. (Upřímně

řečeno, v některých institucích tato fáze asi neproběhla, ale

to je právě rozdíl mezi špičkovými akvárii a tím zbytkem.)

Použití optických triků, různé tvary nádrží, práce se světlem,

celkové sladění s expozičním prostorem, ale samozřejmě také

výběr a kombinace živočišných druhů... David C. Powell byl

zván jako konzultant k mnoha podobným projektům po celém

světě, protože tohle všechno je jeho doména.

O tom, jak fascinace rybami může přerůst v kariéru zasvě-

cenou zprostředkování kontaktu s podmořským světem nej-

širší veřejnosti, se čte moc dobře. Už asi nikdy se nepodívám

na měsíčníka za skleněnou stěnou bez pomyšlení, jak se do

akvária dostal a jakou má roli ambasádora širého oceánu.
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Vstup do komplexu Acuario Nacional de Cuba.

Veřejné akvárium v HavaněVeřejné akvárium v Havaně
Roman Slaboch

Je celkem běžné, že větší významná přímořská města na-

bízejí mezi ostatními turistickými lákadly i mořské akvárium.

Mívají rozdílnou kvalitu. Od dechberoucích obřích nádrží,

v nichž je prostředí velmi se blížící reálnému podmořskému

světu, až po prakticky neudržovaná akvária s několika málo

rybami, které navíc očividně nejsou ve formě. 

Zcela mimo veškeré normy stojí Acuario Nacional de

Cuba.

Bylo založeno v roce 1960, tedy těsně po pádu Batistova

režimu, kdy si revolucionáři ještě mysleli, že Kuba zůstane

prosperujícím turistickým rájem. Impozantně rozsáhlý kom-

plex veřejného akvária umístěný na periferii Havany by byl

zcela jistě velkým turistickým lákadlem. Bohužel, z té doby

zůstala impozantní už jen vstupní brána. Celý areál je

v současnosti okleštěn na necelou polovinu původní plochy.

Od 90. let je nepřístupná část „dočasně“ ohrazena beto-

novým plotem, který se již na několika místech rozpadá.

V současném, přístupném areálu je navíc přibližně třetina

pavilonů a budov opuštěna a zbývající jsou v havarijním

stavu.

Akvaristu zde mohou zaujmout několikahektolitrové

venkovní nádrže. V jedné je nepočetné smíšené hejno na zdej-

ším pobřeží všudypřítomných pruhatců dlouhočelistných

(Neoniphon marianus) a pruhatců černopruhých (Myripris-

tis jacobus), ve druhé jsou nedospělí krokodýli kubánští

(Crocodylus rhombifer) a ve třetím karety pravé (Eretmo-

chelys imbricata). To je vše – tři venkovní nádrže a dost.

Pravda, ještě jsem zde viděl dvě další, ale ty byly bez vody.

Vlastní akvária, kterých jsem napočítal 24, jsou jednodu-

ché lité betonové kostky přibližně 100 x 70 x 50 cm s čelním

sklem. Nemají žádnou viditelnou techniku, jako je filtr,

vzduchování, odpěňovač či osvětlení. Absence rostlin a stav

živočichů dává tušit, že technika není vidět proto, že tam

prostě není. Dvě nádrže byly vypuštěné, ve třech byla pouze

voda a ve zbývajících devatenácti jsem napočítal deset druhů

ryb a čtyři druhy bezobratlých. Popisky u nádrží z větší části

chybí a u ostatních odkazují na živočichy, kteří tam již nejsou.

Nezaznamenal jsem jedinou správnou cedulku, a to ani u tak

jednoznačného druhu, jakým je langusta, která byla mimo-

chodem hned v několika nádržích.

V centrální části je výstavní místnost s velmi kvalitními

preparáty ryb, ulit měkkýšů a zkamenělin. A samozřejmě

i s informačními panely, všudypřítomně adorujícími úspěchy

pracujících pod vedením Fidela Castra. Nic, co bychom

důvěrně neznali z dob minulých.

Pominu-li prakticky prázdný stánek s občerstvením a res-

tauraci s terasou (věřte mi, tady si dát k jídlu nic nechcete),

prošli jsme celou akvarijní část.

Ale všechno to ještě není. V areálu jsou také dva relativně

moderní bazény s amfiteátrovými hledišti. V tom větším

probíhá pravidelné vystoupení s delfíny, a ačkoliv to rozhod-

ně není můj šálek kávy, musím přiznat, že to bylo to jediné,

co mne zde zaujalo a nevyvolávalo to ve mně negativní pocity.

Druhý bazén sloužil jako kulisa ke komediálním skečím

a vodním klauniádám pro děti. Neviděl jsem to celé, pět

minut mi stačilo na celý život.
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Pohled na betonová akvária.

Langust je v pobřežních vodách Kuby velké množství a jsou

stejně krásné, jako chutné.

Jeden z opuštěných pavilonů.

Ačkoliv to tak nevypadá, tento pavilon je ještě stále funkční.

Vnitřek pavilonu.
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Toto je suverénně nejpovedenější akvárium v celém areálu.

Vystoupení s delfíny děti milují.

Sečteno a podtrženo – promarněný potenciál ze strany Acuario Nacional de Cuba a z mé strany promarněný čas i peníze.
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Gudejářský víkend 2019Gudejářský víkend 2019
Markéta Rejlková

Když v roce 2017 zakladatel Goodeid Working Group
(GWG) Michael Köck přišel s nápadem organizovat mimo
výročních setkání také „gudejářský víkend“ v menším formá-
tu, měl k tomu dobrý důvod. Výroční setkání je příležitostí
k poznání nových míst (občas i Mexika), nových lidí a nových
témat – třídenní akce pořádaná v různých zemích zahrnuje
kromě přednášek a aukce ryb i řadu společenských aktivit.
O gurmánské zážitky a hovory nejen o rybách nepřijdou ani
účastníci gudejářského víkendu, ale setkání není samoúčelné.
Hlavní náplní je workshop, tedy společná práce.

GWG má stovky členů. Někteří chovají jeden či dva druhy
a jsou i tací, kteří gudeje vlastně nechovají, ale jejich osud jim
není lhostejný a činnost GWG podporují aspoň symbolicky.
Členství je bezplatné a je to výborná cesta, jak se spojit s dal-
šími chovateli a najít vzácnější druhy. Tohle stačí těm řekně-
me sběratelsky nebo komerčně založeným chovatelům.

Posláním GWG je ale zajistit přežití všech populací, pokud
by došlo k jejich vyhubení v přírodě. To obnáší nutnost
vzájemné komunikace, koordinace a ochotu ujmout se i tako-
vých druhů, které nejsou zrovna žádané. Všichni totiž mají
nebo by chtěli mít těch několik hezkých či „slavných“ gudejí
(někteří zde uštěpačně podotknou, že i „hezkých“ by mělo být
v uvozovkách, protože gudeje svým vzhledem neoslní, to si
přiznejme): Zoogoneticus tequila, Ameca splendens, Skiffia

francesae a S. multipunctata, Characodon audax a Ch. late-

ralis, případně Xenotoca doadrioi. Desítky dalších patří mezi
ohrožené druhy a chová je hrstka lidí.

Víkendové workshopy slouží k tomu, aby se v užším kru-
hu těch opravdu aktivních členů projednala důležitá témata
a domluvilo další směřování GWG. Předloni šlo o spolupráci
s mexickými institucemi při výzkumu a získávání gudejí, letos
se řešila vnitřní pravidla GWG a zacházení s informacemi.

Sedmnáct lidí z osmi evropských zemí se sešlo ve dnech
17.–19. května 2019 ve vídeňském Domu moře k diskusi
o tom, jaké informace chceme s rybami šířit a jak zajistit
jejich kvalitu a spolehlivost. Prospěje něčemu, pokud se nový
chovatel dozví o podmínkách u toho předchozího? Do jakých
detailů máme zabíhat, lze vytvořit unifikovaný protokol?
A mimochodem, jaké parametry vody vlastně sledujeme?
Měli jsme zajímavou krátkou prezentaci akvaristky ze ZOO
Chester Becky Goodwin, která se věnuje mj. chovu mexických
obojživelníků a zjišťuje, jak dalece se můžou lišit chemické
parametry jednotlivých lokalit oproti standardním hodnotám
doporučovaným pro chov. Každé jezero je unikátní. Může se
to týkat i gudejí? A máme vůbec nějaké údaje z přírody?
Pokud ano, je vhodné je šířit spolu s rybami, nebo stačí odkaz
na danou lokalitu? Probírali jsme své názory a zkušenosti,
všichni víme o nespolehlivých údajích – ať už vinou nepo-
zornosti, lajdáctví nebo s prominutím vyčůranosti lidí, kteří
uvedením smyšlené či chybné lokality chtějí vydělat víc
peněz. Je to problém, kterému nepůjde nikdy úplně zabránit.

(Foto: Christian Reusch)

Shodli jsme se, že chceme, ať jsou gudeje mezi lidmi,
nemá to být nic nedostupného a elitářského – ostatně členové
GWG, kteří vnímají význam spolupráce pro ochranu druhů,
ryby obvykle neprodávají, ale vyměňují nebo darují. Jenže
pokud budeme myslet na cíl GWG a chceme skutečně přispět
k záchraně genetického bohatství gudejí, je to vážná věc –
a musíme ji tedy dělat vážně.

Znamená to do budoucna víc práce, ale také serióznější
výsledky. Vznikne přesná databáze chovaných populací (kdo,
kde, kolik) a také jednotlivých lokalit se všemi dostupnými
informacemi. Roztřídí se spolehlivé a nespolehlivé populace,
údaje, zdroje. Pokud je některý odchyt sporný, raději se pro-
vede znovu. Díky genetickým výzkumům je dnes poměrně
hodně dat o příbuznosti či naopak unikátnosti jednotlivých
populací; když se k tomu namapují chované a spolehlivě iden-
tifikované ryby, budeme mít jasný přehled o tom, jaké gudeje
jsou prozatím v bezpečí a kde ještě GWG nekoná dost účinně.

Mluvili jsme i o potřebě sdružovat akvaristy, na které se
můžeme spolehnout. Vyvineme systém předávání informací
spolu s rybami a také určitá pravidla, která bude muset nový
zájemce přijmout. To nijak nevylučuje šíření gudejí „nevá-
zaně“, ale takové ryby už se nebudou moci jako spolehlivě
identifikované do GWG vrátit.

Dává vám to smysl? Mně naprosto. Můžete gudeje milo-
vat, chovat, sbírat, prodávat, nebo můžete být součástí sku-
piny, která se je snaží ochránit. Obojí se nevylučuje, to druhé
si ale žádá spolehlivost a důvěryhodnost. Ostatně občas se mě
někdo na české a slovenské chovatele ptá. U nás, zdá se, pře-
vládá nezájem o aktivní účast v GWG. Je to jazykovou barié-
rou? Nezájmem o ono vyšší poslání? Obavami, že do takové
organizace nepatříte? Na víkendovém setkání byli i čtyři
zástupci zoologických zahrad (a těší mě, že ta ostravská
je vnímána jako významný člen), ale bylo to neformální a na-
prosto pohodové setkání akvaristů se společným zájmem
něco opravdu pro ryby dělat. Na podzim 2020 bude výroční
setkání hostit Ostrava, budete mít tedy jedinečnou příležitost
se s GWG seznámit osobně.
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Zpátky do ZOO VaršavaZpátky do ZOO Varšava
Tentokrát i zadními vrátkyTentokrát i zadními vrátky
Markéta Rejlková

Akvária ve varšavské zoologické zahradě jsem představo-

vala v čísle 40. U jedenáctimetrové rostlinné nádrže jsem ten-

krát zaváhala, jestli je z mého pohledu ne moc povedený svě-

telný efekt stálým jevem, nebo jsem prostě přišla ve špatnou

chvíli. Vyzvala jsem vás, abyste se tam jeli podívat a podali

nám zprávu – no, a nakonec jsem si to jela ověřit sama :-).

Tenhle článek ale nevznikl proto, abych vám jen ukázala

nádrž v aktuální podobě (duben 2019). Měla jsem možnost se

na pár minut podívat do zázemí. Takové bleskové proběhnutí

ovšem přináší obvykle víc otázek než odpovědí, proto jsem se

také ptala na co nejvíc věcí ohledně provozu takového obřího

akvária. Které mimochodem nyní vypadalo parádně a všech-

ny mé pochybnosti z roku 2017 byly rozptýleny.

Připomenu ještě krátce celou koncepci akvárií ve Varšavě

– část jich najdeme v pavilonu hrochů a bývalém „žralokáriu“

(obří mořská nádrž pro rejnoky a různé velké sladkovodní

ryby v bazénu hrochů). Samotný akvarijní pavilon pak zdobí

právě ta jedenáctimetrová rostlinná nádrž, jeden poměrně

velký korálový útes, menší korálová nádrž s klauny, akvárium

s mořskými koníky a velká sladkovodní nádrž, kde bývaly

arapaimy a trnuchy, ale dnes tam jsou piraně. (Výměna osád-

ky byla víceméně nucená po výpadku el. proudu. Rozhodně

to byla změna k lepšímu!) O nádrže v tomto pavilonu se sta-

rají tři akvaristé, jednou z nich je Justyna Wieczorek, kterou

jsem ohledně obřího rostlinného akvária vyzpovídala.

Tohle je teď velmi povedené akvárium. Hejno piraní s čer-

venými břichy a nepřehlédnutelnými zuby je velmi početné

a v nádrži je pořádně živo.

Zato koníčkové akvárium je stále stejné, klidné a úžasné.
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Obslužná chodba nad akváriem.

Část řídící techniky.

Mihotání hladiny pod silnými reflektory.

V chodbě je za akváriem je pořádek, ale velmi stísněné

prostory a všude kolem vede potrubí a bublají reaktory na

CO2, reaktory s bioballs, poblikávají čidla a řídící

obrazovky. Je nutné dávat si pozor na hlavu. A nelekněte

se, až se vám nad hlavou zhoupne mokrý neopren :-).
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Justýno, můžeš prosím popsat denní údržbu?
Není snadné popsat jeden den, protože se to velmi liší.

Můžeme se na údržbu podívat z týdenní perspektivy? Ryby
krmíme téměř denně spirulinovými vločkami a různým
živým nebo mraženým krmivem (koretra, komáří larvy,
artémie, buchanka). Jednou nebo dvakrát týdně mají půst,
abychom předešli překrmení. Obden doplňujeme v alternu-
jících dnech buď makroprvky (N, P, K, Mg) ve formě solí
rozpuštěných ve vodě, nebo mikroprvky (Fe, B, Cu, Mn, Mo,
Zn) ve formě akvarijních hnojiv. Pískové filtry (mechanická
filtrace) propíráme 1–2x týdně podle potřeby.

Používáte kromě pískových filtrů i jinou filtraci?
Ano, biologickou filtraci zajišťují bioballs.

Za jak dlouho se objem vody v akváriu přefiltruje?
Systém byl navržený tak, aby filtrací prošel celý objem

akvária během hodiny, to je asi 30 000 l/hod.

Jak měníte vodu?
Výměna spočívá pouze v dolití čerstvé vody, přebytek se

sám vyleje do odtoku. Činí to asi 10 % objemu třikrát týdně.

Které parametry vody sledujete?
Měříme množství NO2

-, NO3
-, NH4

+, PO4
3-, K, Fe a také

pH, KH, GH a teplotu.

Jak přidáváte CO2?
Z lahví jde CO2 do reaktorů a odtud hned do akvária.

Množství je řízené pH kontrolerem, který udržuje stálou
hodnotu 6,4.

Jaký materiál jste použili na dno?
Jde o rostlinný substrát firmy „aqua art“. Nedokážu ale

říct, jaké je jeho složení. Je to lehký materiál, o mnoho lehčí
než klasický písek, tak by to mohl být kermazit nebo láva.

Jak často musíte rostliny upravovat a zastřihovat?
Přesazování a zkracování provádíme víceméně každý

druhý týden. Někdy to znamená jednodenní práci potápěče,
jindy mu to trvá třeba 2–3 dny. To záleží na tom, co je po-
třeba udělat a jaké změny v akváriu vymyslíme.

Čím čistíte akrylátovou čelní stěnu?
Máme speciální magnetickou stěrku určenou na akrylát

od německé firmy Schuran.

Během mojí první návštěvy vytvářelo silné světlo na
stěně závoj a naopak části akvária byly úplně ve tmě.
Dnes to vypadá jinak, změnili jste osvětlení?

Nádrž je celá kompletně osvětlená od 8 do 15 hodin,
pokud jsi tu byla odpoledne, už mohlo akvárium vypadat
rozdílně. První světla se zapínají v 7:30 a poslední zhasínají
v 19 hodin.

Čím svítíte?
HQI reflektory a LED svítidly.

V zázemí jsem si všimla, že si tam sami množíte ryby
pro expozice. Jaké druhy jste už odchovali?

Zatím jsme odchovali ze sladkovodních ryb drobnoústky,
neonky obecné i černé, tetry měděné a císařské, fantóma
červeného, černého i žlutého, tetry žhavé a citrónové, rhodo-
stomy, bentosky, šikmostojky, tetry svítivé a krvavé, rami-
rezky, Farlowella acus, Corydoras sterbai a pro druhou naši
sladkovodní nádrž Potamotrygon motoro. Z mořských dru-
hů pak množíme klauny Amphiprion ocellaris a koníky Hip-
pocampus reidi.

A pokud jde o rostliny, máš v tom akváriu nějaký
oblíbený druh a proč?

Spíš favority nemám, ale pokud bych měla vybrat jeden
druh, byla by to Alternanthera reineckii. Je efektní a neroste
moc rychle, takže jí nemusíme zas tak často zkracovat a pře-
sazovat.

Justýno, moc děkuju za Tvůj čas, za všechny infor-
mace i za umožnění prohlídky zázemí!

V zázemí akvarijního pavilonu je čisto, stojany jsou

nové a vše je promyšlené a prakticky uspořádané.

Tady probíhá odchov teter pro expoziční nádrž.

Jen pár centimetrů dlouhá mláďata Hippocampus reidi.
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 Slezská zoologická zahrada
                                                 (Foto: Markéta Rejlková)


