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Akvárium, číslo 59 e-akvarium.cz  úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
máme tu další rok a další vlnu předesvzetí, jak vylepšíme

svůj život, jak budeme mít více času na to či ono... a teď už
se fitka zase vyprázdnila a zjišťujeme, že přelom roku za nás
žádný zázrak nezařídí. Času máme tolik, kolik si ho uděláme.
A já Vás tady prosím, abyste si udělali trochu času na pod-
poru našeho časopisu. Vyzývám Vás vlastně stále, abyste nám
posílali návrhy, nápady, Vaše vlastní fotky a články. Teď je to
ale jiné, prosím Vás upřímně a otevřeně o Váš čas.

Příští číslo bude jubilejní, šedesáté. Je to příležitost bilan-
covat, další pořádná výzva po padesátce je totiž stovka. Sté
číslo by mělo vyjít v dubnu 2033... a to je strašně daleko! A je
to především strašná spousta práce, na jejímž konci by mělo
být dalších 3200 stran nabitých akvaristikou a blízkými téma-
ty. Tématy, která Vás baví a můžete je sami zpracovávat.

Články v tomto čísle napsalo deset autorů. Další lidé po-
máhali, především redakční rada a autoři fotografií. Zbývá ale
hodně práce, na kterou nestačíme a s kterou byste nám mohli
pomoci Vy. Akvárium vychází čtyřikrát do roka. Zvládli byste
do každého čísla přeložit jeden článek z angličtiny, němčiny či
jiného jazyka? Máte rádi češtinu a byli byste ochotní věnovat
svůj čas korekturám? Chcete se naučit něco nového a pomoci
nám připravit  kompletní  články ke zveřejnění? Možná nám
věnujete hodinu týdně, možná jedno odpoledne za měsíc nebo
čtvrtletí. Pomoc to bude obrovská. Ozvěte se, prosím.

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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Oryzias latipes, samice.

Chov medak „japonských“Chov medak „japonských“
Luboš Jedlinský

Medaka japonská (Oryzias latipes) byla vědecky popsána

v roce 1846 Coenraadem Jacobem Temminckem a Herman-

nem Schlegelem, tehdy jako  Poecilia latipes.  O více než půl

století  později  ji  Jordan  a  Snyder  zařadili  do  rodu  Aplo-

cheilus, načež stejní autoři v roce 1906 popsali rod  Oryzias

jako samostatný taxon, který se od  Aplocheilus liší  chybějí-

cími zuby na radličné kosti. 

Oryzias latipes je malá rybka ve velikosti 4 až 6 cm, kdy

větší velikost náleží samicím. Vyskytuje se v zemích východní

Asie:  Japonsko,  Korea,  Tchaj-wan  a  Čína,  postupně  byla

zavlečena  jako  nepůvodní  druh  do  dalších  zemí,  například

do  Ruska,  Kazachstánu,  Turkmenistánu  a  Iráku,  kde  se

vyskytuje  převážně  v  teplejších  klimatických  podmínkách.

Tento názor o výskytu medaky japonské ve výše zmíněných

zemích  panoval  dlouhou  dobu,  ale  za  posledních  několik

desetiletí se na základě genetických a morfologických výzku-

mů ukázalo, že ve skutečnosti nešlo o jediný druh O. latipes,

ale  hned  o  několik  dalších  samostatných  druhů.  To  zmen-

šilo  původní  rozsah  výskytu  medaky  japonské,  jak  už  její

druhový  název  napovídá,  na  Japonsko:  východní  a  jižní

Honšú, Šikoku, Kjúšú a malé jižní ostrovy.  

Početnost O. latipes ve volné přírodě stále klesá a druh

se  tak  stává  vzácným.  Do  jeho  biotopů  bývají  člověkem

zavlečeny barevné formy nebo ryby z jiných lokalit a tím se

původní  populace  znehodnocují,  jelikož  dochází  k  hybridi-

zaci. Bohužel potomci z těchto křížení jsou plně plodní. 

Studie allozymů prokázaly,  že populace medaky se sklá-

dají  ze  čtyř  geneticky odlišných skupin,  z nich nejseverněji

a  zároveň nejnověji  (2012) popsaný druh je O.  sakaizumii,

vyskytující  se  v  horách  severní  části  ostrova  Honšú.  Tam

v zimním období  vládne  mrazivé  klima,  medaky  se  dokáží

vypořádat se zamrzlou hladinou a nízkou teplotou vody, která

často klesá k 5 °C. U zbylých tří druhů medak z této skupiny

se teplotní rozsah různí podle lokality, ale obecně potřebují

k přežití  o něco vyšší  teplotu vody.  Ačkoli  i  v jejich areálu

na řadě míst po určitou dobu v roce hladina zamrzá a některé

z  medak  se  dokáží  adaptovat  na  chladnější  prostředí,  než

je pro ně přirozené ve volné přírodě. 

O. latipes je pro svou malou velikost, odolnost a velkou

reprodukční schopnost oblíbeným organismem ve vědeckých

laboratořích,  používaným  k  různým  výzkumům  v  oblasti

genetiky.  V roce 1994 se tato ryba v raketoplánu Columbia

podívala na oběžnou dráhu, kde se stala prvním obratlovcem

rozmnožujícím se ve vesmíru v prostředí mikrogravitace.

Tyto  drobné  rybky  se  ve  vhodných  podmínkách  stávají

pohlavně dospělé ve věku dvou až tří měsíců a jsou schopny

tření téměř denně. Děje se tomu převážně v ranní hodinách

za rozbřesku, kdy jsou jikry kladeny do jemnolistých rostlin.

Jejich vývoj trvá podle teploty v průměru 10 dnů. Medaky se

začínají třít, když teplota vody stoupne nad 18 °C, ale při této

teplotě se líhne jen určité procento mláďat.  Pro vývoj jiker

je voda o teplotě 25 °C mnohem vhodnější.  Sameček se od

samičky  pozná  velmi  snadno:  má  štíhlejší  tvar  těla,  delší

ploutve a menší velikost. Naopak u mohutné samičky je často

k vidění u řitní ploutve hrozen jiker, kterých bývá asi 30. 

V akvarijním chovu je ideální tření po párech, aby nedo-

cházelo  k  vzájemnému rušení.  Jikry  je  lepší  z  třecí  nádrže

odebírat nebo používat tzv. mopy a ty přenést jinam. Pokud

se  zvolí  sezónní  venkovní  chov  v  jezírkách  nebo  velkých

plastových  nádržích  zarostlých  řasami,  není  potřeba  jikry

sbírat, protože vždy přežije dostatečný počet mladých, které

velmi rychle rostou.
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Oryzias latipes, samec.

Jikra v třecím mopu.

Na  následujících  řádcích  popíši  svoje  poznatky  z  akva-

rijního  chovu,  ale  i  ze  sezonního  držení  venku v nádobách

a z celočního chovu v jezírku. Ještě předtím bych rád vysvět-

lil, proč je v názvu článku medaka „japonská“ s uvozovkami.

Je to proto, jelikož nevím, zda je mnou chovaná rybka sku-

tečně medaka japonská,  nebo jiný druh, příp.  mezidruhový

kříženec. Na burzách, v obchodech i mezi chovateli je prodá-

vána jako medaka japonská, aniž by byl znám skutečný původ

ryb a tím bezpečně určený druh. Ono vůbec koupit přírodní

rybu je nadlidský úkol, a to nemluvím o její genetické čistotě,

takže když už se jedná o rybu připomínající přírodní zbarvení,

jde o selekci ze šlechtěných forem. Několik let usilovně pát-

rám po geneticky čistých přírodních rybách, ale je to marné.

V tomto ohledu jsem narazil na několik chovatelů v Japon-

sku, rovněž jsem se zaměřil  na O. sakaizumii,  ale výsledek

naprosto stejný – je sehnatelná pouze mezi  chovateli  v Ja-

ponsku, alespoň nikde jinde jsem na její nabídku nenarazil.

Z  tohoto  důvodu  se  v  mém  chovu  vyskytuje  zlatá  forma.

Ač jsem obdivovatelem ryb v přírodním zbarvení, tak u zla-

tých medak je příjemné to, že i v hlubším jezírku jsou krásně

vidět a pro svou aktivní povahu s nimi není nuda.

Můj akvarijní chov čítá přibližně 10 párů dospělých ryb

a množství různě velkých mláďat. Chovnou skupinku držím

v 70l akváriu a sem tam oddělím nějaký ten pár do vytíračky

o  objemu  15  l.  Tu  mám  na  okně,  aby  měly  ryby  dostatek

světla, rády se třou při východu slunce. Klasické umělé třecí

mopy nepoužívám, více se mi osvědčil malý kousek jávského
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mechu,  který dle  potřeby i  s  jikrami  přemístím do  malého

PVC  boxu.  Tam  při  teplotě  23–26  °C  dojde  k  vývoji  jiker

a líhnutí potěru. Když se rozplave, jako první krmivo použiji

laboratorní  trepku.  Asi  po  týdnu přejdu na vylíhlou žábro-

nožku, kterou mimochodem používám i jako základní krmivo

pro  dospělé  ryby.  Ty  dále  krmím  mraženým  cyklopem,

patentkami  a  suchým  vločkovým  krmivem s  podílem rost-

linné složky, od jara do podzimu předkládám i živé komáří

larvy.  Medaky  japonské  množím  od  jara  do  podzimu,  na

zimní  období  je  přemisťuji  do akvária,  kde je  teplota  vody

mezi 10 a 15 °C. V tomto ročním období ryby krmím; nemají

klasickou hibernaci, kdy by toto období přečkaly v klidovém

stavu u dna, ale jsou pouze utlumenější a méně žerou. Takto

zimované ryby se s příchodem jara a oteplení vody na vhod-

nou teplotu lépe třou.

Druhý způsob chovu je  sezonní, kdy je skupinka něko-

lika ryb umístěna do PVC nádrže o objemu 1000 l pod širým

nebem. Když se ohřeje teplota vody v nádrži  na cca 15 °C,

putují  medaky  ze  zimoviště  ven  do  této  nádoby.  Rozdíl

teploty v místnosti, kde zimují, a vody v nádrži je jen něko-

lik  málo  stupňů,  což  nedaky  snáší  bez  problému.  V těchto

podmínkách nechávám reprodukci volnou cestu a dále do ní

nezasahuji.  V nádrži  se  postupně začnou rozrůstat  vláknité

řasy, ve kterých se ryby třou a poté se v nich drží i maličký

plůdek. Ve velikosti cca 5 mm opouštějí mláďata bezpečí řas

a jsou vidět ve společnosti  dospělých ryb,  které je  nikterak

nenapadají,  navíc  mladé  jsou  mnohem  pohyblivější  než

dospělé ryby. Při tomto způsobu chovu ryby přikrmuji každé

dva až tři dny. I když se ve vodě vyskytuje množství hmyzu,

není ho tolik, aby plně postačil pro celou skupinu ryb. 

(Tento způsob chovu teď už nepraktikuji pro nedostatek

venkovních nádrží.)

Třetím  způsobem  je  celoroční  chov  ve  venkovním

jezírku.  Rybníček má průměr okolo 4 m a hloubku v nej-

hlubším bodě okolo 170 cm. Jezírko je zcela přírodní,  není

v něm žádná filtrace ani UV lampa; jediné, co jsem použil,

je  mechanický  plovákový ventil  na  automatické  dopouštění

odpařené vody.  Při  jezírkovém chovu čítá hejno asi  dvacet,

možná  třicet  dospělých  ryb  a  množství  potěru.  Přikrmuji

velmi málo – jednou nebo dvakrát do měsíce, protože rybky

mají k dispozici množství larev hmyzu a plankton. Záměrně

nechávám růst řasy na velké ploše nejen v hlubší vodě, ale

i u břehu na mělčinách, kde se drží plůdek a medaky se tam

také třou. Horké letní dny ohřejí vodu na mělčině i k 34 °C,

ale medakám to problém absolutně nedělá a čile se v ní pro-

hánějí. Ani při tomto způsobu chovu jsem nikdy nepozoroval,

že  by  snad dospělé  ryby  jakkoli  napadaly  několikamilimet-

rový potěr.

S  příchodem  podzimu,  kdy  bývá  ještě  přes  den  teplo,

má voda u hladiny příjemných 25 °C, ale do rána vychladne

i  na 13 až  16  °C.  I  při  takto  razantním  poklesu  na  rybách

nepozoruji utlumení a plavou naprosto normálně. Když na-

stane  zima  a  voda  se  ochladí,  medaky  se  stáhnou  více  na

hloubku a k hladině se vydávají především tehdy, když svítí

slunce, aby se ohřály. Když už je zima v plném proudu a hla-

dina zamrzne,  je  nutné  udržovat  v  ledu otvor  pro  výměnu

plynů. I přes led je vidět, jak v hlubší vodě rybky plavou a jsou

aktivní,  i  když mnohem méně než v  létě.  Právě přes zimní

období pravidelně každé dva dny ryby krmím živou či mra-

ženou potravou, v této fázi jsou pomalejší a přirozená potrava

v jezírku se jim hůře loví. Jakmile je zima na ústupu a jaro

klepe na dveře, vyplouvají medaky opět k hladině a začínají

být aktivní a lovit vodní hmyz. Při ohřátí vody na nějakých

17 °C je  na  rybách  vidět  snaha  o  tření,  první  potěr  se  ale

objevuje na hladině, až když teplota vody vystoupá nad 22 °C.

Medaky ve venkovním jezírku – podzimní slunce láká ryby na mělčinu do teplé vody.
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Medaka lovící potravu mezi řasami. I když řasy můžou pro někoho působit jako příznak zanedbání péče,

 jsou prospěšné a rybám poskytují přirozený úkryt.

 Lekníny nejsou jen ozdoba, ale mají i prospěšnou funkci při horkých letních dnech, kdy pod nimi drobné rybky

nacházejí chladivý stín.
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Jakmile se voda na jaře dostatečně oteplí, brzy z rána se medaky vydávají do řas, aby se v nich třely.

Různě velký potěr v bezpečí hustých řas. Nejčastěji tam jsou k vidění rybky od velikosti několika málo milimetrů

 až po délku těla 1,5 cm.
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Rozbřesk v půlce listopadu přinesl první led a odstartoval blížící se zimní sezonu.

Začátkem prosince se objevil první sníh, kterého během krátké doby napadlo okolo 15 cm s nejnižší zaznamenanou

prosincovou teplotou -11 °C.

Závěrem ještě zmíním, že především v Japonsku je tahle

ryba velmi oblíbená a vybrané šlechtěné formy se cenově drží

velmi vysoko. U nás se chovají spíše základní formy v několi-

ka  málo  variantách  a  celkově  se  nejedná  o  nikterak  rozší-

řenou rybku, proč? To nevím, je to snadno chovatelná, pěkná

ryba, která je neustále v pohybu. Před časem, kdy ještě nepla-

til zákaz chovu geneticky modifikovaných ryb, se dala medaka

japonská zakoupit i ve formě GMO a v noci pod UV osvětle-

ním světélkovala.

Na  úplný  konec  napovím,  o  čem bude  příští  článek  ze

zahradního jezírka. V mém následujícím povídání o ne úplně

tradičním chovu akvarijních ryb se budu věnovat nádherné

labyrintce Macropodus ocellatus, tedy nejotužilejšímu rájovci.
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Hemirhamphodon pogonognathus, samice. (Foto: Andreas Wagnitz)

Živorodé polozobánky:Živorodé polozobánky:
rod rod HemirhamphodonHemirhamphodon (část II.) (část II.)
– skupina – skupina Hemiramphus pogonognathusHemiramphus pogonognathus
Ulrike Korte

Z  pohledu  živorodých  polozobánek  čeledi  Zenarchopte-

ridae byl rok 1991 zásadním rokem v tom, že byly provedeny

intenzivní  revize  všech  tří  rodů.  Konkrétně  pro  rody

Dermogenys a  Nomorhamphus to  byla  práce  Brembacha

(Dizertační  práce,  Manfred  Brembach:  Lebendgebärende

Halbschnäbler, Untersuchungen zur Verbreitung, Morpho-

logie, Systematik und Fortpflanzungsbiologie der lebendge-

bärenden  Halbschnäbler  der  Gattungen  Dermogenys  und

Nomorhamphus) a pro  Hemirhamphodon „Revision of the

freshwater  viviparous  halfbeaks  of  the  genus  Hemirham-

phodon“, jejímiž autory byli W. D. Anderson a B. B. Colette.

V  roce  2001  byly  rody  Dermogenys a  Nomorhamphus

opět důkladně revidovány Amy Downing-Meisnerovou v její

práci  „Phylogenetic  systematics of the viviparous halfbeak

genera Dermogenys and Nomorhamphus“.

Od  té  doby  byla  vydána  řada  zajímavých  a  důležitých

studií  o  živorodých  polozobánkách  včetně  popisů  mnoha

druhů,  ale  žádný  vědec  se  znovu  nepokusil  zabývat  novou

revizí či přehledem jednoho z těchto rodů živorodých polozo-

bánek se všemi jejich v současnosti uznávanými druhy.

V předchozím díle této série o živorodých polozobánkách

jsem se zaměřila na rod  Hemirhamphodon celkově, popsala

jsem obecné vlastnosti tohoto rodu a uvedla jeho rozlišovací

znaky vzhledem k dalším dvěma příbuzným rodům  Dermo-

genys a  Nomorhamphus.  V tomto díle se nejprve ze všeho

podíváme  na  přehled  devíti  nyní  uznávaných  druhů  rodu

Hemirhamphodon.

Ve své revizi tohoto rodu (1991) Anderson a Colette uspo-

řádali  rod  Hemirhamphodon do  dvou  druhových  skupin:
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skupiny Hemirhamphodon pogonognathus a skupiny Hemi-

rhamphodon phaiosoma. Rozdělení rodu živorodých polozo-

bánek do dvou odlišných skupin se v tomto seriálu již dříve

objevilo: Amy Downing-Meisnerová (2001) na základě jejich

odlišných reprodukčních vzorců ustanovila klad Dermogenys

pusilla a klad Dermogenys orientalis. Zatímco druhy z kladu

Dermogenys pusilla jsou lecitotrofní bez superfetace (forma

viviparity typu I), druhy skupiny Dermogenys orientalis jsou

matrotrofní vykazující superfetaci (viviparita typu II).

Když Anderson a Colette prováděli své studie v roce 1991,

rod Hemirhamphodon čítal pouze šest platných druhů. Podle

jejich zjištění se skupina Hemirhamphodon pogonognathus

skládala  z  H.  pogonognathus a H.  kuekenthali,  zatímco

skupina Hemirhamphodon phaiosoma zahrnovala H. phaio-

soma, H. kapuasensis, H. tengah a H. chrysopunctatus.

V roce 2013 se Heok Hui Tan a Kelvin K. P. Lim ve své

práci  „Tři  nové  druhy  sladkovodních  polozobánek“  drželi

tohoto dělení rodu Hemirhamphodon do dvou samostatných

skupin  a  nově  popsané  H.  byssus,  H.  kecil a H.  sesanum

přiřadili ke skupině Hemirhamphodon pogonognathus.

H. pogonognathus. (Foto: Frank Schäfer)

Základem  rozdělení  zástupců  rodu  Hemirham-

phodon do dvou druhových skupin jsou především

dva rozlišující znaky:

1.  Struktura  řitní  ploutve  samců  se  u  obou  skupin  liší.

U samců skupiny H. pogonognathus je  čtvrtý paprsek řitní

ploutve  zvětšený  a  disponuje  dozadu  orientovaným  výběž-

kem. Čtvrtý paprsek řitní ploutve u samců patřících do sku-

piny H. phaiosoma není zvětšen a nemá žádný takový výběžek.

2. Exempláře skupiny H. phaiosoma mají jeden nebo více

červených  (někdy  fialových  či  hnědých)  pruhů  na  bocích.

Dokonce i muzejní vzorky stále vykazují tyto červené pruhy

až dva roky po jejich uložení v alkoholu. Obecně ve vzorcích

v  alkoholu  zůstávají  viditelné  pouze  černé  znaky.  Samci

skupiny H. pogonognathus takové pruhy nemají. Avšak podle

autorů Tan & Lim mohou některé populace v rámci druhové

skupiny H. pogonognathus také vykazovat neúplný či slabý

červený pruh na těle a v akvarijním atlase Mergus 1990/1991

(Baensch/Riehl) ukazuje fotografie doprovázející popis H. po-

gonognathus samčí exemplář se zřetelným malým červeným

podélným pruhem na bocích.

H. pogonognathus. (Foto: Frank Schäfer)

H. pogonognathus, samec. (Foto: Andreas Wagnitz)
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Zdá se, že tyto rozlišující znaky nejsou tak výrazné, aby

podporovaly  rozdělení  druhů  do  samostatných  kladů,  jako

tomu  bylo  v  případě  dvou  různých  reprodukčních  vzorců

(i  když  tyto  jsou  očím  akvaristů  skryté)  u  zástupců  rodu

Dermogenys. Nicméně výzkumné studie na rodu Hemirham-

phodon nebyly  dosud  provedeny  v  takovém  rozsahu,  jako

jsme viděli u rodů Dermogenys a Nomorhamphus.

Dále uvedu přehled druhové skupiny H. pogonognathus

včetně  rozlišovacích  druhových  znaků.  Skupina  se  skládá

z pěti druhů:

• Hemirhamphodon pogonognathus (Bleeker, 1853)

• Hemirhamphodon kuekenthali (Steindachner, 1901)

• Hemirhamphodon byssus (Tan & Lim, 2013)

• Hemirhamphodon kecil (Tan & Lim, 2013)

• Hemirhamphodon sesanum (Tan & Lim, 2013)

Ve svém popisu nově ustanoveného rodu Hemirhampho-

don, který se v té době skládal pouze ze dvou druhů H. pha-

iosoma (Hemiramphus phaiosoma Bleeker, 1852) a H. po-

gonognathus (Hemiramphos pogonognathus Bleeker 1852),

jmenuje Bleeker v roce 1866 jako znaky,  které odlišují  oba

druhy, nasazení břišních ploutví u H. phaiosoma daleko za

začátkem hřbetní  ploutve,  zatímco  u H.  pogonognathus je

báze břišních ploutví  před začátkem hřbetní  ploutve. Takže

byste  mohli  očekávat,  že takový nápadný znak najdete  i  ve

srovnávací  diagnostice  pozdějších  studií,  které  prezentují

rozlišovací  charakteristiky  dvou  různých  skupin,  skupiny

druhů H.  phaiosoma a  skupiny  druhů H.  pogonognathus.

Následné  výzkumy  na  všech  aktuálně  platných  zástupcích

rodu však ukázaly, že s výjimkou H. phaiosoma leží u všech

ostatních druhů (bez ohledu na příslušnost k jedné z obou

skupin) báze břišních ploutví před začátkem hřbetní ploutve.

Jak  už  jsem  uvedla  v  předchozí  kapitole  o  hemirham-

phodonech obecně, jediné dva druhy, které nejsou omezeny

na ostrov Borneo, jsou H. pogonognathus a H. phaiosoma.

H. pogonognathus je tedy jediným druhem v rámci své sku-

piny,  který  se  vyskytuje  i  mimo ostrov  Borneo  (a  to  např.

v Thajsku, Malajsii, Singapuru, na Jávě, Sumatře a některých

dalších ostrovech jihovýchodní Asie) a jako takový je nejroz-

šířenější ze všech hemirhamphodonů, obývá sladké a někdy

i brakické vody.

Se  vznikem  pravidelně  provozované  paroplavební  linky

v jihovýchodní Asii na počátku 20. století se shodovalo nača-

sování stoupající  popularity akvaristiky  a současně rostoucí

poptávky po exotických druzích ryb. Takže byly, kromě jiných

okrasných ryb, v roce 1936 poprvé dovezeny živé exempláře

H. pogonognathus (Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt).

Předtím,  než  uvedu typické  znaky  dnes platných  druhů

skupiny H. pogonognathus,  bych ráda upozornila na to, že

většina  následně  nově  popsaných  druhů  byla  detekována

v muzejních položkách původně určených jako H.  pogono-

gnathus.  Proto některé znaky a morfologická data původně

připisovaná  výhradně  druhu H.  pogonognathus odpovídají

nebo  se  překrývají  s  vlastnostmi  později  popsaných  druhů

této  skupiny,  zatímco  v  akvaristických  časopisech  a  jiných

akvaristických zdrojích bývají stále mylně uváděny jako jedi-

nečné  znaky  použitelné  pro  odlišení H.  pogonognathus od

jeho blízkých příbuzných.

To  se  rovněž  odráží  v  poznatcích  o  rozšíření  druhů na

ostrově Borneo. Zatímco v minulosti areál rozšíření udávaný

pro H.  pogonognathus zahrnoval  indonéskou  část  Bornea

(Kalimantan) a malajskou část Bornea (Sarawak) a také Bru-

nej, s postupným „objevením“ pěti dnes známých druhů tvo-

řících  skupinu H.  pogonognathus se  tato  oblast  rozšíření

přiřazená samotnému druhu H. pogonognathus  zredukovala

na západní a střední Kalimantan (Tan & Lim, 2013). Násled-

né studie DNA (Lim et al., 2016) dospěly k závěru, že v taxo-

nu pogonognathus může být několik dosud nerozpoznaných

druhů a naznačují, že na Borneu není přítomen žádný H. po-

gonognathus, jen osm jiných druhů rodu Hemirhamphodon.

H. cf. pogonognathus. (Foto: Frank Schäfer)

Jedním rysem, který byl charakteristický pro H. pogono-

gnathus před vědeckou definicí druhové skupiny H. pogono-

gnathus, je vzor tří namodralých nebo nazelenalých skvrnek

na těle ryby. Existují také exempláře s více než třemi puntíky.

Kvůli těmto znakům byl – a stále je – H. pogonognathus na-

zýván „Three Spot Halfbeak“ (trojskvrnná polozobánka). Toto

označení s sebou nese zmatek, protože tento vzor se stal cha-

rakteristickým  rysem  skupiny H.  pogonognathus celkově.

Příkladem  je  neurčený  exemplář  hemirhamphodona  z  ko-

merčního dovozu na snímku výše, jehož původní lokalita není

známa. Mezitím se v akvaristické komunitě název „Three Spot

Halfbeak“ přenesl také na H. kuekenthali.

Nejnápadnějším  znakem  u  hemirhamphodonů  je  pro-

dloužená dolní čelist, někdy se špičkou zahnutou dolů. Toto

však  není  závislé  na  druhu  a  zahnutá  čelist  se  vyskytuje

stejně často u samců jako u samic. Německý ichtyolog Dieter

Vogt, s nímž jsem si pravidelně vyměňovala poznatky o polo-

zobánkách, při svých cestách po Malajsii a Sumatře na něko-

lika lokalitách pozoroval, že tyto ryby dokážou ohnout špičku

spodní čelisti  a  poté  ji  mohou vrátit  zpět  do rovné polohy.

Tento fenomén dokonce zachytil na video. Měl také spoustu

fotografií  lokalit a  na nich nalezených polozobánek. Jelikož
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byl ve stáří slepý, domluvili jsme se, že se sejdeme a společně

si prohlédneme jeho materiály. Bohužel,  krátce po naší do-

mluvě  musel  kvůli  svému  zdravotnímu  stavu  opustit  svůj

domov  a  nedokázala  jsem  se  s  ním  již  spojit,  než  zemřel.

Škoda, že nevím, co se stalo s jeho sbírkou fotografií a videí.

Další  člen naší  pracovní skupiny pro polozobánky často

vyprávěl  na  našich  schůzích,  že  se  mu  podařilo  narovnat

nešťastnou nehodou ohnuté spodní čelisti rukou, aniž by rybu

poranil. Zatím jsem nenarazila na jiné chovatele hemirham-

phodonů, kteří by měli podobnou zkušenost.

Zalomená  špička  dolní  čelisti  tedy  nemusí  být  nutně

způsobena zraněním, ale někdy odpovídá přirozenému vzhle-

du.  Hemirhamphodoni  mohou  být  každopádně  velmi  plaší

a  mají  tendence  narážet  „zobákem“  do  stěn  akvária,  když

se polekají. Aby se předešlo poškození čelisti, doporučuje se

udržovat zadní a boční skla tmavé, např. nalepením černého

papíru zvenčí. U ryb s poraněnou dolní čelistí se často vyvine

jakýsi zoban podobný tomu, jako mívají samci lososů.

Občas se mezi chovateli a v některých akvaristických pub-

likacích tvrdí, že druhy H. pogonognathus a H. kuekenthali

lze od sebe odlišit zřetelným výběžkem na špičce dolní čelisti,

který  je  údajně  charakteristický  pro H.  pogonognathus.

Ve skutečnosti je to tak, že v závislosti na jejich vitalitě a hie-

rarchickém stavu mohou starší samci všech zástupců skupiny

H. pogonognathus mít taková rozšíření dolní čelisti.

Z  pěti  druhů tvořících skupinu H.  pogonognathus jsou

kromě H.  pogonognathus rozšířeni  na  akvaristické  scéně

ještě další dva druhy, a to H. kuekenthali  a  H. byssus.  Zde

uvedu  souhrn  platných,  vědecky  podložených  rozlišovacích

znaků mezi nimi a ve srovnání s druhem H. pogonognathus.

Hemirhamphodon kuekenthali

Při zkoumání jedinců H. pogonognathus ze sbírky Kue-

kenthalovy výpravy z roku 1894 si Steindachner (v roce 1901)

všiml exemplářů s jiným počtem šupin podél těla a popsal je

jako nový druh, H. kuekenthali (Steindachner, 1901). V roce

1936  Mohr  zneplatnil  jméno  kuekenthali a  prohlásil  ho  za

synonymum k  H. pogonognathus. Ve své revizi rodu  Hemi-

rhamphodon Anderson a Colette v roce 1991 druh H. kueken-

thali obnovili na základě lektotypu získaného Kuekenthalem

v roce 1894 a na vzorcích 13 dalších muzejních sbírek.

H.  kuekenthali se  velmi  podobá  druhu H.  pogonogna-

thus.  Hlavním  a  vlastně  jediným  pro  akvaristy  viditelným

rozlišovacím  znakem  je  výrazný  tmavý  pruh  ve  hřbetní

ploutvi  u  H.  kuekenthali,  který  se  táhne  od  okrajové  části

ploutve  k  její  bázi  a  nejnápadnější  je  uprostřed  ploutve,

zatímco u  H. pogonognathus je  pigmentovaná pouze okra-

jová část a spodek hřbetní ploutve. U samců H. kuekenthali

je tento pruh tmavší a sytější než u samic.

Exempláře H. kuekenthali mají ve své hřbetní ploutvi dvě

různé  velikosti  melanoforů,  velké  a  malé,  zatímco  u H.

pogonognathus je pouze jedna jednotná velikost melanoforů.

Je zajímavé, že to nebylo zmíněno jako kritérium v pů-

vodním Steindachnerově popisu  H. kuekenthali v roce 1901.

Každopádně  ve  sbírce  těch  muzejních  vzorků,  které  byly

základem  prvního  popisu,  byly  ploutve  velmi  poškozeny.

Tmavý  pruh ve  hřbetní  ploutvi  H.  kuekenthali byl  popsán

jako  zřetelný  rozlišovací  znak  až  při  novém  uznání  druhu

Andersonem a  Colette  v  roce  1991.  Kromě  toho  byl  v  této

publikaci  H. kuekenthali označen jako jedinečný druh s me-

lanofory  různých  velikostí  a  s  nejmenším  počtem  paprsků

a obratlů ve svém rodu. Od roku 2013 s popisem dalších tří

druhů Tanem a Limem, a to H. byssus, H. kecil a H. sesanum,

to  již  neplatí.  Všechny tři  tyto  druhy mají  také  nižší  počty

hřbetních paprsků a obratlů a H. sesanum i H. byssus rovněž

disponují  malými  i  velkými  melanofory  ve  svých hřbetních

ploutvích.

Hemirhamphus byssus

H. byssus byl  objeven ve sbírkách označených původně

jako H. kuekenthali  a H. pogonognathus. Není tedy divu, že

mezi akvaristy má H. byssus také stejný název „Three Spot

Halfbeak“,  protože  celkový  vzhled  odpovídá  těmto  dvěma

podobným druhům. Několik zkoumaných vzorků se lišilo od

ostatních  položek  v  rámci  stejných  sbírek  tím,  že  přední

paprsky  hřbetní  ploutve  byly  prodlouženy  do vláken,  která

sahají až ke středu ocasní ploutve. To inspirovalo i pojmeno-

vání druhu (byssus = vlákna, z latiny).

H.  byssus má  také  dva  typy  melanoforů  ve  hřbetní

ploutvi, velké a malé (jak jsme viděli u H. kuekenthali), které

tvoří černé pruhy v přední části ploutve.

Když to řeknu jednoduše, pro akvaristy je nejsnazší způ-

sob, jak rozlišit tři chované zástupce skupiny H. pogonogna-

thus,  když se zaměří na tyto znaky:  u H.  kuekenthali je  na

hřbetní ploutvi nápadný tmavý pruh, u H. byssus mají dos-

pělí  samci  dlouhá  vlákna  táhnoucí  se  od  začátku  hřbetní

ploutve až k ploutvi ocasní a u H. pogonognathus nanajdeme

v hřbetní ploutvi ani  žádný souvislý tmavý pruh, ani  žádné

protažení paprsků.

Zdá se však,  že tyto domněle rozlišující  charakteristické

rysy nejsou tak jednoznačné a podléhají plynulému stupňo-

vání. V původním popisu H. byssus je uvedeno, že vláknité

paprsky hřbetní ploutve dospělých samců jsou nejvýraznější

v jižní části Sarawaku (Borneo), ale čím více se jejich výskyt

posouvá na sever, tím méně se u ryb vyvine tak dlouhý vlák-

nitý přívěsek ploutve.

Kromě toho chovatelé polozobánek doma často pozorují

u svých populací  H. pogonognathus a  H. kuekenthali, že se

u starších dominantních samců, o které je dobře pečováno,

rovněž vyvíjejí dlouhá vlákna z hřbetní ploutve. Zřejmě tento

rys není vždy závislý na druhové příslušnosti, ale také na hie-

rarchickém a nutričním stavu samotného jedince,  podobně

jako  u vývoje  výběžku dolní  čelisti,  o  kterém jsme hovořili

dříve v této kapitole.
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H. pogonognathus, mládě první den po narození, délka 8 mm. (Foto: Andreas Wagnitz)

H. pogonognathus, mladá rybka o délce 3 cm žere koretru. (Foto: Andreas Wagnitz)

H. pogonognathus. (Foto: Klaus Weißenberg) H. pogonognathus. (Foto: Frank Schäfer)

           14           



Akvárium, číslo 59 e-akvarium.cz živorodky

H. pogonognathus. (Foto: Frank Schäfer)

Porovnání pigmentace hřbetní ploutve:

• u H.  pogonognathus je  pigmentace  přítomna

v okrajové části a spodině ploutve s nápadnou meze-

rou uprostřed  ploutve;  u  některých jedinců tmavá

pigmentace  chybí

• u H. kuekenthali je charakteristický souvislý tma-

vý pruh viditelný zejména ve střední části ploutve,

ale může být také přerušen menší mezerou

• u H. byssus tvoří pigmentace černé pruhy v přední

části hřbetní ploutve

Identifikace  na  základě  těchto  kritérií  může  být  každo-

pádně obtížná, protože pigmentační linie u živých vzorků jsou

často  trochu  rozmazané.  Dalším  bezpečnějším  kritériem

pro rozhodování  o  druhové příslušnosti  je  zohlednit  původ

ryb.  Tři sesterské druhy H. pogonognathus, H. kuekenthali

a  H. byssus jsou alopatrické,  což znamená,  že jejich areály

rozšíření na Borneu jsou geograficky odděleny horskými pás-

my  nebo  rozvodními  velkých  říčních  systémů. H.  pogono-

gnathus žije v Kalimantanu,  H. kuekenthali žije ve středním

až severním Sarawaku a v Bruneji Darussalam a H. byssus

v  jižním až  středním Sarawaku.  Ve  volné  přírodě  se  nikdy

nevyskytují společně.

Bohužel ve většině případů, zejména pokud se do Evropy

dostanou  s  ojedinělými  komerčními  dovozy,  nejsou  údaje

o jejich skutečném původu předávány,  a tudíž  je  neznáme.

Spolehlivá  klasifikace  příslušných  druhů  je  proto  obtížná.

V této souvislosti zdůrazním význam držení populací z růz-

ných  lokalit  nebo  různých  komerčních  dovozů  odděleně,

v žádném případě nesmí být ryby smíchány.

Pro úplnost stručně uvedu několik údajů o dalších dvou

druzích skupiny H. pogonognathus, tj. H. kecil a H. sesanum,

i když na akvaristické scéně nehrají žádnou roli a v akváriích

se dosud nikdy neobjevily.

H. kecil byl nalezen mezi zachovanými muzejními sbír-

kami původně označenými  jako H.  pogonognathus.  S  veli-

kostí kolem 4 cm jde takříkajíc o miniaturní kopii H. pogo-

nognathus,  vykazující  rovněž  stejně  velké  melanofory  ve

hřbetní  ploutvi,  a  nejmenší  druh  ze  skupiny H.  pogono-

gnathus (kecil =  indonésky  malý).  Na  rozdíl  od  ostatních

druhů ze skupiny jsou samci a samice přibližně stejně velcí.

H. kecil je endemitem východního Kalimantanu.

Od počátku svého sběru byl H. sesanum považován za

samostatný druh.  S H.  kuekenthali a H.  byssus sdílí  tento

druh dvě různé velikosti melanoforů v hřbetní ploutvi. Paprsky

přední  části  hřbetní  ploutve  vykazují  dlouhé  vláknité

prodloužení,  jak  je  popsáno  u H.  byssus.  Jméno  sesanum

odkazuje  na  malé  černé  skvrny  na  hřbetní  ploutvi,  které

připomínají sezamová semínka.

H. sesanum je endemitem jižního Kalimantanu.

Pro začátečníky v chovu hemirhamphodonů bych upřed-

nostňovala druhy ze skupiny H. pogonognathus před druhy

ze  skupiny H.  phaiosoma,  o  kterých  budu  psát  v  příštím

a  pravděpodobně  již  závěrečném  pokračování  této  série;

ty totiž mohou být poněkud náročnější.
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Pár, samec nahoře.

Altolamprologus Altolamprologus sp. sp. 
"compressiceps shell" "compressiceps shell" 
Vojtěch Kubica

Ryby  rodu  Altolamprologus mě  vždy  fascinovaly  svým

zvláštním vzhledem a velmi specializovaným životním stylem

tanganického  predátora.  Typickými  představiteli  rodu  jsou

A. calvus a A.  compressiceps,  kteří  sdílejí  základní charak-

teristiky vzhledu i způsobu života, ale jejich velikost až 15 cm

celkové  délky je  mezi  vhodné  kandidáty  do  malých  akvárií

neřadí.  Méně  známý  je  –  zatím jako  samostatný  druh ne-

popsaný – malý altolamprologus, který se přizpůsobil životu

v ulitách. Tvarem těla je podobný druhu A. compressiceps.

Vznik nového druhu, kterým pravděpodobně  malý alto-

lamprologus  je,  je  příklad  sympatrické  speciace,  kdy  oba

podobné druhy nejsou odděleny geograficky, ale obývají růz-

né biotopy. Zatímco původní A. compressiceps zůstal v kame-

nitých oblastech, menší druh se přizpůsobil životu v místech

s písčitým dnem, kde se  větší  altolamprologus běžně nevy-

skytuje [1].

Zda se jedná o samostatný druh nebo trpasličí  variantu

A.  compressiceps není  potvrzené  a  prozatím  je  tato  ryba

označována jako  Altolamprologus sp. "compressiceps shell"

(sp.  je zkratka pro anglické species) [2]. Je zajímavé,  že se

podobná varianta nevyskytuje u druhu A. calvus.

Popis
Altolamprologus sp. "compressiceps shell" sdílí charakte-

ristiky rodu Altolamprologus, jako je vysoké, ze stran zploš-

tělé tělo, poměrně velká hlava s masivními čelistmi a vysoká

hřbetní ploutev,  která je  ale u tohoto zástupce rodu pomě-

rově k tělu menší než u A. compressiceps a umožňuje lepší

pohyblivost v ulitě. Do ulity se z dospělců zpravidla vměstnají

pouze samičky, které měří 4–5 cm, zatímco samci se svými

šesti centimetry a odpovídající výškou těla preferují k úkrytu

podhrabané kameny či jiné velikostně vyhovující skrýše.
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Altolamprologus sp. "compressiceps shell", samec.

Samečci jsou větší, mají protažené tělo a výraznější čelní

hrb  než  samičky,  které  bývají  spíše  zavalité,  zvláště  tehdy,

když  jsou zaplněné  jikrami.  Rozlišování  pohlaví  u mladých

ryb menších než 4 cm je poměrně obtížné a jediným – nespo-

lehlivým – vodítkem je velikost. Pozoroval jsem, že samečci

mají často méně kontrastní zbarvení než samičky. Možná to

souvisí s jejich zvýšenou plachostí [3].

Aby mohl tento predátor útočit ze zálohy,  musí být  pro

kořist neviditelný. Toho dosahuje splynutím s okolím. Široká

škála zbarvení je pro rod Altolamprologus typická a nejmenší

zástupce tohoto rodu není výjimkou. V porovnání s ostatními

druhy rodu je  bledší  a  lépe splyne  s  písečným prostředím.

Ve dne jsou často rybky k vidění v nenápadné šedé či béžové

barvě bez výrazné kresby. Kontrast a pestrost se nejvíce pro-

jevují  v soubojích a v období tření,  kdy příčné pruhy zčer-

nají,  podklad zesvětlá,  a  prsní  a ocasní ploutve zežloutnou.

V souboji občas volí strategii celkového ztmavnutí.

Chov
Rod  Altolamprologus má  v  akvaristickém  světě  pověst

poměrně náchylné a choulostivé skupiny ryb. Za nejobtížnější

považuji  zajištění  vyhovujících  podmínek  chovu,  kdy  tyto

ryby naopak díky své zvýšené  přizpůsobivosti  a  teritoriální

(ne)náročnosti  ve  zdraví  překonají  mnoho výzev.  Zvýšenou

pozornost věnujeme potravě a kvalitě vody, které jsou kritické

pro zdraví rybek. Kvůli masožravé potravní specializaci mají

rybky krátký a  citlivý  trávicí  trakt.  Nevhodná strava má za

následek ztrátu imunity  a časem i  fyzické deformace,  které

jsou nejčastěji patrné na tlamě a jejím okolí. Obrovskou roli

také  hraje  plachost,  se  kterou  souvisí  snadno  způsobitelný

stres.

Altolamprologus sp. "compressiceps shell" je velmi pla-

chá rybka, která při sebemenším náznaku nebezpečí plave do

skrýše a před vyplaváním nehybně  monitoruje  okolí  klidně

několik desítek minut. To mě hned po pořízení prvních dvou
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Mladá samice přizpůsobila zbarvení okolí. Ve „vězení“ se ocitla dočasně kvůli útokům na zbytek osádky.

exemplářů  zaskočilo,  málokdo  touží  po  „neviditelných“

rybkách. Po první údržbě, která přes veškerou péči a citlivost

zanechala  rybky  velmi  stresované  na  dně  akvária  po  celou

hodinu,  jsem se rozhodl  experimentovat.  Po přidání  spolu-

bydlících nastala změna; dominantní samička "compressiceps

shell",  která  s  plachostí  neměla  žádné  potíže,  začala  tvrdě

útočit  na nováčky (v  porovnání  s  jinými  příslušníky druhu

šlo  o  extrémní  agresivitu)  a  v  reakci  na to  jsem ji  přelovil

k páru Neolamprologus caudopunctatus,  kde si  přes útoky

„manželů“  rychle  sjednala  pořádek  a  obsadila  polovinu

akvária 60 x 30 x 35 cm. Časem k ní přibyl sameček a nyní

žije  pár  spokojeně  ve  společnosti  kolonie N.  similis,  kde

nahradili pár L. signatus, pro které byla rozpínající se kolonie

moc velkým soustem.

Soužití s kolonií byla od počátku velmi velká neznámá –

každý vetřelec  v  kolonii  musí  čelit  nejen dobře  vybaveným

tlamám  similisů,  ale  také  drtivé  početní  převaze  bránících

rybek. Díky tomu, že jsem tam ryby přesunul v jejich vlast-

ních  ulitách,  které  ihned  sloužily  jako  bezpečné  útočiště,

zvládli altolamprologové uvedení do kolonie podobně velkých

similisů na jedničku.

Nyní v kolonii stabilně žijí samec i samice, kteří v období

tření tvoří pár. Časem změnili oba jedinci svůj způsob života

– dříve velmi agresivní samice se naučila pokoře a útočí na

ostatní jen zřídkakdy a samec, který při sebemenším pohybu

před  akváriem  putoval  na  dlouhé  minuty  hluboko  do  své

ulity, tráví nyní většinu času před ulitou, kde vytrvale a do-

minantně  interaguje  s  útočícími  similisy.  Změny  v  chování

jednotlivých  individuí  se  dějí  velmi  pomalu  a  nadměrná

plachost  může  i  ve  vhodných  sociálních  podmínkách  trvat

dlouhé měsíce. Tolerance vůči potenciálním hrozbám se zvy-

šuje v momentě, kdy plaší jedinci  vidí,  že ostatní ryby jsou

v pořádku, přestože sami cítí nebezpečí.

Paradoxem ke zmíněné plachosti je nebojácnost rybek při

interakci s podobně velkými rybami.  Přestože jsou altolam-

prologové  velmi  mírumilovní  a  zřídkakdy  útočí  jako  první,

jsou velmi odolní při útocích ostatních ryb, kdy se stočí do

tvaru  S  a  nastaví  bok  obrněný  tvrdými  šupinami,  proti

kterému zmůže  útočník  jen málo.  Přílišná dotěrnost  je  vy-

provokuje k protiútoku, po kterém zpravidla boj končí jakou-

si  tolerancí  a vzájemným respektem.  Problematická  situace

nastává,  pokud  útočník  ani  po  protiútoku  altolamprologa

nepolevuje, což se týká zejména agresivních šnekáčů ze sku-

piny  Lamprologus ocellatus. Ti jsou zvyklí vyhánět ze svých

rozlehlých  teritorií  všechny  vetřelce  a  často  útočí,  dokud

plavou.  Díky  své  odolnosti  je  "compressiceps  shell"  velmi

vhodným  doplňkem akvária  se  zástupci  uskupení  Lampro-

logini (rody Julidochromis, Neolamprologus, atd.), případně

Cyprichromini.  V  přírodě  jsou  "compressiceps  shell"  často

součástí kolonií N. multifasciatus.

Vnitrodruhově  je  tato  cichlida poměrně  agresivní  –  jde

o predátora, kterých může být na omezeném prostoru jen malé

množství.  Své  lovné  teritorium  tvrdě  brání  před  ostatními

jedinci druhu a jinými predátory. V malých akváriích doporu-

čuji  chovat  pouze  pár,  při  chovu  více  ryb  musíme  zajistit

dostatečnou členitost nádrže a plochu dna k tvorbě teritorií.

I  když  se  Altolamprologus sp.  "compressiceps  shell"  ve

správných podmínkách cítí komfortně, jedná se stále o velmi

opatrnou  rybku.  Každý  pohyb  pečlivě  zváží  a  často  bez

pohybu (až na stabilizační pohyby průsvitných ploutví) vydrží

minuty na jednom místě, klidně ve vertikální poloze, zatímco

sleduje okolí a promýšlí další krok. Velmi zábavné je sledovat

mladé  rybky,  které  jsou zvyklé  žít  a  lovit  v  hejnu.  Když  se

v akváriu objeví něco zajímavého, desítky ryb se shromáždí

kolem např.  stonku růžkatce a všichni jen tak do struktury

rostliny zírají a občas v ní zkusí něco ulovit. 
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Samička brání ulitu, kterou jí dříve postoupil sameček hlídkující opodál. Při obraně ulity jsou protiútoky rázné a similisové

nedotírají. Pokud chceme odchovat maximální počet mladých, přesuneme ulitu i se samicí do odchovného boxu,
 jakmile spatříme první mláďata v ulitě.

Chovná nádrž
K úspěšnému chovu stačí  nádrž o  délce  alespoň 60 cm

poskytující dostatek různě velkých ulit plžů a jiných úkrytů.

Zejména  samci  ocení  větší  ulity,  než  je  v  jejich  domovině

obvyklé. Sekundárními útočišti mohou být jeskyně vytvořené

z kamenů. Ryby s oblibou ryjí, substrát by měl být jemný bez

ostrých hran, například říční písek.

Altolamprologus sp.  "compressiceps  shell"  je  cichlida,

které je lépe v přítomnosti ostatních ryb. Společnost se pro-

jeví  na snížené plachosti,  která  je  u některých jedinců,  jak

již  bylo uvedeno výše,  extrémní.  Při  chovu v jednodruhové

nádrži  rybky  zřídkakdy  opouští  své  skrýše  a  problematické

může  být  i  krmení.  V  přítomnosti  podobně  velkých ryb se

"compressiceps shell" asimilují bez potřeby speciálního pros-

toru – jejich teritoria se prolínají s teritorii jiných ryb.

Parametry vody
Nároky  na  kvalitu  a  složení  vody  se  výrazně  neliší  od

potřeb  ostatních  tanganických  šnekáčů.  Parametry  vody

udržujeme v  následujícím rozmezí  s  co  možná  nejmenšími

denními změnami:

• teplota 24–28 °C

• pH 7–9

• alkalita 5–20 °dKH

• tvrdost 5–20 °dGH

• NO3
- < 30 mg/l

Krmení
Je to masožravec, predátor specializovaný na lov drobných

bezobratlých a potomstva ostatních ryb. Dospělý samec do-

káže pozřít potěr do velikosti asi 2 cm, ale lovit může i větší.

Krmení rybkami z vnějších chovů je rizikové a v akváriu je

vhodnější živá či mražená živočišná strava s nižším obsahem

tuků, např. buchanky, žábronožky apod. Z umělých krmiv se

mi osvědčilo přikrmování Tetra Bits Complete.

Krmení může být poněkud obtížné kvůli plachosti rybek.

V takovém případě doporučuji tzv. cílené krmení, kdy hadič-

kou nebo pipetou nasměrujeme krmení před úkryt plachého

jedince, který si krmivo ve vhodné chvíli sežere. Po překonání

plachosti jsou rybky velmi žravé a dokáží se během pár vteřin

nasytit čímkoliv, co jim nabídneme. Několikatýdenní hlado-

vění přechází, podobně jako jiní predátoři, bez újmy.

Poměrně velké čelisti musí být připraveny k pozření rybek

a altolamprologové jim věnují patřičnou péči častým zíváním.

Jedinci krmení nevhodnou stravou (v kombinaci se špatnou

kvalitou vody) trpí právě deformacemi tlamy a problémy při

zívání.

Rozmnožování
K rozmnožování dochází stejně jako u ostatních šnekáčů

při  dostatku  potravy  bez  jakéhokoliv  zásahu  akvaristy.  Při

tření  láká  samice  samce  do  vybrané  ulity,  kde  klade  jikry,

zatímco samec před ulitou vypouští mlíčí. Po tření, které trvá
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i  několik hodin, samice přesune jikry hlouběji do ulity, kde

tráví  následujících  17–20  dní  ovíváním  jiker  zajišťujícím

přísun okysličené vody.  Během této doby jsem ji  pozoroval

mimo  ulitu  jen  zřídkakdy  a  ani  tehdy  se  od  úkrytu  ne-

vzdalovala  pro nabídnuté  sousto.  Hladovění  vydrží  bez po-

tíží.  Zejména  v  prvních  dnech  po  vytření  nedoporučuji

provádět  údržbu,  podobná  vyrušení  měla  vždy  za  následek

sežrání jiker.

Když asi po třech týdnech od tření začnou z ulity vyku-

kovat  mláďata,  je  pravý čas  přesunout  ulitu  i  se  samičkou

do samostatné nádoby, která poskytuje stejnou kvalitu vody

jako chovná nádrž. Ideální je odchovný box, který zavěsíme

do původního akvária. Samička po inspekci prostředí usoudí,

že je bezpečné mladé vyvést, a v tlamě je přesune před ulitu.

Její péče o potomstvo tímto prakticky končí a samičku mů-

žeme odlovit  zpátky – i  s ulitou,  protože mláďata se  do ní

nevracejí [4].

Potěr  je  jeden  z  největších  ve  světě  šnekáčů,  měří  asi

8  mm  a  je  značně  vyvinutý.  V  prvních  dnech  mimo  ulitu

velmi špatně plave a většinu času tráví na dně. Po strávení

zbytků  žloutkového  váčku  ochotně  přijímá  nauplie  žábro-

nožky. Mláďata se poměrně brzy adaptují na jídelníček dos-

pělých, kdy se na mraženou žábronožku vrhne i pět jedinců

najednou, aby si velmi agresivními pohyby pro sebe odtrhli

férový kus. I v pozdějším věku se rádi vrhají na sousta, která

nedokáží  ihned  pozřít.  V  té  chvíli  nastává  další  komická

situace – rybka s plnou tlamou je pronásledována desítkami

hladových sourozenců.

Mláďata  "compressiceps  shell"  rostou  o  něco  pomaleji

než  ostatní  šnekáči,  ale  jejich  agresivní  potravní  návyky

dokáží při dostatečném krmení několikrát denně růst značně

urychlit. Ve věku jednoho roku dosahují největší jedinci cca

3,5 cm celkové délky, plné velikosti se dočkají až kolem věku

tří let. Snůšky u vzrostlých samic čítají i přes 60 jiker.

Samička ráno vynesla všech 61 potomků před ulitu.

 V prvních dnech se potěr zdržuje hlavně u dna.
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Od rozplavání jsou mláďata na poměry šnekáčů značně vyvinutá a měří kolem 8 mm celkové délky.

 V prvních týdnech života plavala jedině pro kus „masa“ – nejčastěji nauplie žábronožky.

Dvouměsíční mláďata už na dně tráví minimum času a celý den aktivně vyhlíží potravu.

 V tomto věku konzumují i stravu dospělých, kterou si hejno natrhá.
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Ve věku tří měsíců mláďata s oblibou hltají jak nauplie, tak rozmraženou dospělou žábronožku. O několik týdnů později

 už malá sousta do značné míry ignorují a přechází na potravní návyky dospělců.

Barevná proměna začíná kolem šestého až sedmého měsíce života. Všimněme si, že bílý příčný pruh mezi konci hřbetní

 a řitní ploutve, který mají rybky od rozplavání, zůstává.

Dorůstající mladí kolem 3 cm celkové délky v různém zbarvení. Béžoví hledají zbytky jídla, kontrastně pruhovaní

 se předvádějí. Všimněme si barvy ploutví, které se, až na tu ocasní, velmi liší.
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Po dovršení prvního roku života se už zbarvení od dospělých téměř neliší. Od této chvíle rybky jen nabírají na mohutnosti.

Jak dospělí, tak mláďata od raného věku často zívají a udržují tak svoji tlamu připravenou k pohlcení menší rybky.
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Vnitrodruhové souboje jsou na denním pořádku jak u dospělců, tak u mladých. Při nich rybky zvýrazní svou vizáž tmavým

zbarvením a kontrastní kresbou tmavých příčných pruhů na těle. Útočník otevřenou tlamou útočí na bok soka, který se stočí
do tvaru písmene S a zaujme obranné postavení.

Časté je také „fackování“ ocasem. Souboje nebývají brutální – slabší ryba ví, kdy ustoupit.

Závěr
Altolamprologus sp. "compressiceps shell" je velmi zají-

mavým doplňkem tanganických akvárií s malými cichlidami.

Individuální  variabilita  chování  jednotlivých  exemplářů  je

poměrně  velká,  chov  ve  společnosti  jiných  ryb  nadměrnou

plachost  či  naopak  agresivitu  neutralizují  a  zlepší  celkový

požitek  z  chovu.  Při  správné  péči  a  sociálním  prostředí

nabídne velmi zajímavé chování specifické pro rod Altolam-

prologus,  a  to  při  velikosti,  která  umožňuje  chov  v  malém

akváriu.

Odkazy:
[1] https://aquainfo.org/altolamprologus-sp-compressiceps-shell/

[2] http://www.tanganyika.si/Tanganjika/Altolamprologus/Altolam
prologus%20sp.%20%27compressiceps%20shell%27/index.html 

[3] https://klub-tanganika.pl/index.php/2019/12/22/alto/
[4] https://muszlowce.pl/compressicepsshell/
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Test: Estimative IndexTest: Estimative Index
a poměr draslíku, hořčíku a vápníkua poměr draslíku, hořčíku a vápníku
Martin Langer

Draslík (K), hořčík (Mg) a vápník (Ca) jsou kovové prvky,

které  rostliny  potřebují  jako  živiny.  Přijímají  je  rozpuštěné

ve vodě jako jednomocné (K+) nebo dvojmocné (Mg2+, Ca2+)

kationty. A to v nemalém množství, takže patří mezi makro-

prvky.

Tyto  kationty  jsou v  tzv.  kompetičním vztahu,  což zna-

mená,  že  relativní  nadbytek  jednoho  omezuje  příjem  dru-

hých  dvou. Na většině míst  v  přírodě  převládá vápník  nad

hořčíkem a draslíku je mnohem méně. Přitom draslík rostliny

potřebují v největším množství. Rostliny proto vyvinuly me-

chanismy,  jak  přijímat  draslík  přednostně před  ostatními

dvěma.

Praxe  mě přivedla  k  názoru,  že  na vzájemném poměru

těchto  kationtů  záleží  přinejmenším  tolik,  jako  na  jejich

množství.  Došel  jsem k  poměru K :  Mg  :  Ca  =  1  :  5  :  10

(všechny  poměry  uvádím  v  látkovém,  tedy  „molárním“

množství).  Ten  už  nějaký  ten  rok  dodržuji  a  nesetkávám

se  s  projevy  deficitu  kteréhokoli  z  těchto  prvků u  žádného

z pěstovaných druhů rostlin. Většina akvaristů se ale o poměr

kovových  kationtů  pramálo  stará  a  často  mají  také  zdravé

rostliny. A tak jsem si položil otázku, jestli nejsem papežštější

než papež. Co když je možné bez nepříznivých následků na-

kládat s poměrem těchto tří prvků mnohem volněji,  než to

dělám já? Rozhodl jsem se to prověřit.

Americký  akvarista  Tom  Barr  se  stal  populárním  díky

svému vynálezu, který pojmenoval Estimative Index. V prů-

běhu let o tom publikoval řadu článků a některé své názory

pozměnil,  nicméně  základní  myšlenka  zůstává  stejná:

Nabídněme  rostlinám  nadbytek  všech  živin  a  ony  zdárně

porostou.  Nemusíme  nic  složitě  měřit,  ani  si  příliš  lámat

hlavu se vzájemným poměrem živin, stačí přibližně. Případ-

ným nerovnováhám z nahromadění nespotřebovaných živin

předejdeme  masivními  (≥  50%)  výměnami  vody  jednou

týdně. Kromě toho doporučuje silné proudění vody, vysoké

dávky CO2 (i nad 30 mg/l) a co možná nejsilnější osvětlení.

Také Tom Barr se obsahem či poměrem hořčíku a vápníku

moc nezabývá. Doporučuje pouze, aby celková tvrdost (Mg +

Ca) byla nejlépe v rozmezí 3 až 5 °dGH; on sám má doma

vodu měkkou. Obsah draslíku vyplývá z jeho doporučeného

dávkování a je vždy vysoký. A to i díky tomu, že dusík dodává

výlučně ve formě dusičnanu draselného (KNO3) a odmítá ke

hnojení používat amonium (NH4
+). Pokud jde o alkalitu, měla

by být nízká, klidně pod 1 °dKH.

Svoji metodu Tom Barr propaguje těmi nejlepšími argu-

menty, tedy mnoha fotografiemi svých akvárií. A to se musí

uznat, výsledky má záviděníhodné.

Pokud jde o sycení CO2, v tom ho nenapodobím. Přimě-

řeně  slabší  je  i  moje  osvětlení.  Ale  jak  on sám mnohokrát

zdůraznil, jeho metoda hnojení platí i pro low-tech akvária,

pouze  s  tím  rozdílem,  že  růst  rostlin  je  pochopitelně

pomalejší, a tedy i spotřeba živin přiměřeně nižší. A tak jsem

se rozhodl namíchat takového „průměrného Barra“ a vyzkou-

šet, co to s rostlinami udělá.

Příprava testu
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Nádrž  A představuje  „kontrolu“,  tedy  složení,  které
odpovídá  mé  běžné  praxi.  S  tím,  že  dávky  hlavních  živin
(ekvivalent  5  mg/l  NO3)  jsou maximem toho,  co normálně
používám, a dodaná alkalita (HCO3

-) by měla zajistit  kyselé
prostředí (pH ≈ 6,0–6,5).

Hypotéza:  Normální  růst  bez defektů,  s  výhradou mož-
ného nedostatku železa či dalších mikroprvků.

V nádrži B jsem změnil poměr K : Mg : Ca na 1 : 1 : 2.
S tím se snížil  i  obsah odpovídajících aniontů (SO4

2- a Cl-),
ale to by nemělo mít na rostliny patrný vliv.

Hypotéza: Očekávám projevy relativního deficitu hořčíku
a/nebo vápníku.

Nádrž C obsahuje vodu takovou, jak jsem ji vyčetl z Bar-
rových  návodů  jako  jakýsi  střed.  Čtyřikrát  vyšší  dávky
hlavních živin (dusík 20 mg/l NO3), žádné amonium, a poměr
K : Mg : Ca = 1 : 0,4 : 1. Alkalita stejná.

Hypotéza:
(1) Růst rostlin nebude rychlejší než v A, protože rostliny

nevyužijí tak vysoké dávky živin bez sycení CO2.
(2) pH bude v této nádrži nejvyšší, protože není přítomno

amonium (NH4
+). Vzdálí-li se pH příliš od ostatních, snížím

obsah HCO3
-.

(3)  I  když  jsou  všechny  kovové  kationty  v  bohatém
nadbytku  (vzhledem  k  dusíku),  jejich  nevhodný  poměr  se
projeví jako relativní nedostatek hořčíku a/nebo vápníku.

Nádrž D je změnou oproti C v tom, že dusík (ve stejném
celkovém  množství)  dodám  z  poloviny  ve  formě  amonné
(NH4

+)  a  z  poloviny  jako  dusičnany  (NO3
-).  Barr  tvrdí,  že

amonium  i  v  malém  množství  způsobuje  růst  řas.  Britští
kolegové  se  zase  obávají  něčeho,  čemu  říkají  „ammonia
burn“, tedy že amoniak rostliny „spálí“.

Amoniem rutinně hnojím (viz A a B), a to bez těch násled-
ků, před nimiž Barr či britští akvaristé varují.  Takto vysoké
dávky jsem ale ještě nezkusil, tak jsem zvědavý.

Hypotéza:
(1) Nitrifikace velkého množství amonia požene pH prudce

dolů.  To nechci,  protože pak budou výsledky těžko srovna-
telné  s  ostatními.  Budu  zřejmě  muset  při  výměnách  vody
přidávat více hydrogenuhličitanů (HCO3

-).
(2) Řas nebude více než v ostatních nádržích. Domnívám

se, že amonium spouštěčem řas není. (Všechny nádrže mají
po předcházejícím testu jen sotva patrnou zelenou patinu na
substrátu a bočních sklech.)

(3) Žádné spalující účinky z amoniaku se neprojeví. Moje
domněnka  je  taková,  že  kolegové  přičítají  amoniu/aku
účinky,  které  ve  skutečnosti  způsobuje  něco  jiného,  snad
organické  znečištění,  které  vede  k  přemnožení  mikrobů
(včetně řas) a ke kyslíkovému deficitu.

(4) Rostliny neporostou o nic hůře než v C, a možná lépe.
Důvody by mohly být dva:

a)  Paralelní  příjem  dusíku  v  amoniové  i  dusičnanové
formě je pro rostliny energeticky nejvýhodnější.

b)  Amonium  je  kation  a  je  rostlinami  přijímáno  před-
nostně dokonce i před draslíkem. Možná tak zmírní následky
relativního nadbytku draslíku nad hořčíkem a vápníkem. Ale
možný  je  i  opak,  že  amonium společně  s  draslíkem deficit
hořčíku a vápníku ještě prohloubí. Uvidíme.

Pozornost  jsem  věnoval  volbě  rostlin  pro  tento  test.
Jednak jsem jich chtěl do Mičurinců nacpat co nejvíc, abych
pozoroval reakce různých druhů. A dále jsem dbal, aby byly
zastoupeny  rostliny  jak  jednoděložné,  tak  dvouděložné.
Důvod je v jejich rozdílném vztahu k vápníku; dvouděložné
jej přijímají ve výrazně vyšším množství než jednoděložné.

Jednoděložné:
Cryptocoryne wendtii Rubella – tu jsem nechal na místě

z  předcházejícího  pokusu.  Třeba  z  toho  nadbytku  živin
konečně povyroste.

Mayaca fluviatilis –  dva  bezkořenné  řízky  z  paludária.
Tahle obligátně submerzní rostlina mi roste emerzně docela
spokojeně. Tvoří menší lístky a plazí se po povrchu; vypadá to
jako nějaký mohutnější mech.

Tonina fluviatilis – dva bezkořenné řízky z prostřihu. Ani
jedna z nádrží nevyhovuje jejím nárokům ideálně, tak uvidíme.

Dvouděložné:
Alternanthera  reineckii cv.  Red  Ruby  – ponechal  jsem

na místě  z  předcházejícího  testu.  Jsou všude zhruba stejné
a prospěje jim kapku vyrůst, než je dám někam nastálo.

Ammannia pedicellata cv. Gold – dva bezkořenné řízky
emerzních rostlin. Tento druh mě obzvláště zajímá a byl to
můj jediný nákup pro tento test; od Ratajů pod nesprávným
názvem Nesaea sp. Gold.

Hygrophila corymbosa siamensis cv. Brown – tři zako-
řeněné rostliny z předcházejícího testu. Protože však v jed-
notlivých nádržích rostly rozdílně, musel jsem je vytáhnout
a nově rozdělit tak, aby všude byly zhruba stejné.

Hygrophila lancea – dva bezkořenné řízky z paludária.
Ludwigia glandulosa – jeden bezkořenný řízek z paludária.
Rotala wallichii – dva bezkořenné řízky z prostřihu.

Moje Mičurince už znáte z dřívějších článků, takže zopa-
kuji jen stručně: Založeny letos na jaře, s čistým křemičitým
pískem, bez filtrace, jen honiče vody s přisáváním (na kyslík
si  potrpím).  Osvětlení  Chihiros  1200,  zvýšil  jsem intenzitu
z 25–30 na 40 % plného výkonu, 7 hodin denně (8–12, 14–17
hod.).  Nechci,  aby  nedostatek  světla  limitoval  růst  (a  tím
příjem bohatě nadělených živin), ovšem limitace přirozeným
množstvím CO2 zůstává. A ovšem okružáci.  Plánuji  výměny
vody  50  %  v  devítidenních  intervalech.  Mikroprvky  budu
dodávat  pouze  nechelatované,  jako  běžné  soli  (železo  jako
chlorid železitý, FeCl3). Ve všech nádržích vždy stejně.

 V průběhu testu bude asi klesat teplota. To se nedá nic
dělat,  můj  rozpočet  na  vytápění  akvárií  nestačí.  Test  jsem
spustil 14. září 2022.

15. 9. 2022
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Průběh a nález

Acidobazická reakce se vyvíjela vcelku podle předpokla-

du. Jedenáctého dne jsem naměřil  následující  hodnoty pH:

A – 5,26; B – 5,76; C – 6,52; D – 4,69. Poté jsem ve všech

nádržích  dávkoval  (hydrogen)uhličitany  tak,  abych  všude

udržel  přibližně  stejné  pH,  okolo  6,0.  Podotýkám,  že  jsem

nesáhl  na obsah K,  Mg a Ca,  ani  P,  NH4
+ a  NO3

-;  všechny

změny se týkaly jen uhličitanů, síranů a chloridů.

Zaujalo mě, že nitrifikace se v D nezastavila ani  při po-

klesu pH pod 5. To zpochybňuje obvyklé mínění, že při pH

pod  6  nitrifikace  neprobíhá.  Mohli  by  si  toho  povšimnout

akvaristé,  kteří  pro  nitrifikační  mikroby  pořizují  výkonné

filtry s vybranými biofiltračními médii. Zde byly dávky amo-

nia opravdu vysoké a nitrifikační mikrobi odkázaní na sub-

strát  s  trapně  nízkou  osídlovací  plochou (písek).  Navzdory

tomu probíhala intenzivní nitrifikace.

pH v rozmezí 5 až 6 mívám v akváriích celkem běžně, ale

ještě nižší hodnoty vidím spíše nerad. Zde jsem zaznamenal,

že v D při pH ≈ 4,7 rostliny nijak zjevně negativně nereago-

valy. Ani „kryptokorynová nemoc“ nenastala. Pravda, trvalo

to jen pár dní, pak už jsem pH tak nízko nepustil.

Problémy jsem měl s hygrophilami. Při té vydatné výživě

rostly  bujně,  jenže  trpěly  chlorózou.  K  tomu  některé  ještě

nesly na starších listech projevy chlorózy z  minulého testu

(z nedostatku železa). Vznikl nepřehledný zmatek, kde jaká-

koli diagnostika byla velmi nejistá. Potíž byla zejména s hoř-

číkem,  který  jsou  rostliny  schopny  mobilizovat  ze  starých

listů do mladých.

Proto  jsem  se  třiatřicátého  dne  pokusu  odhodlal  k  ra-

zantnímu  zásahu  –  všechny  hygrophily  jsem  odstřihl  nad

nejspodnějším  párem  listů,  které  pamatovaly  ještě  časy

emerzního růstu v Polsku. Tím by se věci měly stát jasnějšími.

Pokud tomu dobře rozumím, spálení amoniakem by se

mělo projevovat náhlým vyblednutím listů a jejich následným

odumřením. Chloróza se přitom týká všech barviv, ne pouze

chlorofylu, takže listy či jejich části jsou sněhobílé. Už jsem to

viděl, posledně na alternantherách při pH ≈ 7,8 a na Rotala

macrandra při pH ≈ 5,5. Ve druhém jmenovaném případě se

to ale sotva dá vysvětlit amoniakem, protože při takovém pH

ve vodě prakticky žádný není – více než 99,99 % amoniaku

(NH3) disociuje na amonium (NH4
+).

Během  tohoto  testu  jsem  spálení  amoniakem  nepozo-

roval. Protože však bylo pH ve všech nádržích v kyselé oblasti,

nemohu tvrdit,  že tento jev neexistuje, resp. že je způsoben

něčím jiným. Test pouze naznačil, že máme-li kyselou vodu,

ani vysoké dávky amonia (v D 2,9 mg/l) nemusejí rostlinám

ublížit.

Amonium jako spouštěč řas. Tuto Barrovu tezi jsem

testoval mnohokrát v různých situacích a vždy s negativním

výsledkem. Stejně dopadl test i tentokrát. Ve všech nádržích

byla zelená prachová řasa, ale v malém, neškodném množství.

Nádrž C (bez amonia) se nijak nelišila od ostatních.

Kromě toho jsem si  povšiml,  že  dávky dusíku a fosforu

mnohem vyšší,  než  aplikuji  obvykle,  nezpůsobily  růst  žád-

ných řas. Odpovídá to domněnce, že minerální živiny samy

o sobě příčinou problémů s řasami nejsou. Pravdě blíž je asi

zamoření  organickými  látkami  a  s  ním  spojené  množení

bakterií. Bentické (přisedle rostoucí) řasy bez bakterií nemo-

hou žít, přesněji, bez bakteriálního biofilmu se nemohou na

površích  uchytit  (řasy  netvoří  kořeny).  Teprve  je-li  tento

předpoklad splněn, může příp. sehrát roli koncentrace mine-

rálních živin. Přitom ale víme, že některé druhy řas a sinic

mohou bujet i při nepatrných koncentracích dusíku a fosforu.

Jak na rozdílné podmínky reagovaly jednotlivé rostliny?

Cryptocoryne wendtii Rubella  pro  mne  zůstává  tajem-

stvím  jako  dřív.  Všude  si  podržela  odlišné  zbarvení  listů,

všude trochu povyrostla (nejméně v A), ale moje kryptoko-

ryny nadále zůstávají malé až trpasličí, i zde při „barrovských“

dávkách živin s nadbytkem draslíku (draslík způsobuje pro-

dlužování buněk). Docela bych věřil,  že to má souvislost se

substrátem (moje substráty jsou relativně chudé), jenže proč

potom mám stejné trampoty i s epifytními bucephalandrami?

Mayaca  fluviatilis zpočátku  vůbec  nechtěla  růst  v  C,

a i později působila poněkud zakrslým dojmem. V ostatních

nádržích rychle  dorostla k hladině a plazila  se  pod ní  jako

vodní mor. Usuzuji z toho, že mayaca patří k rostlinám, které

zřetelně preferují dusík v amonné formě.

Tonina  fluviatilis je  tráva  a  diagnostikovat  její  růstové

poruchy je těžké. Rostla dobře v A a B, chřadla v C, v D byla

tak  někde  mezi.  Mohla  mít  snad  nějaký  problém s  mikro-

prvky,  jenže  –  a  to  chci  zdůraznit  ve  vztahu  ke  všem

pozorovaným růstovým poruchám při tomto testu – mikro-

prvky jsem vždy dávkoval  stejně ve  všech nádržích a jejich

hodnoty  pH  byly  velmi  blízké  a  pro  příjem  mikroprvků

příznivé.  Z  toho  vyplývá,  že  dávkoval-li  jsem  mikroprvky

nesprávně,  projevy  by  měly  být  všude  stejné.  I  v  případě

toniny se tedy zdá, že amonnému dusíku dává přednost.

Alternanthera reineckii cv. Red Ruby má vždy listy zvlně-

né,  ale v C a D byly listy navíc jakoby zmačkané a růstové

vrcholy vykazovaly znaky problémů. V B jsem pozoroval totéž

v mírnějším vydání, pouze v A rostly bez poruch (a relativně

nejrychleji). Pozorované poruchy jsou asi následkem vysoké-

ho poměru draslíku k vápníku. Barevné změny jsem nepozo-

roval, takže s hořčíkem alternanthery zřejmě potíže neměly.

Ammannia pedicellata cv. Gold měla potíže více či méně

ve  všech  nádržích.  Byl  ale  patrný  rozdíl  mezi  A  a  B,  kde

střídala lepší  a  horší  období,  a  C a  D, kde růstové vrcholy

krněly a rostlina vlastně nerostla. Britští kolegové z UKAPS

(UK Aquatic  Plant  Society,  ukaps.org)  diskutují  tuhle  rost-

linu jako problematickou (proto jsem si ji pořídil) a já to nyní

mohu  potvrdit.  Nikde  (nejen  v  Mičurinech)  mi  neroste

trvale bez  poruch  a  zatím opravdu netuším,  jaké  speciální

zacházení vede u tohoto druhu k úspěchu. Jistě se k němu

ještě vrátím.
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Hygrophila  corymbosa  siamensis cv.  Brown  potvrdila,

že  je  vynikající  signální  rostlinou – na kdejaký problém se

živinami  reaguje  rychle,  zřetelně  a  celkem  typicky,  takže

diagnóza je relativně snadná. Při tomto testu byla hygrophila

relativně bez poruch v A a B, kdežto v C a D trpěla výraznou

chlorózou. Relativní nedostatek hořčíku.

Hygrophila  lancea rostla  svým  pomalým  tempem  ve

všech nádržích. Na jejích kopinatých listech se poruchy těžko

rozpoznávají, ale bylo patrné, že v C a D byly listy méně sytě

zelené. Relativní nedostatek hořčíku.

Ludwigia glandulosa v C shazovala listy, trpěla chlorózou

a rostla nejpomaleji.  V ostatních nádržích mě trochu mátla

–  rostla  zdánlivě  bez  potíží,  ale  listy  byly  úzce  kopinaté

a internodia nápadně krátká.  Vypadala prostě trochu jinak,

než jsem zvyklý. Netroufám si vyjadřovat nějaké závěry.

Rotala wallichii rostla pěkně v A a B,  zatímco v C a D

zakrněla  a zastavila růst.  Připomnělo mi to  pokusy s  touto

rostlinou, při kterých jsem před lety asistoval Marcelu Goli-

ašovi. Jako tehdy i tentokrát se ukázalo, že tato rotala výrazně

nevhodný poměr kovových kationtů nesnese. V tomto případě

tedy relativní nadbytek draslíku nad hořčíkem a vápníkem.

A (121).
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B (121).

Alternanthera reineckii cv. Red Ruby a Hygrophila lancea,
A (121).

Alternanthera reineckii cv. Red Ruby a Hygrophila lancea,
D (121).
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C (121).

Ammannia pedicellata cv. Gold, B (121). Ammannia pedicellata cv. Gold, D (121).
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D (121).

Ludwigia glandulosa a Rotala wallichii, C (121). Ludwigia glandulosa a Rotala wallichii, D (121).

           31           



Akvárium, číslo 59 e-akvarium.cz rostliny

Tonina fluviatilis – vlevo B (121), vpravo C (121).

Hygrophila corymbosa siamensis cv. Brown, A (121).

Hygrophila corymbosa siamensis cv. Brown, B (121).

Rotala wallichii a Mayaca fluviatilis, B (121).

Hygrophila corymbosa siamensis cv. Brown, C (121).

Hygrophila corymbosa siamensis cv. Brown, D (121).
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Diskuse
Nebylo by dobré se v závěrech ukvapovat a tvrdit, že test

dokázal to či ono. Spokojme se spíše se slovem naznačil:
Na poměr kovových kationtů (K+, Mg2+, Ca2+) rostliny

reagují  i  tehdy,  když  jsou všechny  v  dostatku až  nadbytku
(vzhledem k dusíku), a i tehdy může jejich nevhodný poměr
vést k růstovým poruchám. Mnou používaný poměr 1 : 5 : 10
netřeba brát dogmaticky, v tomto testu ale obstál nejlépe. Zdá
se  mi,  že  výrazné  problémy  nastupují  v  okamžiku,  kdy  je
draslíku více než hořčíku (v látkovém množství, což odpovídá
hmotnostnímu poměru 1,6 : 1).

Relativní  nadbytek  draslíku  je  častý  vzhledem  k  tomu,
že ke hnojení dusíkem akvaristé používají převážně dusičnan
draselný (KNO3). V této soli je poměr draslíku k dusíku 1:1,
ideální – „učebnicový“ a mnou bohatě s úspěchem vyzkou-
šený  –  je  ale  1:4.  Není-li  takto  hnojená  voda  výrazně  tvr-
dá,  draslík  se  dostane  do  nadbytku  i  vzhledem  k  hořčíku
a vápníku.

Výmluvné byly v tomto ohledu zejména výsledky  Rotala
wallichii. Jsem si jistý, že pokud by se tyto snímky objevily
bez komentáře na nějakém akvaristickém fóru,  vedla by se
diskuse o mikroprvcích. Ty jistě mohou takovou či podobnou
poruchu způsobit, ale zde vidíme, že příčinou může být i ne-
vhodný poměr kovových makroprvků.

Podobně u  Hygrophila corymbosa jsme mohli vidět, že
chloróza,  u  tohoto  druhu častá,  nemusí  být  vždy projevem
nedostatku železa, nýbrž opět relativního nadbytku draslíku,
resp. deficitu hořčíku.

Jednou bych se rád dostal  k otestování,  jak do poměru
kovových kationtů vstupuje sodík (Na+). Ten není esenciální
živinou,  ale  je  skoro  v  každé  vodě,  ovlivňuje  vztahy  mezi
kationty, rostliny ho v určité míře přijímají, a některé dokon-
ce se sodíkem rostou lépe než bez něj.

Tento test trošku zpochybňuje mínění, že celkový nad-
bytek živin nemůže být rostlinám na škodu. Pouze Hygro-
phila corymbosa rostla v C a D nejrychleji (byť s růstovými
poruchami). Ostatní druhy rostly všude zhruba stejně a ně-
které  –  tonina,  mayaca,  snad  i  další  –  prospívaly  nejlépe
v  nádržích  na  živiny  relativně  chudších.  Srovnání  to  není
příliš  přesvědčivé;  na to  bych musel  všude dávkovat  živiny
v  rozdílném  množství,  ale  v  identickém  poměru.  Což  zde
neplatilo, ale je to námět pro další testování.

Některé druhy akvarijních rostlin zřejmě zřetelně prefe-
rují  amonnou  formu dusíku nad dusičnanovou, a možná
i naopak. To jistě není žádný nový objev, spíše podnět k dal-
šímu zkoumání.  Sám o tom moc nevím, protože obě formy
normálně  dávkuji  v  poměru  1:1  a  jen  zřídka  se  od  tohoto
poměru odchyluji (k jemné manipulaci s pH).

Test  naznačil,  že  leckterý  problém s jednotlivými druhy
rostlin by se možná upravil, pokud by pěstitelé přestali z hno-
jení vylučovat amonium. Už jsem to psal mnohokrát a zopa-
kuji ještě jednou: v kyselé oblasti je nebezpečí otravy amo-
niakem  minimální.  Víme-li,  že  ani  při  výměnách  vody  pH
nevyskočí významně nahoru, není třeba se bát.

Ke hnojení jsem používal výlučně  nechelatované mik-
roprvky. Pomineme-li podivné a zatím nevysvětlené chování

Ammannia pedicellata, test demonstroval, že při pH v oblasti
do cca 6,5 užívání chelátů není nezbytné. Doplním, že neche-
latovanými mikroprvky hnojím i v dalších akváriích a mini-
málně do pH = 7,0 to funguje bez problémů. Provozuji to i při
vyšším pH ≈ 7,5–8,0, ale tam už některé druhy rostlin trpí
a  některé  nerostou vůbec.  Ovšem,  který  akvarista-rostlinář
má pH vyšší než 7?

Přesto někteří akvaristé jsou nuceni používat extra silné
cheláty  ke  hnojení  železem.  Jak  si  to  vysvětlit?  Odpovědí
je  snad  alkalita,  obsah  hydrogenuhličitanů.  Za  normálních
okolností, má-li být voda kyselá, potřebujeme alkalitu velmi
nízkou.  Ale  jestliže  máme  alkalitu  vysokou,  třeba  2  °dKH,
a pH je kyselé jen díky sycení CO2, pak možná taková alkalita
způsobuje některým druhům rostlin potíže s příjmem nebo
využitím železa, a to i přesto, že pH je v kyselé oblasti.

Je tu ještě jedna možnost, a tou je interakce fosforečnanů
se železem (či dalšími přechodnými kovy). Jak se ti dva pot-
kají, vytvoří těžko rozpustnou sraženinu. Ta slouží jako dlou-
hodobý, potenciální zdroj obou živin, pokud zapadne do sub-
strátu; ale pokud ji zachytí filtr, živiny jsou ztraceny navždy.

Souvztažnost  nadbytku  fosforečnanů  ve  vodním sloupci
s projevy nedostatku železa,  pokud vím, v akvarijních pod-
mínkách nikdo dosud nezkoumal. Nemohu vyloučit, že hrála
roli i při tomto experimentu (v C a D 1,9 mg/l PO4

3-).
Proč jsou růstové poruchy u ponořených rostlin zřejmě

častější než u terestrických rostlin? Domnívám se, že to má
něco společného s příjmem značné části živin listy; u teres-
trických  rostlin  k  němu  dochází  také,  ale  v  řádově  menší
míře.  Příjem  živin  kořeny  je  dobře  regulovaný  a  rostlina
vesměs dokáže snadno odmítnout látku, kterou nepotřebuje.
Proto  k  růstovým  poruchám  dochází  pouze  v  případech
absolutního nedostatku dané živiny. Relativní nepoměr živin
v půdě se na rostlině málokdy projeví, protože rostlina kořeny
nepřijme od žádné víc,  než chce.  Oproti  tomu příjem živin
listy je neregulovaný, v zásadě úměrný koncentraci dané látky
ve vodním sloupci. Rostlina může sice látku následně vylou-
čit,  ale  je  to  nekonečný  proces  vyžadující  energii.  Rostliny
povzbuzené sycením CO2 mají energie spoustu, proto si s tím
lépe poradí. Bez CO2 dopingu ale mají energie méně a nepo-
měr  v  přijatých  živinách  řeší  méně  dokonale.  Z  toho  pak
plynou růstové poruchy.

Z  uvedeného  se  odvíjí  můj  osobní  negativní  názor  na
Barrovu metodu a vlastně jakékoli lopatové hnojení – dejme
všeho hodně, však rostliny si poradí. Ano, poradí, a to v míře,
na kolik  jim vystačí  energie.  Kterou by  jinak  mohly  využít
smysluplněji.

Připojím  ale  výhradu.  Odborná  literatura  zabývající  se
příjmem živin u ponořených rostlin je tuze slabá. Ponořené
rostliny  jsou  na  okraji  hospodářského,  a  tedy  i  vědeckého
zájmu; vždyť  i  rýže  vyrůstá nad hladinu a je  spíš  rostlinou
bahenní. Nikde jsem nenalezl pořádné vysvětlení, jak to s příj-
mem látek listy a jejich následným selektivním vylučováním
vlastně  funguje.  Možná  jsem  špatně  hledal,  ale  spíš  mám
podezření,  že  věda o tom ještě mnohé opravdu neví.  A tak
s trochou nadsázky jsme my, akvaristé, v této věci možná na
špici poznání…
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Floscopa scandensFloscopa scandens
Pavlína Pevná

Floskopa je zřídka pěstovaná akvarijní rostlina původem

z Asie. Patří do čeledi křížatkovité (Commelinaceae), ve které

najdeme i řadu pokojových rostlin, kterým je floskopa nápad-

ně podobná. Na robustním tuhém stonku vyrůstají kopinaté

listy  bez  řapíku  5–10  cm  dlouhé  a  2–3  cm  široké.  Barva

stonku i listů je světle zelená s tónem do šedomodré, růstové

vrcholky  jsou  poněkud  světlejší  žlutozelené.  Dorůstá  výšky

i přes 50 cm a po dosažení hladiny pokračuje dále emerzně

v růstu do výšky. Vzhledem k pomalejšímu tempu růstu se dá

střihem udržet  i  ve  střední  části  akvária.  V substrátu  tvoří

hustou  síť  dlouhých  kořenů,  adventivních  kořínků  naproti

tomu vyhání málo. Celkem ochotně se větví i bez střihu, ale

vzhledem k tloušťce a někdy až horizontálnímu směru růstu

bočních stonků je třeba i tyto zastřihávat, aby tvořily pěkný

hustý keřík.

Ke zdravému růstu potřebuje silnější světlo, spíše středně
měkkou i měkkčí vodu a dostatek CO2. Patří tedy k poněkud
náročnějším rostlinám. Bez CO2 a při slabším osvětlení se jí
u mě dařilo jen několik týdnů, pak jí začaly žloutnout spodní
listy a celkově chřadla.

Jedná se o zajímavou rostlinu z hlediska použití  do ho-

landských akvárií. Nabízí neobvyklý odstín zelené, velké listy,

a tím kontrastuje s ostatními světle zelenými drobnolistými

rostlinami.
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Vědecká abeceda: W a XVědecká abeceda: W a X
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Pravidla pro výslovnost hlásky W těžko hledat. Stará lati-

na ani řečtina W nezná. To je zároveň i důvod, proč vědec-

kých  jmen  začínajících  písmenem  W  není  velké  množství

a jejich význam také nebývá příliš zajímavý – tedy pokud se

nepídíte po zásluhách osobností, po kterých jsou živočichové

nebo rostliny pojmenovány, nebo po zajímavostech spojených

s místy, od jejichž geografických názvů jsou jména odvozena.

To jsou totiž  dva typické  příklady základů vědeckých  jmen

začínajících  písmenem  W,  jak  se  můžete  přesvědčit  i  na

příkladech  níže.  Poslední  možností  je  odvození  názvu  od

úplně jiného jazyka, než je latina nebo řečtina. Ale abychom

se  vrátili  k  výslovnosti  –  chybu  neuděláte,  pokud  budete

W číst prostě jako V, nebo tak, jak jste zvyklí ho vyslovovat

v angličtině.

A  protože  písmeno  W  se  ukázalo  jako  nepříliš  bohaté,

rozhodly jsme se ho spojit s dalším písmenem abecedy, tedy

X.  Hlásku  X  čteme  jako  ks;  pokud  narazíme  na  ex,  pak

následuje-li samohláska, vyslovujeme egz (např.  exemplum),

v ostatních případech eks (např. excelsior).   

Jména odvozená od jmen osobností

Mezi akvaristy je poměrně známý rod  Wallaceochromis.

Název rodu je odvozen od jména slavného spoluzakladatele

evoluční  teorie  a zakladatele  biogeografie,  kterým je  Alfred

Russel Wallace (1823–1913). Jedná se rod patřící  do čeledi

Cichlidae,  který  je  endemitem  západní  Afriky.  V  akváriích

se chová několik zástupců rodu,  W. humilis,  W. rubrolabia-

tus nebo W. signatus.

Dalším  jménem,  které  se  rozhodně  sluší  připomenout

a které můžeme najít v pozici druhového přívlastku v mnoha

rybích jménech, je Weitzman. Pan Stanley Howard Weitzman

(1927–2017)  byl  známý  americký  ichtyolog,  který  se  stal

držitelem mnoha ocenění za svůj vědecký přínos. Mezi ryby

pojmenované právě po něm patří např. Poecilocharax weitz-

mani (tetra  Weitzmanova),  Corydoras weitzmani (pancéř-

níček Weitzmanův) či Microcharacidium weitzmani (tetřička

venezuelská)  a  další.  Sám Weitzman  popsal  desítky  rybích

taxonů.  Známou ichtyoložkou se  stala  i  jeho  žena,  Marilyn

Weitzman, která zemřela v minulém roce ve věku 96 let. Byla

specialistkou na drobnoústky,  tři druhy z této skupiny byly

pojmenovány na její počest, ale písmeno W v jejich jménech

nenajdete. Jde o  Nannostomus marilynae,  Lebiasina mari-

lynae a Pyrrhulina marilynae :-).

V  nabídce  Aquarium  Glaser  je  možné  najít  zajímavého

trnovce  skvrnitého  Wertheimeria maculata. Jméno  rodu

Wertheimeria se dá přeložit jako patřící panu Wertheimerovi.

Wallaceochromis signatus, nahoře samec, dole samice.
(Foto: Anton Lamboj, zdroj: ciklid.org)

 Ten měl odchytit typového jedince a zajímavostí je, že jím

může být buď Louis Wertheimer,  který se  účastnil  vědecké

výpravy  do  Brazílie  v  letech  1865–1866,  kterou vedl  Louis

Agassiz  (mezi  akvaristy  také  známé  jméno,  že?),  anebo

Achilles  Wertheimer,  který  zahynul  na  expedici  po  hadím

uštknutí [1]. Obdobně je pojmenován také krunýřovec Pogo-

nopoma wertheimeri.

Wertheimeria maculata. (Foto: José Birindelli;

 zdroj: suedamerikafans.de)
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Wolffia arrhiza. (Foto: Christian Fischer)

Příkladem z rostlinné říše může být  Wolffia pojmenova-

ná po Johannu Friedrichovi Wolffovi, německém botanikovi

a lékaři, který žil v 18. století. Jde o plovoucí rostlinu podob-

nou okřehku, jen ještě menší. Česky jí říkáme drobnička.

Jména odvozená od geografických jmen a slov z do-

morodých jazyků

Dobrým  příkladem  takového  jména  je  Pteronotropis

welaka (jeleček  modronosý).  Druhové  jméno  odkazuje  na

řeku  St.  Johns  poblíž  města  Welaka  na  Floridě,  která  je

typovou  lokalitou  druhu.  Welaka  je  také  indiánské  jméno

řeky St. Johns a znamená „řetěz jezer“.

Rodové jméno  Wallago má zřejmě svůj  původ ve slově

walaga, které pochází z telugštiny nebo tamilštiny, což jsou

drávidské jazyky používané v jižní části Indie. Tímto slovem

byly označovány ryby druhu  Wallago attu. Jde o druh dra-

vého sumce, také občas dováženého pro obchod s akvarijními

rybami.

Posledním příkladem (než se vrhneme na písmeno X) je

rod  Wajpamheros popsaný  týmem českých  ichtyologů pod

vedením doc.  Oldřicha Říčana.  Jeho jméno je  odvozeno od

slova wajpam, které pochází z mayského jazyka Chol a zna-

mená  „mít  bláto  na  tváři“.  Odkazuje  na  způsob  získávání

potravy z jemného substrátu, ve kterém ryby ryjí. Do rodu je

aktuálně  řazen jediný  druh, W.  nourissati (kančík  Nouris-

satův), který se také občas chová v akváriích.

Wajpamheros nourissati. (Foto: Wisse Sluijters)
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Xenentodon cancila. (Foto: Markéta Rejlková)

Ryby jiné i divné

Slovo xenos pochází z řečtiny a znamená divný, cizí, jiný.

Najdeme ho v mnoha rybích jménech.  Příkladem může být

rod Xenentodon (s řeckým odon = zub) zahrnující dva druhy

jehel obývajících sladké vody jihovýchodní Asie.  Jméno by se

dalo přeložit  třeba jako „divnozubka“  a  odkazuje  na jediný

pár  faryngeálních  (hltanových  čili  „zadních“)  čelistí  v  kon-

trastu s třemi páry u ryb považovaných za příbuzné. Akvaristé

znají dva zástupce rodu, X. cancila (česky jehlice sladkovod-

ní)  a X.  canciloides (jehlice  indonéská).  Prvně  jmenovaný

druh je  v  akváriích  mnohem hojnější  a  poznáme ho  podle

mohutnějšího vzrůstu i mohutnější a relativně kratší čelisti.

Xenomystus s jediným druhem X. niger (nožovec černý)

patří  mezi  africké  nožovce,  což  v  době  jeho  objevu  bylo

považováno  za  zvláštní,  neboť  čeleď  byla  primárně  známá

z Asie. Je také možné, že jméno, jehož druhá část je odvozená

od řeckého  mystax =  knír,  odkazuje  zároveň  i  na  zvláštní

výrůstky  na  rypci,  které  jsou  poměrně  dlouhé  a  tvoří  pár

docela nápadných vousků. Tito nožovci jsou vzhledově dost

nenápadní, ale chováním jistě zajímaví a jejich velikost větši-

nou do 24 cm je i pro domácí akvárium ještě přijatelná.

Za zmínku pak určitě stojí i „divnokožka“, hlubinná ryba

rodu  Xenodermichthys. Její české jméno je uzlatka a taktéž

odkazuje  na  podivnou  hrbolkatou  strukturu  kůže.  Početné

uzlíky jsou luminiscenčními orgány. Divné je to tedy dost...

Xenomystus nigri. (Zdroj: Aquarium Glaser)

Xenodermichthys copei. Velké oko prozradí, že tato ryba
žije ve tmě, ale pozoruhodný je na ní hlavně hrbolkatý

povrch těla. (Foto: Ifremer -Porché)
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Z moře nechceme vynechat  ještě  jednu kuriozitku,  také

související s povrchem těla. Rod  Xenolepidichthys má české

jméno maloústka,  ale  daleko  nápadnější  (a  také  podtržené

volbou vědeckého jména) jsou unikátní úzké a nápadně svisle

protažené šupiny (z řeckého lepis = šupina; v případě, že stojí

na začátku složených tvarů, mívá formu lepid-).

Xenolepidichthys dalgleishi. Všimněte si svislých čar na
těle ryby, to jsou ony protáhlé šupiny. (Foto: Miguel

Oliver/Ross Robertson, biogeodb.stri.si.edu)

Ve  výčtu  různých  „podivných“  ryb  bychom  mohly

pokračovat  ještě  dlouho.  Ale  tento  díl  abecedy  ukončíme

skupinou ryb, která je akvaristům velmi dobře známá. Bude-

me se věnovat živorodkám z různých skupin. 

Rod Xenodexia znají (asi jen někteří) živorodkáři, byť jen

teoreticky,  nechová  se.  Ve  jméně  je  řecké  slovo  dexia,

odkazující  na pravou stranu, pravačku,  v tomto případě na

podivný  orgán  na  pravé  prsní  ploutvi  s  háčky  a  dalšími

zvláštními výrůstky, který zřejmě hraje roli při kopulaci.

O mnoho známější je rod  Xenophallus, kdy je podivným

doslova  penis,  v  případě  poeciliidů  tedy  přesněji  gonopo-

dium. Samečci drobného a hezky medově zbarveného druhu

Xenophallus umbratilis mají  na  gonopodiu  výrůstky,  které

nejenže  jsou vidět,  ale  také  mají  neblahou vlastnost,  že  se

zachytávají  v síťce.  Pro chovatele  a především pro rybky je

proto  mnohem bezpečnější  s  nimi  manipulovat  za  pomoci

„fajfky“ nebo jiné nádoby, protože zachycení v síťce může vést

k poranění gonopodia s trvalými následky.

Podivností našli ichtyologové mnoho také mezi gudejemi,

alespoň pro to svědčí volba rodových jmen: Xenoophorus má

zvláštní  vaječníky  a  také  trofotenie,  které  slouží  k  výživě

mláďat od matky;  Xenotaenia má rovněž unikátní a jiným

gudejím  nepodobné  trofotenie;  Xenotoca má  prý  podivná

mláďata nebo embrya , ale i tady půjde o odkaz na trofotenie.

Ryby s meči

Nejde mluvit o písmenu X a zároveň živorodkách a vyne-

chat rod Xiphophorus. Řecké slovo ξιφηφόρος (xiphēphóros)

označuje  toho,  kdo  nese  meč.  Mečonoš,  chcete-li  doslovný

překlad. Rod popsal v roce 1848 Heckel a z jeho textu jed-

noznačně nevyplývá, jestli oním mečem mínil mečovitý výbě-

žek  ocasní  ploutve,  nebo  gonopodium  připomínající  čepel.

Mezi akvaristy se traduje spíše ta druhá možnost. Potom by

byl v pořádku i fakt, že existují mečovky bez mečíku a naopak

platy, které mečík mají.  Samci všech bez výjimky mají totiž

velmi podobné gonopodium.

Xiphophorus xiphidium, plata mečíkatá. Samec má sice

malý, ale nepopiratelný výběžek na dolním okraji ocasní
ploutve. (Foto: Markéta Rejlková)

[1] https://etyfish.org/siluriformes10/

Xenophallus umbratilis s gonopodiem poraněným při manipulaci v síťce. Zůstalo trvale vykřivené. (Foto: Markéta Rejlková)
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová
Aspidoras aldebaran Tencatt et al., 2022

Nový  pancéřníček  rodu  Aspidoras byl  popsán  v  práci

Tencatt et al. (2022a) [1] z několika menších toků v horních

částech  povodí  Rio  Araguaia  a  Rio  Paraguay  v  brazilských

státech Goiás a Mato Grosso. Aspidoras aldebaran je menší,

světle  zbarvený pancéřníček se  štíhlým tělem o  standardní

délce  do  3  cm.  Jako  typický  biotop  druhu  je  v  publikaci

popsána  říčka  Gordura,  ve  které  bylo  odchyceno  větší

množství  jedinců  (paratypů,  které  vedle  typového  jedince

/holotypu/  posloužily  k  popisu  druhu).  Jde  o  menší  tok

v povodí Rio Araguaia s velmi čistou, dokonale průhlednou

vodou, šířkou koryta kolísající od 1 m až po 15 m a hloubkou

od 10 cm až po téměř 2  m.  Pancéřníčci A.  aldebaran byli

nalezeni v mělkých úsecích toku (do cca 20 cm) se středně

silným  proudem  a  písčitým  až  štěrkovitým  substrátem.

Kromě nich se na lokalitě vyskytovali ještě pancéřníčci druhu

Aspidoras velites vázaní spíše na hlubší partie toku a místa

zarostlá vodní vegetací, characídie (Characidium sp.) a kru-

nýřovci Hypostomus cf. careopinnatus.

 

Aspidoras aldebaran, (A) živý jedinec; (B) říčka Gordura

v povodí řeky Araguaia jako typický biotop druhu.
 (Foto: Hans Evers; zdroj: [1])

Práce  Tencatt  et  al.  (2022a)  je  zároveň  velkou  taxono-

mickou revizí celého rodu Aspidoras, který je málo početný,

ale obývá rozsáhlou oblast Brazílie od horní části povodí Rio

Paraná  v  São  Paulo  až  po  povodí  malých  toků  ústících

do  Atlantiku  ve  státě  Ceará.  Na  základě  této  revize  byl

A. pauciradiatus přesunut do rodu Corydoras a  A. virgula-

tus do rodu  Scleromystax a  pár  dalších druhů ubylo  slou-

čením  (jejich  jména  byla  tedy  prohlášena  za  synonyma).

Z původních 25 druhů zbylo v rodu  Aspidoras pouhých 18

zástupců,  a  to  včetně  nově  popsaného.  Publikace  obsahuje

upřesněné popisy  několika  druhů,  kvalitní  fotky nejen ryb,

ale i  jejich typických biotopů a také určovací klíč  k celému

rodu. Pokud vás tihle pancéřníčci zajímají, pak určitě dopo-

ručuji, na internetu ji najdete volně ke stažení.

Nové druhy rodu Corydoras

U pancéřníčků se trošku zdržíme, protože stojí za to před-

stavit ještě jednu publikaci  z dílny dr.  Luize F. C. Tencatta

a jeho kolegů. V práci Tencatt et al. (2022b) [2] jsou z povodí

Rio Jamanxim, která je přítokem Rio Tapajós, popsány hned

tři  nové  druhy  pancéřníčků  rodu  Corydoras: C. thanatos,

C. hypnos a C. psamathos. Tyto druhy byly již dříve rozlišo-

vány akvaristy a označeny pomocí kódů jako  Corydoras sp.

CW146, Corydoras sp. CW172 a Corydoras sp. CW173.

Zajímavostí je, že vědecký popis druhů byl zpracován na

základě materiálu nasbíraného během expedice financované

právě  akvaristy.  Tato  expedice  se  zaměřila  na  povodí  Rio

Tapajós. Z této oblasti bylo v minulosti vědecky popsáno šest

druhů  rodu  Corydoras,  ale  zároveň  akvaristy  rozeznáváno

podstatně více domnělých dosud nepopsaných druhů (zatím

tedy spíše forem, morfotypů) – uváděno je min.  20 okódo-

vaných „druhů“, které se v povodí Rio Tapajós vyskytují. 

Je  jasné,  že  v  případě  pancéřníčků  jako  skupiny,  která

se těší velké oblibě, nadšení akvaristé dlouhodobě hrají důle-

žitou  roli  ve  vědeckém  pokroku,  a  to  nejen  poskytováním

jedinců nebo fotografií a informací o vývoji či chování druhů

v akváriích. Na webu Corydoras World [3], který založil Ian

Fuller,  se  můžete  dočíst  o  programu  nazvaném  „Research

Assistance  Program“  [4],  jehož  cílem  je  prostřednictvím

crowdfundingu (skupinového nebo chcete-li davového finan-

cování) poskytnout finanční podporu vědcům či studentům,

kteří se věnují pancéřníčkům (tedy podčeledi Corydoradinae).

Přispívat je možné na konkrétní projekty, které jsou do pro-

gramu přijaty. Právě z tohoto zdroje byla financována i výše

zmíněná expedice.
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Za  všechny  tři  nově  popsané  druhy  blíže  představím

aspoň jednoho.  Corydoras thanatos je menší skvrnitý pan-

céřníček  s  poměrně  nápadně  pruhovanou  ocasní  a  hřbetní

ploutví, kterou mohou mít samci výrazně protaženou, jak je

také vidět na fotografii níže. Standardní délka těla odchyce-

ných jedinců se pohybovala od 16 po 37 mm.

  

Corydoras thanatos, živí jedinci s typickým zbarvením
a morfologií. (A) samice; (B) samec.

(Foto: Hans Evers; zdroj: [2])

C. thanatos je v současnosti známý z hlavního toku Rio

Jamanxim a dvou jejích menších přítoků. Na všech lokalitách

se  druh  vyskytoval  společně  s  dalším  nově  popsaným

druhem, C. hypnos. 

Rio Jamanxim, biotop C. thanatos a C. hypnos. (Zdroj: [2])

Lokality leží u města Novo Progresso v brazilském státě

Pará. V hlavním toku Rio Jamanxim byli pancéřníčci druhu

C. thanatos pozorováni v příbřežních partiích, kde se pohybo-

vali  podél  písčitých  břehů ve společných hejnech s  juvenil-

ními  i  dospělými  jedinci  C.  hypnos,  oba  druhy  zde  byly

zaznamenány v relativně vysokých abundancích.  V menších

přítocích oba druhy také tvořily společná hejna, ale zdržovaly

se zejména na místech s ponořenými větvemi, listovým opa-

dem a písčitým nebo jemným štěrkovým substrátem. V těchto

tocích  byl  C.  thanatos pozorován  ve  vyšších  počtech  než

C. hypnos. 

Nové druhy rodu Trichomycterus

Dva nové druhy drobných sumečků velmi početného rodu

Trichomycterus byly popsány v práci Costa et al. (2022) [5],

jedná se o  T. saquarema a  T. altipombensis. Oba druhy by-

ly  zařazeny  do  skupiny  označované  jako  Psammocambeva

alpha-clade, která zahrnuje blízce příbuzné a vzájemně velmi

podobné druhy obývající tekoucí vody jihovýchodní Brazílie,

zejména povodí Rio Paraíba do Sul.

   

Trichomycterus saquarema, živí jedinci. (A) holotyp,

53,1 mm SL; (B) paratyp, 45,8 mm SL; (C) paratyp,
13,9 mm SL. (Zdroj: [5])

Trichomycterus  saquarema je  aktuálně  znám  z  jediné

lokality, kterou představuje řeka Roncador protékající mozai-

kou zemědělské krajiny se zbytky původních lesů a vlévající

se  do  Lagoa  de  Saquarema.  Typovou  lokalitou  je  rychle

tekoucí úsek toku o šířce kolem 4 m a hloubce až 1 m, s čirou

vodou  a  rozmanitým  substrátem  od  velkých  balvanů  přes

štěrkové nebo písčité plochy, na kterých se s oblibou zdržují

juvenilní jedinci T. saquarema, až po nánosy jemného bahna

a zbytků rostlinného materiálu, které vyhledávají dospělci.

Trichomycterus  altipombensis  je  znám  pouze  z  horní

části povodí Rio Pomba v povodí Rio Paraíba do Sul. Typovou

lokalitou  je  Ribeirão  Fernades,  rychle  tekoucí  říčka v  nad-

mořské  výšce  asi  600  m  protékající  odlesněnou  krajinou

s plantážemi cukrové třtiny, s mírně kalnou vodou a písčito-

štěrkovým substrátem.
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Trichomycterus altipombensis, živí jedinci. (A) paratyp,
59,0 mm SL; (B) paratyp, 43,0 mm SL; (C) paratyp,

34,0 mm SL. (Zdroj: [5])

Nové druhy rodu Paracanthopoma

Tyhle potvory si těžko dáme do akvária, ale když už jsem

psala o nových druzích rodu  Trichomycterus, bylo by škoda

alespoň krátce nezmínit rozsáhlou práci de Pinna & Dagosta

(2022)  [6]  zaměřenou  na  příbuzný  rod  Paracanthopoma.

Ten v rámci čeledi Trichomycteridae patří do podčeledi Van-

deliinae, která zahrnuje hematofágní (tj. krví se živící) sumce.

Tyto ryby sice budí poměrně velkou pozornost laické veřej-

nosti,  ale  vědecky prozkoumány jsou velmi  málo.  Zmíněná

publikace  je  opravdu veledílo,  které  k  poznání  rodu  Para-

canthopoma výrazně  přispívá.  Obsahuje  mj.  taxonomickou

revizi  rodu  a  popisy  devíti  nových  druhů,  čímž  se  počet

zástupců rodu Paracanthopoma zvyšuje na třináct.

 

Paracanthopoma truculenta, paratyp, fotografie hlavy
pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem. Pohled

shora (vlevo) a zespodu (vpravo). Úsečka = 500 μm.
 (Zdroj: [6])

Moema juanderibaensis  Drawert, 2022

Na závěr to chce něco pěkného a barevného, což splňuje

nový halančík z čeledi Rivulidae. Nový druh Moema  juande-

ribaensis popsal Drawert (2022) [7] z horní části povodí Río

Madeira v Bolívii, typová lokalita leží u města Santa Rosa del

Sara nedaleko Santa Cruz. Jde o štíhlé rybky se standardní

délkou těla kolem 4 cm a výrazným zbarvením,  tedy alespoň

pokud jde o  samečky.  Samičky  jsou o něco menší  a bledé.

Druh je vázán na biotopy mělkých, vysychavých lesních tůní

s černou, kyselou vodou a množstvím listového opadu, a to

jak  plovoucím  na  hladině,  tak  i  tvořícím  substrát  dna.

Jediným nalezeným sympatrickým rybím druhem byl  další

zástupce stejného rodu, Moema cf. beucheyi.

     

Moema juanderibaensis, živý samec, holotyp, 41,9 mm SL.

(Zdroj: [7]) 
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Epiplatys annulatus je mezi akvaristy známý druh. Že jsou halančíci většinou barevní, to se ví. Tahle rybka ale svým

nápadným zbarvením i mezi halančíky naprosto vyniká, je nezaměnitelná. České jméno panchax prstencový je přiléhavé,
v angličtině je to Clown Killi. Veselé kousky netropí, ale když jsme několik desítek panchaxů (moc mi to nejde přes jazyk,

dřív to byl jednoduše štikovec) přidali do naší „zářnoočkové“ expozice, hned na sebe strhli pozornost a v akváriu je pěkně
živo. Podle mnohých neakvaristických kolegů je to určitě nejhezčí ryba v celé zoo. A vlastně i podle mnohých akvaristů :-).

Okénko do Zoo OstravaOkénko do Zoo Ostrava
Markéta Rejlková

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

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

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

V předchozím díle Akvária jsem Okénko nezařadila – ne
snad proto,  že by se v ostravské zoo vůbec nic akvaristicky
zajímavého  neudálo,  ale  na  přelomu  léta  a  podzimu  jsem
nestíhala  fotit  :-(.  Tak teď skluz  mírně  doženu,  protože  se
podělím  o  snímky  několika  nových  druhů,  které  se  u  nás
mezitím už zabydlely.

Za  pozornost  stojí  zvířátko,  které  nenajdete  v  expozici,
ale úspěšně se stará o redukci otravných aiptásek v zázemí.
Pokud jste se nikdy nevěnovali  mořské akvaristice,  asi  aip-
tásky neznáte – pokud ano, naopak je budete znát důvěrně.
Aiptasia je  rod skleněných sasanek, které mohou akvárium
zcela  ovládnout.  Něco  jako  nezmar  ve  sladkovodním  pro-
středí, ale aiptásky jsou mnohem větší a mnohem, mnohem
úpornější. Vyhlášený likvidátor číslo jedna je berghie, naho-
žábrý plž, který je potravním specialistou (v čemž je zároveň
i problém, protože bez sasanek nepřežije).  Berghie jsou ne-
jen užitečné, ale i  fascinující  na pozorování a chov, viz dva
snímky na následující straně.

Ryba,  jejíž  získání  nám udělalo  velkou radost,  je  Betta
hendra. Tento druh bojovnice byl popsán teprve v roce 2013,
ale nějakou dobu předtím už byl akvaristům znám jako Betta
sp. Palangka, příp. Betta sp. Sengalang.  Žije pravděpodobně
na jediné lokalitě  na Kalimantanu  (indonéská část  Bornea)
a  je  kriticky  ohrožená.  Mezi  akvaristy  je  velmi  žádaná,  my
jsme ji získali darem od členů European Anabantoid Club &
Arbeitskreis Labyrinthfische [1],  kteří organizují  neformální
záchranný program. Děkuju jim i na tomto místě a dodávám,
že se nám už podařil opakovaný odchov.

[1] www.aklabyrinthfische-eac.eu
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Berghia stephanieae byla krátce známa pod synonymem Aeolidiella stephanieae a ještě předtím ji akvaristé dlouhou dobu
označovali jménem jiného druhu, Berghia verrucicornis. Je i možné, že v chovech najdeme více než jeden druh. Vesměs jde

ale o velmi podobné tvory, základní barva je bílá, velikost zpravidla do 2 cm. Tito nahožábří plži mají úžasnou schopnost
reprodukce, i mladí jedinci mohou klást denně stovky vajíček, vzrostlejší i přes tisíc. To jsou ty bílé tečky v niťovitém útvaru

v popředí snímku. Na rovném povrchu mívá snůška typický spirálovitý tvar, ale berghie si poradí i v takovémto „pralese“.

A tady už berghie v akci – právě požírá sasanku Aiptasia sp. Tito plži zdolají i mnohem větší sasanky a jejich apetit je ohromný.
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Betta hendra – samec na hlavní fotce, ve výřezu pak samice dotírající na samce. Omlouvám se za odlesky a špínu, tohle

je akvárium v zázemí a potřebovala jsem využít jedinečné šance zachytit pěkně vybarvené ryby, které se vynořily z černé
vody a přišly zapózovat k přednímu sklu.

Tak už se nám vybarvily i další ryby, které jsme na jaře nově vypustili do tanganických nádrží. Na snímku je samec
Ophthalmotilapia boops "Neon Streak" Nkondwe. Neonové pruhy aby jeden pohledal, na uhlově černých rybách (tedy

samcích, samice jsou šedavé) jsou jen malé modré plošky. Ale i tak je to zajímavá ryba, nejen vzhledově. Početnými spolu-
bydlícími jsou Julidochromis transcriptus Gombe, které jsem už v Okénku prezentovala. Ti už mají v expozici mláďata.
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Tato fotografie dvojice kujab brazilských (Salminus brasiliensis) vypadá jako z akvária. A je to vlastně pravda – lokalita
 je místně známá jako Acuario Natural.

Šnorchlování na pomezí Pantanalu –Šnorchlování na pomezí Pantanalu –

brazilské Bonitobrazilské Bonito
Martin Reichard

Povolání ichtyologa s sebou nese možnosti vypravit se za

rybami do vzdálených míst.  Tímto článkem bych rád splnil

první  část  slibu  (nejen  sobě  samému),  že  se  o  návštěvách

některých zajímavých lokalit podělím s čtenáři časopisu, na

jehož  každé  nové  číslo  se  moc  těším.  Během  pracovních

expedic ryby lovíme spíše do sítí  (a dále zpracováváme pro

vědecké účely) a vzhledem k časovým možnostem se k foto-

grafování  dostaneme spíše  výjimečně.  Příběh  tohoto  výletu

je  však  jiný.  Vznikl  jako  neplánovaná  čtyřdenní  dovolená

za zrušenou část pracovní cesty do jižní Brazílie a Uruguaye

v dubnu 2019. Na poslední chvíli jsem se rozhodl využít této

příležitosti  a podívat  se do okolí  městečka Bonito v  oblasti

Mato Grosso, poblíž hranic s Paraguayí a Bolívií. Počasí pobyt

ještě trochu zkomplikovalo, zpožděním letu i deštěm během

mé návštěvy.

Bonito je  vyhlášenou  lokalitou  pro  křišťálově  čistou

vodu několika okolních potoků. Oblast je krasového původu

a  potoky  jsou  syceny  vyvěrající  vodou.  Některá  místa  jsou

chráněna  a  viditelnost  ve  vodě  je  fantastická,  jiné  úseky

však mají vodu kalnější, v deštivém počasí o to více. Přístup

na ta nejvyhlášenější místa je omezen a za normálních okol-

ností se tam běžný návštěvník může vypravit pouze v rámci

placené  prohlídky.  To  samozřejmě  opět  výrazně  omezuje

čas, který můžete na lokalitě strávit. Já jsem to řešil kombi-

nací návštěv proslulých (a časově jen velmi omezeně přístup-

ných)  míst  s  výlety  na  zapůjčeném  kole  na  jiná,  snadněji

dosažitelná místa.

Oblast  Bonito  patří  do  povodí  řeky  Paraguay  a  je  tak

propojena se slavnými mokřady Pantanalu. Na hranice s Pa-

raguayí (a také s Bolívií) je to odsud zhruba 100 km.
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Řeka Sucurí v období dešťů.

První lokalitou, kterou jsem navštívil, byla  Bara do Su-

curí na  řece  Formoso.  Stejně  jako  ostatní  navštívené  řeky

a  potoky  se  jedná  o  přítok  řeky  Miranda,  která  se  později

vlévá do řeky Paraguay. Na tomto místě se starali o bezpeč-

nost  hostů  velice  pečlivě  a  povinně  jsem musel  absolvovat

i školení o bezpečnosti při šnorchlování.  Potom jsme mohli

lodí vyjet asi 1 km proti proudu a pomalu šnorchlovat s prou-

dem řeky. První částí byla úžasná laguna s vyvěrajícími pra-

meny a neskutečnou průhledností, srovnatelnou s potápěním

na korálových útesech.  Velmi  dobrá viditelnost  ale  byla  po

celém úseku. Sediment na dně byl stabilizovaný množstvím

submerzní  vegetace.  Podobnou lokalitou  bylo  poslední  den

navštívené „Acuario Natural“, o kterém se už dále zvlášť

rozepisovat nebudu.

Nejvýraznějšími rybami nejen tohoto úseky jsou ikonické

tetry druhu brykon Hilariův (Brycon hilarii), v Brazílii zvané

piraputanga.  Tyto ryby dorůstají  až 40 cm a oblast Bonita

proslavily  v  několika  přírodopisných  dokumentech  BBC.

Do  jejich  potravy  patří  také  plody  fíkovníků  a  velká  hejna

brykonů se občas shromažďují pod větvemi s dozrávajícími

fíky. Někdy se také živí zbytky plodů po nájezdech tlup malp,

kdy mnoho fíků spadne do vody.

V blízkosti brykonů, a často přímo uvnitř jejich hejn, se

maskují  dravé  tetry  dorado Salminus  brasiliensis,  česky

nazvané kujaba brazilská.  Přestože nají  nádech zlaté  barvy,

velikostně  i  zbarvením  jsou  podobné  brykonům.  Na  první

pohled  pozorovatele  pod vodou zaujme také  jejich  výrazně

větší tlama. Podobnost s brykony není náhodná, tomuto typu

„maskování“ se odborně říká agresivní mimikry.  V podstatě

se jedná o vlky v rouše beránčím, které útočí na nic netušící

kořist (většinou menší tetry) z utajení v neškodném hejnu.

Imponující samec tetry dobré (Moenkhausia bonita).

Hojným obyvatelem této části řeky Formoso je také pro-

chilodus čárkovaný  Prochilodus lineatus z čeledi Prochilon-

tidae. Prochilodi nejsou atraktivní akvarijní rybou (pro svou

velikost a šedé zbarvení), ale v přirozených podmínkách jsou

rybou majestátnou a velice zajímavou. Fotografie snad mo-

hou alespoň trochu přiblížit  jejich atraktivitu  v  přirozeném

prostředí.  Dalším  výrazným  bentickým druhem byl  o  něco

méně  početný  leporinus  Frederikův  (Leporinus  friderici)

patřící  mezi  úzkotlamky  (čeleď  Anostomidae).  Na  okrajích

hustých porostů rostlin plavaly hejna teter dobrých (Moen-

khausia bonita), na první pohled trochu připomínající tetry

měděné (Hasemania nana), avšak zbarvené více stříbřitě.

Krása této a podobných lokalit pramení z bohatého poros-

tu submerzních rostlin v různých formách, tvarech a barvách.

Jejich bližší určení je mimo mé schopnosti, ale rád bych se

podělil  alespoň  o  výběr  několika  biotopních  záběrů.  Třeba

se někomu budou hodit pro inspiraci :-).
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V průhledných vodách jsou submerzní rostlinné porosty husté, různorodé a krásné.

Ale při bližším pohledu má v přírodě většina echinodorů do dokonalého vzhledu majestátných dominant akvárií hodně
daleko. Koloběh života a roční cykly se na listech podepisují poměrně výrazně.
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Porosty rostlin se často submerzními stávají až v období dešťů.

Brykon Hilariův (Brycon hilarii).

Leporinus Frederikův (Leporinus friderici).
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Hejno úzkotlamek pátrající po potravě.

Prochilodus čárkovaný (Prochilodus lineatus) je majestátní rybou Pantanalu a jeho vzhled a chování

 trochu připomíná evropské parmy.
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Druhý den jsem se vydal k řece Prata. Jednalo se o po-

dobnou lokalitu, také opatrovanou a organizovanou. Voda již

proudila o něco rychleji a v oblasti bylo několik silných peřejí,

což  byla  zajisté  umocněno deštivým obdobím.  V Rio  Prata

se  mi  podařilo  vyfotit  obrovská  hejna  tetry  asuncionské

(Astyanax asuncionensis) a barevné hřebenáče paví (Creni-

cichla  lepidota),  jejichž  pestré  odstíny  se  pod vodou přek-

vapivě ukázaly jako dobré maskování ve hře světel  a stínů.

V malých zátokách se objevovaly dvojice či trojice teter krva-

vých (Hyphessobrycon eques).

Obrovská hejna tetry asuncionské (Astyanax asuncionensis) v řece Prata.

Pestrobarevný, ale dobře maskovaný hřebenáč paví (Crenicichla lepidota).
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Tetry krvavé (Hyphessobrycon eques) se do velkých hejn

nesdružují.

Tetry  krvavé  jsem  také  často  pozoroval  další  den,  kdy

jsem po hledání vhodného místa ke šnorchlování skončil na

místním „koupališti“ (Balneario Municipal). Oblast Bonita

je hojně navštěvována turisty a nejedná se o žádnou divočinu.

To mimo jiné znamená, že většina pozemků je v soukromém

vlastnictví a dobře hlídaná. Vstup na ně je potřeba s předsti-

hem vyjednat a po jedné starší velmi nepříjemné zkušenosti

jsem raději  moc neriskoval.  V  řece nad „koupalištěm“ byly

hojné  také  tetry  paraguajské  (Moenkhausia  sanctaefilome-

nae). Podobně jako mnoho jiných pro mne do té doby „příliš

obyčejných“  druhů  ryb,  se  kterými  jsem  se  v  jižní  Brazílii

potkával  (např.  pancéřníček  skvrnitý  Corydoras  paleatus),

jsem je vzal na milost. Ne, že by teď plavaly v mém akváriu,

ale  vydržel  jsem  pozorovat  desítky  minut.  V  oblasti  bylo

mnoho dalších teter, ale voda už nebyla tak průzračná, a tak

jsem rezignoval na focení.  V mělké vodě ještě  bylo možné

vyfotit  samotářskou  characidii  proužkatou  (Characidium

Characidie proužkatá (Characidium zebra) při pohledu ze

břehu může připomínat evropské hrouzky, ale
poskakováním po dně a samotářským způsobem života je

podobnější spíše drobným hlaváčům.

zebra) a v rychle proudících úsecích krunýřovce rodu Hiso-

notus,  kterého  však  nejsem  schopen  z  fotografie  určit  do

druhu.  Z  dalších characid  zde bylo  možné  vidět  tetry rodu

Bryconops (snad B. melanurus), tetřínky jaurunské (Phena-

cogaster  tegatus)  nebo  vysokotělé  tetry  poptely  (Poptella

paraguayensis).  Mezi  ponořenými  větvemi  se  pohybovaly

akary dvojité (Cichlasoma dimerus).

Na podrobnější prozkoumání byl můj pobyt příliš krátký.

Ale věřím, že se mi podaří někam do oblasti Pantanalu ještě

dostat  a  budu mít  víc  času  na  to,  věnovat  se  jen tak  oby-

čejnému koukání na ryby pod vodou. Tomu je stejně snadné

propadnout jako vysedávání u akvárií.

Tetra paraguajské (Moenkhausia sanctaefilomenae) a v pozadí tetřínci jaurunští (Phenacogaster tegatus).
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Krunýřovec rodu Hisonotus se držel v nejproudivějším úseku peřejí.

Písčitý substrát v řece Prata je plný větví, větviček a zaplavené vegetace, které slouží jako úkryt mnoha druhům teter.
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Skalická Morávka (2):Skalická Morávka (2):
Proměnlivá místa mimo hlavní tok řekyProměnlivá místa mimo hlavní tok řeky
Markéta Rejlková

V minulém čísle Akvária jsem vás vzala pod hladinu krát-

kého  úseku  bočního  mělkého  ramene  řeky  Morávky,  které

je velmi proměnlivé jak během roku, tak i v delším časovém

horizontu. Ještě v daleko větší míře to platí o dalších místech

mimo hlavní koryto řeky, kam se podíváme tentokrát. Jsou

to místa, která jsou v některých letech nebo aspoň obdobích

úplně bez vody, aby je potom ve srážkově vydatnějším čase

znovu  zaplavila  životodárná  tekutina  a  dovolila  vzniknout

místům s krásou, která mě nutí se stále vracet.

Některá  místa  jsou  v  lese,  jindy  jde  o  zatopenou  polní

cestu na plném slunci. Vždycky je voda ale ledová a proudící,

byť  občas  nevidíme  povrchový přítok  ani  odtok,  ale  proud

pokračuje pod povrchem země. Někde jsou i ryby, jinde jen

rostliny; ale každé zatopené místo má své kouzlo, když se na

něj nedíváme jen shora, ale nahlédneme pod hladinu.

Díky neustálé proměnlivosti není možné se Skalické Mo-

rávky nabažit a říct si, že „už jsem viděl všechno“. Tento díl

bude znovu ryze obrazový, bez dalších komentářů.
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Velká nádrž Amazonie o objemu 120 000 litrů.

Akvárium Zoo LeipzigAkvárium Zoo Leipzig
- tentokrát sladkovodní- tentokrát sladkovodní
Roman Rak
Velká nádrž Amazonie

Z prostoru mořských nádrží se do prostoru sladkovodního

světa prochází  prostornou spojovací  chodbou. Zde je  umís-

těna interaktivní část pro malé i velké, kteří se chtějí o vodní

říši dozvědět více. Tento prostor připomíná ponorku. Pomocí

monitorů  a  příslušného softwarového  vybavení  se  můžeme

„informačně potápět“ do různých hloubek a získávat spoustu

zajímavých poznatků.

 Procházíme do navazující, protáhlé místnosti, kde je nej-

větší  prosklená  expoziční  nádrž  lipské  zoologické  zahrady,

představující  Amazonii.  Pokud  bychom  byli  ale  důslední,

největší vodní objem, kde žijí tropické ryby, má umělá řeka

v  pavilónu  Gondwanaland,  po  které  se  návštěvníci  mohou

plavit  na  stylových  expedičních  člunech,  připomínajících

doby kolonizace 18. a 19. století.

Nádrž amazonského biotopu má tvar půltunelu, tedy její

čelní stěna, vysoká přibližně čtyři metry, se obloukovitě pro-

hýbá  nad hlavy návštěvníků.  Dno nádrže je  zapuštěno pod

úroveň dlažby  místnosti,  takže  ve  výsledném efektu  máme

pocit, že se nádrží procházíme po jemném bílém písku. Nádrž

bezpochyby  udělá  radost  příznivcům  a  obdivovatelům  vel-

kých ryb Amazonie, často se sdružujících do spolků zvaných

„monster fish keepers“. Nádrž je bez rostlin, pouze v její levé

zadní části je rostlina mangrovníkového typu, vyrůstající nad

hladinu, s kořeny spuštěnými do nádrže. Zelené listy se mi-

hotají proti vodní hladině a působí velmi přirozeně a efektně.

Interiér  nádrže  je  tvořen  kořeny  u  zadní  stěny  a  několika

velkými balvany na dně.  V akváriu je  tak dostatek volného

prostoru  pro  plavání  velkých  ryb.  Osobně  na  mne  nádrž
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působila  prázdným dojmem, ryby jako by se  ztrácely v tak

velkém prostoru. Vysvětlení je ale zřejmě jednoduché. Nádrž

byla založena před necelými dvěma roky a přeci jenom trvá

nějakou dobu, než  ryby dorostou do své  dospělosti,  a  tedy

i větších rozměrů. 

V nádrži najdeme zástupce cichlid rodů Cichla a Creni-

cichla (Cichla melaniae, Cichla kelberi, Crenicichla lugubris,

Crenicichla  saxatilis).  Z  cichlid  nechybí  notoricky  známý

vrubozobec paví (Astronotus ocellatus) a méně známý kančík

znamenaný (Heros notatus).  V nádrži  jsou i  velké tetrovité

ryby, které běžně jako akvaristé rozhodně nechováme: Lepo-

rinus  affinis,  Leporinus  fasciatus,  Semaprochilodus  kneri,

Semaprochilodus  taeniurus,  Myleus  schomburgkii,  Salmi-

nus brasiliensis, Metynnis lippincottianus. Společenství ama-

zonských  ryb  pak  ještě  doplňují  anténovec  Sorubim  lima,

ostnojazyčnatec  černý  Osteoglossum ferreirai a  krunýřovec

Acanthicus  adonis.  Nechybí  ani  divácky  oblíbené  trnuchy,

které ale v popiskách nádrže nejsou uvedeny.

Pokud přijdete v době, kdy je v prostoru velké amazonské

nádrže  málo  návštěvníků,  je  velmi  příjemné  si  sednout  na

lavičku a pozorovat  tento výsek přírody v její  celé  nádheře

a bohorovném klidu ticha pod vodní hladinou.

Velká amazonská nádrž a prostory nad ní s listy mangrove vyrůstajícími nad hladinu.
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Další velké sladkovodní expoziční nádrže
Kolmo k chodbě s polotunelovou nádrží Amazonie vedou

další dvě chodby, ve kterých najdeme velké biotopní sladko-

vodní  nádrže.  Jedná  se  o  „biotopy“  Madagaskaru,  Střední

Ameriky,  střední  a  západní  Afriky,  dvě  nádrže  představují

jižní  Asii,  dále  Novou  Guineu,  jihovýchodní  Asii,  africká

jezera  a  ještě  jedna nádrž zachycuje  Amazonii  (geografické

pojetí  je značně široké).  Akvária jsou poměrně velká,  co se

týče hloubky i výšky vodního sloupce nadstandardní. Každá

z biotopních nádrží je vkusně a originálně zařízena.

I když biotop Amazonie je už prezentován obří nádrží,

v expozici nalezneme ještě jednu menší nádrž věnovanou této

oblasti.  Ta je  osazena  velkými  kmeny  stromů  a  připomíná

zatopenou džungli v době vydatných dešťů. Zajímavý nápad

je využití matečního echinodoru, který je vysazen ve středu

nádrže. Echinodorus obráží velkým množstvím vegetativních

výhonků, na jejichž koncích jsou již poměrně velké dceřinné

rostliny zabarvené do červena. Výhonky ale nedorůstají k hla-

dině, jsou v optickém středu akvária a vytvářejí neobvyklou,

neokoukanou kompozici. Nádrži dominuje velké hejno dospě-

lých skalár Lepoldových (Pterophyllum leopoldi) a několik již

poměrně velkých hrdložábříků mramorových (Synbranchus

marmoratus), kteří mohou dorůst délky až 1,5 m. Vrchní část

vodního  sloupce  patří  sekernatce  skvrnité  (Gasteropelecus

maculatus).  Nechybí  tady  ani  pancéřníčci  Corydoras  trili-

neatus a Scleromystax prionotos. Z velkých teter lze spatřit

chalcea  červeného  (Chalceus  erythrurus).  Expozici  dotváří

neobvyklá  ryba Hypoclinemus  mentalis,  vzdáleně  připomí-

nající platýse.

„Menší“ amazonská nádrž.

Chalceus erythrurus.
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Pterophyllum leopoldi.

Biotop  Střední  Ameriky nám  představuje  cichlidy

středního vzrůstu, tady ovšem narostlé do úctyhodných roz-

měrů. Jedná se o kančíka perleťového (Cichlosoma octofas-

ciatus),  příčnopruhého  (Amatitlania  nigrofasciata),  Salvi-

nova  (Trichromis  salvinii)  a  červenohrdlého  (Thorichthys

meeki).  Také  je  tu  akara  potoční  (Andinoacara rivulatus),

která si hájí  velké teritorium. V nádrži pak ještě nalezneme

hojně v přírodě rozšířenou tetru mexickou (Astyanax mexi-

canus),  mečovku zelenou (Xiphophorus hellerii)  a štikovku

skvrnoocasou  (Ctenolucius  hujeta).  Nechybí  ani  zástupce

gudejí, ameka motýlková (Ameca splendens).

 
Biotop  jihovýchodní  Asie je  reprezentován  hned

několika nádržemi.  V první jsou jen dva druhy ryb:  mahsír

obří,  dříve  nazývaný  veleparma  himalájská  (Tor  putitora),

dorůstající  délky  až  275  cm.  Tento  druh  obývá  horské

veletoky s prudce tekoucí vodou a od roku 2018 patří mezi

ohrožené  druhy  (dle  Červeného  seznamu  IUCN  je  zařazen

v  kategorii  endangered,  ohrožený).  K  zajímavostem  patří,

že  mahsír  obří  byl  v  roce  2021  úspěšně  rozmnožen  v  Zoo

Ostrava, kde se ryby vytíraly již při dosažení velikosti 50 cm.

Jedná se  o  vzácně  chovaný druh.  Mahsírům v nádrži  kon-

trastuje jen 9 cm velká parmička Opsarius ardens, která byla

objevena a vědecky popsána teprve v roce 2015.

Druhý  asijský  biotop prezentuje  víceméně  známé

druhy, jako jsou čtverzubec Dichotomyctere ocellatus, štiko-

vec  Aplocheilus lineatus, okouníček Parambassis pulcinella,

hrotočelec Mastacembelus  erythrotaenia,  parmička  Cros-

socheilus  siamensis,  labeo Epalzeorhynchos  frenatum,

sevelie Sewellia cf. monolobata. Expozici doplňují dva druhy

sekavek:  sekavka  pakistánská  (Botia  lohachata)  a  skvělá

(Yasuhikotakia splendida).  Ve výběru nebyl  zapomenut ani

nádherný čichavec perleťový (Trichopodus leerii). Tento větší

čichavec  pro  svou  barevnou  krásu  i  mírumilovné  chování

patří  k  mým  oblíbeným  akvarijním  rybám  mého  mládí.

Mnohokráte  jsem jej  odchoval  a  rozdáváním  mláďat  svým

kamarádům  dělal  radost.  A  jaké  bylo  nyní  mé  velké  pře-

kvapení,  když  jsem  na  popiskách  akvárií  zjistil,  že  ve  své

domovině je tento čichavec od roku 2019 zařazen ke druhům

téměř ohroženým (near threatened)!

V  poslední asijské nádrži nalezneme bulu thajského

(Puntioplites falcifer), populární parmičku  Sahyadria deni-

sonii (ohrožený druh), kriticky ohroženou parmičku červeno-

ocasou  (Epalzeorhynchos  bicolor).  Opět  se  jedná  o  druh

běžný v nádržích akvaristů (více o jejím ohrožení a záchraně

díky akvarijním chovům se dočtete v Akváriu č. 29). Skladbu

chovanců doplňuje ještě gara rudohnědá (Garra rufa).
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Středoamerická nádrž.

Novoguinejský biotop patří známým duhovkám. K vi-

dění jsou tu Chilatherina fasciata a ohrožené Melanotaenia

parkinsoni,  Glossolepis incisus a Melanotaenia boesemani.

Společenství doplňuje  ještě hlavačka císařská (Hypseleotris

compressa). Dívám se v podstatě na opět velmi běžné akva-

rijní ryby a znovu si uvědomuji křehkost naší přírody. Je to

jen otázka času, kdy některé duhovky z přírody prostě vymizí,

a  uvědomuji  si  i  krutou  skutečnost,  že  se  tak  může  stát

i v našich nádržích, protože díky cenám elektřiny bude mno-

hem nákladnější chovat teplomilné druhy. Dva svetry rybkám

nepomohou, jak radí naše velmi oblíbené političky.

Dalším biotopem je Madagaskar. Tady najdeme sice jen

tři druhy ryb, ale všechny jsou v Červené knize evidované jako

ohrožené v různých stupních. Jedná se o cichlidu Loiselleho

(Ptychochromis loisellei),  skvrnivce Kienerova (Paretroplus

kieneri)  a  v  nádržích  akvaristů  relativně  běžného  gavúnka

Geayova (Bedotia geayi), který však bývá velmi často zamě-

ňován s druhem Bedotia madagascariensis.

Ptychochromis loisellei.

 Tvůrci sladkovodní expozice nezapomněli ani na region

střední a západní Afriky. Nádrži dominují asi 50 cm velcí

čtverzubci mbu (Tetraodon mbu), kteří se ochotně a s radostí

„promenádují“  u  čelního  skla  nádrže.  Hladina  patří  motýl-

kovcům africkým (Pantodon buchholzi). K dalším zástupcům

afrických  ryb  patří  drobnoústka  Nannocharax  fasciatus,

africké  labyrintky  –  ostnovec  leopardí  (Ctenopoma  acuti-

rostre)  a  menší,  barevně  výraznější  ostnovec  páskovaný

(Microctenopoma  fasciolatum).  Z  ohrožených  druhů  tady

můžeme  vidět  afrotetry  Arnoldichthys  spilopterus a  méně

známé cichlidy –  larvotlamku Benitochromis nigrodorsalis

(domovem z Kamerunu a Rovníkové Guineje) a tilápii nami-

bijskou (Tilapia guinasana). 

Tato  asi  14 cm velká cichlida byla  původně endemitem

jezera Guinas (kde obývá hlubiny až do 67 m), později byla

zavlečena i do maličkého přírodního jezera Otjikoto, kde jsem

v  minulosti  měl  možnost  tyto  ryby  pozorovat,  aniž  bych

ale vůbec věděl, že se jedná právě o tento kriticky ohrožený

druh.  Jezero  Otjikoto  (v  nářečí  kmene  Herero  toto  jméno

odpovídá  anglickému  deep  hole,  hluboká  díra)  je  zajímavé

tím,  že  leží  pár  desítek metrů od hlavní  namibijské  silnice

a má průměr pouhých 100 metrů a stejně tak je i hluboké.

Tak trochu připomíná mexické cenoty. Jezera Otjikoto a Gui-

nas  jsou  jediná  dvě  přírodní  jezera  v  celé  Namibii.  Vzpo-

mínanou cichlidu můžeme v Namibii  a dalších zemích jižní

Afriky občas nalézt i  v domácích jezírcích. Rybka má velmi

proměnlivé  druhové  zbarvení  a  je  proto  často  nazývána

africkou koi rybou (Nguni fish).  Tilapia guinasana je velmi

blízce příbuzná s T. sparmanii a mohou se proto mezi sebou

křížit. Tilápie Sparrmanova je hojně rozšířena v celém povodí

Konga.
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Madagaskarská nádrž.

Tetraodon mbu.
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Velké biotopní  nádrže uzavírá  nádrž s  designem oblasti

afrických příkopových jezer. Je umístěná jako poslední,

hned  proti  východu  z  historické  budovy  akvária.  Nádrž

je  neobvyklá  tím,  že  ryby  lze  pozorovat  ze  tří  stran.  Dvě

protilehlé  stěny  jsou  standardní  pravoúhlá  „okna“,  tak  jak

jsme zvyklí u průhledových interiérových nádrží. Třetí pohled

do nádrže nám nabízí  akrylátová čočka ve tvaru polokoule.

Ta vytváří zvětšené, neobvyklé, opticky deformované pohledy

na africké cichlidy a popouštějí uzdu fantazii pozorovatele. 

V  afrických  jezerních  cichlidách  se  upřímně  moc  nevy-

znám. Své akvaristické období jsem jim věnoval  na střední

a vysoké škole, kdy jsem měl jen malé nádrže a zblízka jsem

mohl  pozorovat  vypouštění  potěru  z  tlamek  jen  u  malých

druhů. Mockrát jsem ale  doma později  slýchal,  abych  svou

600 l rostlinou nádrž, na kterou jsem byl vždy hrdý, přeměnil

na  „taková  ta  bílá  děratá  skaliska“  plná  modrých,  žlutých

a  jinak  zbarevných,  často  pruhovaných  ryb.  Nikdy  se  tak

nestalo, a tak vám mohu jen vyjmenovat, co v poslední velké

nádrži  mohou spatřit.  Jedná se  o tyto ryby: Aristochromis

christyi,  Maylandia  zebra,  Tyrannochromis  nigriventer,

Maylandia callainos "Pearl white", Labeotropheus trewava-

sae,  Melanochromis  kaskazini "Northern  blue",  Chindon-

go  saulosi (ohrožený  druh),  Labidochromis sp.  "Perlmutt"

a Lichnochromis  acuticeps. V  nádrži  nechybí  ani  péřovec

malawiský (Synodontis njassae). Nádrž afrických jezerních tlamovců.

Melanotaenia klasioensis ve své malé nádrži u východu z expozice.
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Expozice „na rozloučenou“
V prostoru východu z budovy akvária nalezneme kromě

nádrže s africkými jezerními cichlidami ještě dvě tématicky

zajímavé expozice. První tvoří několik malých akvárií s men-

šími  druhy ohrožených ryb,  druhou expozicí  je  paludárium

s biotopem horské bystřinné řeky v Severní Americe.

Malých nádrží, hraničících svými rozměry s nanoakvárii,

je tu celkem pět. V každé plave jeden jediný druh ryb. Akvária

jsou pěkně zarostlá a upravená. Každé je svým způsobem jiné.

Nalezneme zde tyto ohrožené druhy: plata Couchova (Xipho-

phorus  couchianus),  duhounek  tečkovaný  (Pseudomugil

reticulatus),  razbora  lysá  (Sawbwa  resplendens),  duhovka

Melanotaenia  klasioensis a  gudea  červenoocasá  (Xenotoca

eiseni). 

Mám-li být upřímný, tyto nádrže se velmi těžko fotí. Proti

dveřím  východu  je  hodně  světelných  paprsků,  které  se

odrážejí  od  čelních  skel,  rybky  jsou  malé,  velmi  pohyblivé

a nádrže hodně zarostlé, takže je těžké správně zaostřit.

(1) a (2) duhounek tečkovaný (Pseudomugil reticulatus), (3) duhovka Melanotaenia klasioensis,
 (4) plata Couchova (Xiphophorus couchianus), (5) gudea červenoocasá (Xenotoca eiseni).
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Nádrže s ohroženými druhy malých rybek, které se v lipské zoo úspěšně rozmnožují.

Ještě jednou pro srovnání návrat k obří amazonské nádrži.

Oba typy expozic poskytnou návštěvníkovi úplně jiné vjemy
a jiný zážitek.

Paludárium s výsekem horské říčky upoutá snad každého

návštěvníka. Je navrženo velmi jednoduše a přitom vkusně,

s obrovským citem pro kompozici, tvary a barvy, a stejně tak

i  realizováno.  Šedým kamenům kontrastuje  sytá  zeleň sub-

merzních i emerzních rostlin, doplněná o masožravé rostliny

červené barvy. Vodní rostliny se na hladině stáčí do úžasné

spirály. Pod hladinou nalezneme obrovské hejno velmi živých

jelečků  duhových  (Notropis  chrosomus).  Ti  hrají  červenou

a  především  modrou  barvou,  kterou  známe  například  od

ramerizek  varianty  "Electric  blue".  Modrá  barva  převládá

v oblasti hlavy a prsních ploutví. Červený pruh se táhne přes

tělo,  které je jinak stříbřitě  černé,  v  závislosti  na osvětlení.

Při pozorování máme dojem, jako by nádrží prolétala maličká

letadélka, neustále měnící směr. Rybky jsou asi trojnásobně

velké oproti červeným neonkám, takže výsledný efekt předčí

známý neónkový efekt velkého hejna ryb v přírodní nádrži.

Podle  popisků  u  nádrže  by  zde  měly  být  také  candátci

Etheostoma caeruleum, ale ty jsem v nádrži nezpozoroval.

Těžko říci, která z nádrží v akváriu je nejhezčí. Zcela jistě

to je věc individuální, protože každý z nás má jiné preference,

zájmy a oblasti, kam jej táhne jeho srdce. Každá nádrž, kterou

jsem v lipské zoo viděl, měla svého ducha, i srdce toho, kdo ji

navrhoval, zřizoval a nyní pečlivě provozuje. U paludária mne

překvapilo,  jak  je  čisté  čelní  sklo,  žádné  stopy  usazenin

v  oblasti  vodní  hladiny.  Když  nádrž  pozorujeme  ze  vzdá-

lenosti  několika  metrů,  vůbec  si  neuvědomíme  přítomnost

čelního skla a máme dojem, jakobychom se při šnorchlování

právě  vynořovali  a  viděli  nádherně  ostrý  obraz  nad  i  pod

vodní  hladinou.  Kdybych  měl  hodnotit,  které  jediné nádrži

bych měl dát označení „best of the best“, tak by to byla právě

tato  pro  její  originalitu  a  neokoukanost  tohoto  přírodního

biotopu. No, a jelečky duhové bych doporučil nyní do stude-

novodních nádrží,  které  mnozí  z  nás  budou mít  pravděpo-

dobně doma v důsledku energetické krize.
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Paludárium severoamerické říčky s jelečky duhovými (Notropis chrosomus).

Na závěr se vždy sluší poděkovat. Jednak Markétě Rejlko-

vé, která mi pomohla zamést cestičku do zázemí lipské zoo,

ale  především pak Arielu Jackenovi,  seniornímu kurátorovi

akvaristických expozic, a všem jeho kolegům, kteří mi umož-

nili nahlédnout do akvaristického zázemí této úžasné zoolo-

gické  zahrady  a  zde  fotit  –  za  jejich  čas  a  ochotu  mi  vše

ukázat a vysvětlit. 

Věřím, že článek inspiruje české čtenáře k návštěvě tohoto

velmi  zajímavého  místa  a  zároveň  napomůže  ještě  užší

spolupráci mezi zoologickými zahradami v Ostravě a Lipsku.

Obě zoo společně pomáhají udržet ohrožené druhy ryb a vy-

měňují  si  i  další  zvířata.  Skaláry  Leopoldovy,  motýlkovci,

mahsíři  nebo platy Couchovy zmíněné v této reportáži  jsou

ostravské odchovy...
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11. 12. 2022 nás navždy opustil Ivan Vyslúžil.11. 12. 2022 nás navždy opustil Ivan Vyslúžil. Byl zakládajícím členem KLUBu.AKVA.SK, díky kterému vznikl Byl zakládajícím členem KLUBu.AKVA.SK, díky kterému vznikl
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o tom, jaké akce a jak budeme organizovat. A přitom se zase vraceli k akvaristice v nejzákladnější podobě: ryby, rostliny,o tom, jaké akce a jak budeme organizovat. A přitom se zase vraceli k akvaristice v nejzákladnější podobě: ryby, rostliny,
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mých, a při čtení rozhovoru zveřejněného níže jsem se musela usmívat a říkat si, že Ivan byl prostě svůj. Ale vždy velmimých, a při čtení rozhovoru zveřejněného níže jsem se musela usmívat a říkat si, že Ivan byl prostě svůj. Ale vždy velmi

nekonkfliktní, nehledal ani nevytvářel problémy, byl přátelský ke každému. Říkal, že je z nás akvaristů nejmladší, protoženekonkfliktní, nehledal ani nevytvářel problémy, byl přátelský ke každému. Říkal, že je z nás akvaristů nejmladší, protože

začal teprve před pár lety. Taky říkal – a zazní to i v rozhovoru – že akvaristika je strašně jednoduchá. Já si to nemyslím,začal teprve před pár lety. Taky říkal – a zazní to i v rozhovoru – že akvaristika je strašně jednoduchá. Já si to nemyslím,

ale copak můžu odporovat člověku, kterému pod rukama vyrostly ty nejkrásnější akvarijní rostliny? Ivane, sbohem a díky!ale copak můžu odporovat člověku, kterému pod rukama vyrostly ty nejkrásnější akvarijní rostliny? Ivane, sbohem a díky!
Markéta RejlkováMarkéta Rejlková

Ivan VyslúžilIvan Vyslúžil
Miloslav Pešek

Meno: Ivan Vyslúžil

Nick: vysluzil2

Bydlisko: Bratislava

Akvária sú: v chovni, v suteréne paneláku

Zameranie: šľachtené živorodky, ryby,

krevety, rastliny – chov pre komerčné účely

a výstavy živorodiek

Počet akvárií: okolo 270 kusov

Celkový objem: okolo 26 000 l

Ivan píše niečo o sebe a akvaristických začiatkoch takto:

Tipujem, že som začal pred 11-12 rokmi. Začalo sa to tak, že ako protislužbu mi spravili 4 kusy 90-litrových akvárií.

Prečítal som si jednu knižku o akvaristike. Ja som vtedy v podstate nevedel ani ako vyzerá gupka. Už neviem, ako sa tá

tenká knižka volala. Obsahovala ale jednu dôležitú pasáž. A to chov planktónu. V robote som si hneď zriadil 1400-litrovú

betónovú nádrž na chov planktónu. Tak som získal azda najbezproblémovejšiu potravu. Dokonca som dodal do akvaristiky

akary modré, tilapie mozambické v počte asi 60 kusov. Na to, že som mal v akváriách len vzduchovacie kamienky, celkom

dobrý začiatok.

Netrvalo ani polrok a už sme traja založili chovňu oproti Slovnaftu. Boli sme tam rok. Baráky zbúrali, teraz je tam

parkovisko. Presťahovali sme chovňu do bývalého atomového krytu. Pamätám sa, že na 8000 litrov vody som mal malý

vzduchovací motorček, ktorý utiahol 5 kamienkov. Kŕmil som živým planktónom, nitenkou. Plné akvária rýb, vtedy sa mi

darilo. Lenže atomový kryt nemal okná, tak som sa v roku 2001 sťahoval na druhý koniec mesta. Tam som si kúpil chovňu

s 25 000 litrami. Mal som tam veľmi krutý začiatok. V štyroch pätinách chovne som mal ancistrusov. Išiel som na dva dni

preč, tak som ich prekŕmil. Skoro všetko mi pokapalo. Boli to ťažké časy. Padali a padali a ja som som si nevedel dať rady.

V roku 2002 som absolvoval prvú súťaž. Boli to IXX. Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska XIPHO-MOLLY. Vyhral

som ich s lyrovitými viedenskými mečúňmi. A začal som to skúšať s rastlinami. Ešteže som mal dobrého učiteľa, ktorý mi

dal slušné základy. Viem, že v začiatkoch som sa trápil so zelenou cvernovitou riasou.

A aby nebolo sťahovaniu koniec, tak tento mesiac sa sťahujem zas. Ak to dobre dopadne, tak sa moja 11 km cesta zmení

na zbehnutie po schodoch. Bude tam vyššie nájomné, ale budem to mať v baráku.
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Tak toto  o  sebe  prezradil  náš  klubový  kolega  na  úvod.
S Ivanom sa môžeme stretnúť na burzách po celom Česko-
Slovensku  a  vyznačuje  sa  tým,  že  jeho  urastená  postava
(výška 186 cm?) s blonďavou hlavou sa pohybuje za stolmi
s  nádhernými  rastlinami  nespočetných  druhov  (mimocho-
dom všetci  sa  čudujeme,  kde  ich  berie,  ale  Ivan  má svoje
vlastné metódy pestovania, o ktorých s úsmevom rád mlčí :-),
možno  nám  dnes  niečo  prezradí?).  A  samozrejme  okrem
rastlín  v  jeho  predajných  akváriách  plávajú  hlavne  gupky,
platy,  mečúne,  ktoré  sa  vyznačujú  takmer  vždy  vysokou
vitalitou a kvalitou, ktorá zodpovedá genetickému materiálu
šampiónov a víťazov rôznych výstav a súťaží.  Totiž druhým
miestom (ak nie prvým), kde sa v akvaristickom svete s Iva-
nom najčastejšie stretávame, sú práve súťaže a majstrovstvá
v chove šľachtených živorodiek rôznych druhov a rodov.

Pamätám si,  že  keď sme sa bližšie  spoznali,  zostal  som
prekvapený, že ten skromný usmiaty Ivan z burzy je víťazom,
šampiónom  nespočetných  akvavýstav  v  najrôznejších  kate-
góriách  a  niekoľkonásobným  majstrom  Slovenska,  Európy.
O jeho výsledkoch svedčí v chovni na hornej polici v zastrče-
nom  kúte  relatívne  veľká  zbierka  pohárov  z  celého  radu
rôznych súťaži z rôznych ročníkov.

S  Ivanom  sa  mi  spája  ešte  vlastnosť  improvizácie,  keď
takmer  z  ničoho  dokáže  poskladať  vzduchovací  systém  na
burzu, respektíve riešenia rôznych stojanov a zariadení z lo-
gistického centra a skladu „co dům dal“, a v neposlednom rade
k nemu patrí recesia, s ktorou nám na výstavkách v Bratislave
predstavil Dunajský biotop s bagančou a rozbitou fľašou.

Ale  teraz  už  skúsime  od  Ivana  pomocou  otázok  dostať
nejaké ďalšie informácie, ktoré by mohli byť pre akvaristov
zaujímavé. 

Ivanko, na začiatok trochu filozoficky – vedel by si
vyjadriť, v čom vidíš osobne zmysel akvaristiky?

Dávaš mi veľmi ťažkú otázku. To je otázka pre novinára,
a nie pre chovateľa. 

Vieme, že za tvojimi úspechmi je kus driny. Po robo-
te takmer každý deň smeruješ do chovne, odkiaľ od-
chádzaš pravidelne v neskorých nočných hodinách.

Víkendy  zase  obetuješ  burzám  a  akva-akciám  po
území celého bývalého Československa. Čo Ťa privie-
dlo k prevádzke chovne a čo Ťa pri akvaristike drží?

Chcel som zarobiť peniaze. A dopadlo to tak, že výkupne
ceny rýb sa nezmenili, vo veľa prípadoch znížili. Takže sa už
veľakrát stalo, že chovňa fungovala len z peňazí, ktoré som
zarobil vo svojom hlavnom zamestnaní. A tam som dostal
spolu s ďalšími kolegami nedávno výpoveď, uvidíme, čo bu-
de ďalej.

Vieš, koľko máš akvárií (pripadne koľko litrov) a koľ-
ko druhov rýb?

Tých, ktoré momentálne používam, je asi 200. Celkovo
tak do 270 kusov. Mám prísavníky, živorodky, corydorasy,
skaláre, labyrintky.

Existuje  nejaký druh,  rod,  čeľaď rýb alebo rastlín,
poprípade  bezstavovcov,  ktoré  určitým  spôsobom
uprednostňuješ a ktorým sa viac venuješ?

Také,  ktoré  robí  čo  najviac  ľudí.  Ktoré  vyžadujú  čo
najnižšiu starostlivosť a hovorí sa tomu, že sa robia samé.
Príklad zo živorodiek: mečúne, gupky.

V  praktickej  akvaristike  registrujeme  v  súčasnosti
viacero smerov, od interiérovej estetickej akvaristiky
(akvadesign,  nature  akvária,  holandské  akvária...)
až po odchovne rýb a rastlinné farmy, obchody s im-
portami  a  podobne.  Aký  máš  na  túto  rôznorodosť
názor, prípadne, ktorá oblasť akvaristiky je pre Teba
najviac zaujímavá a prečo?

Kedže mám chovňu, tak ma to najviac láka tým smerom.
Ostatné  sledujem,  ale  len  tak  priebežne,  napríklad  takou
formou, že kamaráti, ktorí sa tým živia, mi sem tam o tom
niečo naznačia, s niečím sa pochvália, posťažujú. Všetko je
to obchod. Presadia sa len schopný.

Mám Ťa zaradeného do skupiny akvaristov,  chova-
teľov, ktorí sa zúčastňujú akváriových výstav, súťaží.
Aký je Tvoj názor na túto stránku nášho koníčka?

Tu  to  najviac  smrdí  akvaristikou.  Keby  nebolo  súťaží,
s 99,9-percentnou pravdepodobnosťou by som s akvaristi-
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kou  skončil.  Ľudí  z  tejto  skupiny  si  nadmieru  vážim.
Obetavých, dávajúcich veľa voľného času v prospech svojho
koníčka. Príklad – tento týždeň som bol odniesť do Viedne
súťažné kolekcie zo Slovenska, Ostravy a Brna. Náš rakúsky
priateľ Max Kahrer absolvuje 1500 kilometrov do francúz-
skeho Mehru, kde sa koná 4. kolo ME Poecilia reticulata –
triá a páry.  Cestou ešte vyzdvihne nemeckého posudzova-
teľa s rybami. V príjemnom posedení s rakúskymi kolegami
som sa dozvedel viac o ich spolku. Úprimne som im závidel.
Ich posedenia každé 2 týždne, ich školenia posudzovateľov
každého  štvrťroka,  širokú  základňu.  Potešilo  ma,  s  akou
úctou rozprávajú o Mariánovi Stierankovi,  našom predse-
dovi posudzovateľov.

S priateľom  Ostrzilom z  Viedne  spolu  pôjdeme posud-

zovať  do  Plzne,  už  sme  sa  podpichovali.  V  stretnutiach

s českými, poľskými, rakúskymi, nemeckými akvaristickými

priateľmi vládne neopísateľná atmosféra. Úcta, ústretovosť.

Žiadne špekulovanie.  V Plzni  majú  na  to  špeciálne pome-

novanie:  Keď je niekto vychcálek,  chlapi to hneď odhalia.

Ak chce niekto robiť súťažnú akvaristiku, má možnosť pre-

sadiť sa len tvrdou prácou. Princíp je jednoduchý. Za svoju

drinu dostane len diplom, maximálne dáky pohár.

Aké ocenenie zo súťaži si najviac ceníš? Prípadne, čo

považuješ za svoj najväčší akvaristický úspech?

Mali by to byť samozrejme víťazstvá z ME. Ale cením si

aj  druhé  miesta.  Minulý  rok  som  v  mollynéziach  skončil

druhý.  A  to  som  v  Nemecku  vyhral  jedno  kolo  takým

spôsobom,  že  priateľ  z  Banskej  Bystrice  Rišo  Cirák  ryby

dopravil  do  Prahy,  odkiaľ  až  nasledujúce  dni  ich  Nemci

odviezli do Nemecka na druhé kolo. Iná kolekcia mi v Prahe

získala druhé miesto a sčítaním som skončil celkovo druhý.

Vyhrať v Nemecku je pre mňa cenné.

… a čo považuješ za svoj neúspech, respektíve veľký

neúspech?

Keď ja si pamätám len kladné veci. Negatíva zabúdam.

Čo by si  odkázal tým, ktorí sa tomuto (súťažnému)

smeru akvaristiky chcú venovať?
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Že ich to bude stáť veľa driny. A keď budú dobrí, bude tej

driny oveľa viac. Najťažšie je dochovať a pripraviť ryby na

transport. Potom čaká na nich zodpovednosť aj za ostatných

chovateľov.  Stávajú sa totiž  súčasťou kolektívu.  Presvedčil

som sa o tom v Čechách, Poľsku, Rakúsku, samozrejme aj

doma. Nie je to pre detičky, ani pre študentov. Súťažia na-

príklad v  gupkách podľa  mojich  postrehov  len tí  životom

skúsenejší. Takí, ktorých prípadný neúspech hneď neodradí.

Tam nie je miesto pre fňukanie, jajkanie, lamentovanie.

Sem tam sa ukážu medzi súťažiacimi aj ženy, možno man-

želky chovateľov. Dúfam, že im nekrivdím.

Pritom  gupky,  v  úvodzovkách  ak  dáte  do  kýblika,

semtam im hodíte dáku omrvinku z pečiva, sa vám v tom

kýbliku  budú  množiť,  rásť  budú  aj  keď  slabo,  ale  budú.

A budú žiť. Lenže dochovať súťažnú kolekciu, to je iné sústo.

Je veľa chovateľov, ktorí začali, a potom tie výhovorky. 

Minulý rok v celkovom hodnotení  na prvých deviatich

miestach boli Nemci, desiaty bol Poliak, atď. Tento rok som

v prvom kole v Poľsku ôsmych Nemcov porazil, jeden mal

ako ja rovnaké bodové ohodnotenie. Ďalšie dve kolá... už sa

môžem len vyhovárať. Napríklad, že budúci rok už nebudem

musieť dochádzať do chovne. 

Pri  slove  „výhovorky“  som si  spomenul  na  jeden  vtip.

Príde podnikateľ za dedkom na dedinu a chce od neho, aby

mu odkladal slepačí trus. Dedko zbiera, aj keď podnikateľ

dlho  nechodí,  zbiera  ďalej.  Po dlhšom čase  sa  podnikateľ

objaví.  Pýta sa dedka. A kohúta máte? Mám. A je tam aj

jeho trus? Je. Tak potom to nechcem.

Ako by vyzeralo Tvoje vysnené akvárium?

Tých už vlastním veľa. Ale láka ma záhradné jazierko.

A keď sme už pri tých snoch – snívaš v súčasnosti

o nejakej rybke, rastline, ktorú by si chcel mať?

Ja o rybách už nesnívam. Ale keď hovoríme o snoch, tak

raz  večer  pred  spánkom som si  prezrel  účet  za  elektrinu.

Normálna záloha. Rátal som, že príde až o mesiac neskôr.

Ráno, keď som sa zobudil, povedal som si, že s akvaristikou

skončím.  V jeden  mesiac  som totiž  musel  uhradiť  strašne

veľa peňazí za nedoplatok kúrenia, vody, potom nájomné, aj

elektrinu a mnoho iných položiek.  Po príchode do chovne

som nakŕmil bez nejakej chuti niečo robiť  a zobral som si

okuliare a prezrel som pár akvárií. Pri pohľade na niektoré

ryby som hneď vedel, že nekončím.

A akú rybu by som chcel? Chcel by som mat nie jednu,

ale rovno 12 prvotriednych gupiek, toľko je totiž  potrebné

mať, aby sa chovateľ stal majstrom Európy :-).

Využívaš  pri  starostlivosti  o  svoje  akváriá  nejaké

zvláštne  postupy,  triky?  Ako  vyzerá  starostlivosť

o Tvoje akváriá?

Jeden môj bývalý spolupracovník vravieval: „Komu sa

nechce robiť,  vymýšľa.“  Takže, tých trikov používam veľa.

Starostlivosť, nakŕmim podľa potreby, dodám živiny rastli-

nám, sem tam aj odkalím. Obyčajná rutina. Nič navyše.
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Prezradíš nám návod na pestovanie takých krásnych

rastlín, ako sa darí Tebe?

No čo už. Jednotlivcom som to povedať nechcel, aby to

nezneužili. Takže teraz prezradím to, čo sa nikde v knihách

nepíše, v školách sa to neučí, v časopisoch sa to nedočítate.

Dodávam TUKY. Tuk a rastliny. Ak to niekomu nejde do

súvisu, nech skúsi pouvažovať pri týchto názvoch – repka

olejná,  arašidy,  slnečnica.  Aj  keď  tieto  rastliny  nesúvisia

s akvaristikou, obsahujú tuky. Čiže som spozoroval, že rast-

liny v akváriu rady prijímajú tuky.

Ako jeden z pamätníkov si určite živo pamätáš časy,

kedy  v  obchodoch  bol  oveľa  menší  sortiment  rýb

a ak akvarista niečo chcel, musel si to zohnať/vyrobiť

sám. Na druhej strane, akoby bola vtedy akvaristika

(aj komerčná) stabilnejšia a istejšia pre podnikanie.

V čom vidíš zásadné pozitíva a negatíva akvaristiky

v minulosti a súčasnosti?

Zoberiem  len  slovenskú  akvaristiku.  Ak  ľudia  chodia

potraviny, benzín, oblečenie nakupovať do Rakúska, pretože

je  to  tam lacnejšie;  ak  nájomné v  akvaristickom obchode

vo Viedni  je  nižšie  ako v Bratislave;  a  pritom cena napr.

mečúňa  je  v  Bratislave  niekoľkonásobne  nižšia  ako  vo

Viedni... Potom je jasné, že situácia pre normálneho akva-

ristu je priaznivá. Je aj omnoho širší sortiment tovaru ako

pred 10 rokmi. Dovozové ryby sú v hojnom počte, aj liečiv

je dosť.

Nedá nám nespomenúť, že už si úspešným a šťast-

ným dedom. Ako je to u Teba so spojením pojmov

akvaristika a rodina?

Fajn.  Od detí  som dostal diplom za najlepšieho otecka

a akvaristu  na svete.  Mám ho vyvesený  v chovni.  V byte

žiadne akvárium nemám, manželka mi odporučila  stojan,

čo som mal, zlikvidovať. Ale vnukovi kúpila guľu a ja som

dodal karasa. Má ho asi pol roka a ten karas je vitálnejší,

ako v niektorých akvaristikách jeho druhovia.

Obľúbený nápoj (nealkoholický a alkoholický)?

No, v tomto veku mám rád čaj na kĺby z lekárne.

Fajčíš? Chceš niečo k tejto záľube mnohých povedať?

Nefajčím, a tí, čo fajčia, majú občiansky preukaz, tak to

nekomentujem.

Vieš si predstaviť situáciu, že by si musel zrušiť všet-

ky svoje akváriá? Čo by to pre Teba znamenalo?

Hovorí  sa:  Akvarista  je  šťastný  dvakrát  v  živote.

Prvýkrát,  keď  si  kúpi  akvárium.  Druhýkrát,  keď  sa  ho

zbaví.

A čo by to pre mňa znamenalo? Dal by som si ruky v bok

a prechádzal sa okolo Dunaja... ale veď ja už doma žiadne

akvárium nemám. Ja som si zaobstaral chovňu :-).

Máš momentálne nejaký akvaristický cieľ, želanie?

Najbližší – presťahovať chovňu.
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A čo krevetky, raky, slimáky? Chováš?

Aj množím.

Chcel by si našim čitateľom niečo odkázať, povedať?

Niečo, na čo sme Ti neumožnili  reagovať prostred-

níctvom našich otázok?

KLUB.AKVA.SK na Vás čaká.  A ešte,  že  akvaristika  je

strašne jednoduchá. A najlepšie je ísť svojou vlastnou cestou.

Rovnaký výsledok v akvaristike sa dá dosiahnuť mnohými

spôsobmi, treba si vybrať ten, ktorý nám najviac vyhovuje.

Keby som mal napríklad vnukovi odovzdať skúsenosti v dô-

ležitých  akvaristických veciach,  vždy by na to  stačili  dve,

tri vety.

Ozaj Ivan: Ako stojíš so súťažami tento rok? Guppy,

Xifo...?

Guppy  som  rozbehol  zatiaľ  najlepšie  v  mojej  kariére.

Xipho-moly budú až v auguste. Myslím len ME. 

To by bolo už naozaj všetko a dovolili by sme si Ivanovi

poďakovať za jeho čas a ochotu. Ahoj Ivan, a dovidenia v Plz-

ni,  Brne,  Ostrave,  Rychnove,  Úvaloch,  Martine,  Bystrici...

a samozrejme v Bratislave na Akvajeseni 2009: 3.-4.10.2009.
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