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Akvárium, číslo 37 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
dívám se na obsah tohoto čísla a zjišťuju, že se podezřele

přiklání k biotopním akváriím a biotopní tématice obecně.
Někdo by mohl redakci nařknout z toho, že se snaží propa-

govat přírodní přístup na úkor moderních trendů. Není tomu
tak, možná je to náhoda, že se takové články sešly, možná nás

to opravdu baví o něco více... Tedy zdá se, že bezpochyby.
Ale nechceme časopis jednotvárný, tak jako ani akvaristika

není stejná pro všechny. Takže jestli se zajímáte například
o hi-tech akvária, techniku, šlechtěné krevetky nebo cokoliv

dalšího, o čem nepíšeme dost často, ozvěte se, dejte nám
o sobě vědět a případně pošlete rovnou svůj příspěvek, který

bude určitě zajímavý pro ostatní akvaristy a my ho rádi uve-
řejníme. Není v našich silách psát o všem, ale rádi si o všem

přečteme ;-)!

Téma věnované listí jsme zařadili s dostatečným předsti-

hem před tím, než se na nás začne na podzim sypat ze stro-
mů barevná nadílka. Nepřehlédněte ale upozornění na nový

ročník mezinárodní soutěže biotopních akvárií, kde se listí
výborně uplatní, jenže tady budou z důvodu brzké uzávěrky

ve velké výhodě ti, kteří si nasbírali zásoby už dopředu a nebo
sáhnou po listí dostupném celoročně. Ale jde to i bez listí!

Zas a znovu Vás tady v úvodníku vyzývám, abyste šli ven
k vodě a dívali se pod hladinu, co tam roste, co tam žije...

Užijte si bohaté a objevné léto, přeji Vám čistou vodu a málo
pijavic :-).

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Akvárium, číslo 37 e-akvarium.cz živorodky

Pár Poeciliopsis baenschi z Río el Tuito. (Foto: Juan Carlos Merino)

PoeciliopsisPoeciliopsis  baenschibaenschi
aneb další tečkovaný druhaneb další tečkovaný druh
Kee de Jong
Málo známá skupina živorodek

Velká část zástupců poměrně početného rodu Poeciliopsis

má na těle více či méně nápadné skrvny či fleky a také dlouhé

gonopodium, sahající až k bázi ocasní ploutve. Jednoduchý

vzhled z nich nedělá extra pozoruhodné obyvatele akvárií,

ale jejich mírumilovná povaha a zajímavé rozmnožování stojí

za to, abychom je chovali. Většina druhů se však v akváriích

nechová vůbec.

Nejznámějším zástupcem je určitě Poeciliopsis gracilis.

Skutečnost, že se tenhle druh chová nejvíce, ale je do jisté

míry způsobená tím, že se takhle označují i jiné velmi podob-

né druhy. Nedávné výzkumy potvrdily, že se jedná o různé

taxony. Druhy v této skupině nejsou snadno rozlišitelné pou-

hým okem a je proto zcela nezbytná znalost lokality, kde byly

odchyceny [1].

Poeciliopsis baenschi

Další druh s areálem výskytu, který by se nakonec mohl

rozpadnout do podobného sousedství blízce příbuzných dru-

hů, je Poeciliopsis baenschi [2]. Ten pochází z pacifického po-

břeží Mexika a vyskytuje se v několika tocích v oblasti zhruba

km jižně od Puerto Vallarta až po povodí Río Salado 10 km JV

od Colimá. Dováží se jen výjimečně a chová se vzácně.

Poprvé jsem tuhle živorodku viděl naživo v devadesátých

letech, když mi Derek Lambert ukázal několik jedinců. Podle

něj to byl jeden z nejhezčích zástupců rodu, protože v jeho

očích měly tyto živorodky vzteklý výraz a nebyly vůbec srov-

natelné s jinými druhy rodu Poeciliopsis, které vypadají ves-

měs mírumilovně. Já zatím svůj závěr ohledně tohoto druhu

vyslovovat nechci, ale je fakt, že kvůli robustní stavbě působí

P. baenschi poněkud silněji než spousta jeho příbuzných.
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Pár, který jsem od Dereka získal, nikdy nepřivedl na svět

potomstvo. Následně jsem už druh neviděl a znovu jsem se

s ním naživo setkal až při cestě do Mexika v roce 2000, kdy

se mi podařilo několik jedinců chytit. Vzhledem k tomu, že už

jsem měl v tu dobu nalovených mnoho jiných druhů, tento

jsem s sebou domů nebral. V dalších letech jsem si ale všiml,

že se jen opravdu vzácně nabízí, a začal jsem se o něj zajímat. 

Río Purificacion.

V roce 2013 jsem se znovu dostal do oblasti jeho výskytu

a tentokrát jsem měl v plánu si odvézt několik párů. A jak se

ukázalo, nebyl to vůbec problém. Obvykle se zdržují ve vel-

kých hejnech a v zátahové síti jich pokaždé pár desítek uvíz-

ne. Z Río Purificacion jsem si vzal několik párů, které zvládly

velmi dobře cestu i aklimatizaci v akváriu.

Na některých lokalitách, jako třeba v Río Resolana, se

tento druh vyskytoval v mělkých vysychajících tůních a bylo

krásně vidět, že dominantní zlatě zbarvení samci měli svá

teritoria, odkud vyháněli slabší samce s černými skvrnkami

a dělali vše možné, aby zaujali rovněž černě skvrnité samičky.

Výskyt a identifikace Poeciliopsis baenschi

Tento druh se obvykle vyskytuje v pomalu tekoucích

vodách, občas i ve vodách stojatých. Na místech, kde jsem se

s ním setkal já, nebyly žádné vodní rostliny a na dně byl písek

a balvany. Spolu s P. baenschi se vyskytovaly následující ži-

vorodky: gudea Xenotaenia resolanae a dále Poecilia chica,

Poecilia butleri a nápadně se podobající Poeciliopsis turneri.

Nicméně když je chytíte, tak lze oba druhy snadno odlišit –

P. baenschi má podkladovou barvu nazlátlou nebo rezavou,

zatímco P. turneri je stříbřitá. P. baenschi má navíc kompakt-

nější stavbu těla.

Ještě jedna lokalita na Río Purificacion.
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Poeciliopsis turneri z Arroyo Tecolote.

 (Foto: Juan Carlos Merino)

V akváriu

Ryby, které jsem nalovil, zvládly dobře cestu domů a pro

začátek jsem měl skupinu pěti samic a tří samců. Byly hodně

žravé a okamžitě začaly preferovat masitou potravu. Nebyl

ani problém s příjmem mraženého krmiva. V akváriu se také

vyvinul jeden dominantní samec, jehož skvrnky zmizely a on

měl čistě zlaté zbarvení. Akvárium mělo plochu jen 50 x 50 cm

a to se ukázalo jako příliš malý prostor, aby tam mohlo své

teritorium mít více samců. Předpokládám, že větší akvárium

a větší hejno ryb by jim mnohem lépe umožnilo ukázat jejich

přirozené chování. V menších nádržích jsou samci neustále

zaměstnaní tím, jak se snaží vyjasnit si svou pozici v hierar-

chii a získat nějaké samičky.

Mláďata

Brzo jsem se dočkal prvního potomstva. Zpočátku dospělé

ryby mláďata nepronásledovaly, ale teď, když už tento druh

chovám nějakou dobu, je loví. Podle mého názoru není nutné

samičky před porodem oddělovat, ale jakmile spatříme mlá-

ďata, je lepší je odlovit a odchovat v jiné nádrži. Já jsem do

akvária zavěsil „porodničku“ z plastické síťoviny, kam mohou

nově narozené rybky samy vplouvat a jsou tam v bezpečí před

svými rodiči. Každé ráno a každý večer odsud případná mlá-

ďata odlovuji a umísťuju je do samostatného akvária. Nově

narozená mláďata měří asi 8 mm. U P. baenschi probíhá su-

perfetace, tzn. samice může mít v těle zároveň zárodky dvou

stádií. Každé dva týdny se narodí až šest mláďat.

Plovoucí koš na zachycení mláďat.

Odchov mláďat

Odchov nečiní žádné problémy. Mláďata okamžitě přijí-

mají potravu, nejlépe prosperují na drobné živočišné stravě.

Rozmnožování ale neprobíhá po celý rok rovnoměrně. Jsou

období, kdy se rodí hodně mláďat, a pak je střídají měsíce,

kdy se nerodí vůbec nic.

Péče

Tento druh má rád čistou vodu, proto ji částečně měním

aspoň jednou týdně. S chovem se mi nedaří úplně ideálně.

Občas o nějakou starší rybu přijdu kvůli krupičce. Přesnou

příčinu neznám. Nejdřív jsem se domníval, že je to spojené

s teplotou, ale nedokázal jsem přijít na to, jak konkrétně.

Ryby se každopádně cítí dobře – jakmile tedy pomine období

úhynů – při teplotě kolísající mezi 18–25 °C.  Naštěstí se mi

pokaždé podaří je dostatečně namnožit, abych udržel trvale

pěkné hejnko a mohl se o ně podělit s jinými milovníky těchto

živorodek.

Samci se v průběhu chovu zmenšují

Jedna věc, která mi dělá starosti, je ta, že samci jsou čím

dál tím menší. Ti, které jsem si přivezl z Mexika, měřili téměř

4 cm. Po dvou letech v chovu už noví samci nedorůstají více

než 2,5 cm. Samice dosahují délky 6 cm a po většinu času jsou

tak tlusté, že to vypadá, jako by měly každou chvíli rodit.

Poeciliopsis baenschi – hejnko s dominantním samcem.
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Gonopodium

Zajímavý fakt zmínil už R. R. Miller – samci prý vždy

otáčejí gonopodium doprava a oplozují samice zleva. To mi

připadá dost zvláštní, ale jak Cok van Putten, tak já jsme

nikdy nepostřehli akt oplození, při němž by samec vytáčel

gonopodium doleva.

Na závěr – aktivní rybka

Pokud někdy budete mít příležitost P. baenschi získat, tak

tato aktivní a čilá rybka rozhodně stojí za to. Obzvlášť tehdy,

když je budete chovat ve větším počtu a samci budou mít

prostor na vytvoření teritorií, tento druh krásně vynikne.

Děkuji Cor van Puttenovi za to, že se mnou sdílel své

zkušenosti s chovem.

Literatura:

[1] de Jong, K. (2009): Het Poeciliopsis gracilis-complex en een

nieuwe soort uit Costa Rica; Poeciliopsis santaelena Bussing 2008.

Poecilia Nieuws (1): 16-20.

[2] Miller, R.R. (2005): Freshwater fishes of México. The University

of Chicago Press, 652 pp.

[3] Scott, L.E. & Johnson, J.B. (2010): Does sympatry predict life

history and morphological diversification in the Mexican livebearing

fish Poeciliopsis baenschi? Biological Journal of the Linnean Society

(100): 608-618.

Samice Poeciliopsis baenschi odchycená v Río Purificacion.

Samec Poeciliopsis baenschi odchycený v Río Purificacion.

           7           



Akvárium, číslo 37 e-akvarium.cz cichlidy

Vzpomínka naVzpomínka na

PseudocrenilabrusPseudocrenilabrus  
multicolor victoriaemulticolor victoriae
Petr Rosmaník

Zajisté znáte ten pocit vnitřního vzrušení, když někde,

lhostejno kde – zda u přítele, v obchodě či na burze – objevíte

krásnou rybičku, kterou neznáte, doposud jste ji neviděli

a nezná ji dokonce ani ten, který ji chová, úspěšně rozmnožil

a nyní nabízí k prodeji. Nahlodáni touhou mít tyto rybičky

ještě chvílí váháte, zvažujete, kam s nimi, ale nakonec, ubez-

pečení slovy o celkem snadném chovu, poměrné snášenlivosti

mezi sebou jakož i s ostatními druhy a nevelké náročnosti

nebo vyhraněnosti na kvalitativní parametry vody, se roz-

hodnete. Samozřejmě pro koupi, aniž by jste důsledky svého

rozhodnutí předem důkladně zvážili. Zkrátka opět zvítězila

touha akvaristy mít něco nového, zvláštního, málo viděného...

A pak začne ta doslova detektivní činnost, pátrání, co je to za

ryby, odkud pocházejí, jaký je jejich název, jejich potřeby,

životní projevy atd.

Tak přesně takové byly okolnosti mého prvního a také

zřejmě i posledního setkání s těmito rybkami. Nahlédněme

nyní do mých poznámek a zápisků z tehdejší doby.

Konečně byly doma a začalo vzrušené prohlížení tehdy mi

dosptupných nejrůznějších atlasů akvarijních ryb, starších

akvaristických časopisů, vyptávání se přátel... bezúspěšně.

Až jsem se dopracoval ke knize Aquarienkunde od Günthera

Sterby, v tehdejší době znamenající pro akvaristu totéž, co

pro křesťana Bible. O které době že to píšu? Byl to rok 1982,

tedy přesně 10 roků poté, co tyto ryby, později určené jako

Pseudocrenilabrus philander dispersus a pojmenované tla-

movec mosazný, byly z tehdejšího NDR k nám přivezeny

patrně některým akvaristou. Celých 10 let se o jejich osudu

nevědělo nic, zdálo se, že skončily nerozmnožené, jako celá

řada jiných dovezených druhů akvarijních ryb. Ale z omylu

mne vyvedlo ono setkání se s nimi na jedné prodejní výstavě.

Dnes je tento druh již systemizovaný, ale nebylo tomu tak

vždy. Tyto rybky bývaly popisovány jako Hemihaplochromis

moffati, později Haplochromis philander dispersus a násled-

ně dlouhá destetiletí jako Pseudocrenilabrus philander

dispersus (viz redakční poznámka na konci článku), snad

i proto, že se podobné ryby, lišící se vzájemně velikostí i od-

chylkami zbarvení vyskytují v celé jihovýchodní Africe. Dorů-

stají podle druhu 7–11 cm. Jejich tělo je typické pro tlamovce,

tedy válcovité, z boku poněkud stlačené.

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae, sameček nahoře.

(Foto: Patrick Eriksson, ciklid.org [1])

Podle původu konkrétní populace se mohou rybky barevně

odlišovat. (Foto: Albin Ekenberg, ciklid.org [1])

Mnou chovaný druh byl barvy žlutě olivové, v úleku s má-

lo zřetelnými příčnými pruhy. Šupiny na bocích jsou zelené,

u samečka za skřelemi nad prsními ploutvemi přecházejí do

barvy oranžové. Tlamka, zejména spodní pysk, je svítivě mod-

rá a tato barva přechází ve slabším odstínu až na hrdlo. Hřbet-

ní ploutev a horní část ocasu jsou lemovány tenkou červenou

linkou, přičemž v ploutvích samečka je navíc celá řada svíti-

vých modrých teček a řitní ploutev je ukončena karmínově

červenou skvrnou. U některých starších jedinců se méně zře-

telná červená skvrna vyskytuje i na konci ploutve ocasní.
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(Foto: Patrick Eriksson, ciklid.org [1])

Celkovým vzrůstem (mnou chované ryby dorůstaly délky

8–9 cm) patří do skupiny malých tlamovců, kteří se nejlé-

pe cítí v dostatečně členitém, rostlinami středně zarostlém

a prosvětleném akváriu s tvrdší vodou spíše neutrální reakce,

tedy pH blízké 7. Což není problém, neboť  v naši  zeměpisné

poloze téměř všechny vody reagují lehce alkalicky. Necho-

váme-li je samostatně, pak volme doplňující druhy velice

obezřetně, protože Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

rozhodně není rybou zcela mírumilovnou. Vedoucí postavení

v hejnu má vždy nejsilnější sameček, který zpravidla oplod-

ňuje jikry všech samiček. Ze zkušeností, a nejen s tímto dru-

hem tlamovců, bych doporučil na jednoho samečka počítat

alespoň dvě samičky, přičemž nemáme-li skutečně velké

a členité akvárium, postačí samečci dva. Dva proto, že jeden

by si byl příliš jistý svým neotřesitelným postavením a scházel

by mu sok nutící jej k vrozenému projevu dominance, což

je vždy spojeno s nádhernou hrou barev při zastrašovacích

projevech, a dále toto skýtá záruku vhodnějšího a přirozené-

ho výběru nejsilnějšího samce pro oplodňování, které je pro

zdatné, zdravé a silné potomstvo jistě nezanedbatelné.

Na rozdíl od jiných afrických tlamovců, zejména z jezer

Malawi a Tanganika, tlamovec Pseudocrenilabrus multicolor

victoriae vůbec neničí rostliny a nebagruje dno. Rostlinnou

složku nepřijímá ani v potravě. Řekl bych, že krmení tohoto

druhu je jediným, ale hlavním problémem a také důvodem,

proč přes svoji nespornou krásu z nádrží akvaristů vymizel.

Dává přednost potravě masité, ať živé (nitěnky, dafnie, roupi-

ce, nasekané žížaly...), nebo jiné. Umělá krmiva nepřijímali

ani nouzově. Dnes je sortiment umělých krmiv nesrovnatel-

ně pestřejší a není tudíž vyloučené, že by se na některé nedaly

přivyknout. Rozhodně by ale nemohlo být hlavní potravní

složkou.

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae se s kratšími pře-

stávkami množí prakticky po celý rok. Tření lze vyprovokovat

výměnou části vody za čerstvou a náhlým zvýšením její

teploty alespoň o 2 °C na konečných 25–26 °C. Při vlastním

tření sameček připlouvá k samičce s roztaženými ploutvemi,

lukovitě se prohýbá a křečovitě chvěje. Pokud je samička již

dostatečně zaplněná dozrávajícími jikrami, brzy se začne se

samečkem otáčet v kruhu, přičemž si svá místa neustále

vyměňují. Samička vypuzuje jikry do důlku nebo na pevný

podklad, ihned je sbírá do tlamky s vakovitě roztažitelným

hrdlem a zároveň soustavnými útoky na červenou skvrnu

řitní ploutve samečka lapá mlíčí, čímž dochází k vlastnímu

oplodnění. 

V době po výtěru se sameček vůči samičce chová vzorně

a střeží její klid, takže odchov by byl možný i ve společné

nádrži. Uhlídat však rozplavaný plůdek před kanibalismem

ostatních ryb by bylo pro samičku v omezeném prostoru

akvária nad její síly. Proto za tři až čtyři dny, tedy v době,

kdy si již samička na jikry v tlamce zvykla, ji přelovíme do

separátní nádrže s několika většími kameny, volně vložený-

mi rostlinami a vodou přibližně stejné kvality. Přelovení do-

poručuji provést večer za přisvícení třeba kapesní svítilnou,
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abychom předešli šoku a následnému spolknutí jiker.

Samičku v síťce zásadně nevyjímáme z akvária, ale přinutí-

me ji vplout do v protisměru umístěné sklenice s širokým

hrdlem, a takto i s vodou ji přeneseme do připravené nádržky

se zavedeným vzduchováním. Ráno, s postupným přibýváním

světla si samička pozvolna zvykne na nové prostředí a při

teplotě vody 25–26 °C se plůdek v tlamce vyvíjí 14–17 dnů.  

Po celou tuto dobu samička nepřijímá žádnou potravu

a značně zeslábne. Abychom v poměrně teplé vodě zabránili

napadení plísní, asi desátý den vodu slabě zbarvíme acrifla-

vinem a pak už jenom čekáme, kdy se v blízkosti samičky

objeví shluk zcela vyvinutého plůdku schopného ihned pozřít

drobný plankton, jemně nasekané nitěnky, mikry, syrové škrá-

bané maso, jemně nasekaný uvařený hovězí mozeček a pod.

Tehdy také začínáme krmit samičku, aby brzy dohnala úbytek

v důsledku dlouhého hladovění a také proto, aby z hladu

nespolykala něco ze svého potomstva. Už první odchovy jsou

na tohoto nevelkého tlamovce docela početné a pohybují se

okolo 20 mladých. S vyspělostí samičky přibývá i počet od-

nošených mladých, ale zpravidla jich není více jak čtyřicet,

což je zřejmě dáno anatomickou stavbou tlamky a roztažitel-

ností hrdla. Samička se o plůdek stará příkladně, vodí jej

do míst, kde se nachází potrava, tuto víří, mělní a v přípa-

dě úleku, ale i na noc opět všechen plůdek posbírá do své

tlamky. Plůdek v péči samičky ponecháme nejméně jeden

týden. Pak už je schopný se o sebe postarat i sám.

Samečkům se typická červená skvrna na řitní ploutví

vytváří ve stáří tří měsíců, kdy mladé rybky dorůstají délky

okolo 3 cm.

(Foto: Patrick Eriksson, ciklid.org [1])

Je skutečnou škodou pro akvaristiku, že tak nádherné,

chovatelsky téměř bezproblémové ryby, zcela z nádrží vy-

mizely. Nebo se pletu a ony přece jenom u někoho jsou?

Zasloužily by si to.

[1] www.ciklid.org/artregister/art.php?ID=1791

[2] www.cichlidae.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2923

[3] www.cichlidae.com/forum/viewtopic.php?t=6875

[4] www.ciklid.org/artregister/art.php?ID=490

Kam se ztratil 

Pseudocrenilabrus philander dispersus?

Tento poddruh, po dlouhou dobu známý, v literatuře

zmiňovaný, obchodníky nabízený a chovaný nejen v ČR,

se nikam neztratil. Chová a prodává se zdánlivě stále. Ale

dnes už je známo, že totožnost ryb takto označova-

ných ve skutečnosti v drtivé většině případů byla

právě Pseudocrenilabrus multicolor victoriae.

Cenné postřehy ohledně tohoto všeobecně rozšířeného

omylu, jeho příčin a současného stavu vědění zveřejnil

např. Rico Morgenstern na portále cichlidae.com [2, 3].

Stručně tady představíme nejdůležitější body:

Jméno Ps. philander dispersus se objevilo původně

v Německu v „klasické“ akvarijní literatuře, např. od Gün-

thera Sterby, také zmiňovaného zde v článku. Ten totiž

o tlamovci s takovým jménem psal, ale chyběla adekvátní

ilustrace. Když se vzápětí objevil v akváriích neznámý

tlamovec, odpovídající více méně popisu, došlo snadno

k záměně a Ps. philander dispersus byl „na světě“.

U Ps. philander se odstoupilo od používání poddruhů,

protože nejsou dobře definované; tedy dnes se mluví již

jen o Ps. philander.

Rozdíly mezi Ps. multicolor vicotriae a Ps. philander

jsou následující (s přihlédnutím k tomu, že jde o tlamovce

obecně dosti variabilní): 

– oba pysky modré (spodní více) x spodní pysk modrý 

– tenká černá linka lemuje celou hřbetní ploutev x

lemování je mnohem silnější na prvních paprscích

a dál už často ani nepokračuje 

– zřetelná červená skvrna na konci řitní ploutve x

skvrna nepatrná

– zlatý odlesk pokrývá větší část šupiny x iridizující

ploška je jen na okraji šupin 

Ps. philander [4] je chován a dovážen velmi vzácně,

je to rozhodně ryba rozšířená spíše mezi specialisty.

Dodnes ale většina obchodů (a to nejen českých!), vytr-

vale nabízí Ps. philander dispersus, i když evidentně a bez

jakýchkoliv pochybností jde o Pseudocrenilabrus multi-

color victoriae. Je to zkrátka vžité jméno a bude nějakou

dobu trvat, než se informace o záměně rozšíří mezi cho-

vatele a ti budou ochotní ji akceptovat.

A než si zvykneme, někdo zatím popíše Ps. multicolor

victoriae jako samostatný druh, i o tom se už hovoří...

(poznámka redakce)
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Novinky z rybího světaNovinky z rybího světa
Lenka Šikulová

Musím říct, že některé z publikací s popisy nových druhů

ryb, které vyšly ve vědeckých časopisech v průběhu druhého

kvartálu roku 2017, mi udělaly opravdu radost a aktuální

díl rybích novinek tak potěší zejména podobně naladěné

akvaristy; tedy hlavně milovníky cichlid, ale také krunýřovců,

obzvláště těch menších a úplně malinkých… Sešlo se pár

krásných kousků, které možná někdy v budoucnu budou

ozdobou našich akvárií :-). Výběr doplňuje pár zajímavostí

z úplně jiných soudků, tak snad si každý najdete to své...

Gymnotocinclus canoeiro Roxo et al., 2017 

V časopise Zootaxa byl publikován popis nového druhu

drobného krunýřovce Gymnotocinclus canoeiro. Byl zařazen

do rodu Gymnotocinclus, který byl popsán spolu s typovým

druhem G. anosteos relativně nedávno v práci Carvalho et al.

(2008) [2] a od ostatních rodů podčeledi Hypoptopomatine

byl odlišen pomocí několika unikátních znaků, z nichž nejná-

padnější je extrémní redukce podkožních kostěných desti-

ček, jejichž přítomnost je pro krunýřovce jinak velmi typická.

Tento znak se odráží i v názvu rodu (a teď trochu ukrojím

seriálu Vědecká abeceda...), který je složeninou jména super-

známého podobného rodu Otocinclus a řeckého gymnos =

nahý. Nově popsaný G.  canoeiro, který je dle genetické ana-

lýzy sesterským druhem G. anosteos, však zmíněné kostěné

destičky na těle má.

G.  canoeiro, holotyp, 51,5 mm SL, živý. (Zdroj: [1])

G.  canoeiro je zatím znám z jen z typové lokality, kterou

je malý přítok Rio das Almas v povodí Rio Tocantins v Brazí-

lii. Jde o drobný a mělký potok s čirou vodou tvořící četné

malé vodopády mezi skalními výchozy, který je silně zastíněn

dobře zachovanou příbřežní vegetací. Ryby se zdržovaly u dna

tvořeného balvany, pískem a množstvím dřevní hmoty.

Parotocinclus cabessadecuia Ramos et al., 2017

Další nově popsaný, tentokrát opravdu maličký druh

„otíka“ byl nalezen v povodí Rio Parnaíba. Jedná se nového

zástupce rodu Parotocinclus, který je poměrně početnou,

leč pravděpodobně polyfyletickou skupinou drobných kruný-

řovců rozšířených v Jižní Americe. Typovou lokalitou P. ca-

bessadecuia je Rio Gurgueia v brazilském státě Piauí. Jedná

se o svižně proudící tok střední velikosti s čirou vodou, dnem

tvořeným zejména kameny a pískem a s rozmanitou břeho-

vou vegetací.

P. cabessadecuia, holotyp, 29,3 mm SL,

samice těsně po odchycení. (Zdroj: [3])

Hypostomus sertanejo Zawadzki et al., 2017 

A ještě do třetice něco pro milovníky čeledi Loricariidae:

Hypostomus sertanejo byl nově popsán v práci Zawadski

et al. (2017) z Rio Jaguaribe v severovýchodní Brazílii. První

zdokumentované odchyty ovšem pochází již z roku 1936,

kdy byly ryby se světlými skvrnami na tmavém těle uloženy

do sbírek Akademie přírodních věd ve Filadelfii. Jejich odliš-

nost od zástupců jiných druhů, které jsou z povodí Rio Ja-

guaribe známy, vzbudila po tolika letech zájem ichtyologů

a recentní odchyty potvrdily přítomnost zatím nepopsaného

druhu, který se od ostatních zástupců rodu Hypostomus liší

nejen zbarvením, ale také tvarem a počtem zubů, tvarem

ploutevních paprsků a dalšími znaky. 

Hypostomus sertanejo, paratyp, 73,4 mm SL, živý.

 (Zdroj: [4])
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Apistogramma megastoma Römer et al., 2017 

V posledních několika desetiletích byla ve vodách Peru,

Brazílie a Venezuely objevena celá řada nových druhů rodu

Apistogramma, takže rod nyní čítá přes 90 druhů, což z něj

činí ten vůbec nejpočetnější mezi neotropickými cichlidami.

Nově popsaná A. megastoma je nicméně velkou vzácností.

Jedná se vedle blízce příbuzné a velmi podobné A. barlowi

o druhou nyní známou apistogrammu, která vykazuje chová-

ní tlamovce.

Druh byl popsán na základě ryb, odchycených v Peru po-

blíž hranice s Brazílií z několika malých svižně tekoucích

lesních potoků s čirou vodou v povodí Rio Jutai, a také dvou

generací ryb odchovaných v zajetí, jejichž pozorování umož-

nilo detailní popis chování ryb. Publikace Römer et al. (2017)

tedy není jen suchým výčtem znaků a základních informa-

cí o rozšíření nového druhu, ale velmi zajímavým počtením

s mnoha krásnými fotografiemi ryb.

Jak již bylo zmíněno, druh je podobný A. barlowi, ale

společně s ním se od ostatních zástupců rodu značně liší.

A to velkou hlavou (v porovnání vůči velikosti těla), masivní-

mi čelistmi, lyrovitou vertikálně pruhovanou ocasní ploutví

samců a dalšími znaky. V rámci rodu jde o větší rybku, stan-

dardní délka samců činí až 76 mm, samic až 62 mm. Pohlaví

se od sebe výrazně liší nejen velikostí a tvarem těla, ale také

zbarvením, které je navíc velice variabilní v závislosti na situ-

aci a rozpoložení jedince.

Odchov potěru v tlamě zajišťují výhradně samice, u samců

nebyl pozorován ani náznak podobného chování (naopak

samci A. barlowi se odchovu potěru v tlamě účastní). Potěr

je samicí posbírán do tlamy okamžitě po vykulení z jiker a je

vypouštěn pouze kvůli krmení.

A. megastoma, nahoře dominantní, teritoriální dospělý

samec v neutrální náladě; dole subdominantní dospělý

samec v neutrální náladě. (Zdroj: [5])

A. megastoma, dospělá samice agresivně hájící potěr

vypuštěný z tlamy. (Zdroj: [5])

Thorichthys panchovillai  Del Moral-Flores et al., 2017 

Nový druh kančíka byl popsán z přítoků Río Coatza-

coalcos v Mexiku. Publikace Del Moral-Flores et al. (2017)

je bohužel ve španělštině, takže jsem si moc nepočetla… ale

je zřejmé, že druh se liší od ostatních zástupců rodu počtem

paprsků v jednotlivých ploutvích a zbarvením a vykazuje po-

měrně výrazný sexuální dimorfismus. Jedná se o menší rybu

se standardní délkou samců okolo 66 mm, u samic kolem

50 mm. Tato cichlida je již delší dobu akvaristům známa,

a to pod názvy Thorichthys sp. "Mixteco" nebo Thorichthys

sp. "Coatzacoalcos".

T. panchovillai, paratyp, samice, 47,8 mm SL. (Zdroj: [6])

Rhyacoglanis n. gen. Shibatta & Vari, 2017

Nový rod jihoamerických sumců z čeledi Pseudopimelo-

didae je popsán v práci Shibatta & Vari (2017). Rod Rhya-

coglanis je od ostatních odlišen na základě barevného vzoru

a celkového počtu 30–35 obratlů jako znaků, které sdílí jeho

zástupci.

Jako typový druh je popsán Pimelodus pulcher Boulen-

ger, 1887, vyskytující se v západní části povodí Amazonky

(nyní tedy Rhyacoglanis pulcher). Kromě něj jsou do nové-

ho rodu zařazeny čtyři nově popsané druhy – Rhyacoglanis

annulatus z povodí Orinoka s černým pruhem na ocasním

násadci; R. epiblepsis z povodí Rio Madeira s početnými tma-

vými skvrnami po těle a zaoblenými okraji ocasní ploutve;

R. paranensis z horní části povodí Rio Paraná se třemi
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výraznými tmavými pruhy; a R. seminiger z povodí Rio Ju-

ruena s tmavou zadní polovinou těla a odděleným tmavých

pruhem na násadci ocasní ploutve.

Jedná se ve všech případech o reofilní ryby, které vyhledá-

vají peřejnaté úseky toků a obecně místa se silným proudem. 

R. paranensis, živý jedinec z Rio Paranapanema,

 São Paulo, Brazílie. (Foto: Rony Suzuki, zdroj: [7])

Simpsonichthys espinhacensis Nielsen et al., 2017 

S. espinhacensis je nově popsaným druhem anuálního

halančíka velmi početného a diverzifikovaného rodu Simp-

sonichthys, který je rozšířen v rozlehlé oblasti Jižní Ameriky

včetně Amazonie, říčního systému Paraná-Paraguay, São Fran-

cisco a mnoha dalších menších povodí. Druh byl popsán

týmem Dr. Nielsena z horní části povodí Rio Jequitinhonha

v Minas Gerais ve východní Brazílii. Od ostatních zástupců

rodu se liší barevným vzorem, délkou ploutví a dalšími znaky.

Simpsonichthys espinhacensis. (Zdroj: [8])

 

Melanorivulus britzkei Nielsen, 2017

Melanorivulus canesi Nielsen, 2017

Hned dva nové druhy rodu Melanorivulus jsou popsány

v práci Nielsen (2017). Oba druhy byly nalezeny ve vodách

brazilského státu Pará a oba jsou řazeny do druhové skupiny

M. zygonectes. 

M. canesi byl nalezen ve střední části povodí Rio Xingu

a od ostatních zástupců zmíněné druhové skupiny se liší zele-

ným metalickým zbarvením na bocích těla samců. Domovi-

nou M. britzkei je pravá strana střední části povodí Rio

Tapajós a poznat ho je možné podle žlutého metalického

zbarvení na hlavě samců a bílých břišních ploutví.

Melanorivulus britzkei.

(Zdroj: www.facebook.com - South American Ichthyology)
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Vědecká abeceda: DVědecká abeceda: D
Lenka Šikulová a Markéta Rejlková

Výslovnost hlásky D je snadná, čteme ji jako v češtině, jen

s tím rozdílem, že nezměkčujeme, pokud následuje i – tedy

slabiku di čteme vždy tvrdě. D nestojí na začátku vědeckých

jmen tak často jako třeba C z minulého dílu abecedy, ale pár

zajímavostí se i tak našlo… ;-)

Draci a jim podobní

Řecké slovo drakon = drak se objevuje v názvech několika

ryb. Většinu z nich si do akvária asi nedáte, ale některé jsou

opravdu zajímavé. Třeba rod Dacodraco (složenina drakon

a dako, dakeos = nebezpečná stvůra, zuřivé kousající zvíře;

obojí z řečtiny), ale také Cryodraco, Cheanodraco a další

draci z čeledi Channichthyidae, která je rozšířena v ledových

vodách Jižního oceánu. Jedná se o dravé ryby, které údajně

mohou naráz spořádat rybu o velikosti poloviny vlastního tě-

la. Největší raritou je však jejich bezbarvá krev. Ryby nemají

hemoglobin ani funkční červené krvinky, kyslík se přenáší

rozpuštěný v krevní plazmě.

Draconectes (s řeckým nectes = plavec) s jediným druhem

D. narinosus je jeskynní rybou z čeledi Nemacheilidae. Dračí

choutky nemá, ale její domovinou je vietnamská zátoka Ha

Long Bay, jejíž jméno lze přeložit jako zátoka zanořujícího

se draka. Je odvozeno od místní legendy, která praví, že prá-

vě drak vytvořil krajinu zátoky Ha Long s téměř dvěma tisíci

ostrovy.

Název rodu Draconetta i čeledi Draconettidae je zase slo-

ženinou s řeckým netta = kachna a vcelku trefně vystihuje

vzhled drobných rybek z tropických moří. 

Draconetta xenica. (Foto: Laboratory of Marine Biology,

 Kochi University)

Zubatí a ozubení

V názvech organismů, které jsou nápadné nebo zajímavé

svými zuby (a nemusí to být zrovna zuby v rybí tlamě, ale také

např. zubaté okraje listů rostliny apod.), se může objevit

latinské dens, dentis = zuby. Najdeme ho například ve jmé-

ně sumečka Denticetopsis z čeledi Cetopsidae (velrybovcovití,

anglicky Whale catfishes), kde je spojeno s řeckým ketos =

mořská stvůra, velryba a rovněž řeckým ops, opsis, které vy-

jadřuje podobnost; nebo také ve vědeckém názvu krásného

vodního mechu Fissidens, česky označovaného krondlovka.

Dens, dentis se často objevuje také v druhových přívlastcích

– třeba dentifer = zuby nesoucí.

Někteří autoři se však s okoukaným dentis nespokojí…

birzarní kostěné výrůstky na horní čelisti samců nápadně

připomínající upíří zuby byly inspirací pro pojmenování mi-

niaturní rybky Danionella dracula podle hraběte Drákuly

z románu Brama Stokera.

Danionella dracula. (Foto: Ralf Britz, Natural History Museum)

Ryby, které vypadají jako trestanci

Název rodu Desmopuntius je složeninou řeckého desmo-

tes = vězeň, trestanec a odkazuje na barevný vzor s pruhy na

těle ryb, který připomíná vězeňskou uniformu. Stejné slovo

můžeme najít i v pozici druhového přízviska, např. Leporinus

desmotes nebo Schistura desmotes.
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Počítáme…

Stejně jako předpona bi- (viz předminulý díl abecedy),
rovněž i předpona di- znamená dva. Příkladů je mnoho, tře-
ba Diodon (s řeckým odous = zuby), Dibranchus (s řeckým
branchia = žábra), Dianema (s řeckým nema = vlákno, fila-
ment) či Dicrossus (s rovněž řeckým krossoi = střapec) atd.

Řecké deka pak znamená deset – třeba v názvu rodu
Decodon jsou opět ty zuby, případně stojí za zmínku jméno
rodu Decapterus (česky kranas), kde se desítka objevuje spo-
lečně s hojně používaným řeckým slovem pteron = křídlo,
zde tedy spíše s odkazem na ploutve...

Ježíci rodu Diodon jsou na první pohled příbuzní čtver-

zubcům, ale jak jste si jistě už uvědomili, mají zuby jen dva.

Na snímku je Diodon hystrix. (Foto: BIO Photography Group,
Biodiversity Institute of Ontario)

Prsty a prstíky

Řecké slovo daktylos = prst je další z těch, které si určitě
snadno zapamatujete, protože daktyloskopie jako metoda vy-
užívaná v kriminalistické praxi pro identifikaci osob je široce
známým pojmem. Třeba název Dactyloscopus je složeninou
s řeckým skopein = dívat se a zřejmě odkazuje na oči polo-
žené na prstovitých výběžcích, které jsou u některých druhů
rodu velmi nápadné (my bychom tedy spíše řekli, že ryba má
oči na stopkách…). Další podobné názvy ryb odkazují na tvar
ploutví – prstovité paprsky břišních ploutví, které jsou užívá-
ny pro pohyb po dně, daly jméno rodu Dactylopus (s řeckým
pous = noha), druh D. dactylopus se i česky jmenuje vřeténka
prstovitá. Jméno poměrně známé letuchy rodu Dactylopte-

rus je zase složeninou s řeckým pteron, o kterém už byla
zmínka výše.

Ryby kožené... či spíše kožovité?

Řecký výraz derma = kůže patří rovněž k obecně známým.
O kůži se v souvislosti s rybami zrovna často nehovoří, ale
určitě si vzpomenete přinejmenším na jedno jméno, že? Polo-
zobánky rodu Dermogenys jsou pojmenované česky podle
skutečnosti, že jejich dolní čelist je protažená, zatímco ta
horní je kratší a jakoby „zapadá“ do dolní. Při pohledu shora
si ale můžete všimnout i kožovitého lemu, odtud tedy pochází
vědecký název rodu (řecké geny, genyos = tvář, čelist). Lem
je téměř průhledný a rozšiřuje dolní čelist do podoby jakési
ploché mističky, na které spočívá krátká špičatá čelist horní.

Kožovitě někdy působí ale celé ryby, o čemž svědčí rodová
jména Dermatias, Dermatopsis, Dermatopsoides. Vesměs jde
o ryby mořské a vypadající opravdu podivně.

Dermatias platynogaster. Někdy je ten „kožovitý“ dojem

opravdu silný, co říkáte? (Foto: Sandra J. Raredon, National
Museum of Natural History)

Ryby spící

Hlavačky rodu Dormitator se občas chovají v akváriích,
ale jak naznačuje latinské slovo dormire (spát) i anglické
označení „sleeper goby“, nemůžeme od nich čekat velkou
aktivitu. Jsou to robustní, dravé a velice přizpůsobivé ryby.

Některé zajímavé druhové přívlastky

Kromě výše již uvedených druhových přívlastků stojí za
zmínku např. dolichopterus (z řeckého dolikhos = dlouhý,
prodloužený) nebo poměrně často používané slovo latinského
původu delicatus/delicata = jemný, křehký, delikátní, příp.
jeho superlativ delicatissima. Samostatně či ve složeninách
pak často nalezneme např. slovo dorsalis z lat. dorsum =
hřbet, záda, většinou u ryb, které jsou nějak zvláštní tvarem
nebo zbarvením svého hřbetu či hřbetní ploutve.

Dactyloscopus tridigitatus. Tady máme prsty dokonce i v druhovém názvu (z latiny): doslova tříprstý. (Foto: J.T. Williams)
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Výhody a nevýhodyVýhody a nevýhody
importu krevetekimportu krevetek
odlovených v přirozeném prostředíodlovených v přirozeném prostředí
Rafał Maciaszek

Krevetky jsou jedny z nejoblíbenějších akvarijních korýšů.

Za svou popularitu vděčí především malé velikosti a inten-

zivním, často kontrastním barvám. Různorodost barevných

vzorů a možnost jejich selekce je bezpochyby další výhodou.

Vznik nových barevných forem s atraktivním zbarvením je

jednou z priorit chovu krevetek. Bohužel je ale dostupnost

jedinců s unikátními znaky jen omezená, v důsledku toho se

nové vzory hledají čím dál tím častěji v přírodních popula-

cích. Takové řešení pomáhá udržet stále se rozrůstající svě-

tový trh s akvarijními krevetkami, protože přicházejí neustále

nové nabídky pro exportéry a chovatele. Nízká cena odchyto-

vých krevetek je dozajista jedním z faktorů umožňujících im-

port tisícovek korýšů, kteří se pak rychle dostávají do akvárií

v mnoha zemích světa a plní tam roli ozdobných domácích

mazlíčků.

Obr. 1. Rozmanitost zbarvení krevetek Caridina babaulti.

 (Foto: Andrew Rao)

Přírodní jedinečnost
V posledních letech můžeme pozorovat častější využívání

přírodních zásob krevet. Náklady na lov jednotlivých korýšů

nepřekračují několik centů, ale stále je tu mnoho omezení

a negativní dopad na přírodní populace.

Velikost úlovku, čili počet získaných korýšů, se odvíjí pře-

devším od nákladů vynaložených na možnost slovit daný úsek

vodního toku (např. úsek řeky v Indii); tyto náklady pak musí

vyvážit odpovídající množství krevetek. Často je nutné za lov

krevetek na úseku řeky o délce 30 m zaplatit několika různým

lidem zodpovědným za jednotlivé části vybraného území.

Druhým faktorem, který ovlivňuje velikost úlovku, jsou

rozhodnutí importéra, upřednostňujícího určité znaky. Jed-

ním z nejlepších příkladů, ilustrujících vliv lovu zacíleného na

konkrétní barevný vzor, je stav přírodní populace Caridina

cf. serrata 'Aura Blue'. U této krevetky existují jak jedinci

modří, tak oranžoví, nazývaní 'Aura Brown'. Odlov modrých

jedinců vedl k tomu, že se v populaci rychle změnila frekvence

alel, v důsledku toho převažují nyní krevetky oranžové a zbý-

vající modré krevetky mají o poznání méně intenzivní zbar-

vení. Dalším příkladem je Paracaridina sp. 'Super Princess

Bee', jejíž intenzivní odlov pravděpodobně přispěl k tomu,

že z přírodních lokalit úplně vymizel barevný vzor, charak-

teristický pro tuto formu. U Caridina cf. cantonensis 'Super

Tiger' pro změnu cílený lov jedinců s širokými výraznými

pruhy způsobil nárůst podílu jedinců s neúplným vzorem

nebo jednotlivými skvrnami.

Jedinečnost barevných vzorů v přírodních populacích se

mimo jiné odvíjí od migrace jedinců mezi populacemi daného

druhu. Častým jevem je přirozené rozdělení lokální populace

na skupiny s odlišným vzorem a zbarvením. Příkladem zde

může být Caridina babaulti, která v rostlinných uskupeních

nacházejících se ne více než 2–3 m od sebe vytváří skupiny

buď zelených, nebo hnědých jedinců, příp. jedinců s příčnými

proužky typickými pro formu 'Stripes', či bez nich. Míra mig-

race mezi skupinami je tak nízká, že ve vzorku zelených kre-

vetek nenajdeme žádnou hnědou. Podobně to funguje také

u evropského druhu sladkovodní krevetky Atyaephyra des-

marestii (Obr. 2), jehož populace se odlišují mj. šířkou hřbet-

ního pásu a najdeme je na sousedících vrbách, jejichž kořeny

poskytují ideální úkryt v prostředí plném predátorů, jako jsou

ryby a obojživelníci (Obr. 3).

Lokální populace, vzniklé jako výsledek přirozeného děle-

ní, nejsou vždy početné. Proto jsou obzvlášť citlivé na změny

způsobené lidským zásahem.
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Obr. 2. Představitel evropských sladkovodních krevet, Atyaephyra desmarestii. Na snímku patrný vzor s hřbetním pruhem,

jehož barva často určuje příslušnost k určité přírodní populaci. (Foto: Eva Sulfart)

Obr. 3. Přírodní stanoviště krevet Atyaephyra desmarestii (střední Španělsko), zdokumentované během expedice

Tour de Shrimp 2015.
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Lov krevetek
Krevetky se obvykle loví pomocí sítí a také do speciálních

síťek, připomínajících ty na lov motýlů. Volba závisí na tom,

jak vypadá vodní tok a jaké stanoviště daný druh vyhledává.

V menších tocích lze využít i běžné akvarijní siťky, ve stojaté

vodě pasti s odpovídajícím průměrem ok. Větší sítě se napnou

na dolním konci zvoleného úseku toku a následně se naruše-

ním rostlinného porostu či dna krevetky plaší, načež je proud

zanese do připravené sítě. „Síťky na motýly“ se používají k lo-

vu druhů, které obývají např. porosty ostřic. V tomto případě

se síťkou volně máchá přes trsy rostlin. Je nutné dávat pozor

na smýkání síťkou po dně, protože to může krevetkám ublížit.

Jemné zacházení je také potřebné při jakékoliv manipulaci se

sítěmi, ve kterých jsou nalovené krevetky. Sebemenší poško-

zení korýšů ovlivní jejich kondici při následném transportu,

což se může projevit v podstatně nižší míře přežití.

Krevetky je nejlepší lovit za večerního soumraku či v noci,

kdy jsou nejaktivnější. Bohužel tato doba neumožňuje po-

zorovat zbarvení krevet, protože to bývá často při chybějícím

intenzivním osvětlení tlumené (Obr. 4).

Obr. 4. Noční zbarvení Dugastella valentina, chráněného

evropského druhu sladkovodních krevetek vyskytujícího

se ve španělské Valencii.

Obr. 5. Caridina babaulti 'Green' jako příklad krevetek

obývajících porosty ostřic. (Foto: Andrew Rao)

Efektivní noční lov se provádí pomocí akvarijních sítěk

a světla (k tomu využijeme např. baterku, osvětlení mobilního

telefonu nebo jízdního kola). Při lovu se pokusíme světelné

zdroje nezaměřovat bezprostředně na živočichy. Větší jedince

můžeme odlovit pomocí čeřenu, na který umístíme návnadu

v podobě směsí, jejichž hlavní složkou je maso ryb s vyšším

obsahem tuku.

Bohužel ve většině případů není možné při lovu na pří-

rodních lokalitách třídit na místě úlovek podle požadovaného

zbarvení. Nalovené krevetky se poprvé selektují až v nádržích

exportéra. Dochází k tomu, že část jedinců nevykazuje žá-

doucí znaky a není pro ně využití, jsou tedy zlikvidováni jako

odpad. Relativně nízké náklady na lov krevetek dovolují např.

zkrmení nadbytečných jedinců rybám. Unikátnost vzorů, kte-

ré však nejsou z pohledu importéra atraktivní, tady nejhraje

významnou roli.

Existují nicméně exportéři, kteří umožňují koupi výše

popsaného „odpadu“, ne vždy však tyto krevetky skončí na

akvaristickém trhu.

Obr. 6. Caridina babaulti 'Malaya' obývá stejné prostředí jako forma 'Green'. (Foto: Andrew Rao)
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Transport 

Bez ohledu na původ krevetek (přírodní stanoviště, chov),

velikost nebo délku transportu je nutné se postarat o jejich

pohodu. Za tím účelem se používá voda s minimálním obsa-

hem organického materiálu, jehož rozklad by mohl způsobit

otravu korýšů sloučeninami dusíku. Nedoporučuje se přidá-

vání živých rostlin také proto, že při nedostatku světla budou

naopak spotřebovávat kyslík. 

Pro transport volíme nádoby, které krevetám neublíží při

nárazech způsobených pohybem vody. Nejvýhodnější je tvar

blížící se kouli (např. akvarijní sáčky). Převoz v lahvích od

nápojů většinou vede k poškození krunýře, oslabení a často

až k úhynu krevet. Poměr vody a vzduchu (kyslíku) by se měl

blížit k 1:1, přičemž pohyb vody během transportu by měl být

co nejmenší; pohyb vody nutí krevetku k pohybu (= výdej

energie), což zvyšuje její spotřebu kyslíku. 

Jako povrch, na který se může krevetka usadit, se dopo-

ručují tenké dlouhé pásky biomolitanu, uložené v sáčku tako-

vým způsobem, aby byly pokud možno nejstabilnější (dél-

ka pásku musí umožňovat vyložení vnitřku sáčku dokola).

Množství krevetek v sáčku musí být co nejnižší. Takové řešení

snižuje riziko poškození, spotřebu kyslíku a také množství

uvolňovaných dusíkatých látek, které by případně mohly vést

k otravě.

Je nutné se vyhnout transportu samic nosících vajíčka.

Vzhledem k nedostatečnému prokysličení vody a oslabení

samice dochází rychle k rozpadu vajíček, což vede nejen ke

znečištění vody v sáčku, ale samičce není umožněno správné

svlékání. To přispívá ke ztrátám samic.

Nejvhodnější je převoz v polystyrenových boxech bez

přístupu světla. Dvojité sáčky je potřeba ukládat svisle, čímž

snížíme pohyb vody na nejmenší možnou míru, a zajistit

jejich stabilitu po celou dobu transportu. K udržení vhodné

teploty lze využít termosáčky („heat pack“), či naopak chladící

vložky. Obojí vkládáme do boxu tak, aby se přímo nedotýkaly

sáčků s krevetkami, tedy např. do kartónové krabičky.

Navzdory jednoduchým pravidlům, kterými je nutné se

řídit (což má jednoznačně pozitivní dopad na přežití korýšů),

mnoho exportérů stále ještě nedbá na pohodu těchto zvířat.

V pytlích (někdy dokonce pytlích na odpad) jsou krevetky

exportované po stovkách, ba dokonce i po tisících. Některé

z nich jsou často mrtvé už před zabalením (byly poraněné při

nešetrném lovu) a jejich rozklad kazí vodu a zvyšuje dále

ztráty.

Při importu krevet z asijských zemí došlo k nejednomu

nevysvětlitelnému nálezu, jako jsou sandály, špinavé hadry,

dráty, zahradní kamenná drť a další věci, které by se v sáčcích

s krevetami rozhodně nacházet neměly. Ještě před pár lety

byl při importu krevet z Tchaj-wanu normou sáček zcela za-

plněný vodou a rostlinami, např. růžkatcem. Úhyny krevetek

dosahovaly 100 %.

Cena za bezpečnou dopravu závisí na konkrétním expor-

térovi, který si za dodatečné zabalení může připočítat popla-

tek navíc. Ten se většinou pohybuje kolem 10 USD za sáček.

V závislosti na druhu krevet mohou také vzrůst náklady na

přepravu (váha zásilky).

Aklimatizace
Když obdržíme zásilku, musíme postupovat podle běž-

ných zásad aklimatizace (vyrování teplot, postupná výměna

vody). Jde-li o větší množství krevet z nejistého zdroje

(odchyt z přírody nebo farmový chov), musíme si připravit

karanténní akvária. Jednoduché nádrže, zbavené veškeré

zbytné dekorace a substrátu. Zvláštní pozornost vyžaduje vy-

datná filtrace a silné provzdušňování. V nádržích vyměňu-

jeme denně 90–100 % vody. Během období karantény každý

den důkladně kontrolujeme zdravotní stav krevet a dáváme

pozor na případné parazity a škůdce.

Import akvarijních krevetek je často spojený s přítomností

většího množství mláďat (došlo-li k odeslání samic nosících

vajíčka pod pleopodami). Nejlepší je oddělit je od dospělců

a umístit do jiné nádrže. Pomůžeme si například odkalovací

hadicí (to je také bezpečná metoda, jak odstranit ze dna příp.

mrtvé jedince, poraněné nebo otrávené během transportu).

V akváriu s několikadenními mláďaty je nutné umístit co nej-

více biomolitanových filtrů, na kterých mláďata ráda posedá-

vají a hledají potravu. 

Import krevetek odlovených z přírody je často jedinou možností k získání 

nových druhů; také představuje alternativu k dlouholeté selekci, jejímž cílem 

je získání barevných vzorů vyskytujících se v přírodě. Navíc umožňuje důkladnější

poznání těchto korýšů, jejich potřeb a nebezpečí, jež jim hrozí. 

Právě díky úlovkům zkušených osob, dbajících o pohodu zvířat a monitorujících stavy

přírodních populací, mají některé druhy a barevné formy šanci přežít, 

mj. také v záchranných chovech.
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StenomelaniaStenomelania  torulosatorulosa
– piskořka nosatá– piskořka nosatá
Markéta Rejlková

Tohoto plže asi chová v České republice málokdo, pokud

vůbec někdo. Ale akvaristický svět ho zná, dříve nebo později

se určitě objeví v nabídkách i u nás. A mimo to na něj můžete

narazit poměrně hojně na internetu, tak nezůstaneme poza-

du a podíváme se na něj. Tohle byly zhruba mé úvahy, když

jsem se odhodlávala o piskořce nosaté (já sama ji chovám už

čtvrtým rokem) napsat. Řeším totiž pokaždé dilema, jestli

je správné „dělat reklamu“ těm druhům živočichů, které ne-

umíme množit. Jejich chov je proto ryze konzumní záležitost,

což je mi líto. Ale obzvlášť u živočichů, kteří jsou lokálně hojní

a je snadné je posbírat – šnek neuteče – se prostě budou do

Evropy hrnout další a další druhy často bez ohledu na to,

jestli jsou pro chov v akváriích vůbec vhodní.

Tady ale musím jasně napsat, že Stenomelania torulosa

se do akvárií hodí: má z pohledu akvaristy některé přednosti

a zároveň je v akvarijních podmínkách i celkem dlouhověká.

A kdoví, třeba se i ten odchov jednou povede.

A mimochodem, český název jsem si vymyslela. Neznám

ho a jelikož ten latinský není z nejkratších, mluvit/psát o pi-

skořce může být jednodušší. Jinak je ale Stenomelania jenom

jedna, myšleno z druhů známých v akvaristice (celkem má

rod 10 zástupců), takže sázka na vědecké pojmenování se

vyplatí. Můžeme najít i starší rodové názvy: Bulimus, Mela-

noides, Thiara. Druhové jméno torulosa má latinský původ

a znamená „válcovitého tvaru s periodickým střídáním za-

škrcení a vypouklin“.
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Ulita Stenomelania torulosa (nahoře) ve srovnání s Melanoides tuberculata (dole). Nejnápadnějším znakem je absence

hlubokých švů, jednotlivé závity tak na sebe téměř hladce navazují. Ten poslední je vždy mnohem větší než předchozí.

Častěji než u piskořky věžovité bývá erodovaná špička. Měřítko odpovídá 1 cm.

Jak ji poznáme
Na první pohled se tento plž podobá nejběžnější piskořce,

kterou všichni dobře známe: Melanoides tuberculata. Rozdíly

jsou ale jasné. V první řadě velikost – běžná piskořka dorůstá

obvykle do 3 cm. (Jestli jste někdy rušili či předělávali dlouho

fungující akvárium, mohl vás překvapit nález ještě o hodně

větších kousků, běžné to ale není.) Stenomelania měří často

až 5 cm, výjimečně více (uvádí se i 10 cm). Její ulita je celkově

robustnější a především jednotlivé závity nejsou vypouklé

a oddělené hlubšími švy – je tedy celkově jakoby hladší. Mno-

hem častěji má erodovanou špičku, poslední závit je výrazně

větší než předchozí. Základní zbarvení je olivově zelené až

hnědé, můžou se objevovat různé vzory, ale nejsou nápadné.

Běžné jsou podélné zářezy, případně drobné příčné hrbolky.

Tím, jak se poslední (tj. nejnovější) závit vždy výrazně zvět-

šuje, není ulita celkově tak štíhlá, rozšiřuje se daleko více než

u piskořky věžovité.

Pokud jde o tělo, je u piskořek obecně dosti podobné.

Tahle piskořka je ale skutečně nosatá – je to do velké míry

dáno tím, že je větší a nepohybuje se tolik v substrátu, takže si

protaženého „čumáku“ všimnete mnohem snáze. Nápadnější

je také oko nebo „třásně“ lemující otvor ulity*.

* Tady si dovolím odbočku, protože spousta z nás se už určitě

někdy zamýšlela nad tím, co (a na co) tyhle výrůstky vlastně jsou.

Více či méně podobné „třásně“ najdeme u nejrůznějších skupin

měkkýšů, mají často jinou funkci a také odlišný název. A tak přede-

vším u mlžů nebo u přílepek a dalších skupin, které mají reduko-

vané smyslové orgány nebo možnost jejich použití, najdeme tzv.

plášťová tykadla. Ta jsou tenká a mají různou funkci, někdy není

přesně známa, ale většinou obsahují smyslové receptory – ať už

hmatové, chemické, nebo dokonce i vnímají světlo a nahrazují tak

částečně oči. U vodních plžů točenek (Valvata) plní obrvená plášťo-

vá tykadla pomocnou funkci při dýchání, když vhání okysličenou

vodu do plášťové dutiny. No a konečně u čeledi Thiaridae, kam patří

i piskořky, se setkáváme s typickými tzv. plášťovými papilami.

Jejich význam není přesně známý, ale s největší pravděpodobností

slouží k pomocnému dýchání. V levé části, kudy dovnitř plášťové

dutiny proudí nejvíce vody, bývají papily největší. Symetrické a pod-

statně menší papily (nebo spíše hrbolky) najdeme také u zástupců

rodu Paludomus. 

Plášť obecně u plžů nejen kryje útroby, ale slouží právě k dýchá-

ní a vylučuje ulitu. Pokud tedy „třásně“ a podobné útvary neobsa-

hují smyslová čidla, lze předpokládat, že slouží k prostému rozšíření

pláště s jeho základními funkcemi. Někdy se spekuluje, že mají

výrůstky souvislost se stavbou ulity, resp. s podélnými pásky či hr-

bolky zdánlivě navazujícími právě na plášťové anomálie, ale zatím

to nebylo prokázáno a hypotéza o dýchání je nejpravděpodobnější.
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Na tomto snímku jsou plášťové papily, připomínající prsty vystrčené z ulity, dobře patrné.

Výskyt v přírodě
Druh byl popsaný už v roce 1789 jako Bulimus torulosus.

Autor Bruguière [1] zmiňuje, že plže pozoroval na Madagas-

karu v blízkosti Foulepointe a cituje autorku M. Chemnitz,

která mluví o výskytu v „grandes Indes“, tj. ve Východní Indii,

jež odpovídá regionu jihovýchodní a jižní Asie. Areál výskytu

je podle našich dnešních znalostí velmi rozsáhlý a zahrnuje

Indonésii (Jáva, Sumatra, Papua), Thajsko (Phuket), Indii

(Srí Lanka), Taiwan, Filipíny, Guam (největší ostrov Mikro-

nésie), Vanuatu (Oceánie), Andamany, Solomonovy ostrovy...

Představu o přírodních biotopech nám dá odborná litera-

tura [2, 3, 4]. Tak např. na Srí Lance se S. torulosa vyskytuje

v tocích v nížinách až k pobřeží, se střední rychlostí proudu

20–50 cm/s a společnost jí dělají Neritina (Neripteron) auri-

culata, Septaria lineata, Polymesoda ceylonica (to je mlž),

zatímco na okrajích toků, kde je proud pomalý 0–20 cm/s,

se vyskytují Melanoides tuberculata, Thiara scabra a další

druhy. Na Sumatře jsou ze stejných lokalit udávány Brotia

sp., Faunus ater, Neritina natalensis, Pomacea canaliculata.

Posledně jmenovaný druh je samozřejmě nepůvodní a jeho

rozšíření – dnes už v tropech téměř celého světa – souvisí

bohužel s akvaristikou.

Na Andamanech dělají piskořkám nosatým společnost

znovu akvaristům velmi dobře známé druhy: Melanoides

tuberculata, Tarebia (Melanoides) granifera, Thiara scabra,

Neritina pulligera, Neritina (Neripteron) auriculata, Clithon

corona, Clithon sowerbyana, Septaria porcellana a mnoho

dalších. Zajímavé je, že navzdory našim obecným představám

o potřebě tvrdé vody pro plže většina lokalit vykazuje pozo-

ruhodně nízké hodnoty vodivosti, tvrdosti i obsahu vápníku

(do 5 °dGH). Teploty vody odpovídají tropům, tj. pohybují

se okolo 26–27 °C. Stenomelania torulosa se vyskytuje vý-

hradně na dolních tocích řek, kde je pomalý proud 0–30 cm/s

a bahnitý nebo písčitý substrát či rostliný opad, ve kterém se

přes den ukrývá – v noci pak může lézt i po povrchu substrátu

a kamenů.

Chov v akváriu
Chov je jednoduchý, je to zkrátka věžovka a výše popsané

podmínky v přírodním prostředí ukazují, že Stenomelania

není žádným specialistou. Ráda se zahrabává, já mám těchto

piskořek pět v jednom akváriu a někdy je nevidím i několik

týdnů. Pak jsou ale období, kdy se pohybují po nádrži každý

večer. Nijak zvlášť nereagují na předkládanou potravu, ale

chovám je s rybami, které nenechají jen tak něco povalovat,

pokud je to aspoň trochu k snědku. Piskořky mají k dispozici

rostlinné granulky pro plže, dubové listí a samozřejmě kořeny

a kameny, z nichž mohou seškrabovat nárůsty. Všechny tyto

povrchy navštěvují a „ochutnávají“, většinu potravy si ale

předpokládám najdou při prohledávání dna, které je částečně

jílovité a kromě hrubší složky je tvořeno jemným bahýnkem. 

Nemám v tomto akváriu žádné rostliny kromě sporadic-

ky se objevivších chomáčků mechu, proto nemohu vyslovit

jasný soud ohledně snášenlivosti s rostlinami. Není ale důvod

si myslet, že Stenomelania bude rostliny jakkoliv poškozovat

– není to konzument rostlin ani v přírodě, ostatně ty se na

jejích lokalitách s výjimkou řas běžně vůbec nevyskytují.

Zahraniční akvaristé udávají, že žere rostlinné zbytky, niko-

liv zdravé rostliny.

Teplota není významným faktorem, i při 22 °C jsou tyto

piskořky aktivní. Dobré prokysličení vody také není nezbytné.

Jediné, před čím bych varovala, je pokus o chov piskořek

v čerstvě založeném akváriu, kde byl použitý „čistý“ substrát.

Nemusíte nutně do akvárií dávat bahno, ale zkuste se vcítit do

situace, kdy se místo zavrtávání do bohatého substrátu kdesi

v tropické Asii po několika týdnech cestování obchodní sítí

(tedy v holých hygienických nádržích) dostanete do cílové

stanice a prodíráte se uniformním materiálem, který vám

nenabídne vůbec nic. Žádný detrit, zbytky a „špínu“.

Jako oživení akvária a velmi zdatný kypřič dna se nám

tenhle plž může hodit – obzvlášť tehdy, když nechceme bojo-

vat s neduhem běžnějších druhů piskořek, tedy s nekontrolo-

vatelným množením.
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Co víme o rozmnožování
Pohlaví piskořek je oddělené, ale nelze ho rozlišit na zá-

kladě vnějších znaků. Na rozdíl od spousty jiných druhů se

u Stenomelania torulosa vyskytují v populacích běžně i samci

(v mnoha případech si vzhledem k partenogenetickému roz-

množování vystačí jen samice, proto jsou třeba u Melanoides

tuberculata samci vzácní).

Samice mají uvnitř těla vyvinutý vak, kde dochází k vývoji

zárodků, tj. nekladou vajíčka. Jsou vejcoživorodé. Tady ale

nastává problém, protože vývoj neproběhne kompletně a na

svět se nedostávají malí šnečci jako u běžnějších druhů

piskořek nebo u brotií či bahenek. Samička vypouští velké

množství larev, možná si vzpomenete ze školních let na ter-

mín veliger. To je volně plovoucí miniaturní larva, která se

nijak nepodobá plžům, vznáší se volně ve vodě – a to v moři,

kam je odnesena proudem.

Jak dlouho trvá vývoj larvy, tedy za jak dlouho získá šnečí

podobu a sedne si na dno, aby se vydala zpátky proti proudu

řeky, není známo. U jiných druhů to zpravidla trvá týdny až

měsíce, někdy i mnoho měsíců.

Nepodařilo se mi najít žádnou zmínku o tom, že by larvy

kdokoliv v akváriu pozoroval. To je první předpoklad toho,

abychom se o rozmnožování Stenomelania torulosa něco do-

zvěděli. Z pochopitelných důvodů se tyto informace nesbírají

v terénu, o takto komplikovaném vývoji mláďat se věda učí

z anatomického zkoumání samic (rozuměj z pitvy). Vzhledem

k tomu, že se piskořka nosatá chová a zřejmě i bude chovat

nadále, můžeme se těšit na to, že nějaký šikovný pozorovatel

larvy objeví a třeba se o odchov pokusí. Naše poznání a cho-

vatelské výsledky se rok od roku zlepšují, takže jsem opti-

mistou – určitě se o odchovu piskořek s nepřímým vývojem

dozvíme v budoucnu více. Nahradit mořské prostředí po do-

bu několika měsíců je možná utopie, ale třeba to nebude tak

komplikovaný případ a každopádně se při pokusu o odchov

něco naučíme. Tak teď už jen získat ty veligery, že... ;-)
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Biotope AquariumBiotope Aquarium
Design Contest 2016Design Contest 2016
Markéta Rejlková

Na mezinárodní soutěž Biotope Aquarium Design Contest

(dále BADC) jsem upozorňovala už v čísle 33, kdy jsem do-

poručovala ji sledovat jako bohatý zdroj inspirace. Mezitím

uběhl jeden rok a máme tu další ročník a s ním mírný i po-

sun celé soutěže. Ačkoliv to chvíli vypadalo, že úplně zanikne,

ročník 2016 se konal a přinesl drobné změny. Jednak nové

webové stránky [1], které jsou přehlednější, a pak také snahu

oslovit akvaristy i jinými kanály, nejen soutěží. Novinkou je

tedy publikování obecných článků o biotopních akváriích –

uvidíme, jestli budou přibývat – a třeba i vydání tištěného

magazínu o BADC 2016 (více o tom dále).

Ale pojďme se podívat na samotný ročník 2016. Zúčast-

nilo se celkem 85 akvárií  musím říct, že představují docela

pestrý výběr biotopů včetně studenovodních, miniakvárií pro

halančíky, mexických tůní, taiwanských potůčků... a samo-

zřejmě je tu spousta variací na jihoamerické biotopy a africká

jezera, ale tím to nekončí. Co musím ocenit, jsou obzvlášť

akvária, která představují „domácí“ prostředí. Rusové, Indo-

vé, Ukrajinci, Chorvati, Argentinci, Mexičané, Turci, Brazilci

a další účastníci nám díky soutěži ukázali, jak to vypadá pod

vodou u nich. To je skvělé, protože i když nás nepřestanou

okouzlovat tropické rybky a jejich prostředí, tak naučit se

něco z domácích vod vždycky můžeme a je o dost pravděpo-

dobnější, že takové akvárium bude opravdu blízké realitě.

Účastníci jsou z různých koutů světa – soutěž má svůj

„domov“ (byť teď už jen virtuální) v Rusku, proto možná

navzdory hlavnímu sponzorovi JBL z Německa není moc po-

pulární v západní Evropě, ale i to se postupně mění. Zatím

Evropu nejsilněji reprezentují Poláci, z České republiky ani

Slovenska se v tomto ročníku nezúčastnil nikdo.

Všeobecně je úroveň biotopních akvárií rozhodně stoupa-

jící, ale i tak se v tomto ročníku našlo několik málo vylože-

ných propadáků a spousta akvárií by potřebovala dotáhnout

jen menší detaily, aby vypadala výborně. Například kvalita

fotografií je pro takovouhle soutěž ohromně důležitá, ale ně-

kteří soutěžící jako by to nechtěli vzít na vědomí. Trubice od

filtrů, teploměry a další rušivé prvky – proč je dotyční ne-

schovali? (Mimochodem sami organizátoři k tomu v poky-

nech vybízejí.) Příliš čerstvě založené nádrže také nemohou

konkurovat těm zaběhnutým, nezakaleným – je-li zákal sou-

část reprezentace biotopu, potom OK, ale v řadě případů

o tom lze pochybovat. Rozpor mezi popisky a viditelnými

rostlinami či naopak „neviditelné“ ryby; mnohem menší ob-

jem nádrže, než by dané ryby potřebovaly; to jsou hlavní

nešvary některých prezentovaných akvárií. 

Porotci ve svých komentářích často upozorňují na další

chybičky a podrobnosti ze svého pohledu, protože v mnoha

případech dané biotopy sami navštívili a znají je.

1. místo. Skalnatý biotop ostrova Likoma, jihovýchod jezera Malawi, mozambické vody, 1100 l. (Foto: Mert Aykuta, Turecko [1])
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Rozměry vítězné nádrže jsou velkorysé.

(Foto: Mert Aykuta, Turecko [1])

Bližší záběr krásně zařaseného kamene. Právě takové

detaily mají na svědomí ten pocit, že se díváme na kousek

přírody. (Foto: Mert Aykuta, Turecko [1])

Jenže mnohem snazší je prohlížet si výtvory jiných a od-

halovat, co by se dalo udělat lépe. Smekám klobouk před

odvahou a odhodláním všech soutěžících, protože je znát, že

si s akvárii dali neskutečně hodně práce a někteří přidali

opravdu jedinečné a novátorské prvky, např. co se týká

propojení nádrže s okolím, nebo se snažili ukázat mnohem

neobvyklejší ryby a prostředí, než jaké jsou obvykle prezen-

továny. Letošní ročník je nebývale bohatý a pestrý.

Doporučuju prohlédnout si jednotlivá akvária přímo na

stránkách soutěže [1], protože tam je zpravidla více záběrů,

video a občas i komentáře porotců, které nás zase mohou

posunout dále a upozorní na pozitiva i negativa, kterých jsme

si možná sami nevšimli. A přinejmenším nás mohou tyto

komentáře poučit o tom, jak jiní lidé vůbec  vnímají akvária –

nejde o to, že jsou to zrovna porotci, i když pro potenciální

účastníky je i tohle určitou nápovědou.

2. místo. Pobřeží řeky Sejm, Tetkino, Červona Sloboda,

Rusko, 4800 l. (Foto: Evgeniya Moiseeva, Rusko [1])

(Foto: Evgeniya Moiseeva, Rusko [1])

(Foto: Evgeniya Moiseeva, Rusko [1])

3. místo. Potok Wugoushui, povodí řeky Donggang,

Pingtung, Taiwan, 180 l. (Foto: Wei-Cheng Jhuang, Taiwan [1])

(Foto: Wei-Cheng Jhuang, Taiwan [1])
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4. místo. Kopački rit, Chorvatsko, východně od vesnice Kopa-

čevo, rameno Drávy, 182 l. (Foto: Stjepan Erdeljic, Chorvatsko [1])

Tohle dokonale věrné a po všech stránkách úžasné akvárium

obývají slunky. (Foto: Stjepan Erdeljic, Chorvatsko [1])

6. místo. Biotop Profundulus mixtlanensis, tůň potoka El Ro-

sario, Oaxaca, 70 l. (Foto: Victor Manuel Ortiz Cruz, Mexiko [1])

(Foto: Victor Manuel Ortiz Cruz, Mexiko [1])

8. místo. Nikaragua, kaňon Somoto blízko údolí Guayabo,

480 l. (Foto: Bogdan Oleynik, Ukrajina [1])

33. místo. Rio Jufarís, nedaleko obce Caicubi, Brazílie, 200 l.

(Foto: Bruno Garcia dos Santos, Brazílie [1])

60. místo. Mrtvé rameno řeky Bache, Quang Ninh,

 Vietnam, 30 l. (Foto: Tamara Baranova, Rusko [1])

68. místo. Potok Soumourou, Francouzská Guyana, 200 l.

(Foto: Emil Visan, Rumunsko [1])

71. místo. Mrtvé rameno řeky Chorol, Ukrajina, 70 l.

Všimněte si, že kusy kmenů „prorůstají“ skrz stěnu akvária –

skvělý nápad! (Foto: Vladimir Korotin, Ukrajina [1])
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Už jsem se zmiňovala, že k loňskému ročníku soutěže byl

vydán tištěný magazín, který si může kdokoliv z celého světa

objednat za 10 USD (poštovné je v ceně). Neváhala jsem, ob-

jednala a můžu se proto teď s vámi podělit o hodnocení.

Zásilka dorazila z Ruska za deset dní, perfektně zabalená

spolu s malým dárkem, tématickou magnetkou (viz kolečko

vpravo). Magazín je dvojjazyčný, rusko-anglický. Na úvod je

v něm článek „Co je to biotopní akvárium?“, potom přehled

všech 85 soutěžních akvárií, dvojstránka sponzora JBL a na

poslední stránce vybrané komentáře poroty. Podtrženo seč-

teno, není tu vůbec nic, co bychom nenašli na internetových

stránkách, naopak je tu toho méně. Doplňkové fotografie

a kompletní popis jsou zveřejněné jen pro ta nejlepší akvária,

naopak pro nádrže z opačného konce žebříčku (od 51. místa

dále) už chybí kromě dlouhého popisu dokonce i seznam

živočichů a rostlin, což je škoda a jistě by se to tam dalo ně-

kam vmáčknout a učinit tak celý magazín užitečnějším. Tisk

i zpracování je kvalitní, jako katalog různých biotopních

akvárií k prohlížení a inspiraci tedy výtisk splní účel. 

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

Biotope Aquarium Design Contest 2017
Letos organizátoři nikoho nenechali na pochybách,

jestli soutěž bude – nový ročník už je oznámený dostatečně

dlouho dopředu. Tady jsou propozice:

Když se zúčastníte tohoto jedinečného projektu, při-

spějete k propagaci biotopních akvárií a pomůžete tomu,

abychom se od přírody učili harmonii. Při vašem fasci-

nujícím studiu biotopu sladkovodních organismů ukážete

krásu podvodního světa a zároveň přitáhnete pozornost

veřejnosti k problémům, které ohrožují ekologii přírod-

ních vodních těles.

Ceny: 3 000 EUR + diplomy + certifikáty + magazín

Přijímání soutěžních příspěvků: 1.–30.9.

Hodnocení: 21.–31.10.

Výsledky: 1.12.

Pravidla jsou zatím zveřejněná jen stručně, kritéria pro

hodnocení se ale zřejmě nebudou dramaticky lišit od těch

loňských, která jsou stále dostupná. Novinkou je povinné

video, vloni bylo ještě volitelné. Hodnotí se mj. také název

a popis akvária, kvalita fotografií, ale samozřejmě přede-

vším výběr živočichů, dekorací a jejich životnost a estetické

působení... Porotců bylo v roce 2016 dvanáct, jejich krátké

profily si můžete také prohlédnout na webu.

Tak co, půjdete do toho někdo? Moc ráda bych viděla,

že se tahle myšlenka uchytila i u nás. Třeba podobnou, ale

menší soutěž jednou zorganizujeme i v našem časopise.

Mě osobně takové skutečné a „prezentování hodné“ biotop-

ní akvárium velmi láká, ale odvahu zatím sbírám... pojďte

do toho také, podpoříme se navzájem ;-)!
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Umění a vědaUmění a věda

„funkčního aquascapingu“„funkčního aquascapingu“
Scot Felman

Přemýšleli jste někdo o tom, proč skejpujeme svoje akvá-

ria zrovna tak, jak to děláme? Řekl bych, že nás baví vytvářet

věci, které vypadají cool... hmm, jaké překvapení.

Ale když se o tom zamyslíte na chvíli trochu hlouběji...

co je smyslem aquascapu v akváriu – kromě estetiky? Přece

poskytnout rybám příjemné prostředí, díky kterému se cítí

„jako doma“, souhlasíte?

Ano... takže kdy naposledy jste si zjišťovali, kde vaše ryby

žijí – nebo bych měl spíše říci „jak žijí“ – v prostředí, odkud

pocházejí?

Takže pro začátek: pokud se nebavíme o velkých rybách

brázdících oceány či rybách, které žijí v ohromných hejnech

(jako sledi nebo korušky), tak platí, že ryby mají rády struk-

turu. Struktura jim poskytuje spoustu služeb: ochranu, stín,

potravu, třecí místa.

Struktura, o které se bavíme v souvislosti s akváriem, však

nejsou jen kameny a dřevo. Mohou to být i rostliny, řasy,

přírodniny.

Zkuste si představit, jak se ryby chovají v přírodě.

Přitahují je místa, kde jsou zdroje potravy relativně hojné,

není třeba vykládat velké množství energie k uspokojení

výživových potřeb. Hmyz, korýši a, ano, i malé rybky se

stahují kolem plovoucích rostlin, shluků řas a spadaných

přírodnin (plody a jejich obaly, listí atd.), takže je přirozené,

že se tam budou rády vyskytovat i naše ryby... vždyť kdo by

nechtěl mít snadný přístup k „bufetu“, že?
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Další zajímavý jev, který vám potvrdí každý rybář, je ten,

že ryby se také rády zdržují pod stromy. Nejen proto, že jim

stromy poskytují ochranu před jasným světlem, ale také

zvyšují šanci ulovit si hmyz, plod nebo jiný materiál, který

občas ze stromu spadne. Jelikož poskytují potravu i jakýsi

přístřešek, jsou převislé stromy oblíbeným místem, kde se

ryby budou zdržovat.

Kam nás to tedy přivádí, když se snažíme vytvořit aqua-

scape pro naše ryby v akváriu?

(Foto: Tai Strietman)

No, každopádně se můžeme podívat do přírody, co to tam

vlastně do vody padá! Na mnoha přírodních stanovištích jsou

to větve, listí, plody apod., celá spousta materiálu. Inovativní

jihoamerické akvárium, jehož autorem je Tai Strietman,

obsahuje suché palmové listy! To je něco, co je naprosto

realistické a vhodné – a navzdory tomu v aquascapingu tak

zřídka využívané. A efekt je tak skvělý, jako i realistický!

A co když se podíváme na to, jak jsou tyto materiály ve

vodě uloženy, když do ní spadnou? Například když spadne

větev, gravitace, proud, vítr apod. ovlivňují, jak bude ležet na

dně potoka. Často, pokud je to potok mělký, bude větev

částečně sahat nad hladinu... podobně, jak to děláme v aqua-

scapingu, že? Jenže trochu méně „uměle“.

Jako akvaristi vynakládáme neuvěřitelné množství času

na to, abychom perfektně umístili kus dřeva, zatímco sku-

tečnost je taková, že v přírodě je to rozhodnuto náhodně.

Není snad v „náhodnosti“ krása, navzdory naší posedlostí

„zlatým řezem“ a podobnými pravidly? Jenom proto, že vítěz

loňské velké aquascapingové soutěže měl „perfektní“ orienta-

ci, poměry a zarovnání větve manzanita v rámci své nádrže,

neznamená to, že je to skutečná reprezentace přírodní funkce

„náhodnosti“.

(Foto: Neil Whitley)

Při srovnání s přírodou dosahuje akvárium, jako je to výše

zobrazené od Neila Whitleyho, bez velkého úsilí právě té vy-

rovnanosti mezi designem a přírodním chaosem, která je tak

vzrušující.

Podstata sdělení: možná se nemusíme tolik „stresovat“

ohledně umístění dřeva v akváriu ve snaze dosáhnout nějaké

umělecké interpretace... možná, že dosáhneme něčeho úplně

jiného – a cool – když tak nějak náhodně „hodíme“ dřevo do

akvária a tak to necháme... možná? Dokážete si to alespoň

představit?

A zeptejte se sami sebe, čestně – není v „náhodnosti“

přírody opravdová krása? Není to právě tohle, co se akvaristi

jako Amano snažili doopravdy zdůraznit, spíše než vzývání
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rigidního dodržování nějakého „pravidla“ pro umístění?

Nevidíte krásu v napodobení scenérie jako je tato, kterou

vyfotil Mike Tuccinardi na Rio Negro?

(Foto: Mike Tuccinardi)

Idea náhodnosti může zahrnovat nějaký design, samo-

zřejmě. Nevěříte mi? Krásný hardscape, který nedávno

vytvořil Jeff Senske z Aquarium Design Group, v sobě má

neuvěřitelný smysl pro měřítko, design a styl, a přitom se zdá,

že dosáhl té „náhodnosti“, jak to dokáže jen příroda – díky

promyšlenému zakomponování kamenů, listí a přírodnin do

hardscapu.

(Foto: Jeff Senske)

(Foto: Jeff Senske)

I ty nejvíce „umělecké“ interpretace umístění dřeva v ak-

váriu mohou mít přírodní atributy, jak to dovedně ukázal

mistr akvascapingu Johnny Ciotti na téhle úžasné nádrži,

kterou založil v mé staré kanceláři v Unique Corals (ano,

mořští akvaristé šíleli, když u mě viděli toto „exotické“ slad-

kovodní akvárium). Poddává se určitému „proudu“ – jako je

tomu v ořírodním toku – ale zároveň si uchovává jistý stupeň

„náhodné“ krásy.

S tou ohromnou spoustou typů dřeva, které jsou dnes

dostupné běžnému akvaristovi, si dovolím učinit téměř pro-

rocké prohlášení: můžete klidně vzít jakýkoliv kus – či kusy –

dřeva a vytvořit neuvěřitelně uspokojivý, přírodně vyhlížející

aquascape. „Funkční aquascaping“ je podle mého názoru stej-

ně uspokojivý jako kterákoliv jiná forma.

A jaké nápady můžeme odkoukat od kořenů stromů, které

často zasahují do profilu toků, nebo jsou zaplavené v období

dešťů? Přitahují mraky ryb svým virtuálním „bludištěm“ tr-

čících struktur. Ty poskytují nespočet možností pro úkryt,

krmení, tření atd. Jen pouhá reprodukce zatopené kořenové

spleti jako námět akvária by mohla mít tisíc možných kon-

figurací!
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Zajímavá věc ohledně kořenů stromů z pohledu aquasca-

pera je ta, že je můžeme velmi efektivně nasimulovat spou-

stou dostupnějších typů dřeva, jako je třeba manzanita. Tím,

že využijeme svislé umístění, jako to udělal náš přítel Rich

Schram ve své nádrži pro skaláry, lze vytvořit velmi zdařilé

napodobení tohoto zajímavého prostředí.

(Foto: Rich Schram)

Nápad využít dřevo jako primární prvek akvária je tak

starý jako samotné umění aquascapingu. Ale s čerstvým,

objektivním pohledem na to, jak je dřevo umístěno v přírod-

ních tocích, můžeme vytvářet extrémně uspokojivé, překva-

pivě realistické simulace s relativně malým úsilím. James

Sheen z Velké Británie použil zajímavou orientaci dřeva a

skombinoval to s rostlinami, čímž vznikla scenérie, od které

se nedokážu odtrhnout.

Koncept zabudování rostlin do přírodně vyhlížejících ná-

drží s dominantním dřevem není nijak nový. Ale, vrátíme-li

se zpátky k faktoru „náhodnosti“, řekl bych, že myšlenka ne-

chat rostliny, „ať si dělají co chtějí“ uvnitř té dřevěné matice,

je právě to, co si jen velice málo aquascaperů dovolí. Prostě

adoptovali určitý „řád“ při zasazování rostlin do svých hard-

scapů. Jenže když se znovu podíváme, co se děje ve skuteč-

nosti v přírodě, začneme si všímat, že rostliny svým způso-

bem využívají niky ve strukturách dřeva a jejich okolí, což

jejich přežití usnadňuje. To není vždycky ten uspořádaný,

striktně umístěný a pečlivě organizovaný způsob, který může-

me vidět u všech soutěžních aquascapů. Spíše jde o vzhled,

založený na nutnosti přežití, který má svou vlastní krásu,

pokud se na ni budeme dívat vědomýma očima.

(Foto: James Sheen)

Naše kancelářské akvárium nikdy nezíská žádné designo-

vé ocenění; ale když se podíváme na umístění vodních rostlin

a to, že je necháme růst, „jak se jim proklatě zlíbí“, výsledkem

je daleko, daleko přírodněji vypadající kompozice, než by se

vám mohlo zdát.
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Další faktor týkající se dřeva v našich akváriích je možná

ještě důležitější než cokoliv jiného, aspon podle mého názoru:

„obsazení“ organismy (řasami, biofilmy, rostlinami atd.) v, na

a okolo matic dřevěných struktur, které vytvoříme, stejně

jako integrace dřeva a „měkkých klomponent“ aquascapu –

listí a přírodnin. To je oblast, které se věnovalo během let jen

málo akvaristů, především milovníků biotopů. Ale s „men-

tálním posunem“, jehož jsme svědci v poslední době – umož-

nění růstu prospěšného biofilmu, rozkladu organického ma-

teriálu, zabarvení vody atd. – se podle mě otevírá i možnost

odhalit mnohá tajemství přírody v akváriu.

Mimořádné množství vibrací spojených s přirozeným

růstem na ponořeném dřevu je ohromující zjevení. Jenže

naše estetické smysly v akvaristice se typicky přikláněly

ke „sterilnější“, antiseptické interpretaci přírody. Bez řas,

biofilmů atd. Těmto v přírodě se běžně vyskytujícím jevům

jsme se snažili vyhýbat. Teď ale čím dál tím víc se rozrůstající

skupina akvaristů po celém světě začala rozpoznávat este-

tickou a funkční krásu přírodních prvků. Realismus a spletitá

krása přírody pomalu začínají nahlodávat staré nastavení

„sterilního aquascapu“, kousek po kousku!

(Foto: Reid Chung)

A než se vy odpůrci začnete vysmívat a tvrdit, že nastu-

pující „new botanical“ („přírodninový“) styl blackwater akvá-

rií je prostě jen „výmluva pro lenost“, jak mi kdosi nedávno

napsal, povzbudím vás ještě jednou, abyste se podívali na

přírodu. Podívejte se, jak podvodní svět opravdu vypadá.

Existuje důvod, proč jsou tamější formy života tak úspěšné

a rozmanité. Jaký důvod to je? Paralely mezi realistickou

krásou akvária našeho přítele Reida z Monsterfish Studia

v Hongkongu a přirozeného prostředí v Amazonii na fotogra-

fii Mika Tuccinardiho dole se těžko dají popřít. Akvaristé jsou

tady blízko něčemu podstatnému!

(Foto: Mike Tuccinardi)

Možná to nejlepší na tom, když se podíváme čerstvým

pohledem na uspořádání podvodního světa, je to, že získáme

větší uznání ohromující rozmanitosti přírody – a urgentní

potřebu vzdělávat neakvaristy a chránit tyto nenahraditelné

zdroje. Znalosti, které jako akvaristé získáváme zkoumá-

ním, napodobováním a udržováním systémů, které jsou bliž-

ší a realističtější reprezentací přírody, jsou k nezaplacení.

Odhalení tajemství rybích interakcí, složení populací a para-

metrů prostředí je klíčem k rozmnožení a udržení mnohých

druhů ryb, aby se jimi budoucí generace mohly kochat v pří-

rodě. Se stále vzrůstajícím vlivem lidského působení na

přírodu, jak zachytil na svém snímku Sumer Tiwari, je nalé-

havost potřeby poznat tyto biotopy, dokud jsou ještě relativně

nedotčené, hmatatelná.
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(Foto: Sumer Tiwari)

Co je skutečně vzrušující a povzbuzující, je fakt, že s kaž-

dým dalším akváriem, které naše rostoucí globální komunita

vytvoří, se aktuální poznání a znalost technik, péče a dlouho-

dobé udržitelnosti tohoto typu akvárií zvyšuje. Jde v pravém

slova smyslu o „open source“ spolupráci a sdílení nadšenců,

kde je každý příspěvek vítaný, oceňovaný a nepostradatelný!

Takže vyražte určitě k místní řece, potoku či jezeru. Vyhle-

dávejte fotky přirozeného prostředí našich ryb a studujte je se

stejnou horlivostí, s jakou se věnujete pracem letošního vítěze

soutěže v aquascapingu. Ptejte se sami sebe, „proč“ prostředí

vypadá tak, jak vypadá. Najděte nové způsoby, jak biotopy

replikovat a jak vytvořit udržitelné akvarijní prostředí pro

ryby, které pro nás tolik znamenají.

Zůstaňte zvědaví. Zůstaňte smělí. Zůstaňte jedineční.

A zůstaňte mokří.

O autorovi:

Scott Fellman se akvaristice věnuje od dětství ve vel-

kém, je totální nadšenec s širokými znalostmi a hlubokou

vášní. Zajímá se o aquascaping a biotopní akvária – ale

pozor, především v mořském provedení! Publikoval

spoustu článků, znát ho můžeme z FAMA, TFH, online

portálů jako jsou Reef Builders, WetWebMedia, Advanced

Aquarist a mnoho jiných. Kromě psaní také přednáší na

různých konferencích. Akvaristikou prostě žije a je to z je-

ho textů poznat, neustále povzbuzuje ostatní k zamyšlení,

zkoumání nových cest, pozorování a učení se.

Scott je profesionál, akvaristika ho živí. Dříve byl spolu-

majitelem velmi úspěšné korálové farmy (a firmy) Unique

Corals, od loňského roku se vrhnul především na sladko-

vodní akvaristiku, která ho odjakživa také zajímala. I tady

se věnuje především biotopním akváriím a s velkou vervou

propaguje používání přírodnin v akváriu – ostatně jejich

prodejem se zabývá skrz značku Tannin Aquatics [1].

Chcete-li vědět vše o používání přírodnin v akváriu, ale

i o jejich výskytu a funkci v přírodních biotopech, sledujte

Scottův obsáhlý blog. Jeho nadšení je nakažlivé; upřímně

se prostřednictvím blogu dělí třeba i o poznatky z provo-

zování akvaristického byznysu a budování nové značky.

Scott je doma v kalifornském Los Angeles, a pokud se

zrovna nevěnuje akváriím, rád surfuje nebo vaří a jí.

[1] https://tanninaquatics.com
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Vzhůru do akce:Vzhůru do akce:
základy práce s listím v akváriuzáklady práce s listím v akváriu
Scot Felman

Dobrá, viděli jste všechny ty snímky parádních akvárií.

Neminul vás cvrkot na sociálních médiích. Vypadá to, že víc

a víc lidí mluví o blackwater akváriích, přírodninách a skuteč-

ně „přírodních“ akváriích...

A vy se chcete pustit do akce. Kdo by vás mohl vinit?

Vždyť to vážně jsou tak úžasné věci!

Ale čím začít? Jak vybrat ty přírodniny, které použijete?

To je otázka, kterou je pro mě docela těžké zodpovědět.

Když se mě někdo zeptá, většinou odvětím „Přijde na to.“

(Extrémně přínosná odpověď, já vím...)

Ale téhle problematice se můžeme věnovat někdy jindy.

Tentokrát se zaměřím na použití listí v akváriích; typicky jsou

to právě listy, které slouží jako „odrazový můstek“ pro akva-

risty, kteří se pouští do prvního dobrodružství s přírodninami

v akváriu. Proto má smysl se jim věnovat nejdříve.

Pokud je vašim cílem přidat nějaký listový opad jako dopl-

nění vašeho hardscapu nebo se má stát primárním prvkem

celého aquascapu, pak máte na výběr z široké palety různých

typů listí. Některé typy prodáváme – napsal jsem docela dost

materiálu o tom, jak sbírat listí v přírodě a experimentovat

s ním, takže touhle cestou se nevydám a zaměřím se na ty

druhy, které nabízíme my a se kterými se můžete setkat

v akváriích po celé zeměkouli.
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Je tu samozřejmě tzv. „velká pětka“ dobře známá ve světě

akvarijních přírodnin: mandlovník (catappa), kvajáva (gua-

va), mišpulník (loquat), chlebovník (jackfruit) a magnólie.

Znovu podotýkám, že je spousta jiných typů, se kterými si

akvaristé hrají; nicméně těchto pět se osvědčilo jako velmi

užitečné a víceúčelové listí. Každé má své vlastní charakteris-

tiky, vzhled a výhody.

Jaké listí je mým favoritem? No, osobně, ačkoliv mand-

lovník je ze sentimentálních důvodů číslem jedna, je vše-

stranně využitelný a snadno dostupný, volím nejraději kvajá-

vu a potom magnólii. Proč? Kvajáva mi připadá hodně exo-

tická! Tohle listí má krásný tvar a strukturu a vydrží dlouho,

opravdu dlouho ponořené – často i dva měsíce, než se rozloží!

Do vody se z nich vyluhuje jen lehčí zabarvení, ale jejich

snížená kapacita dodávání tříslovin je vynahrazena exotickou

estetikou.

Magnólie naopak vodu slušně zabarví, vydrží 2–3 měsíce,

někdy dokonce více, a má pěkný tvar a barvu. Většinou se na

nich vytváří mnohem víc biofilmu než na jiných typech listí,

může za to jejich vosková povrchová vrstva. Ta má na svědo-

mí jak lepší trvanlivost pod vodou, tak i více biofilmu.

Když se mě někdo zeptá, který z těchto typů listí vydrží ve

vodě nejdéle, musím vždycky nejdříve podotknout, že ačkoliv

různé listí má různou odolnost a schopnost uvolňovat tříslo-

viny, tak specifické parametry vody, rybí populace atd. jsou

ty hlavní faktory, které ovlivní, jak dlouho ten který list vydrží

ve vašem akváriu. Nemůžu vám proto poskytnout konkrétní

čísla a trvat na tom, že budou vždy platit.

Pokud jde o „životnost“, seřadil bych velkou pětku od nej-

méně trvanlivého po nejodolnější listí nějak takto:

* mandlovník

* mišpulník

* chlebovník

* kvajáva

* magnólie

A pak jsou tady „náhražky“ listí – přírodniny, které vypa-

dají svým způsobem „listovitě“, jsou těžší a mohutnější a lze

je použít k vytvoření trvanlivější složky listového opadu. Jsem

si vědomý toho, že to bude zavánět „obchodním sdělením“,

protože ukážu nějaké věci, které sami prodáváme, ale nedo-

kážu se tomu dost dobře vyhnout, takže... pojďme na to.

„Terra Sorrindo“ – to jsou přírodniny z palem a vypadají

trochu jako hnědý bramborový lupínek. Vydrží opravdu

hodně dlouho a vypadají skvěle, když se zamíchají do měkce

působících listů jako má mandlovník nebo kvajáva.
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 Tobolky „Mariposa“ – znovu jde o součást palem, kterou

můžeme šikovně smíchat s listím. Jsou poměrně lehké, vydr-

ží pod vodou takřka nekonečně dlouho a vyluhuje se z nich

docela dost oranžovo-hnědého zbarvení.

Lusky „Encontro“ – vypadají jako tlustý, masitý list. Bez-

vadně se hodí jako kotvící prvky, a to doslova, když s jejich

pomocí můžete přišpendlit ke dnu lehčí listí, zároveň některé

místo příjemně zvýraznit a také s nimi dodáte do vody tro-

chu tříslovin. Po namočení se na nich rád objevuje výraznější

biofilm, takže s nimi mějte trpělivost!

Jakákoliv kombinace těchto typů listí a přírodnin vám

pomůže vytvořit skutečně pěknou, esteticky atraktivní a při-

tom „funkční“ vrstvu listového opadu. Až se starší listy zač-

nou rozkládat, můžete je nahradit nebo doplnit novými, takže

nevypotřebujte veškerou svou zásobu hned naráz.

Co se týká přípravy listí, je to jedna z mála kontroverzních

záležitostí ve světě akvarijních přírodnin. Vážně. Já jsem ten

ultra konzervativní typ, a jako zodpovědný akvarista a akva-

ristický obchodník vám doporučuju, abyste svoje listí nechali

několik minut povařit, čímž změkne, a pak ho ještě nechte

přes noc namočené při pokojové teplotě.

Var pomůže narušit trochu listovou tkáň, takže se pak list

snadněji potopí; zlikviduje jakoukoliv možnou povrchovou

kontaminaci; dojde k uvolnění zbytkových cukrů a prvotních

tříslovin. Samozřejmě, každý se ptá, jestli to také nezlikviduje

prospěšné třísloviny. Moje odpověď: Ne, nikoliv. Třísloviny

se budou dál z listí uvolňovat poměrně dlouhou dobu, i když

si projde tímto přípravným procesem.
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Na to má ale každý jiný názor; tohle je ten můj. Přiznám

se, že v poslední době jsem povaření přeskakoval a jenom

nechával listí namočené při pokojové teplotě, někdy jsem ho

dokonce jen pořádně propláchnul pod tekoucí vodou a potom

hned dal do akvária. Nesetkal jsem se s žádnými problémy

kromě toho, že se listí méně ochotně potápělo. Někteří lidé

také tvrdí, že bez varu listí i déle vydrží. Je to na vás.

Co se týká „umístění“ a „hloubky vrstvy listového opadu“,

nedá se nikomu nic předepisovat. Já jsem si prošel nesnázemi

poté, co jsem přidal do akvária naráz velké množství čerstvě

namočeného listí, a radím vám, abyste na to šli postupně.

Určitě víte, že přidat do akvária hromádku listí znamená

nejen navýšit biologickou zátěž, ale může dojít i k poklesu pH

a negativnímu dopadu na živočichy.

Navíc je zábava sledovat, jak se akvárium vyvíjí v čase.

Testujte během prvních dní po přidání přírodnin pravidel-

ně pH, amoniak a dusitany, v dlouhodobém provozu potom

možná hlídejte pH a dusičnany/fosforečnany, abyste měli

přehled o „výchozím bodě“ vašeho akvária a mohli sledovat

trendy, související se zráním vašeho systému. „Nejdřív měř,

potom řež“ je mým oblíbeným pořekadlem, kterého se vyplatí

držet.

Trpělivost.

Pokud jde o hloubku, můžete experimentovat. Nevidím

důvod, proč byste ve správně filtrované a dobře udržované

nádrži nemohli vytvořit velmi hlubokou vrstvu, která bude

dosahovat až 20–25 cm nebo více! V přírodě jsou vrstvy

spadaného listí hluboké i několik metrů!
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Jsem si vědomý toho, že akvárium není otevřený systém

jako třeba potok, a jsou horní meze, které nelze překročit.

Podstatou sdělení je tady to, že s opatrným experimentová-

ním, pozorováním a ochotou dělat zásahy „za pochodu“,

můžete vy sami vyzkoušet mnoho věcí ohledně hloubky i slo-

žení vaší listové vrstvy.

Bonusové otázky?

Hmm, co třeba tahle – co si mám počít s listím, které má

na sobě jakoby plesnivé flíčky? To je běžný jev hlavně u man-

dlovníku, chlebovníku a magnólie. Plíseň se objeví někde

v průběhu řetězce od sběru, balení, během transportu...

Magnólie je obzvlášť náchylná a mám za to, že to jde na vrub

už zmiňované voskové vrstvičce na povrchu jejích listů, která

zadržuje více vlhkosti. Když takové listí dáte do utěsněných

sáčků, vhkost se může uvolnit a dojde k rozvoji plísní. Nikdy,

ani jednou jsem ale neměl problémy s použitím takového listí

v mých akváriích. Protože věnuju čas tomu, abych listí před

vložením do akvária poctivě připravil, nikdy se nic nepříjem-

ného nestalo. Prostě použijte selský rozum – jestli je list

pokrytý hnusnou plísní, tak ho zahoďte. Pokud je ale jen

trochu „poprášený“, očistěte ho a připravte ho tak, jak jsem

doporučil výše.

Hodně akvaristů se ptá, jaké listí by měli použít, pokud

chtějí vytvořit biotop ten a ten. Je to logická otázka, a super

hardcore biotopní nadšenci by s ní mohli opravdu zápolit.

Moje odpověď? Jelikož většina těchto druhů se vyskytuje na

různých místech světa, některé dokonce ani nejsou tropické

(magnólie a mišpulník), přinejlepším dokážeme vytvořit ro-

zumnou kopii toho, co se nachází dejme tomu v bornejské

džungli nebo v amazonském deštném pralese. Můžu vás ujis-

tit, že se snažím pracovat s dodavateli na tom, abychom rozší-

řili nabídku listí, obzvlášť o takové, které pochází z různých

exotických míst, a snad ho budeme moci akvaristům brzo

nabídnout. Prozatím je potřeba se spokojit s tím, že listí, kte-

ré lze sehnat, splní vcelku dobře svou roli.

(Foto: Neil Whitley)

Vlastně si nemyslím, že si toho vaše ryby vůbec všimnou.

Možná, že v budoucnu zjistíme, že existuje třeba nějaká velmi

specifická mikrofauna, vázaná na specifický typ listí a ovliv-

ňující vodní prostředí a jeho obyvatele, ale zatím jsme se spo-

kojili (?) s tím, že tyto funkce umíme suplovat na „povrch-

nější“ úrovni. Kromě toho, jakmile se voda zabarví a listí se

začne rozkládat, tak pokud nejste příliš upjatí, už vás nebude

nijak zajímat, že ve vašem amazonsky laděném akváriu máte

listí indického chlebovníku. Věřte mi. Prostě si to užívejte.
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No a samozřejmě ta nejoblíbenější otázka, která se týká

listí, musí znít: „Mám ho tam nechat, nebo odstranit, až se

začne rozkládat?“ Já se se svým názorem nikdy netajím –

nechte to listí v akváriu, dokud se kompletně nerozpadne.

Uklízet ho má smysl jen tehdy, pokud hromadící se zbytky

brání růstu rostlin nebo nějak jinak v akváriu překáží. Este-

tické působení listů – a to nezmiňuji jejich ovlivňování systé-

mu – je něco, co jsem začal oceňovat a užívat si jako jednu

z klíčových zkušeností s blackwater či „přírodninovými“ akvá-

rii. Soutěžní aquascapeři a ti akvaristé, kteří se na listový

opad nikdy nezaměřili a nestudovali ho, to nazývají strašli-

vě nedisciplinovaným a nepořádným. A já tomu zase říkám

OPRAVDOVÉ „přírodní akvárium“.

Dobrá, snad jsem teď pokryl základy práce s listím v akvá-

riu. Určitě bychom se mohli ponořit hlouběji a pokračovat

o chemickém působení, o vyladění akvária pro ideální fungo-

vání s listím, o údržbě atd., ale pro začátek to myslím stačí.

Naše kolektivní zkušenost a následné diskuse o tématu listí

pomůžou dalšímu rozrůstání vědomostí o konceptu, estetice,

funkci, údržbě a dlouhodobé dynamice akvárií s přírodninami

nebo blackwater. A to je už místo pro VÁS!

(Foto: Mike Tuccinardi)

Zůstaňte nadšení. Zůstaňte zvědaví. Zůstaňte disciplino-

vaní. Zůstaňte dobrodruhy.

A zůstaňte mokří. 
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Víc, než jste kdy chtěli vědětVíc, než jste kdy chtěli vědět

o listí mandlovníkuo listí mandlovníku
Scot Felman

Zdá se, že využívání listí v akváriu nabírá nových rozměrů.

Už ho nepoužíváme jen proto, abychom vytvořili podmínky

typu blackwater na podporu rozmnožování ryb. Teď už je listí

estetickým prvkem a zároveň uznáváme jeho funkční přínos –

a to je ještě mnohem zajímavější!

Všechno to začalo s mandlovníkovým listím.

Ano, vektorem „přírodninového“ hnutí je obyčejný list.

Pochází z listu Terminalia catappa (česky vrcholák pravý;

jeho mnohem rozšířenější jméno je ale mandlovník mořský,

proto se ho budeme držet i nadále, i když o žádný oprav-

dový „mandlovník“ nejde – pozn. red.) a v akvaristice se už

delší dobu používal zejména mezi chovateli bojovnic v Asii

kvůli vyhlášeným protiplísňovým a protibakteriálním účin-

kům. Vědecký výzkum potvrzuje, že tyto účinky nejsou jen

domnělé. Navíc se z listů (nejen) mandlovníku uvolňují hu-

minové látky, které jsou tropickým rybám prospěšné. A až

teprve nedávno se tohle listí začalo využívat taky jako este-

tický doplněk.

Myšlenka vytvořit v akváriu vrstvu spadaného listí pro mě

byla neodolatelná a už před několika lety jsem začal zkoumat

výhody a nevýhody listí mandlovníku. Myslím, že za mým

nadšením stál fakt, že když se nám podaří listí správně a este-

ticky zakomponovat do akvária, tak to přidá novou dimenzi

a navíc je listí i užitečné.

Mnoho ryb (obzvlášť jihoamerické tetry, cichlidy a sumci

a také spousta afrických a asijských druhů – nejen labyrintek)

se cítí dobře ve vodě obsahující huminové kyseliny a další

látky, které se z těchto listů uvolňují.

Kůra a zejména listí mandlovníku mořského obsahují

široké spektrum látek, které mohou být tropickým rybám

prospěšné. Listy obsahují flavonoidy, jako jsou kaempferol

a kvercetin, třísloviny punicalin a punicalagin, a dále různé

saponiny a fytosteroly. Výtažky z mandlovníku jsou do jisté

míry účinné proti některým bakteriím a parazitům, konkrétně

třeba proti zimničkám Plasmodium.

Když se listí mandlovníku namočí, třísloviny a jiné látky

se začnou uvolňovat, což může vést ke snížení pH vody.

Třísloviny jsou tím, co vodu krásně zabarví do hnědavého

odstínu, kterému se běžně říká „blackwater“, tedy černá voda.

Také se mluvilo o tom, že huminové látky obsažené v listí

mohou snížit toxicitu těžkých kovů v akvarijní vodě, protože

je vážou nebo chelatují – což, jak bych podotknul, může být

rozhodně zajímavé pro akvaristu s městskou vodou.

Teď už si asi říkáte: „No výborně, Scotte, to zní všechno

strašně učeně, ale co jsou vlastně všechny tyhle látky zač a co

mohou znamenat pro moje ryby?“

Proč jsou listy mandlovníku tak zvláštní?

Začněme s flavonoidy. O těch je prokázáno, že mají přímý

a synergický antibakteriální účinek (s antibiotiky) a schop-

nost potlačit virulentní faktory bakterií. Také mohou fungo-

vat jako chemické přenašeče, fyziologické regulátory a inhibi-

tory buněčného cyklu, díky čemuž se hodí jako profylaktika.

Kaempferol, který patří mezi flavonoidy, má zřejmě protizá-

nětlivé a antioxidační vlastnosti. Může tohle být důvod, proč

mandlovníkové listí využívali už dlouho chovatelé bojovnic

k ošetření ryb po zápasech?

Saponiny lze využít ke zlepšení pronikání makromolekul,

jako jsou proteiny, do buněčných membrán. Některé saponi-

ny jsou používány v očkovacích látkách, aby pomohli stimulo-

vat imunitní odpověď, takže i tady si můžeme představit

potenciální přínos.
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Fytosteroly jsou zajímavé svou údajnou schopností snižo-

vat u lidí cholesterol, ale jejich přínos pro ryby je pravděpo-

dobně nulový, obzvlášť, když se bavíme o použití mandlovní-

kového listí v akváriu. Zmiňuju je hlavně proto, že někteří

autoři hlásající výhody mandlovníkového listí strašně rádi

fytosteroly zařazují do výčtu z důvodů, které sám nedokážu

pochopit.

Punicalagin působí jako antioxidant a je hlavní složkou

zodpovědnou za antioxidační zdravotní účinky granátového

jablka. Je ve vodě rozpustný a vysoce biologicky dostupný,

takže je dost možné, že i pro ryby má nějaký přínos.

Vzpomínám si, že jsem kdysi slyšel o výzkumu, který pro-

vedli thajští rybářští vědci a došli k závěru, že extrakt z listí

Terminalia catappa byl účinný při hubení vnějšího parazita

Trichodina a rovněž byl inhibován růst několika kmenů

Aeromonas hydrophila. Také došlo ke snížení zaplísnění jiker

tilápií.

Používání mandlovníkového listí v akváriu: jak ho

připravit, co uvážit a na co si dát pozor

Takže, kolik těch listů „potřebujeme“ v našich akváriích?

Kupodivu tady neexistuje jednoznačná odpověď. Budeme se

asi muset spolehnout na tradovaný „doporučený“ počet listů

tak, jak to vyzkoušeli mnozí jejich uživatelé. Jinými slovy

se musíme pokusit odhadnout množství na základě intuice,

zamýšlených výsledků a v neposlední řadě i podle našich do-

savadních výsledků. 

„Obecně akceptované“ množství mandlovníkového listí

je značně subjektivní, typicky zhruba 1–2 velké listy (dlouhé

min. 12 cm) na každých 50 litrů. Přibližně! Případně můžeme

samozřejmě použít několik malých listů. Jenže platí totéž,

co u mnoha dalších otázek v akvaristice – pokud se zeptáte

deseti akvaristů, dostanete nejspíše deset různých odpovědí.

Když nakupujete mandlovníkové listí na internetu, hle-

dejte jistotu, že listy nebudou ošetřené pesticidy nebo jinými

chemikáliemi, které by v akváriu mohly mít devastující

účinky. Většina známých prodejců ale nabízí listy, které ne-

jsou v tomhle ohledu nijak nebezpečné.

Kvalitní mandlovníkové listí nevyžaduje žádnou složitou

přípravu, ale těsně před přidáním do akvária bychom ho

aspoň měli opláchnout v čisté vodě. Já sám rád listy nechám

10 minut povařit, což je trochu změkčí a „sterilizuje“, aniž by

to z nich předčasně vytáhlo všechny prospěšné třísloviny.

Zřejmě nejdůležitějším faktorem při používání mandlov-

níkového listí (ale i dalších přírodnin) jsou parametry vody,

protože máme co do činění s měkkou, kyselou vodou, dopa-

dem na stabilitu a dokonce s ovlivněním koloběhu dusíku.

 Aniž bych zabíhal do detailů, skutečností je, že měkká

voda – voda s malým množstvím rozpuštěných minerálů,

které mohou reagovat s kyselými složkami  – je daleko více

náchylná k rychlým poklesům pH, než platí o vodě tvrdé.

Měkká voda proto vyžaduje více akvaristovy pozornosti a mu-

síme být opatrní především tehdy, když do nádrže přidává-

me materiály, které samy o sobě mohou pH snižovat. Když

používáme mandlovníkové listí ve vodě, která už je předtím

měkká a kyselá, je potřeba ho připravit podle návodu výše

a přidávat listí postupně, pomalu a sledovat pH a alkalitu.

Mějte hlavně na paměti, že pokud používáte vodu z RO,

chybí jí veškeré minerály, které by jinak pomáhli pufrovat

výkyvy pH. Je zcela nutné takovou vodu „remineralizovat“

komerčně dostupnými prostředky nebo pufry, které udrží

pH v rozmezí typicky těsně pod neutrálem (6,5–6,8). To nám

poskytne určitou „rezervu“ a stabilitu, pokud by pH chtělo

začít padat směrem dolů.
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Možným řešením je taky smíchat měkkou vodu s tvrdou

vodou přímo z kohoutku (z ní odstraníme samozřejmě chlór,

pokud je to potřeba), abychom se dostali na alkalitu někde

kolem 5–10 °. Můžete si spočítat, jaký je potřebný poměr

vody, bývá to např. 3 díly vody z RO a 1 díl vody z kohoutku,

ale to se samozřejmě liší podle vaší konkrétní vody a pro

výpočet potřebujete pochopitelně znát parametry obou vý-

chozích vod. Taky vstupují do hry další faktory, jako je třeba

použitý substrát a dekorace v akváriu, které mohou chemis-

mus vody ovlivňovat a alkalitu či tvrdost zvyšovat.

Je potřeba si uvědomit, že i když listí a jiné přírodniny

uvolňují látky, které snižují pH, tak to neznamená, že při po-

užití ve vaší tvrdé vodě s pH 8,3 a 20 °dKH získáte naráz

měkkou a kyselou vodu „á la Orinoko“! Naopak, pokud je ve

vodě dostatek pufrační kapacity, tak může být vliv přírodnin

na pH až překvapivě malý.

Potenciálně nebezpečná je situace, kdy už máte vodu

měkkou a kyselou a rozhodnete se přidat naráz větší množství

listí. Dojde-li k uvolnění velkého množstvý huminových látek,

může dojít ke skokovému snížení pH, což je stresující pro

obyvatele akvária. (Navíc to znamená i přísun většího množ-

ství organických látek, což může zatížit biologickou filtraci.)

Co se stane, pokud pH rapidně poklesne pod hodnoty,

řekněme, kolem 6,0? No, stane se toho hodně! U ryb může

nastat „acidóza“, výsledkem je poškození žaber, kůže a vnitř-

ních orgánů. Dalším negativem je to, že nitrifikační bakterie

(ano, ti hodní pomocníci, kteří přeměňují amonium na dusi-

tany a relativně neškodné dusičnany) nedokážou „zabrat“,

takže při tak nízkém pH se musíte spoléhat na materiály jako

jsou zeolit a další chemické látky, pokud chcete z vody od-

stranit amonium.

Ačkoliv je možné takhle akvárium provozovat, vyžaduje to

hodně monitorování a nemáte žádný „bezpečnostní nárazník“

pro případ chyby. Takže za většiny okolností o tak kyselou

vodu ani nestojíme, prostě nechceme pH pod 6,0 či dokonce

6,2. Podle mého skromného názoru to přináší daleko víc

komplikací, než je většina lidí ochotna snášet.

Jak už jsem zmínil, ve spoustě případů, kdy je alkalita

střední či vyšší, nebude dopad výluhů z listí na jinak stabilní

systém téměř zřetelný: možná časem dojde k mírnému

poklesu pH, a samozřejmě k estetické změně (tj. k zabarvení

vody). Ale jen proto, že je voda „hnědá“, nemůžeme si myslet,

že je také měkká a kyselá!

Tak jako v jiných oblastech akvaristiky tady platí, že míra

rizika, kterému vystavujeme naše živočichy, je v našich ru-

kách. Používání listí a dalších přírodnin k tomu, abychom

vytvořili „blackwater“ podmínky, není o nic nebezpečnější než

jiné kroky v naší péči. Není to rozvrat a zkáza... Prostě musíte

brát na vědomí schopnost těchto materiálů ovlivňovat vodu,

tak jako to víte o substrátu, kořenech, kamenech a čemkoliv

jiném, co kdy do akvária dáváte.
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Potřeba bedlivě sledovat blackwater systém je trochu jiná

než v případě provozu např. afrického jezerního akvária nebo

reefu. Musíte vědět, co se ve vodě děje – to je součást hry.

Akvária typu blackwater nejsou, tak jako jiná „speciální“

akvária, vhodná k „založení a zapomnění“. Vyžadují neustálý

monitoring, úpravy a pozorování.

Myšlenka „předpřipravit“ zdrojovou vodu pomocí mand-

lovníkového listí atd. ještě předtím, než ji napustíte do

akvária, dává rozhodně smysl. Můžete si s ní hrát a připravit

jí přesně do té podoby, jakou potřebujete, včetně parametrů

jako je pH, alkalita, tvrdost – budete znát její vlastnosti a mů-

žete sledovat, jak se to projeví následně v akváriu. Je to

možná pomalejší proces, ale pokud jde o kontrolu parametrů

vody, je ideální.

Připomínám, že je překvapivě hodně ryb, které pocházejí

z oblastí s měkkou vodou, ale na tvrdší vodu se mohou adap-

tovat – tetry, apistogramy, čichavci, halančíci apd. Některé

druhy možná nebudou vypadat tak skvěle, jak by vypadaly

v měkké vodě, a nebudou se tak ochotně množit, ale nemusíte

být přímo posedlí tím, abyste dosáhli v akváriu přesného

napodobení měkké vody z domoviny ryb.

Mnoho ryb je množeno komerčně v podmínkách, které

jsou na hony vzdálené původním biotopům. Možná, že vám

bude stačit provozovat systém s tvrdou vodou, ale zabarvenou

výluhy, což vám poskytne estetickou výhodou skutečné černé

vody, ale nebudete muset čelit všem těm možným problé-

mům... to je v pořádku a jde o dobrý kompromis. Ale stejně

je nezbytné, abyste věděli, co se ve vaší vodě děje – to platí

pro úplně každé akvárium.

Už jen to, že budete mít v systému se stabilním pH a al-

kalitou malý přídavek tříslovin a jiných látek vyluhovaných

z přírodnin, může vašim rybám poskytnout některé z benefitů

blackwater. Minimálně to bude lépe vypadat a nebudete pod-

stupovat rizika, spojená s aktivním ovlivňováním potenciálně

nestabilní chemie vody.

Tak se ukaž, blackwater!

Tak jo, řekněme, že jsem vás neodradil vším tím rozebírá-

ním možných problémů. Jak tedy listí v akváriu používat?

Pokud chcete přidat do nádrže zajímavý estetický prvek a zá-

roveň se přiblížit blackwater podmínkám, tak tyhle listy jsou

to pravé. A potoky a řeky s černou vodou jsou fascinujícím

námětem pro ztvárnění v našich akváriích.

Blackwater-černovodní potok či řeka tečou v zalesněných

bažinách, mokřadech a zaplavených porostech. Jak listí padá

ze stromů a rozkládá se, uvolňují se z něj huminové látky

a výsledkem je průhledná, kyselá a tmavě zbarvená voda,

která celému světu připomíná kafe nebo čaj. Rozklad mand-

lovníkového listí v uzavřeném systému akvária odráží to,

co se v jiném měřítku děje v přírodě, což vyhovuje rybám,

které z černé vody pocházejí.

Systémy s černou vodou mají odlišné chemické složení

než jiné typy vod, což vedlo k vývoji fauny a flóry, která je na

tyto biotopy vázaná. Obecně lze říci, že blackwater se vyzna-

čuje velkým množstvím organismů, jako jsou vířníci, ale zase

tu najdeme méně např. korýšů a roztočů. Nevyskytují se tu

masově ani plži, protože ve vodách chudých na vápník je pro

ně obtížné vystavět si ulitu. Sodík, hořčík, draslík a vápník se

v těchto vodách nacházejí v mnohem menších koncentracích,

než je ve sladkovodních ekosystémech běžné. Nižší koncen-

trace rozpuštěných iontů znamená také mnohem menší vodi-

vost černých vod oproti třeba bílým. Řeky typu blackwater

jsou nesmírně bohaté na rybí faunu – odhaduje se, že např.

jen v Rio Negro najdeme přes 700 druhů, z nichž asi stovka

je endemitem povodí této řeky!

Samotná vrstva listového opadu na dně řek je dynamic-

kou a fascinující složkou prostředí – skvělý námět pro převe-

dení do akvária!

V nedotčeném prostředí můžou být doslova stovky ryb na

čtvereční stopu (0,1 m2), obývající složitou matici přírodního

materiálu na dně. Hlavní složkou je listový opad. Na listech se

usazují bakterie a houby, dochází k rozvoji tzv. biofilmu a na

něj vázaných organismů (nálevníci apod.), což dohromady

představuje skvělý zdroj potravy pro potěr. Když zvážíte, že

černá voda obecně obsahuje jen málo planktonních orga-

nismů, které by mohly ryby požírat, tak je zřejmé, že produk-

tivní vrstva spadaného listí ryby tolik přitahuje!

Potenciální přínosy pro zdraví akvarijních ryb, pokud jim

poskytneme opatrně hlídané podmínky typu blackwater, jsou

mnohé: od zvýšené odolnosti vůči nemocem po větší ochotu

se třít a dokonce, jak bylo doloženo více výzkumy, početnější

vylíhnutý potěr s menším napadením plísní u snůšek. Někteří

živočichové, třeba přísavníci rodu Plecostomus, některé tetry

a dokonce i krevetky si přilepšují tím, že se na listí „pasou“.
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Je samozřejmé, že jak se bude listí časem rozkládat,

vzhled vašeho akvária se bude „vyvíjet“, přetvářet do trochu

jiné scenérie. Přistupujte proto k listí jako ke spotřebnímu

nebo přechodnému materiálu, který je nutné vyměňovat. Ten

vzhled, i když má svůj půvab, není pro každého!

Zóny listového opadu na dně toků představují jeden z nej-

bohatších a nejpestřejších biotopů tropických vod, přesto se

je tak málokdy snažíme v akváriu napodobit. Myslím, že za to

může z větší části nutnost neustále shánět vhodný materiál,

do jisté míry potom i přesvědčení, že „přírodní“ akvárium

musí vypadat nedotčeně a téměř sterilně, abychom ho pova-

žovali za „zdravé“.

Dynamiku života v této jedinečné nice podle mě nejlépe

shrnuje výňatek z vědecké publikace o společenství listového

opadu biologa Petera Alana Hendersona, který se nám bude

hodit, až se pokusíme o napodobení v našem akváriu:

„...život v listí není přecpanou, chaotickou bitkou o pros-

tor a potravu. Každý druh obsadil podoblast definovanou

fyzikálními proměnnými, jako je proudění, obsah kyslíku,

hloubka vody, hloubka vrstvy listí a velikost částic... Toto

jemné rozdělení prostoru je klíčem k porozumění tomu, jak

se může udržet společenství natolik rozmanité. Můžeme

vypozorovat také rozdělení v čase, např. nahohřbetí loví

v noci a cichlidy ve dne, což je možné jedině tehdy, když

každý druh má prostor pro úkryt.“

Jinými slovy, různé druhy obývají různé sekce listového

opadu, což bychom měli zohledňovat při plánování, zakládání

a osídlování našeho biotopního akvária.

Jak vytvořit v akváriu zónu listového opadu? Jak bylo

naznačeno ve výňatku výše, měli bychom použít pestrou škálu

materiálů od listí přes slupky plodů až po kusy naplaveného

dřeva.

V akváriu platí, že potřebujeme zohledňovat praktičnost

A ZÁROVEŇ estetiku. Tak jako v přírodě, i v akváriu chceme

dosáhnout směsi různých materiálů, z nichž některé se rozloží

poměrně rychle (listy mandlovníku), jiné jsou odolné a vydrží

mnohem, mnohem déle (listí dubu, slupky, kůra mandlovní-

ku, dřevo atd.)

Bez ohledu na to, jak se rozhodnete listí mandlovníku

a další přírodniny ve své snaze vytvořit blackwater akvárium

použít, je nutné postupovat opatrně, zodpovědně a informo-

vaně. Nikdy se nespoléhejte na to, že jakýkoliv důležitý para-

metr vaší vody jen tušíte. Znalost je klíčem k úspěchu a sta-

bilitě ve všech oblastech našeho koníčku, a měli byste se

vyzbrojit tolika znalostmi o vašem akváriu, kolik je jen mož-

né, ku prospěchu všech živočichů ve vaší péči.
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Dub letní je nezaměnitelně „náš“, exotickým rybkám je to však úplně jedno. Vnáší do akvária atmosféru klidné říční

zátočiny kdesi v tropickém lese, kde se vrstva listí hemží životem.

Chvála dubuChvála dubu
Markéta Rejlková

Aby si na své přišli také akvaristé, kteří netouží rovnou

po shánění exotických přírodnin, ale vyzkoušet listí v akváriu

by přecejen chtěli, pochválím tady veřejně a hlasitě náš dub,

resp. naše duby. Já sama dubové listí používám zhruba stej-

ně často, jako to mandlovníkové (tj. prakticky neustále), ale

za jiným účelem. Obojí je skvělé a každé jiné.

Mandlovníkové listí používám tam, kde chci vytvořit silně

zabarvenou vodu, podpořit léčbu některých onemocnění a sa-

mozřejmě pro typicky černovodní ryby, pokud je chci povzbu-

dit ke tření nebo jim zkrátka „jen“ dopřát ideální podmínky.

Dubové listí je zase perfektní tam, kde chcete do akvária do-

dat samotnou listovou hmotu – nejčastěji jako potravu nebo

jako esteticky-funkční prvek, protože dno pokryté alespoň

částečně listím vypadá dobře a velmi přirozeně a poskytuje

rybám i bezobratlým skrýš a svým způsobem i „zábavu“,

tj. povrch k prozkoumání. Na takovéhle využítí listí nedám

dopustit a tady přichází ke slovu hlavní vlastnost dubového

listí a důvod, proč právě dub: trvanlivost.

Ale než přikročíme k použití listí v akváriu, nejdříve ho

musíme nasbírat a připravit. Popíšu vám, jak to dělám já.

Častěji používám listí dubu letního, ale je to jedno, vzhled

i vlastnosti mají s dubem zimním prakticky stejné. Můžete

použít i vysazovaného dubu červeného se zašpičatělými če-

pelemi či dalších druhů dubu. Jsou u nich drobné odlišnosti,

pro nás nepodstatné.

Dub na podzim celý neopadává, jeho listí odumře, ale ke

kompletní výměně dojde až na jaře. Odtud je hláška „až opa-

dá listí z dubu“, znamenající nikdy, ačkoliv to listí samo-

zřejmě spadnout jednou musí. Co je hlavní, není nutné sbírat

listí čerstvě po opadu. Před příchodem zimy ale přinejmen-

ším pod dubem letním bývá listí i tak dost a sbírá se snadno.

Listí sbírám zásadně dokonale odumřelé, tj. jednotně hně-

dé. Nevadí drobná poškození a výskyt hub a plísní, pokud

zajístíte, aby se nešířily dále. Listí nechám důkladně vysušit,

a potom ho skladuju v igelitových taškách (lze použít i jutové

pytle apod., vzhledem k vlhkosti v domácnosti je ale někdy

lepší naopak listí důkladně vysušit a neprodyšně uzavřít).

Takhle vydrží roky, pokud ho nebudete spotřebovávat, což

mi především moji mlsní šneci nedovolí a zásoby musím

každoročně obnovovat nebo dosbírávat i na jaře. Správně vy-

sušené listí šustí a nejde ho ohnout bez zlomení.

           45           



Akvárium, číslo 37 e-akvarium.cz téma

Nasbírané listí dubu důkladně vysušíme a můžeme skladovat bez přístupu vlhkosti neomezeně dlouho.

 

Máme-li suché listí, můžeme ho kdykoliv hodit do akvária

bez dalších úprav. Tohle ale já nedělám, nebo jen velmi zřídka,

když chci z nějakého důvodu vytvořit plovoucí vrstvu listí na

hladině. Běžně ale listí namáčím a používám ho ve chvíli, kdy

už je pořádně změklé, nasáklé vodou – a pokud je určené

hlavně jako zdroj potravy, pak také notně oslizlé.

Listí nastrkám nahusto do zavařovacích sklenic nebo po-

dobných nádob, zaliju vodou až po okraj a zavřu víčkem.

Takhle ho nechám uležet několik týdnů, klidně i měsíců. Vždy

mám nádobek více a když spotřebuju obsah té nejstarší, nově

ji naplním a postavím zase na konec řady.

Občas vodu ze sklenice vyleju a napustím čistou – to není

nutné, nicméně když listí odebírám a vidím, že je voda už

nevábná, vyměním ji. Nejde mi tedy o výluh z listí, ten nepo-

užívám. Není na závadu, pokud se něco vyluhuje z listí do

akvária, to vůbec ne. Ale čerstvý výluh z dubového listí na

rozdíl od mandlovníkového bývá jakoby kalný a mastný (viz

foto na další stránce). Listí v akváriu někdy vodu lehce zbarví

do hněda, to je barva příjemná a ničemu nevadí. Nicméně

prvotní výluh považuju já osobně za odpad.

Ohledně chemického složení dubového listí vám bohužel

neumím prozradit nic moc zajímavého, kromě toho, že vysoký

obsah tříslovin zaručuje jeho kyselost a hlavně trvanlivost.

(Totéž platí o dřevě, dub se používá i pro konstrukce určené

do vody, kde dlouho odolávají.) Krmíme-li s ním plže, pak nás

může zajímat, že právě dubové listí (ale např. i březové, bu-

kové apod.) obsahuje vápník ve šťavelové (oxalátové) formě,

která je biologicky špatně dostupná. Proto např. najdeme více

druhů plžů v lesích s jilmy a javory, jejichž opad obsahuje

vápník ve formě citrátu, který je daleko dostupnější. Dubové

listí dále obsahuje poměrně hodně fosforu.

Sklenice vlevo je podle tmavého zbarvení listí ta starší,

odsud listí už odebírám do akvária. Vpravo světlá barva listí

a kalná voda prozradí, že je listí naloženo jen krátce. Listy

tmavnou v důsledku přeměny tříslovin na tzv. flobafeny.
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Deset listů namočených 48 hodin v litru vody – ta se postupně zakaluje a na hladině se objevuje mastný povlak.

Srovnání výluhu ze stejného množství listí mandlovníku (vlevo) a dubu letního po 3 dnech, barva se později ještě zintenzivní.
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Proces máčení lze urychlit varem, ale považuju to za zby-

tečné a naopak za kontraproduktivní. Raději nechám listí ve

vodě tak dlouho, aby ho osídlily různé mikroorganismy, které

se stanou vítaným zpestřením jídelníčku obyvatel akvária.

K praktickým záležitostem ještě dodám, že listí z akvária

nikdy neodstraňuju. Jedině tehdy, když ho plži vykoušou do

půvabné zbytkové „krajky“, občas neodolám a schovám si ji.

Jednou jsem takhle na žilnatinu ohlodaným listím vyzdobila

miniakvárium na výstavě v Bratislavě – a to byste se divili,

kolik návštěvníků se mě ptalo, jak jsem to listí takhle dokázala

upravit :-).

Listí vydrží v akváriu několik týdnů až měsíců. Nejdéle

by vydrželo zavřené např. v té zavařovací sklenici, tam je to

opravdu v řádu měsíců, i přes půl roku – čím je tam déle, tím

rychleji se na něj pak vrhnou krevetky a plži a zlikvidují ho.

(Sliz z něj neomývejte!) V akváriu je jeho životnost dána právě

výskytem rozkladačů a detritovorů, kteří si na něm smlsnou.

Ve své trvanlivosti pod vodou ale listí dubu nemá konkurenci,

alespoň co se týká listí běžně dostupného nám všem. Zkusit

můžete ale i bukové listí, obsahuje také hodně tříslovin, má

proto podobné vlastnosti, jen jinou „hmotu“ a strukturu...

Za co všechno můžu dub pochválit,

resp. jak ho používám?

– potrava pro plže (např. Tylomelania, Pachychilus)

a další bezobratlé (Hyallela azteca a jiní blešivci)

– doplňkový zdroj potravy (také jako substrát pro

mikroorganismy) pro krevetky, plže, ryby...

– zdroj balastních látek důležitých pro trávení

– obohacení prostoru (skrýš pro potěr, a drobnější

tvory, prostor pro „prolézání a zkoumání“)

– okrasa akvária – tady není co dodávat, některá

akvária teprve s listím dodstanou šmrnc

Ve všech těchto případech doplňuji listí do akvária
víceméně kontinuálně. Listí považuju u některých plžů za
základ jídelníčku. Konzumují samozřejmě s chutí i listí
mandlovníku nebo jiných stromů – u dubu je značná vý-
hoda to, že se dá dlouho máčet a osídlovat mikroorganismy,
kteří potravuju dále obohacují.

Listový opad je přirozenou a důležitou součástí koloběhu živin ve vodním prostředí. V případě různonožců,

jako je Hyallela azteca na snímku, tvoří dokonce podstatnou část jídelníčku.
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Krajkové kostřičky listů. Takhle dokonale je umí „očistit“ jenom tylomelanie, snaží se i krevetky. Necháte-li listí

v akváriu o den déle,  už najdete jen zbytky řapíku, nebo vůbec nic.

Listí může působit dojmem „nepořádku na dně“. Ale ono to v přírodě není jinak. Obohaťte živočichům prostor a jídelníček!
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Potěr cichlid s oblibou prohlíží každý list, jestli se na něm nebo pod ním nenajde něco k snědku.

V akváriu pro drobné africké parmičky Enteromius hulstaerti funguje listí zdánlivě jen jako okrasa. Samozřejmě,

že přítomným piskořkám a okružákům nelze zakázat, aby ho zkoumali a ožírali, což také hojně činí.
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Ukázka porostů sinice – stav, kdy už je bezpodmínečně nutno zasáhnout.

Neporazitelné siniceNeporazitelné sinice
Roman Slaboch

Sinice – Cyanobacteria – jsou (trochu zjednodušeně) bak-

terie se schopností fotosyntézy. Není to ovšem jejich výhradní

zdroj živin, jsou schopny je získávat z vody, z porostů jiných

bakterií, dokonce i ze vzduchu. Vzhledem ke svému evoluč-

nímu stáří několika miliard let osídlily prakticky všechny

ekosystémy a vyvinuly celou řadu někdy až neuvěřitelných

přizpůsobení. Vyskytují se v horkých vřídlech i ve stratosféře,

dokáží žít uvnitř kamenů například na Sahaře či Antarktidě,

spolu s řasami žijí v srsti ledních medvědů nebo lenochodů,

dokonce mohou symbioticky žít uvnitř těl vyšších rostlin nebo

některých živočichů. Nás pochopitelně nejvíc zajímá jejich

„nestandardní“ výskyt ve stojatých nebo mírně tekoucích vo-

dách. Jako součást fytoplanktonu jsou samozřejmě přítomny

ve všech vodních nádržích, ale problémy se objevují až při

jejich přemnožení. K tomu běžně dochází v letních měsících,

protože sinice obecně preferují vyšší teploty. Teplota ale zda-

leka není jediným parametrem pro přemnožení sinic. Znač-

nou roli hraje také vyšší obsah živin ve vodě (především

fosfor a dusík), stopové prvky, míra proudění vody, intenzita

světla atd. S intenzitou světla je to velmi zajímavé. Různé

druhy na něj reagují různě. Některé upřednostňují rozptýlený

polostín, jiné přímý a dlouhý osvit, jiné bují téměř ve tmě

(jak už bylo řečeno, fotosyntéza není jediným zdrojem živin).

Navíc se v průběhu roku v nádržích druhová skladba sinic

mění, a to nikoliv ve všech stejně – pravděpodobným důvo-

dem je měnící se poměr výše zmiňovaných parametrů. A aby

to bylo ještě složitější, jsou některé z nich schopny během

života „přepínat“ mezi fotosyntézou a příjmem živin v úplné

tmě a mezi životem ve vodě a ve vzduchu.

Z toho všeho vyplývá, že boj se sinicemi v akváriích je

nesmírně obtížný, dlouhodobý a často málo úspěšný až neús-

pěšný. Nejeden akvarista musel díky invazi sinic úplně zru-

šit akvárium a po důkladné a někdy drastické desinfekci jej

založit znovu. A někteří díky nim skončili s akvaristikou

úplně. Stoku připomínající, sinicí zarostlé bytové akvárium

se před maminkou/manželkou špatně obhajuje. Vím, o čem

mluvím, protože jsem si to před mnoha lety s několika růz-

nými akvárii cyklicky prožil (s maminkou i s manželkou). 
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Díky těmto zkušenostem jsem všem sinicí utrápeným

zoufalcům, kteří se na mne (dost často) obraceli o pomoc,

radil, aby průběžně, velmi často čistili akvárium, vyměňovali

vodu, zkoušeli měnit teplotu, osvětlení, rostliny – prostě po-

kusili se měnit podmínky v akváriu tak dlouho, až to sinice

vzdá. To je postup, který zabere někdy za týden, někdy za mě-

síc, někdy vůbec. A potom přichází vypuštění vody, likvidace

rostlin, písku, desinfekce…

Takto chytře jsem radil až do okamžiku, než jsem se i já

stal takovým zoufalcem. Naprostým. On je rozdíl, bojujete-li

s problémy v jednom akváriu, nebo ve ¾ všech, které máte.

Invaze sinic se mi objevila asi před dvěma lety. Nejdříve

zcela nenápadně ve dvou akváriích, ze kterých jsem pár

malinkých modrozelených flíčků bez problémů odstranil.

Během měsíce jsem měl totálně modrozelených 22 nádrží.

Ve zbývajících osmi, které byly na různých místech různých

stojanů v různých místnostech, se sinice neobjevila. To už

jsem věděl, že je zle, protože infekci v tolika akváriích není

pro zaměstnaného člověka reálné zvládnout. Bylo nutno pře-

jít od průběžné změny podmínek k léčbě.

Předložím vám komentovanou anabázi všech mých poku-

sů. Postupoval jsem vždy tak, že jsem co nejlépe vyčistil akvá-

rium, v rámci možností jej zbavil většiny sinic, a poté apli-

koval některou z metod, a to po dobu alespoň tří měsíců.

Většinou však přes půl roku. Každou metodu jsem zkoušel

v pěti až šesti akváriích najednou.

Změna osázení

Úplná změna vodní vegetace za rostliny výhradně rychle

rostoucí, které nestačí sinice umořit, je metoda, která zabírá

poměrně často (vzhledem k tomu, že je potřeba odumírající

rostliny průběžně vyměňovat, je však tato metoda docela

drahá). Rostliny totiž začnou odebírat velké množství živin,

čímž sinici vyhladoví. Ne však u mne. Druhová skladba sinic

v mých akváriích byla zřejmě orientována spíše na fotosyn-

tézu a rostliny byly velmi rychle přemoženy. Na základě toho

jsem přistoupil k metodě, která byla zaměřena na fotosyn-

tetizující druhy.

Změna osvětlení

Výrazně omezit světelný tok na minimum mi zpočátku

přišlo jako dobrý nápad. Jak už jistě tušíte, prosté nesvícení

má téměř zanedbatelný vliv. Většinou už po týdnu byly poros-

ty sinic ve stejném stavu jako bezprostředně před čištěním.

Přistoupil jsem tedy k úplnému zatemnění. Oproti před-

pokladům se výsledky nijak zvláště nelišily od pouhého nesví-

cení, během něhož se zřejmě druhová skladba změnila a pře-

vážily sinice méně orientované na fotosyntézu. Tento pokus

jsem ukončil relativně brzy (asi po třech týdnech), když jsem

zjistil, že mi přes noc sinice kompletně porostla vnitřek

záchodové mísy, kam jsem vyléval vodu s jejími fragmenty.

Bylo jasné, že je mezi nimi minimálně jeden druh schopný

koncentrovat ve svém těle dostatek živin, aby mohl intenzívně

růst i v absolutní tmě a čisté vodovodní vodě.

Dočasný úspěch se dostavil s výrazným přesvětlením ak-

vária. Růst sinic se znatelně zpomalil, v některých akváriích

se dokonce úplně zastavil. Po čase ožily i zbytky zdevasto-

vaných rostlin. Tento stav ale vydržel jen několik týdnů. Poté

se viditelně změnila druhová skladba sinic (jiná povrchová

struktura a jiný barevný odstín) a růst opět nastartoval.

Změna chemie vody

Stále v zajetí ekologických představ, že stačí změnit pod-

mínky, jsem začal měnit složení vody. Jako první jsem zkusil

výrazně přisolit vodu. Zvolil jsem silnou koncentraci jedné

polévkové lžíce na 10 litrů vody. Koncentrace byla udržována

několik měsíců bez viditelného výsledku. Do dvousetlitrového

paludária jsem po velmi pečlivém vyčištění dokonce nasypal

rovný kilogram soli. Druhý den mi sinice předvedla, co umí.

Dokonale, do posledního kousíčku pokrytý vnitřek nádrže.

Sinicový povlak byl tak silný, že se dal odlupovat v plátech

o velikosti i několika dm2. Sůl tedy u mne rozhodně boj ne-

vyhrála.

V dalším pokusu o ovlivnění vody jsem zvýšil koncentraci

draslíku. To by teoreticky měl být prvek, jehož vyšší koncen-

traci sinice nesnáší. Snáší. Zkusil jsem trojnásobek doporu-

čené koncentrace, tedy 3 g práškového KCl na 100 l vody

a poté stejné množství K2SO4. Během několikaměsíční expo-

zice jsem nezaznamenal vůbec žádnou změnu.

Huminy

Huminy se v akvaristice běžně používají na odladění pro-

středí pro některé choulostivější druhy ryb, protože vhodně

upravuje vodu. Obsahují řadu přírodních sloučenin a stopo-

vých prvků, které jako celek působí částečně i baktericidně.

Zvolil jsem zahradnický běžně prodávaný huminový

koncentrát, který kolegové používají při odchovech druhů

z černých vod. V první fázi jsem tímto koncentrátem obarvil

vodu v akváriu do odstínu silného černého čaje. Asi po šesti

týdnech jsem měl dva poznatky: ryby se po mnoha měsících

začaly opět množit, ovšem sinice neustoupila.

Druhým pokusem bylo obarvení vody na intenzitu černé

kávy – průhlednost do 1 cm. Nastal zlom. Sice to zlikvidovalo

zbytky rostlin, ale sinice konečně ustoupila! Po dalších třech

měsících jsem se odhodlal ke snižování koncentrace huminů.

Každý týden jsem vyměnil ½ vody za normální, čistou. I tak

ovšem klesala koncentrace pomalu, takže až po 5 výměnách

jsem dohlédl na zadní stěnu akvária. Po sinici ani památky,

ryby vypadaly vitálně a normálně se množily. Pro jistotu

jsem udržoval koncentraci na intenzitě barvy čaje. Po dalším

měsíci (necelém) přišel prudký nárůst sinic a během několika

dnů bylo vše při starém. Úplně stejný průběh byl ve všech

testovaných akváriích na různých místech bytu.

--- 

Jak postupně moje zoufalství nabývalo na intenzitě,

rozhodl jsem se opustit „ekologicky“ šetrný boj a přitvrdit.
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Savo

Protože Savo je prostředek, který velmi spolehlivě likvi-

duje bakterie (k tomu je ostatně určen), bylo logicky dalším

kandidátem. Kdysi tímto způsobem likvidoval bakteriální

rozpad ploutví u šlechtěných pavích oček jeden z našich

nejvýznamnějších chovatelů, ing. Ivan Krouský. Empiricky

odladil koncentraci 1 ml Sava na 50 l vody, která je ještě

bezpečná pro ryby, ale bakterie už nepřežívají. 

V akváriích bez ryb jsem neúspěšně vyzkoušel koncentraci

10 ml/50 l. Dvojnásobná koncentrace už sinici zdecimovala.

Během několika minut se sinice odbarvila a začala se v plá-

tech odlupovat od podkladu. Asi za hodinu jsem odstranil její

zbytky a akvárium bylo čisté. Jen do druhého dne. Některé

buňky (či vlákna) evidentně přežily v substrátu a ihned obsa-

dily uvolněnou niku. Pokus jsem opakoval ještě několikrát,

ale vždy se stejným výsledkem. Vzhledem k neznámému pů-

sobení Sava na slepy akvárií jsem raději nezkoušel dlouho-

dobou aplikaci a pokus jsem vzdal.

Blue Exit

Použití jediného profesionálního přípravku, který je pří-

mo určen k likvidaci sinic, jsem dlouho odkládal. Především

díky jeho ceně. Jediná aplikace ve všech akváriích by mne

přišla asi na 2000 Kč. Ovšem ze zkušenosti jiných je potřeba

takových aplikací alespoň pět! Odolával jsem asi rok. Poté

jsem se rozhodl vyzkoušet Blue Exit v jediné nádrži – dvou-

setlitrovém paludáriu. Návod říká, že po vyčištění akvária

aplikujeme potřebné množství přípravku a týden necháme

působit. Bez výměny vody, aby neklesala koncentrace. Po týd-

nu podle potřeby opakujeme až do úplného vymizení sinice.

Po druhé aplikaci začal růst sinice stagnovat, po třetím byla

viditelně na ústupu, po pátém zmizela. Po dvou násled-

ných čištěních (po dvou týdnech) byla zpět. Tento cyklus jsem

zopakoval třikrát. Po pěti měsících střídavých nadějí a po zby-

tečné investici bezmála 1000 Kč jsem to vzdal. Od šťastněj-

ších kolegů vím, že Blue Exit funguje, jen jsem si prostě empi-

ricky prokázal, že ne na všechny druhy sinic.

Počáteční stav.

           53           



Akvárium, číslo 37 e-akvarium.cz praxe

Někdy v době pokusů s Blue Exitem jsem s těžkým srdcem

zrušil jeden ze stojanů s pěti akvárii, protože jsem už fyzicky

nestíhal všechny udržovat. Mohlo by se zdát, že snížení o 1/6

je zanedbatelné, ale není.

Acriflavin

Čekáte-li šťastný závěr, tady je. Na acriflavin jsem byl

upozorněn na samém vrcholu zoufalství a těžké deprese, kdy

sinice zlikvidovala nejen veškeré osázení v akváriích, ale zre-

dukovala na minimum i rybí osádku. Z běžně chovaných asi

dvaceti druhů divokých živorodek mi zůstalo pouhých šest.

Recept na využití acriflavinu proti sinicím je přitom velmi

starý. Údajně byl uveřejněn v akvaristickém časopise už něk-

dy ve 20.–30. letech minulého století a doporučuje 1 g práš-

kového acriflavinu na 50 l vody.

Jedná se o fluorescenční barvivo, běžně používané jako

lokální antiseptikum i v humánní medicíně. Acriflavin se

„vmezeřuje“ do nukleových kyselin bakterií a virů na místa,

kde inhibuje jejich replikaci. Účinek se výrazně zvyšuje při

dlouhé světelné expozici. Rybami je velmi dobře snášen

(ostatně používá se jako jedno z velice šetrných léčiv). Jeho

použití nesnesou pouze jemnolisté rostliny, jako jsou např.

Cabomba, Ceratophyllum, Hottonia, Limnophila, Myrio-

phyllum, Pogostemon, Rotala apod., které se během několika

hodin rozpadnou. Delší expozice léčiva (tři týdny) pak umoří

i jávský mech.

Hnědooranžový prášek acriflavinu je velmi lehký a odvážit

právě 1 g není vůbec jednoduché. A to ani na laboratorních

váhách. Zvolil jsem tedy metodu odvážení většího množství

a jeho postupné dělení na poloviny (tuto metodu jistě znáte

z filmů; kokainisté tak odměřují patřičné množství bílého

prášku na skle – je to kupodivu velmi přesná metoda). Roztok

jsem aplikoval po jeho dokonalém rozpuštění ve vlažné vodě.

Po nalití do akvária se objeví nádherný spektakulární jev,

způsobený fluorescencí roztoku.

Změny jsou patrné už následující den. Povlaky sinice

blednou a rozpadají se. Přestože do dvou dnů nebylo po si-

nici ani památky, ponechal jsem roztok působit celý týden

(v první fázi jsem zkoušel tři, ale to se ukázalo jako zbytečné),

aby byla zlikvidována i vlákna v substrátu a za pozadím, kde

voda proudí jen zcela minimálně. Poté jsem vyměnil polovinu

vody v nádrži a počkal další týden, kdy jsem zbytky léčiva

odstranil filtrací přes aktivní uhlí.

Aplikace acriflavinu.
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+3 dny.

+1 měsíc.
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+2 měsíce.

+5 měsíců.
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Uvedená metoda zabrala na první pokus ve všech akvá-

riích. Jedno, ve kterém bylo velké množství kořenů, jsem

musel asi po měsíci přeléčit. V ostatních se sinice až dosud

(5 měsíců) neobjevila. Rostliny začaly růst, ryby se začaly

množit a já jsem opět začal žít plnohodnotným akvaristickým

životem.

Každá ze sedmi mnou ověřovaných metod má teoreticky

šanci na úspěch. Ale, bohužel, zdaleka ne vždy. Některé

druhové skladby sinic mohou způsobit tak úporné invaze,

že jejich likvidace byla vždy běh na opravdu dlouhou trať.

Zapomenutá léčba acriflavinem je metoda sice prastará,

přesto překvapivě a úlevně spolehlivá. S ní jsou sinice jen

krátkou nepříjemnou epizodou.

Dovětek

Nebezpečí masívního výskytu sinic je v jejich produkci

celé řady toxických látek (cyanotoxinů), které ohrožují zdraví

živočichů včetně člověka. Je velmi dobře známo, že způsobují

různě silná podráždění, alergické reakce a ekzémy. Požitím

kontaminované vody (plavci) mohou vážně poškozovat játra,

působí toxicky na nervové buňky, mohou spouštět rakovinné

bujení a mají celou řadu dalších negativních účinků na orga-

nismus. Jsou popsány smrtelné případy otrav hospodářských

i divokých zvířat, ke kterým došlo v důsledku častého napá-

jení z kontaminovaných zdrojů. Proto přistupujte k sinicím

v akváriích jako k potenciálně nebezpečnému agens, které

při dlouhodobém působení může spustit přinejmenším

nepříjemné alergie.

Spektakulární fluorescence acriflavinu.
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Roztok 1 g acriflavinu ve 2 dcl vody. V pozadí akvária dva měsíce po aplikaci.
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Račí potokRačí potok
Markéta Rejlková

Račích potoků najdeme na území Česka hned několik.

Ten, který se mi hodně líbil a chci vás s ním proto seznámit,

najdeme v Račím údolí v Rychlebských horách, tedy v nej-

severnějším výběžku Olomouckého kraje. 

Než se podíváme na potok, resp. pod jeho hladinu, určitě

stojí za to se porozhlédnout v celém údolí, abychom si mohli

představit i širší okolí. Asi sotva nalákáte rodinu na výlet za

– byť pěkným – potokem, ale Račí údolí je oblíbeným místem

turistů a výletníků. Plným právem.

Račí údolí leží asi tři kilometry jižně od města Javorník.

Dominantním prvkem je potok a Tančírna postavená v se-

cesním stylu na začátku 20. století, kdy patřila k vyhlášeným

výletním cílům. Konaly se zde odpolední čaje a taneční

dýchánky. Druhou polovinu minulého století ale chátrala,

teprve v roce 2015 byla po rekonstrukci znovu otevřená a mů-

žete se tu zastavit pro informace o okolí, občerstvit se, nebo

se zúčasnit nějaké kulturní akce.

Údolí je 7 km dlouhé a hodně sevřené, kromě úzké silnice

a potoka už se sem „nevejde“ prakticky nic, svahy jsou strmé

a místy skalnaté. Území je Evropsky významnou lokalitou

a Přírodní rezervací – ta však nebyla vyhlášená kvůli potoku,

ale kvůli lesům s místy až pralesovitým charakterem (hlavně

jde o bučiny, dubové bučiny s borovicí a lipové javořiny).

Pokud jde o geologii, v údolí se vyskytují světlé ortoruly

a migmatity, v menší míře amfibolity, amfibolitické ruly, gra-

nitoidy. Tolik pro fanoušky hornin a minerálů, kteří si budou

lámat hlavu nad tím, proč jsou na fotkách v korytě potoka

tolik rozdílné kameny – oblé i hranaté, černavé i bledé...

Nad údolím je pěkná skalní vyhlídka Čertovy kazatelny,

výstup rozhodně doporučuju, i když je to hodně do kopce.

Přístupnější, ale tím pochopitelně méně vyhlídková je pak

zřícenina hradu Rychleby. A když už budete v Rychlebských

horách, při dalších výletech v okolí nezapomeňte na Borův-

kovou horu nebo Nýznerovské vodopády...
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Tančírna s parkem. Potok teče přímo za ní. (Foto: Jan Rejlek)

Ale pojďme už k Račímu potoku. Pramení pod vrchem

Koníček a vlévá se v Polsku do Kladské Nisy (Nysa Kłodzka),

která pramení na polské straně pohoří Kralického Sněžníku

a je přítokem Odry.

Ačkoliv nadmořská výška není nijak velká (např. Tančírna

v dolní části údolí je asi 340 m n.m.), zima tu trvá dlouho

a ani v zimě, ani v létě tu nebývají extrémní teploty. To jinými

slovy znamená, že se tu ani v létě moc neohřejete. Díky chlad-

né a čisté vodě máme příležitost pozorovat v potoce zajímavý

podvodní život.

Na první pohled zaujmou mechorosty. Budeme-li mít

štěstí nebo trpělivost (lépe obojí), pak se nám podaří zahléd-

nout i zástupce živočichů – žijí tu pstruzi a jak naznačuje

jméno, také raci. (Ve skutečnosti je ale jméno odvozené od

původního německého názvu „Gereb“ – zkomoleno „Krebs“,

tj. rak – což znamená propast.) Prý tu byl spatřený i ledňáček

a vydra.

Čertovy kazatelny nabízejí výhled do hlubokého a dlouhého

údolí. Kolem jsou jen rozsáhlé lesy a klid. (Foto: Jan Rejlek)

Račí potok výše v údolí. Tady ani v pěknou červnovou

neděli nepotkáte skoro žádné turisty.

Klikoroh devětsilový se typicky vyskytuje právě v údolích horských potoků – a jak naznačuje jeho jméno, vyhledává devětsil.

Měří až 2 cm a patří mezi naše největší nosatce. Ale to už jsme přímo v potoce – poznáte, na čem klikoroh sedí?
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Stejné místo, jen brouk už byl mezitím přenesen do bezpečí. Roste tu – pozoruhodně zrovna teď napůl ve vodě, napůl venku

 (ale stále úplně vlhký, což je nezbytné) – náš asi nejznámější vodní mechorost, pramenička Fontinalis antipyretica.

Také stojí za pozornost ukládání substrátu různé zrnitosti – písek a jemný i hrubý štěrk nejsou promíchané.

Fontinalis antipyretica si s rychlým proudem poradí. Chladná a rychle proudící voda, tady je pramenička jako doma.
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Bylo by snadné se při pohledu shora domnívat, že tady všude roste pramenička. Ve skutečnosti ji najdeme jen zřídka,

většinu těch „zelených fleků“ tvoří jiné mechorosty. Z těch rostoucích blízko u vody nebo přímo v ní se tu vyskytují

 např. Ablystegium serpens, Calliergonella cuspidata, Brachythecium rivulare, příp. Hygrohypnum molle.

Zdaleka nejnápadnějším a nejhojnějším je ale Platyhypni-

dium riparioides (zobanitka jehlicovitá). Vypadá jako slabá

pramenička a roste nad i pod vodou, velmi hojně v celé ČR.

Pohled pod hladinu, kde nás zaujmou trsy zobanitky Platy-

hypnidium riparioides (tu poznáme od hodně podobných

baňatek rodu Brachythecium nejlépe pod lupou či pod

mikroskopem, tedy odnést si domů vzorek je nutné). Nelze

přehlédnout ani larvy chrostíků, skrývající se v zrnkách

štěrku nápadně rozesetých po velkých kamenech.
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Dekorativní křehutka Chiloscyphus polyanthos roste

na vlhkých i zaplavovaných místech. Tady tvořila velké trsy

přímo v potoce a také rostla v peřejích nad vodou.

Mělká voda plná balvanů a drobných peřejí je prokysličená.

Oblé lístky Rhizomnium punctatum běžně nacházíme

na vlhkých místech od nížin po horské polohy. Tento mech

roste na kamenech, na dřevě i na zemi.

Tady znovu Platyhypnidium riparioides.

Fotila jsem mechy v proudu a ejhle – až doma jsem zjistila, že mi přímo před hledáčkem pózoval mladičký pstruh!
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Kamomil říční (Ancylus fluviatilis) je běžným plžem rychle proudících vod. Ale abyste ho tady spatřili, musíte mít trochu

štěstí, protože není hojný v celém toku. Na jednom místě potoka byla ale kamomilů spousta a vzhledem ke své velikosti

 (přes půl centimetru) a tendenci zdržovat se blízko hladiny, kde jsou hojné řasy a rozsivky, byli k nepřehlédnutí.

Tady kamomil odolává silnému proudu, jak prozradí bublinky vzduchu letící nad ním.
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Herbert R. AxelrodHerbert R. Axelrod
Kersen Opit a Roman Slaboch

15. května 2017 zemřel ve Švýcarsku jeden z nejznámějších
expertů na akvarijní tropické ryby, Herbert Richard Axelrod.

Narodil se 7. června 1927 v Bayonne v americkém státě
New Jersey jako syn ruských a polských židovských emig-
rantů. Již v pěti letech hovořil anglicky, polsky, rusky a heb-
rejsky. Později přidal němčinu, španělštinu a portugalštinu.

Jeho život bylo puzzle náhod, úspěchů, slávy, proher
i opovržení.

Po dokončení střední školy (1944) vstoupil do armády
a po propuštění v roce 1946 začal studovat na univerzitě
v New Yorku. V roce 1950 byl poslán do Koreje, kde pracoval
dva roky jako zdravotník v M.A.S.H.

Při jedné ze služebních cest mezi Korejí a Japonskem se
ještě jako armádní zdravotník seznámil s japonským ichtyolo-
gem Dr. Takiharo Abem, který mu poskytl knihu nadšené-
ho mořského biologa – císaře Hirohita. Axelrod upozornil
Dr. Abeho na chybu v jednom z vědeckých názvů. Když se
o tom dozvěděl císař, pozval jej k audienci a strávili spolu
týden lovem nahožábrých plžů, kteří byli oblíbenou skupinou
císaře Hirohita.

Po návratu z Koreje pracoval Herbert Axelrod jako asis-
tent na univerzitě v New Yorku, kde získal doktorát z biosta-
tistiky, čímž navázal na svůj magisterský titul z matematiky
(jeho otec Aaron matematiku vyučoval).

Ve stejné době začal i s vydáváním časopisu Tropical Fish
Hobbyist (TFH je i název velmi úspěšného nakladatelství,
které založil).

Protože v Koreji utrpěl zranění ruky, naordinoval si jako
rehabilitační cvičení psaní na stroji a zároveň začal pracovat
na svém nejznámějším bestselleru „Handbook of Tropical
Aquarium Fishes“, který se spoluautorem Leonardem P.
Schultzem vydal v roce 1955. Tato kniha se ve světě prodala
ve více než milionu výtisků a vytvořila z něj světovou akvaris-
tickou ikonu první velikosti. O rok později (1956) vydal, již
jako výhradní autor, „Tropical Fish as a Hobby“, která jeho
postavení akvaristické jedničky potvrdila. Obě knihy obsahují
velké množství informací a rad pro akvaristy s velmi citlivým
poměrem mezi odborností a praxí. Právě tato srozumitelná
praktičnost knihu prosadila mezi nejširší řady akvaristů.

O Axelrodovi-akvaristovi je jen minimum informací. Jeho
dlouholetý přítel Bernd Degen uvádí, že vedle několika
akvárií v centrále TFH měl díky svému dalšímu příteli Pierru
Brichardovi bytové akvárium s tanganickými cichlidami
a u domu si zřídil rybníček s koi kapry, se kterými se často
koupal. Je ale prakticky jisté, že musel v mládí chovat a od-
chovávat velké množství druhů ryb, a tyto rozsáhlé praktické
znalosti a zkušenosti zúročil ve výše zmíněných knihách.

Již od dětství hrál na housle (i jeho otec byl nadaným
houslistou, který hru na housle dokonce vyučoval), a když
zbohatl, začal sbírat klasické hudební nástroje. Vlastnil kom-
pletní smyčcový kvartet ze Stradivariho dílny, který v roce
1998 daroval Smithsonovu institutu ve Washingtonu. Dalších
asi třicet špičkových strunných nástrojů koupil symfonický
orchestr v New Jersey.

Byl nadšeným sběratelem fosilií. Svoji rozsáhlou sbírku
daroval v roce 1981 kanadské University of Guelph, která po
něm pojmenovala ústav ichtyologie.

Významné dary vídeňským muzeím mu v roce 2003
vynesly čestné rakouské občanství.

V roce 1997 prodal všechny své firmy a stáhl se se svou
ženou do soukromí.

Včetně dotisků a aktualizací byl autorem asi stovky kniž-
ních titulů, a to včetně tak nečekaných, jakými jsou například
příručka o chovu holubů (v mládí byl jejich nadšeným cho-
vatelem), životopisy slavných virtuózů či Průvodce výběrem
a péčí o doutníky (Kuba byla jeho velkou láskou). Vedle
vlastních knih byl spoluautorem více než 150 dalších titulů.
Je ovšem otázkou, kolika z nich poskytl své jméno jen pro
zvýšení prodejnosti. Odhaduje se, že všech titulů se mohlo
celosvětově prodat až deset milionů.
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Kolem roku 1965 publikoval v TFH koncept lyofilizace
přírodní rybí potravy – údajně prý jen jako zajímavost.
Myšlenku (původní technologie pochází z roku 1911) ovšem
nedotáhl do konce, přestože sušení mrazem bylo tehdy v USA
běžně používáno na maso, zeleninu a ovoce. Nápad ale velmi
rychle převzaly firmy po celém světě, takže už na začátku
80. let minulého století jsme mohli krmit lyofilizovanými
nitěnkami a perloočkami dokonce i u nás.

Založil neuvěřitelně úspěšnou firmu na výrobu psích hra-
ček „Nylabone“. Většinu hraček sám vymyslel. Jeho nápadem
(a patentem) jsou i „umělé“ kosti pro psy, lisované ze za-
uzených kůží, které jsou i v současnosti jedním z nejčastěji
kupovaných psích pamlsků.

Založil několik dceřiných, na sebe navázaných společností
zabývajících se lovem, importem, chovem a prodejem akva-
rijních ryb. V 60. letech minulého století, v době rychlého,
až překotného rozvoje akvaristiky, byly tyto firmy velmi
úspěšné a znásobily jeho už tak veliké jmění. V té době nebyla
ochrana prostředí na takové úrovni jako je dnes, takže lovci
mohli lovit kdekoliv, cokoliv a v jakémkoliv množství. V im-
portech bylo následně objeveno (a popsáno) velké množství
nových druhů ryb. Zdroje se v počtech rozcházejí, ale pohy-
bují se v intervalu 460–490 druhů, z nichž část je dodnes
v akváriích běžně chována. Řadu mořských druhů potom
objevily ichtyologické expedice, které společně s různými
světovými univerzitami spolufinancoval. Osobně se účastnil
expedic do Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Konga, Guyany,
Keni, Paraguaye, Španělska, Thajska, Trinidadu, Venezuely
ad. Na těchto expedicích získal 1020 druhů v 5924 exem-
plářích, které všechny věnoval muzeím. Na jedné z expedic
do Brazílie a Kolumbie se k němu připojil belgický král
Leopold III., který byl zaníceným akvaristou a na jehož po-
čest byla popsána expedicí nalezená Pterophyllum leopoldi

(Gosse, 1963). Král Leopold se s Axelrodem velmi sblížil,
vážil si jeho znalostí a opakovaně jej i s manželkou zval do
soukromých komnat svého paláce.

Na počest Herberta Axelroda bylo pojmenováno 18 druhů
ryb a jeden rod (Axelrodia). Bezesporu nejznámějším dru-
hem je hned ten první – Cheirodon (nyní Paracheirodon)
axelrodi Schultz, 1956. Ale také zcela jistě nejkontrover-
znějším. Tato rybka byla známá už od roku 1953. Když se
Axelrod dozvěděl, že George Myers a Stanley Weitzman
chystají její popis pro ichtyologický bulletin Stanfordské uni-
verzity (ryba se měla jmenovat Hyphessobrycon cardinalis�),
získal od místního obchodníka skupinu ryb, kterou vydával
za vlastní odchyt a vytvořil nedokonalý a ukvapený popis,
který po dohodě s ním vydal Leonard Peter Schultz (spolu-
autor jeho první knihy) v jeho bulletinu TFH pouhý jeden (!)
den před uveřejněním Stanfordské univerzity. V souladu se
zákony nomenklatury je ovšem platný první publikovaný
název, ať vznikl jakkoliv. Díky tomuto a dalším „rošťáctvím“
nebyl Axelrod jako člověk příliš oblíben.
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Jen zcela na okraj – až do roku 1996 importoval Axelrod
z Brazílie a Kolumbie prostřednictvím svých firem této „své“
neonky přes 40 milionů kusů.

V dubnu 2004 byl obžalován z obrovských daňových
úniků a odsouzen k 18 měsícům vězení. Utekl z USA na Kubu,
odkud chtěl pokračovat do Švýcarska, ale během přestupu
na berlínském letišti jej zatkli. Nebyl to jeho jediný střet se
zákonem. Od roku 1965 čelil celkem 14 žalobám, většinou
za úmyslné nadhodnocování při prodejích a převodech. Mimo
jiné jej žaloval William T. Innes a později i Heiko Bleher pro
neoprávněné použití fotografií v knihách vydávaných jeho
TFH. Tyto soudy vyhrál, proti žalobě amerického finančního
úřadu však neměl šanci.

Herbert Axelrod je jednoznačně uznáván jako člověk,
který se svou finanční podporou zasloužil o objevy několika
stovek druhů ryb. Je oficiálně zařazen do TOP 10 amerických
filantropů v oblasti umění. Byl donátorem celé řady světových
muzeí a vzdělávacích institucí. A konečně; svým přes půl
století trvajícím a nepolevujícím přístupem k propagaci akva-
ristiky se o její celosvětový rozvoj zasloužil jako nikdo jiný.

Odešel RNDr. Vladimír Chaloupecký,Odešel RNDr. Vladimír Chaloupecký,  CSc.CSc.
Karel Krček

Dne 20. května 2017 po delší nemoci zemřel jeden z našich

významných mikrobiologů, RNDr. Vladimír Chaloupecký, CSc.

Odešel tiše, v klidu, ve věku 82 let.

Vladimír byl ve svém oboru vysoce fundovaný odborník,

ale také znalec a milovník přírody, významný československý

a český akvarista a úspěšný pěstitel lilií. Byl hnacím motorem

a hlavním organizátorem českých duhovkářů. 

Byl to skromný, spíše tichý člověk, s vysokým intelek-

tem a s jemnou, přátelskou povahou. Jeho slušnost, solidnost

a ochota kdykoliv pomoci byly příslovečné a získaly mu úctu

a uznání nás všech, kteří jsme se s ním setkávali. Vladimír

byl velmi pracovitý a až zarputile důkladný a pedantský.

Mezi námi akvaristy byl mj. ceněn i jako znalec genetiky,

ochoten kdykoliv předmětné téma odpřednášet nebo v indi-

viduálních případech poskytnout kvalifikovanou radu. Osob-

ně jsem v něm spatřoval vzdělaného přítele s vyhraněným

prvorepublikovým chováním. Uměl i překvapit a citlivě za-

působit především na mladší akvaristy.

Vzpomínám si, jak např. ve vánoční době přicházel na

akvaristická setkání v předstihu a každý účastník večera

následně na stole před sebou nalezl vyleštěné jablko, spo-

čívající na malé smrkové větvičce. Vladimír se jen usmíval

a všem popřál pevné zdraví.
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RNDr. Vladimír Chaloupecký, CSc. se narodil v roce 1935

v malé vesničce u Peček. V roce 1953 ukončil studia na

gymnáziu v Praze 10 – maturitu absolvoval s vyznamenáním.

Následovalo pětileté studium na Biologické fakultě University

Karlovy. V roce 1958 složil státní závěrečnou zkoušku v oboru

biologie-chemie, opět s výborným prospěchem (titul RNDr.)

Po ukončení studia doktor Chaloupecký krátce pracoval

jako vedoucí laboratoře v Léčebně tuberkulosy v Kostelci n.Č.L.

a následně jako řádný aspirant v Mikrobiologickém ústavu

ČSAV. V roce 1963 obhájil vědeckou hodnost CSc., v roce 1964

se stal členem Čs. společnosti mikrobiologické při ČSAV a v ro-

ce 1974 mu byl přiznán titul vědeckého pracovníka I. stupně.

V dalším roce se stal externím členem Katedry mikrobiologie

Lékařské fakulty hygienické a externím přednášejícím ILF.

Přes 20 let pracoval v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie

(později Institut hygieny a epidemiologie), zpočátku jako

vědecký pracovník a poté jako vedoucí odd. biochemie a labo-

ratoře. Zde vymyslel a technologicky doladil základní genové

manipulace na Escherichia coli, a to již na sklonku 60. let! 

Absolvoval několik postgraduálních kurzů (zejména v obo-

ru molekulární genetiky) a zahraničních stáží. V roce 1988

se stal vedoucím laboratoře na Fakultě všeobecného lékařství

UK (později 1. lék. fakulta UK). V 90. letech byl RNDr. Cha-

loupecký jmenován členem oborové rady postgraduálního

studia při Katedře genetiky a mikrobiologie Přírodovědec-

ké fakulty UK a samostatným řešitelem významného úkolu

státního plánu. Hlavním okruhem jeho práce byl základní

výzkum přenosu genetické informace mezi buňkami bakterií

a důsledky tohoto jevu v lékařské praxi. I ve vysokém věku

pořádal přednášky lékařům. V odborných časopisech lze na-

lézt asi 40 jeho článků z oboru mikrobiologie a genetiky.

Je jen málo akvaristů, kteří vědí, že Vladimír měl dva ko-

níčky. Mimo tropické rybky jej nemenší měrou zajímaly i lilie.

Sám o své zálibě napsal: „K liliím jsem se dostal kolem roku

1965 od pěstování alpinek. Vstoupil jsem do Odboru pěstitelů

okrasných rostlin (OPOR). Jako instruktor květinář jsem

organizoval první pražské výstavy lilií, přednášel a publikoval

řadu článků. OPOR v roce 1968 uspořádal mezinárodní set-

kání květinářů, kde přednášeli i cizinci, takže jsem se mohl

seznámit s mnoha liliáři a být pozván na IV. liliářskou konfe-

renci do Londýna. Tam jsem osobně poznal špičkové liliáře.

Výsledkem byla rozsáhlá korespondence a výměna mate-

riálů.“ RNDr. Chaloupecký napsal statě o liliích do různých

publikací a encyklopedií. Má velkou zásluhu na zpracování

ucelené práce o liliích u nás.

V naší akvaristice doktor Chaloupecký patřil mezi nestory.

V průběhu svého života věnoval pozornost více druhům ryb,

ale jeho jméno je právem spojováno s jeho největší akvaris-

tickou láskou – s duhovkami z čeledi Melanotaeniidae. Tyto

rybky byly objeveny před asi 170 lety, ale i navzdory svým

krásným duhovým barvám se trochu rozšířily až v 70. letech

min. století a dodnes jsou mezi akvaristy tak trochu opomí-

jeny. Na vině jsou komerční důvody: barvy duhovek vyniknou

až v jejich vyšším věku (2 až 3 roky) a jejich chov je pro běžné

akvaristy neekonomický. Tento obchodní důsledek doktor

Chaloupecký přímo nesnášel a byl mu velkým oponentem.

Duhovky (např. Melanotaenia boesemani, Glossolepis inci-

sus ad.) propagoval, úspěšně množil a rozdával. Nepamatuji

se, že by od někoho za rybky vzal peníze. Když se v roce 1997

se svou životní partnerkou paní Mgr. Janurovou natrvalo pře-

stěhoval se svými 31 akvárii z Prahy do Úval, stal se členem

úvalské akvaristické organizace. Samozřejmě byl i aktivním

členem nejstaršího českého akvaristického spolku Akvárium,

zal. 1899. Založil a vedl Klub chovatelů duhovek a v roce 1995

se stal členem celosvětové organizace IRG (Internationale

Gesellschaft für Regenbogenfische e.V.). Pro tuto organizaci

byl v chovech duhovek za naši republiku reprezentantem.

Přednášel a publikoval až do roku 2014; v posledních letech

se o všechna akvária starala jeho partnerka, paní Mgr. Ja-

nurová, která mu byla velkou oporou a které i já děkuji za

některé poskytnuté informace.

Melanotaenia boesemani a Glossolepis incisus – dva druhy

duhovek, které měl Vláďa velmi rád a které choval

prakticky až do své smrti.
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Diana L. Walstadová:Diana L. Walstadová:

Ekologie rostlinného akváriaEkologie rostlinného akvária
Praktická příručka pro akvaristy ve světle odborných poznatkůPraktická příručka pro akvaristy ve světle odborných poznatků

Markéta Rejlková

Pokud se trochu více zajímáte o rostlinná akvária, tento
titul už vám byl známý mnoho let. V angličtině vyšel ve třech
vydáních (1999, 2003, 2012), letos jsme se dočkali prvního
českého. Vydal ho David Hofmann, který je zároveň překla-
datelem – k překladu použil 3. vydání, nutno ovšem podot-
knout, že vlastníte-li některé z těch předešlých, rozdíly jsou
zanedbatelné.

Tato kniha americké autorky byla svou dobu pokládána
za převratnou a její přístup je ojedinělý dodnes. Shrnuto do
jediné věty, Diana Walstadová představuje nespočet

vědeckých informací o vodních rostlinách a přede-

vším svůj koncept rostlinného low-tech akvária se

zahradnickým substrátem a takřka bez výměn vody,

bez hnojení, bez filtrace. To je ovšem silně zjednodušu-
jící, více než 300 stran věnovaných ekologii vodních rostlin
i akvaristické praxi nabízí pochopitelně více.

Kdokoliv, kdo se zajímá o vodní rostliny, jejich pěstová-
ní nebo o fungování a ekologii akvária obecně, tady najde
pestrou škálu informací. Zmíním např. popis bakteriálních
a chemických pochodů, které probíhají v substrátu i ve vodě.
Tohle je téma, které se do běžné akvaristické literatury ne-
dostane ani okrajově. Přitom je zajímavé vědět, které živiny
a proč jsou či nejsou dostupné rostlinám a řasám, jaké bak-
teriální procesy v akváriu probíhají a ovivňují chemismus
vody a růst rostlin, ať chceme, nebo nechceme.

Větší část knihy je teoretická, autorka předkládá různá
fakta, čísla, rovnice, vzorečky... to vše posbírané z odborné
literatury, která je bohatě citována, ale nevztahuje se k ak-
varijní praxi. Např. údaje o spotřebě živin v čističkách vod,
o koncentraci fenolických kyselin v mořských řasách apod.
nám mohou (a budou) připadat poněkud nevyužitelné. Ale
tohle není ve skutečnosti „praktická příručka“, jak hlásá pod-
titul – je to tak trochu učebnice ekologie vodních rostlin, byť
samozřejmě omezená rozsahem i hloubkou. Praktičtěji zalo-
žený akvarista bude potěšený celou řadou drobných experi-
mentů, které autorka provedla a zdokumentovala. Jde často
o maličkosti, pěstovat v lahvích vedle sebe zákrutichy a sle-
dovat vliv např. vápníku je zdánlivě banální. Ale vzhledem
k použití relativně dobře kontrolovaných podmínek máme
možnost si poznatky díky Dianě Walstadové ověřit „na vlastní
oči“, místo abychom slepě důvěřovali v literatuře recyklova-
ným tvrzením bez jakéhokoliv experimentálního nebo jiného
podložení. Takových pokusů a výsledků dlouholetých zkuše-
ností s provozem řady akvárií nám autorka předkládá mnoho
a patří to k nejcennějšímu obsahu knihy.
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K obsahu samotnému – abych ho přiblížila těm čtenářům,
kteří knihu a její hlavní body zatím neznají, předkládám sez-
nam kapitol: Úvod, Rostliny jako „čistící jednotka“ akvária,
Alelopatie, Bakterie, Zdroje rostlinných živin, Uhlík, Výživa
a ekologie rostlin, Substrát, Výhoda vzdušného prostředí,
Omezování růstu řas, Praktický návod na založení akvária
a jeho údržbu. Zpočátku jsou to kapitoly skutečně hodně
teoretické, např. vztahu rostlin a toxických prvků nebo také
alelopatii je věnováno hodně prostoru, ale pro praxi to má
spíše význam ve smyslu „něco takového existuje a pokud se
mi bude v akváriu dít cosi nevysvětlitelného, možná je to
příčina – to ale nezjistím a nezměřím“. Což nevadí, vzdělání
není nikdy dost. Jenže tady bych vytkla autorce, že si vybírá
takové studie (nebo vůbec okruhy témat), které podporují její
představu o tom, jak akvárium „ideálně“ funguje.

O využitelnosti poznatků vysbíraných z literatury svědčí
třeba věta z kapitolky o alelopatii řas: „Například dva druhy
řas, které aplikovány samostatně růst okřehku výrazně potla-
čovaly, měly stimulující účinek, jestliže byly s okřehkem pěs-
továny oba společně.“ Ale přinejmenším se utvrdíme v tom,
že vodní svět je fantastický a až zábavně paradoxní.

Myšlenka low-tech akvária mně osobně není cizí, ostatně
v Evropě (a tady u nás o to více) je tradice rostlinných akvárií
rozvinutá a přístupů k nim je hodně – včetně toho, že pod
písek nasypeme hrst zeminy nebo rašeliny. Přesto se nemůžu
úplně ztotožnit s argumentací Diany Walstadové a v knize je
řada míst, kde si prostě říkám „ne, tohle je čistě interpretace
autorky a mělo by to být jasně napsáno“. Bohužel do opozice
se řada čtenářů dostane hned v úvodu knihy, kdy se dočteme,
že low-tech akvária se vyznačují konkrétně: stabilní hodnotou
pH, nízkými nároky na údržbu, normálním chováním ryb.
(Neplatí snad první i třetí faktor stejným dílem pro hi-tech
akvária? A neexistuje něco jako střední proud, prostě „nor-
mální“ a běžně udržované akvárium, které má většina z nás?)
Jako protiklady jsou dávány špatně fungující nádrže, např.:
„Jedním z kritérií úspěšnosti akvária je stabilní pH... Pokud
dochází k postupnému okyselování vody v akváriu, je zde ne-
vyvážené prostředí, většinou v důsledku příliš silné nitrifikace
ve filtru.“ Jenže tohle píše akvaristka, která nemění vodu půl
roku – pro zastánce výměn vody není třeba víc dodávat.
Potom se zkrátka argumentačně míjíme, což neznamená, že
nedoporučuju si poznatky paní Walstadové (či vědecké údaje,
které ona považovala za zajímavé) přečíst. Vystupuje proti
trendu hi-tech akvárií a jejich nákladného a pracného udržo-
vání, ale jako by neviděla jinou alternativu, než tu svou.

Kromě lehce tendenčního směřování knihy si dovolím
ještě dvě výtky k autorčině pojetí. Některé příklady či obrázky
spíše vyděsí, než by čtenáři pomohli věc pochopit. Třeba
obrázek „Ukázky vazby mědi na organický uhlík“, kde si mů-
žeme prohlédnout tři sloučeniny... nejsem si opravdu jistá,
jestli to knize nepřidává na odbornosti na úkor stravitelnosti.
Je tu celá řada grafů a tabulek, ne všechny považuju za pří-
nosné, ale jak už jsem napsala výše – vzdělání není nikdy
dost, tak budiž. Vyvažuje to množství rámečků se stylem
„Otázka – Odpověď“, kde jsou skutečné nebo smyšlené dota-
zy kladené autorce. Ty jsou psané velmi přístupným jazykem
a ryze praktické, takže přinášejí vítané shrnutí nebo občerst-

vení právě probíraných témat. Jenže právě sem směřuje má
další výtka, ta nejzásadnější. Autorka je tak zaměřená na to,
aby poradila na základě svých poznatků a přesvědčení o pě-
stování rostlin, že s klidem radí tazateli se závojnatkou v 10l
akváriu, aniž by zmínila, že takové akvárium je pro závoj-
natku naprosto nevhodné. Na jiném místě zase řeší problém
s pomalým růstem rostlin v 170l akváriu, kde tazatel chová
mj. 17 skalár. Sama mám 180l akvárium a 17 skalár si v něm
dokážu představit jen s největším sebezapřením – zakrnělé
rostliny jsou to poslední, co by mi vadilo. Jenže autorka je
zjevně pěstitelkou rostlin a tohle jí vůbec oči netahá. Pokud
se pak dočtu, že 20 l s parmičkou černopruhou a pěti živorod-
kami ostrotlamými je „dokonalé první akvárium pro začáteč-
níka“... kazí mi to dojem ze čtení.

Další chybičky už pak má na svědomí překladatel, resp.
vydavatel. Zřejmě není akvaristou, protože některé použité
termíny se míjejí s naším jazykem. Čištění dna – tomu přece
říkáme odkalování, zelená plovoucí řasa je zelená voda nebo
zákal, zavedená nádrž je zaběhnutá, podklad je substrát (nebo
alespoň dno)... a to jsou jen termíny, které se často opakují,
dílčích drobností vyvolávajích zdvižené obočí je tam více.
Naštěstí nebrání v porozumění, prostě si zvykneme, že pís-
kem (či „hrubým pískem“) je myšlený štěrk a že jednotky
ppm odpovídají u nás daleko obvyklejším mg/l, tvrdost se
udává ve stupních... Na druhou stranu, překladatel do knihy
přidal některé své poznámky navíc a je zřejmé, že si s knihou
dal práci. Před vydáním ale měla proběhnout důkladnější
kontrola, drobné chybičky v úpravě lehce kazí dojem a chybě-
jící čárky mohou i úplně změnit smysl věty. Číslování stránek
v obsahu i v textu se občas rozchází se skutečností, popisky
tabulek jsou místy nejasné a např. u tabulky X.2 chybí celý
sloupec, čímž je naprosto zbytečná... ale zkomolené jméno
„Walstadadová“ na zadní obálce zamrzí asi nejvíc. Úprava
knihy je ale příjemnější než originál (srovnávám s 2. vyd.)
a všechny grafy jsou poctivě počeštěné.

Navzdory mým kritickým připomínkám ale kniha patří do
sbírky každého zájemce o rostlinná akvária, je svým obsahem
jedinečná. Skvělé jsou poznatky o bakteriích, o vlivu proudě-
ní, o významu rozpuštěného organického uhlíku či vápníku,
ale zaujal mě i autorčin tip na odchytávání ryb v zarostlé
nádrži, zkušenosti s „polední pauzou“ na svícení... a je toho
mnohem více, v knize je spousta materiálu k zamyšlení.

Knihu nám za účelem recenze poskytl vydavatel, za což
děkujeme – a podělíme se o ni dále. Jestli jste dočetli až sem
a stále nevíte, jestli koupit, či nekoupit, můžete tuto knížku
vyhrát (viz následující stránka)!

Publikace: Ekologie rostlinného akvária
Autor: Diana L. Walstadová
Vydal: David Hofmann
Rok vydání: 2017
Rozměr: 14,7 × 20,5 cm
Rozsah: 311 stran
Cena: 320 Kč
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časopis AKVÁRIUM vyhlašuje

letní fotosoutěž
na téma

rostliny v akváriu
...rostliny jako okrasa, skrýš, potrava, třecí místo, zdroj kyslíku apod....

uzávěrka soutěže je 21. září 2017

Nejlepší snímky vyberou členové redakční rady.

Vybrané fotografie budou zveřejněné v říjnovém vydání časopisu AKVÁRIUM
a na našem FB profilu.

Vítěz získá knihu D. Walstadové: Ekologie rostlinného akvária.

Autoři tří nejlepších fotografií získají diplom;
všichni soutěžící obdrží elektronický diplom k vytištění.

Každý účastník může zaslat do soutěže max. 3 fotografie.

Snímky označené Vaším celým jménem a názvem posílejte na e-mail
redakce@e-akvarium.cz (formát jpg, max. velikost souboru 2 MB),

do 48 hodin dostanete potvrzení o přijetí.

Těšíme se na Vaši kreativitu :-)!



38. číslo Akvária
vyjde v říjnu 2017

e-akvarium.cz
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