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Drodzy Czytelnicy,
z przyjemnością oddaję w Wasze ręce pierwszy numer Tropical EDU Magazyn.
Raz na kwartał na jego łamach cenieni eksperci podzielą się z Wami rzetelną wiedzą
akwarystyczną i terrarystyczną. I jeśli niektórzy z Was teraz pomyślą: dlaczego tak rzadko,
odpowiem: bez obaw, Tropical EDU Magazyn to jeden z trzech segmentów bogatej platformy
edukacyjnej przygotowanej przez firmę Tropical, z której możecie korzystać każdego dnia.
W jej skład wchodzą magazyn, blog i kanał YouTube.
Na www.tropicaledu.pl znajdziecie blog, na którym regularnie pojawiają się nowe wpisy.
Każdego dnia możecie sięgać po interesujące materiały dotyczące akwarystyki słodkowodnej,
morskiej i terrarystyki. Komentujcie i piszcie do ekspertów Tropical, którzy z przyjemnością
odpowiedzą na Wasze pytania. Atrakcyjnym uzupełnieniem bloga i magazynu są filmy
publikowane w serwisie YouTube. Na kanale Tropical EDU znajdziecie skondensowaną wiedzę
oraz ciekawe ujęcia z życia ryb i gadów. Zapraszam Was do subskrypcji, by być na bieżąco.
Platforma edukacyjna Tropical EDU to rzetelna i sprawdzona wiedza. Naszym celem
jest promocja akwarystyki i terrarystyki oraz wspieranie rozwoju hobbystów.
No dobrze, wiecie już wszystko o projekcie Tropical EDU. A co przygotowaliśmy w pierwszym
numerze TEM? Trzy naszpikowane wiedzą artykuły, każdy z innej dziedziny. Bartek Stańczyk
ciekawie opisuje korale z rodzaju Zoanthus, zwane pieszczotliwie „zoaskami”.
W artykule o żywieniu ryb akwariowych mojego autorstwa znajdziecie informacje o wartościach
odżywczych bezkręgowców, substancjach immunoaktywnych i ziołach. Dawid Krótki wprowadzi
Was w tajemniczy świat węży. To jednak nie wszystko. Jak czujecie się w tematyce akwarystyki
biotopowej? To nowy trend w akwarystyce. Trudny i wymagający, ale jednocześnie niezwykle
angażujący w różne dziedziny nauki. Kamil Hazy, czołowy propagator akwarystyki biotopowej
w Polsce, wyjaśnia, czym jest biotop, biocenoza i jak w tym wszystkim się nie pogubić.
Posiadaczom oczek wodnych podpowiadamy, jakie prace należy przeprowadzić jesienią,
by prawidłowo przygotować oczko do zimy. Wisienką na torcie jest wywiad Pawła Czapczyka
z Krzysztofem Kelmanem – dyrektorem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku,
wielkim miłośnikiem i znawcą ryb żyworodnych i jajożyworodnych.
Życzę Wam miłej lektury i zachęcam do korzystania z całej platformy edukacyjnej Tropical EDU.
Aleksandra Kwaśniak-Płacheta
redaktor naczelna

Redaktor naczelna: dr inż. Aleksandra Kwaśniak–Płacheta
Redaktor prowadzący: dr Paweł Czapczyk
DTP: Marek Kantor
Wydawca: Tropical Tadeusz Ogrodnik
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SERCE
DO AKWARYS
Krzysztof KELMAN
w rozmowie
z Pawłem Czapczykiem

Paweł Czapczyk
Od blisko 40 lat pasjonat akwarystyki i terrarystyki,
pisarz, redaktor i hodowca; organizator wystaw
i konferencji akwarystyczno-terrarystycznych; autor
wielu książek i artykułów prasowych, a także audycji
radiowych i scenariuszy do filmów dokumentalnych;
fotograf przyrody, redaktor naczelny „Magazynu
Akwarium”.
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Serce do akwarystyki

Krzysztof Kelman
dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Płocku, prezydent Klubu Poecilia
Reticulata, aktywny członek Goodeid
Working Group, a nade wszystko legenda
polskiej i międzynarodowej akwarystyki.

Paweł Czapczyk: Kiedy rozpoczęła się
Pańska przygoda z akwarystyką?
Krzysztof Kelman: Dokładnie 51 lat temu.
Miałem wtedy 9 lat i dostałem swoje
pierwsze akwarium „pod choinkę” – 80-litrowy zbiornik ramowy. Bardzo duży jak
na owe czasy. Stanął on na specjalnym
stojaku i jeszcze przed świętami został
urządzony. W Wigilię 1969 pojechałem
z tatą kupić pierwsze ryby. Pamiętam,
jakby to było dziś: dwa danio pręgowane, dwa gurami dwuplamiste, dwa gupiki
i dwa czerwone mieczyki.
Dodam, że na dole stojaka była półka, na
której po kilku miesiącach stanął drugi
zbiornik – tym razem 60-litrowy…
Gdyby Pan miał porównać podejście do
naszego hobby sprzed kilku dekad do
tego obecnego, to na co zwróciłby Pan
uwagę w pierwszej kolejności?
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Kiedyś prawie każdy młody chłopiec przechodził „stadium akwarystyki”. Niemal
wszyscy koledzy z osiedla, jak zobaczyli
mój zbiornik, w ciągu roku u siebie pozakładali również akwaria. Na każdym podwórku, w każdym bloku ktoś hodował
ryby i dostarczał wszystkim dookoła sporo radości. A dziś dzieci i młodzież mają
ryby… w komputerach. A przecież żeby
zostać akwarystą na całe życie, trzeba
w młodości przejść etap akwarystyki, złapać jej bakcyla.
Czy podobne obserwacje ma Pan jako
dyrektor płockiego zoo?
Moje doświadczenia z ogrodu zoologicznego są rzeczywiście podobne. Jeszcze
w latach 80. czy na początku lat 90. ciągle nas odwiedzali pasjonaci, by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami
czy rybami. A już bardzo dawno w zoo
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Wnętrze pawilonu Akwarium

nie widziałem akwarysty-amatora, który
by przyszedł na zaplecze tylko w tym celu.
Kiedyś akwaryści wkładali więcej serca,
byli bardziej zaangażowani, musieli wykazać się większą inicjatywą, by się czegoś
dowiedzieć i zdobyć upragnioną grzałkę
czy pompkę. Dzisiaj całe osprzętowanie
dobrej jakości jest na wyciągnięcie ręki,
a akwarium chce się często kupić gotowe
– i żeby wyglądało jak obrazek na ścianie.
Wielkiego serca do akwarystyki Panu
odmówić nie sposób. Notabene kiedyś
wspominał mi Pan o pokątnej hodowli ryb sezonowych w akademiku. Czy
mógłby Pan czytelnikom TEM przybliżyć
tę historię?
Panie Pawle – karpieńcowatych ryb sezonowych nie hodowałem chyba pokątnie,
gdyż moje akwaria w akademikach w Poznaniu i w Bydgoszczy nie spotykały się ze

sprzeciwem ze strony kierownictwa tych
placówek. A w latach 80. ubiegłego wieku
wachlarki, zagrzebki czy niektóre gatunki
proporczykowców stanowiły u nas zupełną nowość. I ja je w akademiku, nieraz na

Myripristis murdjan żeruje głównie nocą

www.tropicaledu.pl

7

Fragment ekspozycji, po lewej „Rafa koralowa”

pogonie pięknie ubarwionych samców za
samicami gromadziły u mnie nieraz połowę społeczności całego domu studenckiego. Sam próbowałem podsycić zainteresowanie widzów, zalewając na przykład
torf wodą i demonstrując, jak po godzinie
wylęgają się młode ryby.

szefem tego klubu. Ale wielką miłością
darzę również dzikie żyworódki – hodowałem ponad 90 gatunków, których zdobycie było nierzadko sztuką. Jednak praca
w ogrodzie zoologicznym i członkostwo
w już niestety nieistniejącym czeskim klubie miłośników dzikich żyworódek dawały
spore możliwości wymiany z hodowcami
z całego świata.

Ale Pana ukochaną grupą ryb niemal
od zawsze były i są nadal ryby żyworodne. Myślę tu zarówno o dzikich żyworódkach, jak i o formach hodowlanych jednego gatunku – gupika.
Tak, gupik stanowi pasję mojego życia.
Już jako nastoletni chłopak obserwowałem z podziwem Klub Poecilia Reticulata, a jego znanych członków uważałem
za towarzystwo jakby z wyższych sfer.
I stało się tak, że kilka lat temu zostałem

Obracamy się ciągle w kręgu ryb słodkowodnych.
Bo jestem pasjonatem akwarystyki słodkowodnej. Uważam, że na prawdziwą
akwarystykę morską Polski jeszcze nie
stać. Jeżeli udało mi się uruchomić w zoo
największe akwarium z rekinami, żarłaczami czarnopłetwymi, o pojemności
40 000 litrów, a moi koledzy na Zachodzie dysponują akwariami o objętości
5 000 000 lub 8 000 000 litrów, to

dużą skalę, rozmnażałem. Zaś ich efektowne tarło, zakopywanie się w torfie czy
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Zbiornik z niewielkimi gatunkami rodzimej ichtiofauny (w środku)

świadczy o możliwościach rodzimego budżetu.
A na co jeszcze – oprócz rekinów – warto
zwrócić uwagę, kiedy przekracza się próg
pawilonu akwarystycznego w płockim
zoo?

Stworzyliśmy przekrojowe ekspozycje ryb
z całego świata – od słodkowodnych po
morskie. Pokazujemy klasyczne środowisko Amazonii z dwumetrowymi blisko arapaimami, które przed kilkunastoma laty
przyjechały do nas z Peru, czy z piraniami,
które dziś niemal każdy może hodować

Tęczanka Parkinsona (Melanotaenia parkinsoni) z Antypodów

www.tropicaledu.pl
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Bass słoneczny (Lepomis gibbosus) to reprezentant wód Ameryki Północnej

w akwarium. Mamy biotopy jeziora Malawi i Tanganiki oraz środowiska Australii
i Azji. Ale eksponujemy też, nieczęsto przecież widywane w ogrodach zoologicznych,
wodne siedliska Ameryki Północnej – naszym rarytasem są wiosłonosy z Missisipi.
Ryby trudne w chowie, nie tyle z powodu

chłodzonej wody, ile z uwagi na ich sposób
żerowania. Tak jak niektóre wieloryby, filtrują bowiem wodę, wyłapując drobny pokarm unoszący się w toni. Od pewnego czasu z mozołem budujemy też rafę koralową
w dużym zbiorniku o 12-metrowej długości.

Rekin czarnopłetwy (Carcharhinus limbatus)
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Wiosłonos (Polyodon spathula) z dorzecza Missisipi może osiągnąć 2 metry długości

Zainteresowaniem cieszą się również
wasze zimnowodne akwaria z krajową
ichtiofauną.
Prezentujemy kilka zbiorników z gatunkami polskimi, które nie są wcale proste
w utrzymaniu. Takim szlagierowym ga-

tunkiem w akwarium z małymi przedstawicieli rodzimej ichtiofauny jest strzebla
błotna. Prawdziwy unikat, gatunek w naszych wodach ginący, otoczony specjalnym programem ratowania w naturze.
Na terenie zoo hodujemy strzeble w specjalnie przygotowanym stawie – ekspo-

Stadko piranii czerwonych (Pygocentrus nattereri) rodem z Amazonii
www.tropicaledu.pl
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nujemy je też w akwarium postawionym
obok stawu, na świeżym powietrzu.
Czy współczesna misja ogrodów zoologicznych polega właśnie na hodowli
zagrożonych gatunków i ich późniejszej
introdukcji do środowiska naturalnego?
Tak. Sprowadza się ona na hodowli rzadkich i ginących gatunków lub nawet takich, które już wymarły w naturze, a ostały się jedynie w ogrodach zoologicznych.
Efektem końcowym jest wsiedlanie zwierząt do natury. Ale szczególnie cenne są

Koniki morskie zawsze przykuwają uwagę
zwiedzających

Dlaczego?
Bo w Płocku realizujemy program do-

Gurami olbrzymi (Osphronemus goramy)
w Azji jest rybą jadalną

programy dotyczące gatunków rodzimych. Osobiście włączyłem się do projektu profesora Jacka Wolnickiego z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
który monitoruje wszystkie stanowiska
strzebli błotnej w Polsce, a także rozmnaża ją, przenosi i dorybia konkretne akweny.
Chcemy ją w Płocku rozmnażać w takiej
ilości, by pozyskane osobniki wzmacniały populacje wolno żyjące i były również
wpuszczane do opustoszałych siedlisk,
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w których historycznie występowały. I kiedy w zeszłym roku na zjeździe EAZA (European Association of Zoos and Aquaria),
organizacji skupiającej najbardziej liczące
się ogrody zoologiczne Starego Kontynentu, prezentowałem specjalny poster
o ochronie, hodowli i restytucji strzebli
błotnej, wywołałem bardzo pozytywny odzew wśród wszystkich dyrektorów ogrodów zoologicznych w Europie.

tyczący gatunku rodzimego, a nie – jak
w wielu innych placówkach – odnosimy
się do taksonu egzotycznego. To wzbudziło entuzjazm, a my staraliśmy się rozpropagować tę ideę w Europie.
A czy mógłby Pan krótko odnieść się do
problematyki karmienia ryb akwariowych?
Jak ważne w hodowli ryb jest karmienie,
dobrze wiedzą wszyscy akwaryści, nawet
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ci mało zaawansowani. Obok utrzymywania właściwych parametrów wody, odpowiedniej wielkości zbiornika czy rozumnej profilaktyki, jest to po prostu jeden
z filarów akwarystyki. Przy czym w dawnych czasach żywienie odbywało się niejako naturalnie: żywe zwierzęta karmowe,
plankton, łapaliśmy w stawach. przynosiliśmy w wiaderkach do domu, a potem
wszystko sortowaliśmy, przesiewaliśmy
i na końcu skarmialiśmy tym swoje ryby.
Do dyspozycji mieliśmy jeszcze suszone
dafnie i żółtko jaja kurzego.

Najwyższej jakości
pokarmy dla ryb
żyworodnych

Tęczanka Boesemana (Melanotaenia boesemani)
w hodowli akwariowej pojawiła się w latach 80.
XX wieku.

Obecnie akwarystyka opiera się na całej
gamie pokarmów produkowanych na potrzeby hobbystów przez wyspecjalizowane firmy. W rynkowej ofercie mamy czego
dusza zapragnie: pokarmy o każdej możliwej granulacji, płatki o rozmaitym składzie, pokarmy specjalne przeznaczone dla
konkretnych rodzin, rodzajów czy nawet
gatunków ryb, wreszcie pokarmy wybarwiające, wzmacniające, wspomagające
system odpornościowy czy trawienny… Nie
warto natomiast karmić swoich ryb naj-

AMERICA, GUPPY i SUPER SPIRULINA FORTE to idealny
zestaw pokarmów dla niewielkich ryb żyworodnych.
Regularnie podawane zapewniają intensywne barwy,
większą odporność na patogeny i prawidłowy przebieg trawienia.

Poznaj www.tropicaledu.pl
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Lipień (Thymallus thymallus) najczęściej zamieszkuje rzeki o charakterze górskim

tańszymi dostępnymi pokarmami – gdyż
ich skład zawsze będzie pozostawiał wiele
do życzenia.
Czy w płockim zoo sięgacie po pokarmy
firmy Tropical?
Tak, muszę powiedzieć, że w płockim
ogrodzie zoologicznym stosujemy od lat
pokarmy firmy Tropical. I to nie tylko dlatego, że są to najlepsze polskie pokarmy
(żadna rodzima firma nie jest w stanie
jakościowo dorównać Tropicalowi). Otóż
dostępność na rynku, relatywnie niska
cena i przede wszystkim znakomita jakość oraz różnorodność oferty cechują
pokarmy firmy Tropical. Mogę je szczerze polecić każdemu akwaryście.
Jako prezydent Klubu Poecilia Reticulata organizuje Pan Mistrzostwa Europy Gupika. W tym roku wasze ambitne
plany pokrzyżowała jednak pandemia

Covid-19. Kiedy w takim razie możemy
się spodziewać najbliższej imprezy rangi mistrzowskiej w Płocku?
Rok 2020 zarówno dla krajowych, jak
i międzynarodowych konkursów i wystaw
okazał się kompletnie stracony – łącznie
z mistrzostwami świata, które miały odbyć
się w Chinach, a także klasyfikacją w ramach Mistrzostw Polski. W Płocku – zgodnie z rozporządzeniem IKGH – mieliśmy
zorganizować w tym roku Mistrzostwa
Europy Gupika w kategorii par i już dostaliśmy zapewnienie prezydenta IKGH, czyli
„gupikowej centrali”, że wszystkie kluczowe imprezy tegoroczne zostaną, zgodnie
z kalendarzem, przeniesione na rok 2021.
Do Płocka zapraszam zatem na pierwszy
weekend września w przyszłym roku.

Zdjęcia: Paweł Czapczyk

14

Tropical EDU Magazyn

POKARMY DLA RYB I NARYBKU
z probiotykiem

Dodany do pokarmów probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis,
które stabilizują mikroflorę jelit, co wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie
zmniejszając zanieczyszczenie wody odchodami ryb.
Synergiczne działanie probiotyku, beta-glukanu, witamin i karotenoidów silnie oddziałuje na
poprawę ogólnej kondycji i wzmocnienie układu odpornościowego ryb i narybku.
Pokarm dla narybku Pro Defence micro size zawiera aż 60% białka.

KORZYŚCI DLA RYB ZE STOSOWANIA POKARMÓW Z PROBIOTYKIEM
większa odporność
na patogeny

szybszy wzrost ryb
i większa płodność

silniejszy i większy
narybek

lepsze wykorzystanie
pokarmu

większa przeżywalność
narybku

większa odporność
na stres

Poznaj www.tropicaledu.pl
www.tropical.pl
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ŻYWIENIE
RYB AKWARIOWYCH
16
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Żywienie ryb akwariowych
dr inż. Aleksandra Kwaśniak-Płacheta
Hydrobiolog, ekspert ds. żywienia i hodowli ryb ozdobnych, pasjonatka akwarystyki.
Ceniona prelegentka szkoleń i sympozjów akwarystycznych. Autorka artykułów ukazujących się
na łamach krajowych i zagranicznych magazynów, m.in. „Nasze Akwarium”,
„Magazyn Akwarium”, „Planeta Zwierząt”, „Tanganika”, „Fauna i Flora”, „Pet Market”,
„Aquafeed Magazine”, „Pet Worldwide” oraz publikacji Wrocławskiego Towarzystwa
Akwarystycznego.
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Liczba gatunków ryb akwariowych oferowanych hobbystom na całym świecie
jest ogromna i rokrocznie powiększa się
o nowe atrakcyjne gatunki. W odpowiedzi na rosnące potrzeby akwarystów producenci wprowadzają na rynek pokarmy
o coraz bardziej wyszukanych recepturach. Jednak dane o tym, czym w środowisku naturalnym żywią się ryby, które trafiają do zbiorników akwariowych,
zwykle są niedostępne lub szczątkowe.
Wiedza o potrzebach ryb pochodzi raczej z obserwacji niż z wnikliwych badań.
Powszechnie korzysta się również z wyników badań dotyczących żywienia ryb
konsumpcyjnych. W akwarium nie ma
możliwości stworzenia i utrzymania naturalnej sieci powiązań pokarmowych,
a wiele zachowań typowych dla gatunku nie występuje. Nic więc dziwnego, że
dieta ryb w zbiorniku domowym staje
się bardziej uniwersalna.

kości i ilości składników odżywczych. Ponadto dieta ryb zmienia się w ciągu roku,
tak jak zmienia się dostępność pokarmu,
zależna od pory roku. Przy braku swojego
podstawowego pokarmu ryby zmuszone
są sięgać po mniej smaczne zamienniki, które do tej pory omijały. W akwarium
nie ma możliwości odwzorowania naturalnych warunków, można natomiast komponować pokarmy dla ryb o różnorodnym
składzie, by jak najbardziej urozmaicić ich
dietę, unikając w ten sposób niedoborów
pokarmowych, a w konsekwencji różnych
problemów zdrowotnych. Najbardziej narażony jest wylęg, niedobory w tym okresie
mogą prowadzić do deformacji i zaburzeń
rozwojowych. Stwierdzono na przykład, że
naupliusy artemii powszechnie stosowane
w odchowie narybku prowadzą do odwapnienia kośćca i zmniejszają przeżywalność
wylęgu, jeżeli nie są uzupełniane innymi
pokarmami.

W środowisku naturalnym ryby żywią się
owadami, mięczakami, skorupiakami, rybami, roślinami, glonami itp. Każdy z tych
pokarmów różni się pod względem ja-

PREFERENCJE POKARMOWE RYB
Pod względem wymagań pokarmowych
ryby ozdobne można podzielić na roślinożerne, wszystkożerne i mięsożerne. Ro-
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RYBY ROŚLINOŻERNE

RYBY WSZYSTKOŻERNE

RYBY MIĘSOŻERNE

10%

15%
30%

20%

25%

70%

70%

pokarmy roślinne
pokarmy wieloskładnikowe
pokarmy wysokobiałkowe

pokarmy wysokobiałkowe
pokarmy roślinne lub zwierzęce bogate w chitynę

ślinożercom podaje się pokarmy gotowe
z dużą zawartością składników roślinnych,
w tym spiruliny, chlorelli, glonów Kelp,
a także szpinaku, pokrzywy itp. Podawane są również świeże lub mrożone rośliny, najczęściej szpinak, brokuły, cukinia,
marchewka itp. Ryby mięsożerne, które
w naturze żywią się rybami, ikrą, wylęgiem
i bezkręgowcami, w akwarium mogą liczyć
na różnorodne pokarmy mrożone (kryl,
krewetki, filety rybne, kalmary, rozwielitkę,
solowca, ochotkę, rurecznika itp.), pokarmy
żywe (ryby, rozwielitkę, solowca, ochotkę,
rurecznika, wodzienia itp.) oraz wieloskładnikowe i wysokobiałkowe pokarmy gotowe.
POKARMY GOTOWE DLA RYB
AKWARIOWYCH
Pokarmy gotowe dostępne na rynku
zoologicznym można podzielić na wieloskładnikowe pokarmy uniwersalne, które
mają zastosowanie w żywieniu większości
popularnych gatunków ryb akwariowych,
oraz na pokarmy specjalne, przeznaczone dla konkretnych gatunków lub grup
ryb o szczególnych wymaganiach, np. pokarmy dla pielęgnic z rodzaju Tropheus,
peryfitonożernych pyszczaków z jeziora
Malawi (mbuna), form hodowlanych paletek, złotych rybek, pielęgnic papuzich,

60%

pokarmy wieloskładnikowe
pokarmy roślinne
pokarmy wysokobiałkowe

glonożernych ryb z rodziny Loricariidae
itp. Szczególną grupę stanowią pokarmy
wzbogacone o różne naturalne surowce,
które wpływają na kondycję ryb, wybarwienie lub odporność na choroby.
Różnorodności receptur towarzyszy bogactwo form, w jakich dostępne są pokarmy gotowe, co umożliwia dobranie
pokarmu do wielkości otworu gębowego ryby i sposobu pobierania pokarmu
(z powierzchni wody, toni, dna). Dla ryb
dennych najodpowiedniejsze są tonące
pokarmy w formie granulatów i tabletek.
Ryby żerujące w toni wodnej lub chętnie pobierające pokarm z dna mogą być
karmione wolno tonącymi granulatami.
Granulaty są również doskonałym rozwiązaniem w akwariach wielogatunkowych,
zamieszkiwanych przez ryby pobierające
pokarm w różnych strefach akwarium. Dla
ryb o małych otworach gębowych oraz
preferujących żerowanie pod powierzchnią wody idealne są pokarmy płatkowane. Te ostatnie sprawdzają się również
w zbiornikach z rybami wykazującymi
dużą agresję wewnątrzgatunkową, gdzie
słabe osobniki mają ograniczony dostęp
do pokarmu. Płatek, rozpływając się po
całym zbiorniku, umożliwia żerowanie
także mniejszym i słabszym rybom. Po-
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POŁOŻENIE
OTWORU GĘBOWEGO

STREFA, W KTÓREJ
POBIERANY JEST POKARM

położenie górne

powierzchnia wody

FORMA POKARMU

płatki
pellety
pałeczki
pokarmy suszone i liofilizowane

położenie środkowe

toń wodna

granulaty
chipsy
płatki
tabletki samoprzylepne
tabletki płasko-wypukłe

położenie dolne

dno zbiornika

tabletki samoprzylepne
tabletki tonące
tabletki płasko-wypukłe
wafelki
granulaty
płatki

karmy w tabletkach mają zastosowanie
w hodowli ryb płochliwych, ze względu na
możliwość umieszczania tej formy pokarmu w ulubionej kryjówce, oraz w przypadku karmienia dorastającego narybku, ze
względu na małe cząsteczki, które składają
się na tabletkę.
SKŁADNIKI IMMUNOAKTYWNE
POKARMÓW GOTOWYCH
Profilaktyka u ryb jest bardziej skuteczna
niż leczenie. Dobrze odżywiona ryba z silną
naturalną odpornością ma większe szanse
poradzić sobie ze stresem (transport z hodowli do hurtowni, sklepu, domu klienta)
i patogenami. W pokarmach gotowych
dla ryb ozdobnych można znaleźć wiele
substancji i surowców, których składni-
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ki oddziałują na układ odpornościowy, na
przykład stabilizowana witamina C, nienasycone kwasy tłuszczowe, beta-glukan, spirulina, chlorella, glony Kelp itp.
Stabilizowana witamina C to odporny na
działanie wysokich temperatur 2-polifosforan kwasu L-askorbowego. Witamina C
zmniejsza stres, pobudza układ odpornościowy, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych i zwiększa tempo gojenia się ran.
Nienasycone kwasy tłuszczowe (NKT),
w tym długołańcuchowe kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 i omega-6, przyspieszają regenerację tkanek, w tym skórnej, poprawiając jej funkcję jako bariery
ochronnej, ponadto stanowią budulec
hormonów tkankowych – prostaglandyn
i komórek rozrodczych. Część zapotrzebo-
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wania na kwasy omega-3 i omega-6 ryby
pokrywają same, produkując je z prostych
NKT, które otrzymują wraz z pokarmem.
Jednak w przypadku ryb mięsożernych
i morskich konieczne jest dostarczanie
również gotowych kwasów omega-3, gdyż
zdolność tych ryb do przekształcania prostych NKT jest mała.
Beta-1,3/1,6-glukan, czyli polisacharyd uzyskiwany ze ścian komórek drożdży, jest
naturalnym immunostymulatorem, który
wpływa bezpośrednio na makrofagi, zwiększając ich zdolność do fagocytozy obcych
komórek i własnych komórek rakowych.
Wyjątkowo cennymi składnikami pokarmów dla ryb akwariowych są glony oraz
spirulina (Arthrospira platensis). O wartości tej ostatniej w pokarmach dla ryb
decyduje między innymi bardzo duża zawartość białka (55‒70%), które charakteryzuje się wysoką strawnością (90%). Ponadto białko spiruliny zawiera większość
– jeśli wręcz nie wszystkie ‒ aminokwasy
egzogenne dla ryb. Ściany komórkowe
tej cyjanobakterii są zbudowane z mukopolisacharydów, które działają jak immunostymulatory. W komórkach spiruliny
występuje trzy razy więcej chlorofilu niż
u roślin. Chlorofil ogranicza liczbę bakterii gnilnych w przewodzie pokarmowym.
Wysoka zawartość karotenoidów, zwłaszcza beta-karotenu, sprawia, że pokarmy
ze spiruliną intensyfikują wybarwienie
ryb, co jest istotne w przypadku barwnych
form hodowlanych. Dzięki zawartości tak
wielu różnorodnych substancji spirulina
działa witalizująco i wspomaga działanie
układu odpornościowego ryb.
Spośród glonów stosunkowo często jako
dodatek do pokarmów dla ryb akwariowych stosowane są chlorella i glony Kelp.
Chlorella znana jest z wysokiej koncentracji chlorofilu (7% suchej masy) i znacz-

nej zawartości białka (50% suchej masy),
bogatego w aminokwasy egzogenne.
Właściwości prozdrowotne przypisywane
są również czynnikowi wzrostu chlorelli
(Chlorella Growth Factor), na który składają się kwasy nukleinowe. Glony Kelp
natomiast to mieszanina wodorostów
morskich należących do brunatnic, które
są bogate w składniki mineralne, w
tym dobrze przyswajalne organiczne związki jodu,
NKT i witaminy.
Ich dodatek wpływa korzystnie na
przemianę materii
i ogólną kondycję
ryb.
ZIOŁA W AKWARIUM
Zioła znalazły zastosowanie nie tylko w leczeniu ludzi, są
bowiem również powszechnie stosowane
jako dodatek żywieniowy w pokarmach
dla zwierząt gospodarskich i domowych
pupili. Zioła zwiększają smakowitość pokarmu i apetyt zwierząt, wpływają na lepsze trawienie, działają przeciwzapalnie,
przeciwbiegunkowo, bakteriostatycznie,
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wywierają także wpływ na ogólny stan
zdrowia.
Zioła obecne są również w akwarystyce.
Odgrywają istotną rolę w przygotowywaniu wody, są składnikiem zarówno pokarmów gotowych, jak i tych wytwarzanych
w warunkach domowych. W Europie za
podstawowe surowce zielarskie uznaje
się 25 gatunków, w tym czosnek pospolity
i pokrzywę zwyczajną, które znalazły zastosowanie w pokarmach dla ryb ozdobnych. Do produkcji pokarmów gotowych
dla ryb używa się również roślin bogatych w tzw. fitaminy, które działają na organizm w sposób podobny do witamin.
Jednak w przeciwieństwie do witamin
nie muszą być dostarczane organizmowi
każdego dnia. Fitaminy obecne są w roślinach warzywnych i zielarskich. Regulują
procesy metaboliczne, odtruwają organizm i korzystnie wpływają na ogólny stan
zdrowia. Do fitamin zostały zaliczone między innymi: polifenole (flawonoidy i kwasy fenolowe), związki siarkowe (np. allina
w czosnku), garbniki i karotenoidy. Bez
wątpienia za wyjątkowe źródła fitamin w
pokarmach dla ryb można uznać czosnek,
szpinak, spirulinę i glony Kelp.
Czosnek (Allium sativum) to znana roślina
przyprawowa i zielarska. W ząbkach czosnku obecne są związki siarkowe, między
innymi allina, która po uszkodzeniu tka-
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nek czosnku rozpada się, tworząc allicynę.
To właśnie allicynie czosnek zawdzięcza
swoje silne działanie bakteriobójcze oraz
charakterystyczny zapach. W czosnku
znajdziemy również flawonoidy, pektyny,
śluzy, szereg witamin i mikroelementów.
Zanim czosnek zaczął być wykorzystywany na szeroką skalę w pokarmach gotowych dla ryb, był używany przez hobbystów w mieszankach przygotowywanych
w domu, szczególnie dla paletek, często
atakowanych przez pasożyty przewodu
pokarmowego.
W pokarmach dla ryb ozdobnych bywa
również stosowana pokrzywa zwyczajna
(Urtica dioica). Substancje czynne w tej
roślinie to kwasy organiczne, flawonoidy,
karotenoidy, garbniki i inne. Dzięki nim
pokrzywa reguluje procesy trawienia. Jako
dodatek do pokarmu korzystnie wpływa
na trawienie i dostarcza szeregu fitamin,
witamin i mikroelementów.
BEZKRĘGOWCE WYKORZYSTYWANE
W ŻYWIENIU RYB OZDOBNYCH
Wcześniej, zanim akwaryści mogli korzystać z wygodnych i łatwych w przechowywaniu pokarmów gotowych, mieli do dyspozycji jedynie pokarmy naturalne, które
poławiali lub hodowali samodzielnie. Korzystanie z żywych organizmów w żywieniu ryb akwariowych, oprócz wielu zalet,
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ma jedną podstawową wadę – organizmy
pozyskane z natury mogą być wektorem
przenoszącym do akwarium niebezpieczne patogeny. Oprócz żywych bezkręgowców można stosować je w żywieniu ryb
w formie mrożonej, suszonej i liofilizowanej. Stały się one również nieodzownym
składnikiem pokarmów gotowych.
Kryl antarktyczny (Euphasia superba)
stanowi źródło łatwostrawnego białka,
bogatego w aminokwasy egzogenne.
Jest chętnie pobierany przez ryby, zwłaszcza w formie przetworzonej – jako dodatek w płatkach, granulatach, tabletkach.
Charakteryzuje się dużą smakowitością,
która wynika z obecności aminokwasów
(glicyny, proliny), kwasów nukleinowych
oraz TMAO (tlenku trimetyloaminy). Substancje te wpływają na smak i zapach
jedzenia. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku żywienia ryb z odłowu, komercyjnych hodowli, gdzie nie stosowano
pokarmów gotowych, a rybę trzeba nauczyć przyjmowania tego typu pokarmu.
Oprócz cennego białka kryl dostarcza
rybom nienasyconych kwasów tłuszczowych, z czego 40% stanowią WNKT (wielonienasycone kwasy tłuszczowe), w tym
14,7% EPA i 8,3% DHA. Kryl jest doskonałym źródłem karotenoidów ‒ naturalnych
barwników, które wzmacniają wybarwienie ryb.

Ochotka – czerwona larwa komara – stanowi wysokobiałkowy pokarm, który w suchej
masie zawiera ok. 60% białka surowego i 10%
tłuszczu. Niska zawartość nienasyconych
kwasów tłuszczowych (ok. 14%), a dużo kwasów nasyconych (kwas palmitynowy stanowi ok. 28%) powoduje, że nadużywanie tego
pokarmu może prowadzić do otłuszczenia
ryb i niedoborów WNKT. Ze względu na wysoką zawartość białka jest to bardzo dobry
pokarm dla tarlaków i ryb osłabionych chorobą czy długim transportem, zwłaszcza że
ryby go chętnie pobierają.
Rurecznik (Tubifex tubifex) zamieszkuje
osady denne, gdzie żywi się materią organiczną oraz glonami i bakteriami, które
w nich żyją. Są to organizmy bardzo odporne na różne zanieczyszczenia, które mogą
się w nich gromadzić. Karmienie rurecznikiem pochodzącym z zanieczyszczonego środowiska może być przyczyną zatrucia ryb. Rurecznik i ochotka są zarówno
dodawane do pokarmów gotowych, jak
i poddawane procesowi liofilizacji.
Rozwielitka jest źródłem białka, tłuszczu
(w tym NKT). Zawiera jednak mało wysokonienasyconych kwasów tłuszczowych
EPA i DHA. Zawartość białka (20-25%)
i tłuszczu (2,4-20%) waha się w szerokim
zakresie w zależności od bazy pokarmowej zbiornika, w którym występują skorupiaki, oraz od pory roku. Skład zbliżony
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PŁATKI

Najbardziej uniwersalna forma pokarmu. Odpowiednia dla ryb
żerujących we wszystkich strefach akwarium. Jego delikatna
struktura sprawia, że w kontakcie z wodą najpierw unosi się na jej
powierzchni, a następnie powoli opada. Rozpływając się po całym
akwarium, daje możliwość żerowania gatunkom mniej żywiołowym i osobnikom znajdującym się niżej w hierarchii. Aby otrzymać mniejsze kawałki pokarmu, wystarczy go pokruszyć.

GRANULAT

Skoncentrowana dawka pokarmu w formie granulek dostępnych
w różnych wielkościach: granulat (1,4-6,0 mm), minigranulat (0,81,2 mm) i mikrogranulat (0,5-0,7 mm). Są to pokarmy tonące lub
wolno tonące. Odpowiednie dla ryb żerujących w toni wodnej
i na dnie akwarium. Większość granulatów Tropical ma gładką
powierzchnię. Zamknięte pory sprawiają, że granulki chłoną wodę
powoli, przez co charakteryzują się bardzo wysoką hydrostabilnością i ograniczonym uwalnianiem składników pokarmowych do
wody. W ofercie są również granulaty typu „bites” o nieregularnej
powierzchni, które szybciej miękną, a tym samym są idealne dla
wrażliwych, jak również mniej chętnie przyjmujących granulaty
gatunków ryb.

CHIPSY

Rodzaj granulatu w kształcie płaskiego dysku. Szybko tonie i charakteryzuje się dużą hydrostabilnością. Przeznaczony głównie
dla większych gatunków ryb. Podawany mniejszym rybom, jest
skubany i odgryzany po kawałku, co ogranicza zjawisko szybkiego
połykania mniejszych granulek u bardzo żarłocznych ryb.

PELLETY I PAŁECZKI

Pokarmy pływające dla średnich i dużych gatunków ryb pobierających pokarm z powierzchni wody. Pellety w kształcie kuleczek są
dostępne w rozmiarze S (3,5 mm) i M (5-6 mm). Pałeczki występują
w rozmiarze M (4 mm) i L (6 mm).
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WAFELKI (DYSKI)

Pokarmy w tej formie przeznaczone są do karmienia ryb żerujących w strefie dennej oraz skorupiaków. Szybko opadają na dno,
co pozwala umieścić je w miejscu, gdzie ryby denne najchętniej
żerują, lub podać bezpośrednio do kryjówki gatunków płochliwych. Wafelki chłoną wodę powoli, dlatego też długo zachowują swój kształt w akwarium. Ich kształt i struktura pozwalają na
naturalne żerowanie rybom z rodziny Loricariidae, których otwór
gębowy zaopatrzony jest w przyssawkę i zęby przystosowane do
ścierania pokarmu z różnych powierzchni.

TABLETKI

Pokarmy w formie tabletek pozwalają karmić ryby denne i skorupiaki (tabletki tonące, samoprzylepne i płasko-wypukłe), jak
również ryby toni wodnej, w tym narybek (tabletki samoprzylepne
i płasko-wypukłe). Tabletki samoprzylepne i płasko-wypukłe przykleja się do szyby akwarium. Wszystkie tabletki w wodzie rozpadają się na drobne cząstki.

POKARMY MIKRONIZOWANE

Pokarmy w postaci drobnego proszku przeznaczone do karmienia narybku. W przypadku dużego narybku, jak np. u ryb żyworodnych, mikrowity można stosować od momentu rozpoczęcia
żerowania przez młode ryby.

POKARMY NATURALNE

Suszone lub liofilizowane bezkręgowce (dafnia, gammarus, artemia, ochotka, rurecznik, krewetki), bogatew chitynę i karotenoidy.
Bezpieczne biologicznie. Doskonale urozmaicają dietę ryb ozdobnych.

POKARMY SOFT

Pokarmy w postaci różnych granulatów, które – dzięki zaawansowanej i nowatorskiej technologii produkcji – zyskały miękką
teksturę. Dzięki temu są chętniej przyjmowane przez ryby i łatwiej
trawione.
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Surowiec

Surowe białko

Surowy tłuszcz

Popiół

artemia – forma dorosła

60

13

12

larwy artemii – naupliusy

58

20

10

kryl

70

10,4

12,6

ochotkowate

60

10

11

rozwielitka

50

2,4

19

47,8

20,1

4,5

rurecznik

Zawartość białka surowego, tłuszczu i popiołu w wybranych bezkręgowcach wodnych [%] suchej masy

do rozwielitki ma kiełż zdrojowy (Gammarus pulex). Zawiera cenne białko, na
podobnym poziomie jak rozwielitka. Jest
dobrym źródłem nienasyconych kwasów
tłuszczowych, również z grupy n-3, oraz
karotenoidów. W kilogramie suchej masy
Gammarus pulex jest ok. 700–800 mg karotenoidów (w tym 40% stanowi astaksantyna).
Solowiec (Artemia sp.) jest popularnym
pokarmem dla ryb ozdobnych. Używa się
zarówno formy larwalnej, wylęganej samodzielnie w domu, jak i osobników dorosłych w postaci mrożonej, liofilizowanej,
żywej lub jako dodatek do pokarmów gotowych. Świeżo wylęgłe larwy solowca zawierają 89% wody, 6,7% białka surowego,
2,1% tłuszczu, 1,1% popiołu, po wysuszeniu
58% białka, 20% tłuszczu, 10% popiołu. Dorosła artemia w suchej masie zawiera 60%
białka, 13% tłuszczu, 12% popiołu.
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ULUBIEŃCY AKWARYSTÓW

NA CAŁYM ŚWIECIE

• wielofunkcyjne pokarmy
z beta-glukanem
• do codziennego karmienia ryb
wszystkożernych
• sześć form umożliwia karmienie ryb
we wszystkich strefach akwarium
• dla narybku, małych, średnich
i dużych gatunków
• pobudzają układ immunologiczny ryb
• przyspieszają wzrost
• wspomagają trawienie
• wzmacniają barwy ryb
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KORALOWCE
Z RODZAJU ZOANTHUS
W AKWARIUM MORSKIM

Bartłomiej Stańczyk
Biolog morski, absolwent Katedry Zoologii
Bezkręgowców i Hydrobiologii na Uniwersytecie
Łódzkim. Autor popularnego bloga poświęconego
akwarystyce morskiej Reefhub.pl. Od 2018 roku
ekspert Tropical ds. produktów dedykowanych
zbiornikom morskim – Marine Power.
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KORALOWCE Z RODZAJU Zoanthus
zwane potocznie zoantusami, w skrócie zaś zoa lub
pieszczotliwie zoaskami, to koralowce miękkie, należące
do grupy systematycznej Hexacorallia.

Choć sformułowanie „miękkie” jest bardziej
określeniem akwarystycznym niż klasyfikacją
naukową, słowo to dość dobrze oddaje fakt,
że korale te nie tworzą wapiennego szkieletu. Jednak mimo braku szkieletu, zoantusy
tworzą zbitą i dość sztywną tkankę polipów
w przeciwieństwie do innych popularnych korali miękkich – na przykład Xenia sp.
MIEJSCE W SYSTEMATYCE
Mimo że w taksonomii Zoanthus to nazwa
zarezerwowana dla konkretnego rodzaju
z rodziny Zoanthidae, bardzo często akwaryści używają jej do określania wszystkich podobnie wyglądających korali z rzędu Zoantharia (łącznie z parazoantusami czy palytoa).
W poniższym tekście będę stosował taką samą
nomenklaturę, będąc jednak świadomym, że
stanowi ona uproszczenie.
Skoro już jesteśmy przy taksonomii, to przygotowując ten materiał, trafiłem na kilka wypowiedzi sugerujących, że zoantusy nie są koralowcami. Nie chcę tu odchodzić zbytnio od
tematu głównego, bo wiem, że klasyfikacja
taksonomiczna jest płynna. Bywało, że organizm, klasyfikowany kiedyś jako roślina, dziś
rośliną już nie jest. (Pamiętam doskonale, jak
w szkole podstawowej musiałem sto razy napisać „bakterie to najprostsze rośliny”, bo na klasówce napisałem, że bakterie to zwierzęta…).
Wiele tabel taksonomicznych przypisuje rząd
Zoantharia do gromady parzydełkowców Cnidaria i klasy koralowców Anthozoa. Być może
za parę lat to się zmieni, ale na obecną chwilę
nie widzę problemu w nazywaniu zoantusów
koralowcami.
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WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Zdecydowana większość zoantusów – rozrastając się – tworzy kolonię, w której każdy polip
jest niezależny. U niektórych gatunków polipy
mogą wyrastać ze wspólnej tkanki zwanej koenenchymem lub rzadziej stolonami.
Zoantusy najczęściej mają postać niewielkiego cylindrycznego polipa – z jednej strony
przytwierdzonego do podłoża, a z drugiej zakończonego wyraźnym, talerzykowatym i kolorowym dyskiem oralnym, który jest otoczony
wianuszkiem ramion. Wygląd pojedynczego
polipa w dużej mierze zależy od warunków
środowiskowych. Dwa osobne polipy tej samej
odmiany mogą różnić się nie tylko wielkością
dysku oralnego i długością polipa, ale również
intensywnością ubarwienia.
Polip rosnący w silniejszym prądzie i intensywnie oświetlony, wyrośnie krótszy i o mniejszej
główce niż taki sam polip rosnący w słabym
oświetleniu i słabym prądzie.
Jako że olbrzymia większość koralowców z rodziny Zoanthidae zawiera w swoich tkankach
symbiotyczne zooksantelle, zoanthusy uzależniają swoje przeżycie od dostępu światła.
ŁATWOŚĆ HODOWLI
W naturze organizmy te mają zdolność do
rozmnażania płciowego i bezpłciowego. Nie
ma zbyt wielu badań na temat rozmnażania
płciowego w rodzinie Zoanthidae, ale akwarystów dużo bardziej interesuje rozmnażanie
bezpłciowe. U zoasów przyjmuje ono odmianę
pączkowania, w której nowy polip wyrasta najczęściej nie z tkanki innego polipa, a z tkanki
porastającej skałę. Jeszcze parę lat temu zoantusy uważane były za jedne z najłatwiej-
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szych koralowców do trzymania w akwarium
morskim. Stanowiły razem z innymi koralowcami miękkimi niejako standardową obsadę
koralową zbiorników prowadzonych przez początkujących akwarystów morskich – zanim ci
poznali tajniki hobby na tyle, aby mierzyć się
z bardziej wymagającymi i trudnymi w hodowli koralowcami kalcyfikującymi.
Ta łatwość hodowania zoantusów wynika
z kilku czynników. Po pierwsze, są one koralowcami dość odpornymi na złe parametry
wody, dzięki czemu wybaczają błędy początkującym akwarystom. Po drugie, gdy mają odpowiednie warunki, łatwo się mnożą i szybko
pokrywają skałę, na której rosną. Po trzecie,
są bardzo łatwe do fragowania (czyli robienia
nowych szczepek na sprzedaż lub wymianę).
Po czwarte, są relatywnie odporne na choroby
i mają mało naturalnych wrogów. I wreszcie po
piąte – nie wymagają jakiejś specjalnej pielęgnacji.
Kilkanaście lat temu w sklepach z akwarystyką
morską wybór zoantusów był taki sobie, żeby
nie powiedzieć: kiepski. Ot, kilka prostych odmian barwnych. Wynikało to pewnie między
innymi z faktu, że akwaryści sami z łatwością
wymieniali się szczepkami zoasów, których
popularność w pewnym momencie była tak
duża, że zaczęto traktować je jak chwasty. Doszło do tego, że na internetowych forach zaczęły pojawiać się pytania o gatunki ryb, które
mogłyby kontrolować rozrastającą się populację zoantusów. Dochodził do tego problem
wysokiego poziomu nutrientów, który powodował, że korale te przyjmowały odcienie brązu i po prostu stawały się nieatrakcyjne.
RENESANS KORALOWCÓW MIĘKKICH
Dziś jednak zoantusy przeżywają prawdziwy
renesans w akwarystyce morskiej. Dzieje się
tak od paru lat, ponieważ w sklepach zaczęły
pojawiać się bajecznie kolorowe odmiany –
nierzadko fluorescencyjne. Hodowcy szybko
zobaczyli, że na nich można zbijać majątek,
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a najrzadsze odmiany barwne osiągały cenę
nawet kilku tysięcy dolarów za polip.
Co by jednak nie mówić, zoantusy wróciły do
łask i wiele zbiorników zdominowanych przez
różne odmiany barwne tych korali swym wyglądem zapiera dech w piersiach. Efekt jest
tym bardziej niesamowity, że koralowce te
nie wymagają dużych zbiorników i rozbudowanych systemów filtracji (jak to zwykle jest
z koralami SPS) – i już kilka różnych odmian,
ale skupionych na małej powierzchni i oświetlonych dodatkowymi LED-ami UV, potrafi
szokować kolorami. Hodowcy specjalizujący
się w „high-endowych” odmianach zoantusów
prześcigają się w wymyślaniu chwytliwych
nazw – takich jak Samurai Sunrise czy Ice and
Fire. Nazwy te nie mają jednak nic wspólnego
z nazwami naukowymi i może dojść do tego, iż
ten sam koralowiec będzie nazywać się inaczej
u dwóch różnych sprzedawców.
Niestety, często okazuje się, że to, co rzadkie,
jest rzadkie nie bez powodu. I wiele z tych
„ultrakolorowych” odmian nie rozrasta się tak
szybko jak inne, bardziej popularne zoantusy. I choć ciągle są to relatywnie łatwe w hodowli koralowce, to nie tylko nikt już ich nie
nazywa chwastami, ale też uzyskanie żywych
i trwałych kolorów wymaga więcej wprawy niż
w przypadku zwykłych Palythoa.
Co więc zrobić, aby cieszyć się dywanami kolorowych zoasków? Przyjrzyjmy się poniżej wymaganiom tych koralowców z punktu widzenia hodowli akwariowej.
JAKIE PARAMETRY WODY DLA ZOASKÓW?
Tak jak wspomniałem wcześniej, tkanka zoantusów jest dość gruba i sztywna, co chroni je
w pewnym stopniu przed wahaniami parametrów wody i ogranicza efekty szoku chemicznego. Nie oznacza to jednak, że koralowce te
nie wymagają stabilnych parametrów chemicznych wody. Wręcz przeciwnie – to właśnie
stabilne środowisko pozwala im na wzrost i wybarwienie, a częste zmiany zasolenia i składu
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wody będą stresowały te organizmy, uniemożliwiając im pokazanie ich naturalnego piękna.
Ich konkretne wymagania nie odbiegają od
standardowych parametrów wody w akwarium. Omawiane koralowce doskonale będą
się czuły w wodzie o stabilnych parametrach –
temperatury: 25–27°C, zasolenia: 33–36 ppt, pH:
8–8,3.
Jeśli chodzi o nutrienty w postaci NO3 i PO4,
to przyjmuje się, że zoantusy nie przepadają za
ich zerowymi poziomami. Wynika to z dwóch
faktów. Po pierwsze, koralowce te w dużym
stopniu opierają swoje żywienie na zooksantellach, a te, jako organizmy fotosyntetyzujące,
potrzebują właśnie azotanów i fosforanów. Po
drugie, posiadając sporą biomasę i rosnąc relatywnie szybko w porównaniu do korali SPS,
zoantusy wymagają zwłaszcza fosforanów do
utrzymania wielu procesów metabolicznych
w rozrastającej się tkance.
Z tego powodu zarówno zoantusy, jak również
inne koralowce miękkie – na przykład: Sinularia, Sarcophyton, Rhodactis etc. – dobrze się
czują w wodzie z wykrywalnymi azotanami
(około 5–10 mg/l) i fosforanami (0,1 g/l).
GDZIE JE UMIEŚCIĆ W AKWARIUM?
Mimo że zoantusy wymagają światła do wzrostu, to nie powinny być umieszczane bezpośrednio pod silnym źródłem światła – na przykład pod panelami LED czy lampami HQI.
Zbyt duża ilość światła, zwłaszcza podana nagle – choćby wtedy, gdy do jasnego akwarium
wprowadzamy nowe odmiany bez aklimatyzacji, może spowodować stres oksydacyjny
i w skrajnych wypadkach nawet regresje tkanki
u koralowca.
Jeśli w akwarium używamy intensywnego
oświetlenia, bo na przykład znaczną część
obsady stanowią koralowce SPS, to zoantusy powinny być umieszczone blisko dna lub
w lekko zacienionych miejscach (ale nie w miejscach ciemnych) – na przykład pod nawisami
skalnymi. Krótko mówiąc: należy znaleźć opty-

malne miejsce, ponieważ koralowce te w jasnym oświetleniu będą wykształcały mniejsze
główki, a w zbyt zaciemnionym – będą traciły
jaskrawość ubarwienia. Na szczęście zoasy znoszą przenoszenie bez grymaszenia, więc dość
łatwo można im znaleźć odpowiednie miejsce.
Jeśli chodzi o cyrkulację, to powinna być ona
umiarkowana, ale nie za mała. Zoasy nie mogą
być w żadnym razie szarpane prądem wody,
a jedynie laminarnie omywane – tak, aby woda
usuwała resztki detrytusu spomiędzy polipów.
Zoantusy bardzo łatwo dopasowują się do sytuacji w akwarium – o ile ta jest stabilna.
CZY ZOANTUSY SĄ AGRESYWNE / EKSPANSYWNE?
Większość zbadanych zoantusów posiada komórki parzydełkowe. Jednak nie są one zbyt
aktywne i wydajne w paraliżowaniu potencjalnych ofiar. Badania laboratoryjne wykazały, że
niektóre gatunki prawie nie wystrzeliwują parzydełek nawet w przypadku bezpośredniego
ich drażnienia przez larwy artemii.
Jeśli dodamy do tego fakt, że ramiona zoantusów są raczej krótkie i sztywne, to dojdziemy do
wniosku, że popularne zoaski nie są bardzo drapieżnymi koralowcami. Co by jednak nie mówić, większość zoantusów posiada komórki parzydełkowe (nematocysty), które potencjalnie,
choć bardzo rzadko, mogą zagrozić sąsiadującym koralowcom. Nie słyszałem natomiast, aby
różne odmiany barwne żądliły się wzajemnie.
Długo by można debatować na temat tego,
który koralowiec wygra bitwę na parzydełka. Nie ma na ten temat badań i praktycznie
cała wiedza opiera się na różnych, często wzajemnie sprzecznych informacjach od samych
akwarystów. Można jednak przyjąć, że nawet
jeśli zoantusy przegrywają na parzydełka, to
mogą zagrażać innym koralowcom dzięki dość
szybkiemu rozrostowi kolonii.
Niektóre odmiany zoantusów w optymalnych
warunkach mogą być dość ekspansywne,
dlatego właściwym rozwiązaniem wydaje się
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umieszczenie ich na osobnych skałkach – tak,
aby nie mogły przechodzić na kolejne substraty. Dobrym pomysłem jest też zgromadzenie ich wszystkich blisko siebie, co spotęguje
i podkreśli różnice barwne i zapewni spektakularne wrażenia estetyczne.
Trzeba być jednak świadomym, że zoantusy,
tak jak wiele innych koralowców, w skrajnych
sytuacjach potrafią odczepić kilka polipów
(ang. polyp bailout) i pozwolić im odpłynąć
w celu zasiedlenia nowego miejsca. Jest to
zwykle reakcja na stres spowodowany na przy-
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kład umiejscowieniem w zbyt dużym prądzie
wody. Obserwowałem wielokrotnie takie zachowania również w sytuacji, gdy na skale nie
było już miejsca na nowe polipy.
CZY I JAK KARMIĆ ZOANTUSY?
Zoantusy to zwierzęta, które muszą zdobywać
pożywienie. Wiele koralowców miękkich, ze
względu na grubą tkankę, posiada sporo przestrzeni dla zooxantelli. Dlatego koralowce te
doskonale wykorzystują fotosyntezę jako źródło pokarmu, jednocześnie mniej korzystając
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z cudzożywności. Zjawisko to stało się przyczyną pokutowania wśród akwarystów swego rodzaju mitu, że koralowców miękkich nie trzeba dodatkowo dokarmiać. Rzeczywiście wiele
z nich przeżyje w akwarium bez dodatkowego
karmienia, co jednak nie znaczy, że nie będą
pobierały z wody drobin zawiesiny organicznej.
Jeśli chcemy wydobyć w hodowli z korali ich
najpiękniejsze barwy, musimy je dodatkowo
dokarmiać, dzięki czemu nie będą potrzebowały nadmiaru zooksantelli i część z nich wydalą.

Zoantusy najlepiej karmić w dzień, ponieważ
wiele z nich na noc zamyka polipy. Jako pokarm doskonale nadaje się Tropical Marine
Power dla SPS-ów w postaci proszku lub rozmoczony pokarm dla LPS-ów – minigranulki.
Zoantusy nie łapią aktywnie pokarmu z toni,
więc dobrze jest na czas karmienia wyłączyć
cyrkulację i delikatnie „odmuchać” zwierzęta
pokarmem z pipety.
Nie należy robić tego zbyt intensywnie, bo podrażnione polipy natychmiast się zamykają.
Najlepiej rozpylić pokarm nad kolonią polipów

www.tropicaledu.pl

35

i dać możliwość swobodnego opadnięcia pyłu
na korale.
Włączona po kilkunastu minutach cyrkulacja
rozprowadzi resztę pokarmu, który zostanie
zjedzony przez innych mieszkańców akwarium.
CZY ZOASY CHORUJĄ?
Tak jak wszystkie organizmy, również i zoantusy mogą mieć problemy ze zdrowiem. Pomijając już stres związany z panującymi w akwarium niekorzystnymi warunkami (choćby złe
zasolenie czy oświetlenie), zoantusy mają najczęściej problemy z dwóch powodów. Pierwszym są pasożytujące na nich organizmy, takie
jak ślimaki czy pająki. Nie tylko drażnią one koralowce, ale i podgryzają ich tkankę, co ostatecznie prowadzi do powolnej śmierci kolonii.
Najlepszym sposobem na niechcianych „pasażerów” jest kąpiel dezynfekcyjna w preparatach odkażających. Dobrze jest też obejrzeć
nasady polipów – często tam znajdują się jaja
pasożytów.
Drugim powodem chorób zoantusów jest infekcja bakteryjna zwana na zachodnich forach Zoa
Pox. Objawami tej infekcji są pozamykane polipy ze śladami regresji tkanki oraz białe „pryszcze” i przebarwienia. Na choroby bakteryjne, jak
to zwykle bywa, najlepsza jest kąpiel nabytych
szczepek w trzyprocentowym roztworze wody
utlenionej albo w antybiotyku. Bardzo skutecznym antybiotykiem jest nitrofurazon, znany
pod nazwą handlową Furan 2. Niestety, w Unii
Europejskiej nie jest on odstępny bez recepty
i sklepy zoologiczne go nie sprzedają. Drugim
skutecznym antybiotykiem jest chloramfenicol. Dość łatwo go zdobyć w postaci saszetek
w sklepach dla hodowców gołębi. Kolejnym
preparatem na schorzenia wywołane przez
bakterie jest znany akwarystom chemiclean.
Osobiście nigdy go nie stosowałem na Zoa
Pox, ale na różnych forach można natknąć się
na niemało informacji potwierdzających jego
skuteczność.
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CZY ZOANTUSY ZAWIERAJĄ PALITOKSYNĘ?
Palitoksyna to jedna z najsilniejszych trucizn
niebiałkowych. I rzeczywiście: niektóre koralowce zawierają jej sporo. Występuje ona
z pewnością w trzech grupach koralowców:
Palythoa, Protopalythoa i dosłownie u kilku
gatunków Zoanthus .
Pewną pociechą może być fakt, że zdecydowana większość kolorowo ubarwionych zoasów
to odmiany barwne Zoanthus vitenamensis –
i nie zawierają one toksyny. Niestety, nie istnieje
tani i łatwy test na jej obecność, więc każdorazowo, kiedy dotykamy zoantusów – zwłaszcza
poza wodą – powinniśmy korzystać z okularów
ochronnych i rękawiczek, a wszelkie fragowanie powinniśmy wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Mam nadzieję, że pokazałem, jak piękne
mogą być zoantusy. Barwy, które oferują, często przewyższają intensywnością i różnorodnością inne koralowce. Dlatego wszystkich
admiratorów akwarystyki morskiej zachęcam
do wprowadzania ich do zbiorników – zwłaszcza jeśli celujecie w rafy mieszane. Jednak
największe wrażenie zrobią akwaria z samymi zoasami, porastającymi skałę i dno zbiornika. Gwarantuję, że jeśli poświęcicie im trochę czasu i serca, to nikt z oglądających takie
akwarium nie będzie mógł wyjść z podziwu.

Opracowanie naukowe Toxicon Journal
z 2009 podaje następujące gatunki Zoantharia zawierające palitoksynę: Palythoa
caribeaorum, Palythoa mammilosa, Palythoa tuberculosa, Palythoa toxica, Palythoa vestitus, Palythoa aff. margaritae,
Zoanthus soanderi oraz Zoanthus sociatus.
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Kamil Hazy
Akwarysta biotopowy z doświadczeniem
w międzynarodowych konkursach. Orędownik
usystematyzowania nurtu akwarystyki środowiskowej.
Organizator – wraz z Magazynem Akwarium – Polish
Biotope Contest. Świadczy usługi w zakresie
doradztwa i aranżacji akwariów biotopowych,
siedliskowych i środowiskowych.
Wyznaje zasadę, że akwarium
w pierwszej kolejności ma zaspokajać
potrzeby zwierząt w nim bytujących.
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Akwarium biotopowe – brzeg dopływu do jeziora Inle, Birma

WPROWADZENIE
DO AKWARYSTYKI
BIOTOPOWEJ

www.tropicaledu.pl

39

Akwarium biotopowe – mały dopływ do Rio Paragua, Boliwia

„AKWARYSTYKA BIOTOPOWA”

– ilu z nas słyszało ten termin w momencie rozważania
założenia akwarium? Zapewne wielu.
W poszukiwaniu informacji pierwsze kroki kierujemy dziś najczęściej do portalu Facebook,
gdzie mnogość grup akwarystycznych może
przyprawić o zawrót głowy. Początkujący
akwaryści, pytając o pomysły i porady, dostają
często informację zwrotną sprowadzającą się

do słów: „To może założysz biotop?”. Wielu łapie się na to zdanie i zaczyna dopytywać dalej
oraz szukać informacji w Internecie.
Niestety, informacje, które znajdujemy, oraz
porady otrzymywane od większości akwarystów, prowadzą nas w kierunku, który bynaj-

Akwarium biotopowe – płytka sadzawka na obszarze Pantanal, Brazylia
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mniej nie zbliża do akwarystyki biotopowej;
stwierdzenie „akwarium biotopowe” jest zaś
bardzo często nadużywane. Taki stan rzeczy
wynika z lat niedoprecyzowania terminologii
oraz powielania tych samych utartych schematów. Większość z nas stosuje metodę uproszczeń w stosunku do rzeczy, które wymagają
większego nakładu pracy, by na kanwie tychże
uproszczeń budować dość nierealny, ale łatwo
przyswajalny obraz.
Akwarystyka biotopowa kojarzy nam się
z czymś bardziej elitarnym niż akwarystyka
ogólna, ale poprzez wspomniane wcześniej
zabiegi jawi się jako „produkt” dla każdego.
Wszak zgodnie z lawiną internetowych wytycznych wystarczy wpuścić do akwarium
ryby pochodzące z jednego kontynentu… I już
mamy biotop. Takie podejście kusi – należeć
do „akwarystycznych elit”, a jednocześnie nie
musieć robić nic więcej niż reszta pasjonatów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego takie podejście jest błędne, zapraszam do lektury niniejszego artykułu.
CZYM JEST BIOTOP?
Zacznijmy od najważniejszego – akwarystyka
biotopowa nie jest elitarną dziedziną akwarystyki w stopniu większym, niż inne szkoły i sposoby prowadzenia akwariów. Jest oczywiście
sztuką odrębną od pozostałych, ale póki nam,
hobbystom, przyświeca jeden najważniejszy
cel – dobro organizmów wodnych, póty nie

ma w akwarystyce dróg lepszych i gorszych.
Niemniej jednak wyjaśnienia wymaga sytuacja związana z nazewnictwem. Aby zrozumieć ideę akwarystyki biotopowej, musimy
sobie uświadomić, czym jest biotop.
ZA WIKIPEDIĄ:
Biotop – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne
elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione
zmienione przez biocenozę. Biotop razem
z biocenozą tworzy ekosystem.
Spójrzmy też na definicję biocenozy, gdyż
i ona rozjaśnia wiele:
Biocenoza – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza)
i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego
środowiska (biotopu), należących do różnych
gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która
pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy
(czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza
oraz biotop, czyli środowisko fizyczne (nieożywione) tworzą ekosystem.
SŁOWO-KLUCZ
Bazując na tych definicjach, możemy wstępnie powiedzieć, że akwarium biotopowe ma
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Akwarium biotopowe – sadzawka na północnych krańcach Pantanal, Brazylia

odzwierciedlać środowisko życia danej biocenozy, występującej na tym samym obszarze
i powiązanej ze sobą różnymi czynnikami. Nie
istnieje zatem pojęcie akwarium biotopowego
bez określającej dany biotop biocenozy.
Pamiętajmy jednak, że nigdy nie odtworzymy
w akwarium całej biocenozy z danego ekosystemu, ani nie odtworzymy całego biotopu
– jest to zwyczajnie niemożliwe. Pamiętajmy
również, iż poprawne nazewnictwo ma określać szereg czynników, ma systematyzować
i tworzyć pewien kanon, nurt czy – jak kto woli
– płaszczyznę porównań i porozumienia w środowisku ludzi.
Termin „akwarium biotopowe” nie jest zresztą
jakimś nowoczesnym tworem, funkcjonuje już
od szeregu lat w akwarystyce światowej i jest
na tyle ugruntowany, że wydaje się bezzasadnym odrzucanie tego terminu, mimo że nie
do końca opisuje on stan faktyczny w akwarium. Dość powiedzieć, że każde akwarium,

jakie mamy w domu, zawiera jakąś biocenozę
i jakiś biotop, które najczęściej w naturze nie
występują albo nie odwzorowują ekosystemu
naturalnego, ale teoretycznie możemy też je
nazwać zbiornikiem biotopowym. Najważniejszym aspektem, słowem-kluczem w całej tej
układance, o które rozbija się większość problemów z nazewnictwem, pozostaje: „odzwierciedlać”.
TRZY SZKOŁY
W tym momencie wróćmy do akwarystów
i postrzegania przez nich akwarystyki biotopowej. Jedni stoją na stanowisku, że w ogóle
nie istnieje coś takiego jak akwarystyka biotopowa, bo nie ma możliwości odtworzenia
w akwarium środowiska naturalnego i procesów w nim zachodzących. Inni uważają, że
o akwarium biotopowym możemy mówić
wtedy, gdy wszystkie jego elementy zostaną zaczerpnięte z naturalnego środowiska.

Akwarium biotopowe – wolno płynący strumień górski w prowincji Guang Xi, Chiny
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Akwarium siedliskowe – brzeg strumienia

Cała materia nieożywiona, wszystkie rośliny
i zwierzęta, a nawet woda ma pochodzić z konkretnego miejsca. Jest też trzecia grupa, chyba
najbardziej wyważona i liczna, która stara się
poruszać między skrajnościami i wśród nich
systematyzować tę piękną dziedzinę akwarystyki. Spróbuję przybliżyć stanowisko tej trzeciej grupy, w oparciu o moją osobistą opinię, jak
również o opinie akwarystów z całego świata.
ODZWIERCIEDLIĆ BIOTOP W AKWARIUM
Akwarium biotopowe musi zawierać pochodzące z konkretnego regionu, wyselekcjonowane elementy biocenozy, które chcemy ze
sobą powiązać oraz zapewniać im biotop jak
najbardziej zbliżony do występującego w naturze. Wracamy do słowa kluczowego – „od-

zwierciedlać”. Akwarium biotopowe ma odzwierciedlać, najlepiej jak to tylko możliwe,
w sztucznym, szklanym środowisku jakiś konkretny ekosystem podwodny występujący na
konkretnym obszarze. Wyselekcjonowana biocenoza musi pokrywać się z biocenozą występującą w naturze w obrębie selekcji, a biotop
ma jak najwierniej nawiązywać do biotopu
z natury i spełniać tożsamą jak w naturze rolę
dla wyselekcjonowanej biocenozy. Prostszymi słowy pisząc: ryby, skorupiaki oraz roślinność mają pochodzić z tego samego miejsca
w naturze, a woda, podłoże i elementy materii
nieożywionej (dekoracje) mają zapewniać tym
zwierzętom i roślinom warunki do życia jak
najwierniejsze naturze.

Akwarium biotopowe – tereny zalewowe w dorzeczu Rio Itenez (Guapore), Boliwia
www.tropicaledu.pl
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Akwarium siedliskowe – brzeg sadzawki

ZBLIŻONE TYPY ZBIORNIKÓW
Jeśli nie czujemy się na siłach, by stworzyć
akwarium biotopowe, a chcemy mieć zbiornik
bardziej zbliżony to naturalnych podwodnych
siedlisk ryb, możemy pomyśleć o podobnych
typach akwariów:
Akwarium środowiskowe – akwarium odzwierciedlające dany typ środowiska wodnego (np. czarne wody Ameryki Południowej)
z uwzględnieniem biocenozy występującej na
całym kontynencie w tego typu środowisku.
Zwierzęta i rośliny użyte w takich zbiornikach
nie muszą spotykać się w naturze, wystarczy
aby zamieszkiwały podobne środowisko.

Akwarium obszarowe – akwarium odzwierciedlające dany, charakterystyczny obszar
o w miarę zbieżnym środowisku (np. jezioro Malawi, Amazonka itp.) z uwzględnieniem
różnorodnych biotopów i biocenoz zamieszkujących dany obszar geograficzny, spójny w
ramach geograficznych (jedna rzeka, jeden
zbiornik wodny).
Akwarium siedliskowe (habitatowe) – akwarium odzwierciedlające konkretne siedlisko
(np. brzeg strumienia, zatopiony konar drzewa
itp.) z uwzględnieniem biocenoz występujących na całym świecie w takiego typu siedlisku. Spójne dla wszystkich typów wymienio-

Akwarium siedliskowe – brzeg strumienia
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nych wyżej zbiorników jest to, że nadrzędną
zasadą scalającą jest tu dobrostan zwierząt,
jakie zamierzamy hodować. Ryby i rośliny wyselekcjonowane do powyższych akwariów nie
muszą oczywiście pochodzić z natury, mogą to
być osobniki i egzemplarze hodowlane. Ważne jednak, by ich formy barwne i kształt ciała
były jak najbliższe naturalnym.

Najlepsze naturalne
produkty dla biotopów
czarnej wody

SŁOWO O WYGLĄDZIE, ARANŻACJI
I EDUKACJI
Często słyszy się też głosy w dyskusji na temat
samego wyglądu akwarium biotopowego.
Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by
zbiornik biotopowy spełniał swoje założenia,
a do tego był harmoniczny i piękny. Kupka gałęzi i liści wrzucona do zbiornika chaotycznie
może zostać jakoś zaaranżowana i – nie tracąc
nic ze swojej przydatności dla zwierząt i roślin – przy okazji cieszyć oko. Pamiętać należy
jednak, aby aranżacja akwarium w pierwszej
kolejności spełniała wymagania zwierząt – to
jest warunek konieczny. Wygląd pozostaje tak
indywidualną kwestią, że trudno stwarzać tu
jakieś ramy – wystarczy pamiętać o dobrostanie roślin i zwierząt oraz o tym, że akwarium
ma też za zadanie przyciągać ludzi niezwiązanych z akwarystyką i jednocześnie pełnić funkcję edukacyjną na temat danego ekosystemu
wodnego. Ponadto we wszystkich akwariach
odzwierciedlających podwodną naturę zasadnym jest kłaść nacisk na przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowych praktyk
hodowlanych, destrukcję środowiska naturalnego i zanik naturalnych siedlisk. Ta misja nie
musi być zarezerwowana jedynie dla zbiorników aranżowanych w przestrzeniach publicznych, a możemy ją wypełnia również w domu.
Goście odwiedzający nasze mieszkania z pewnością docenią dobrze zaaranżowany zbiornik,
za którym stoi ciekawa „historia”.

Zdjęcia: Kamil Hazy

Szybko i wygodnie wzbogacają wodę
w garbniki i kwasy humusowe.
Poznaj www.tropicaledu.pl
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WĘŻE
STWORZENIA
ŚWIĘTE I PRZEKLĘTE
Dawid Krótki
Absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Hodowca
afrykańskich i południowoamerykańskich pielęgnic.
Znawca żywienia i hodowli gadów, płazów oraz wszelkiego
rodzaju bezkręgowców. Autor wielu publikacji na temat
akwarystyki i terrarystyki.
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Crotalus viridis wychwytujący cząsteczki zapachu rozwidlonym językiem.

Od zarania dziejów węże były postrzegane przez człowieka jako pełzające,
podstępne, agresywne, ucieleśnienie
nieszczęścia i śmierci. Prześladowano
je, zabijano, ale także – czczono i podziwiano. W starożytnej Grecji wierzono,
iż pojawianie się węży w okolicy domostwa przynosi zdrowie i dobre samopoczucie. Rzymianie celowo stwarzali warunki takie, aby węże Eskulapa żyły w ich
domach lub najbliższym ich otoczeniu.
W Indiach kobrę uważano za reinkarnację ważnych osobistości i określano ją
jako naga (stąd nazwa rodzajowa: Naja).
W niektórych kulturach Afryki czczono
pytona skalnego, a jego zabicie uważano
za ciężkie, surowo karane przestępstwo.
Rdzenni mieszkańcy Australii także mieli własne wierzenia i legendy dotyczące
tych gadów. Wielkiego węża tęczowego
wiązano z powstaniem życia, pojawia się
on w tradycyjnej sztuce Aborygenów.

Wszystkie emocje i przeżycia związane
z tymi zwierzętami spowodowane są
prawdopodobnie ich dziwną, choć spełniającą swoją funkcję budową anatomiczną i szeregiem przystosowań do skrytego
trybu życia. Węże, mimo że nie posiadają
kończyn, poruszają się sprawnie i zwinnie,
czyniąc to bezszelestnie w iście „magiczny” sposób. Pojawiając się nagle i jeszcze szybciej znikając, sprawiają wrażenie
stworzeń osnutych tajemniczością. Ich
zdolność do regeneracji naskórka poprzez
okresowe linienie dała podstawy do wiary,
iż odradzają się w nowej, barwnej szacie.
Brak powiek – zastąpionych przeźroczystą
łuską zwaną okularem – powoduje, iż ich
wzrok wydaje się martwy, nieruchomy –
stąd błędne przypuszczenia co do umiejętności hipnotyzowania swych ofiar.
Ludzie są, byli i będą zafascynowani tymi
zwierzętami i nawet nasze stulecie ma
swój poważny udział w kreowaniu fał-
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POCHODZENIE I EWOLUCJA

Uzębienie typu Solenoglypha – grzechotnik bananowy
(Cryptelytrops albolabris)

szywych wyobrażeń i przesądów o tych
stworzeniach. Szeroko rozpowszechnione
wciąż jest mniemanie, będące podstawą
uczucia wstrętu u wielu ludzi, że węże są
śliskie i lepkie w dotyku. Nic bardziej mylnego – ich skóra jest sucha i nie zawiera
żadnych gruczołów produkujących jakiekolwiek wydzieliny. Dzieci do około trzeciego roku życia często nie czują przed
wężem żadnego lęku. Strach rozwija się
dopiero nieco później, gdy zostaną ostrzeżone przez starszych.

Python molurus bivittatus – para pytonów w wieku
2,5 roku (samiec 3 m, samica 3,8 m)
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Oczywiste jest, że zwierzęta same z siebie
nie mogą zaplanować kierunku swojego
rozwoju ewolucyjnego. Dobór naturalny
po prostu działa tak, iż o przetrwaniu danej populacji decyduje cecha (lub ich
zespół) różniąca ją od innej, która daje
większe szanse przetrwania w aktualnie panujących warunkach środowiskowych. Początki rozwoju węży do dziś tkwią
w ciemnościach. Ich kruchy szkielet i czaszka źle zachowują się w stanie kopalnym
i dlatego paleontologowie znajdują niewiele ich skamieniałości. Pierwsze gady
pojawiły się na Ziemi prawdopodobnie
około 300 milionów lat temu. Najstarsze
szczątki tych zwierząt pochodzą ze schyłku ery paleozoicznej, z końca okresu węglowego. Dominującą wówczas grupą
kręgowców były płazy, jednak zupełnie
niepodobne do tych, które żyją współcześnie. W karbonie większość obszarów Ziemi pokrywały rozległe bagniska.
Powietrze było permanentnie wilgotne,
a błoto, gnijące rośliny i przewrócone
drzewa dostarczały płazom doskonałego
środowiska. Wiele z nich spędzało coraz
więcej czasu poza środowiskiem wodnym
i korzystało z dobrodziejstwa niezliczonej
ilości gatunków bezkręgowców – była to
zdobycz, o którą płazy nie musiały rywalizować z innymi kręgowcami.
Większość gatunków płazów powracała
do wody tylko w celu zapłodnienia i złożenia jaj w miękkich otoczkach. Z nich
wykluwały się larwy obdarzone skrzelami,
przypominające wyglądem i trybem życia
ryby. Larwy osiągały formę zdolną do życia
na lądzie jedynie po wydłużonym okresie
rozwoju w wodzie. Jest to cecha, którą
większość współcześnie żyjących płazów
zachowała do dziś. Chociaż dorosłe formy przez długi okres mogły żyć na lądzie,

Tropical EDU Magazyn

Łuski na głowie boidów są drobne, a pokrywające ciało są duże, gładkie

musiały pozostawać w pobliżu wody lub
przynajmniej w wilgotnym klimacie, ponieważ w suchym środowisku utrata płynów przez nieosłoniętą i porowatą skórę
była zbyt duża i często fatalna w skutkach.
Aby móc dalej eksplorować środowisko
lądowe, potrzebne były kolejne adaptacje.
Najważniejszą stanowiło zdobycie środka
przeciw utracie wody. Okazała się nim
ochronna okrywa skóry, która ostatecznie przekształciła się w typowe łuski gadów. W podobnym czasie powstały także
jaja po raz pierwszy chronione twardymi,
wapniowymi skorupkami. Oznaczało to
z kolei, że niezbędne jest zapłodnienie
wewnętrzne. Zwierzęta o takich cechach
jak powyższe nie były już płazami, lecz
stały się prymitywnymi gadami, które
mogły żyć i rozmnażać się na lądzie. Linia
wiodąca z płazów ku gadom wyodrębniła się ze szczepu pierwotnych płazów
prawdopodobnie w okresie węglowym
(karbon). Ale płazy tego okresu były silnie
zróżnicowane i poglądy na to, która z ich
grup dała początek pierwotnym gadom,
nie są zawsze zgodne. Istnieją koncepcje

sugerujące, że gady powstały difiletycznie, tzn. z dwóch, lub polifiletycznie, tzn.
z kilku grup płazów. Obecnie znaczna
część autorów przyjmuje, że gady powstały z jednej grupy płazów, a więc monofiletycznie. Ich przodkami były prawdopodobnie wymarłe płazy z grupy antrakozaurów
(Anthracosauria).
Jaja gadów posiadały znacznie więcej
żółtka, zawierającego wystarczającą ilość
substancji odżywczych potrzebnych dla
rozwoju embrionów przed wykluciem.
Ilość ta umożliwiała rozwój w stopniu
większym niż w przypadku larw płazów.
To dało gadom większe szanse przeżycia. Oczywiście ich embriony też musiały
przechodzić przez wczesne fazy rozwoju,
ale były one osłonięte w jaju rodzajem
worka zwanego owodnią. Embrion rozwijał się w wodnistym płynie owodni, pozyskując tlen z zewnątrz i wydalając dwutlenek węgla i produkty przemiany materii
za pomocą innej błony – omoczni. Jest
ona związana z kosmówką i opleciona siecią naczyń krwionośnych. Kosmówka zaś
przylega bezpośrednio do skorupki.
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Boidy są jajożyworodne, potomstwo kluje się
ze śluzowatych błon tuż przed lub w trakcie porodu.
Na zdjęciu młode anakondy żółtej (Eunectes notaeus)

W drugiej połowie karbonu klimat na kuli
ziemskiej zaczął się diametralnie zmieniać. Większość bagnisk typowych dla
tego okresu wyschła, przez co wyginęło
wiele płazów. Był to okres korzystny dla
zwierząt, które już prowadziły życie na lądzie i składały jaja w skorupach. We wczesnym permie (280–260 mln lat temu) nie
rozwinęły się jeszcze zwierzęta roślinożerne i gady zmuszone były wzajemnie
się pożerać. W miarę jak wykształciły się
tysiące ich gatunków, w tej epoce ostrej
konkurencji pojawiły się rozmaite adaptacje przydatne w chwytaniu, rozrywaniu
czy połykaniu zdobyczy.
W kolejnych okresach, triasie i jurze, nastąpił rozwój dinozaurów i wymieranie zwierząt ssakopodobnych. Przez następne 140
mln lat ogromne gady były stworzeniami
dominującymi na Ziemi, aż w końcu wyginęły z powodu oziębienia się klimatu pod
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koniec kredy. Mimo iż wiele ówczesnych
gadów wymarło, współcześnie możemy
spotkać tak łudząco wyglądające formy
tej grupy. W tych epokach pojawili się także przodkowie współczesnych nam węży
i jaszczurek, lecz pozostałości wczesnych
łuskonośnych (Squamata) są nieliczne.
Jaszczurki (Lacertilia) prawdopodobnie
oddzieliły się w triasie (240–200 mln lat
temu) od prymitywnego rzędu Eosuchia,
chociaż najstarsi przodkowie w linii prostej współczesnych jaszczurek pochodzą
z wykopalisk z górnej jury (ok. 140 mln lat
temu). Małe jaszczurki i węże (szczególnie
te drugie) sprawiają paleontologom wielkie problemy i znane są tylko z rozproszonych fragmentów kości czaszek i kręgów.
Dlatego więc dane dotyczące ewolucji
Squamata są obecnie niewystarczające.
Jeśli chodzi o węże, to generalnie przyjmuje się, że pochodzą od jaszczurek, ale
pozostało do odnalezienia ogniwo, które

Ubarwienie anakondy zielonej (Eunectes murinus),
najcięższego węża na świecie, doskonale maskuje
ją wśród amazońskich rzek i mokradeł
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się rozwijać, jednak pozbawione powiek,
a z przeźroczystą, okrągłą łuską chroniącą
oko. Utrata narządu słuchu i kończyn okazała się jednak trwała, choć u niektórych,
prymitywniejszych współcześnie występujących rodzin węży pasy miednicowe
w stanie szczątkowym są nadal obecne.
Brak kończyn i słuchu został zastąpiony
innymi wyrafinowanymi metodami odbioru bodźców i komunikacji. Wszystkie
te zmiany trwały miliony lat. Dzisiaj nadal żyją ryjące w ziemi gady – beznogie
obrączkowce, posiadające zarówno cechy
węży, jak i jaszczurek – oraz wiele beznogich jaszczurek. Ewolucja węży pozostaje
jednak nadal częściowo tajemnicą, bowiem wciąż brakuje nam konkretnego
ogniwa pomiędzy podrzędami.

Węże połykają swoją ofiarę w całości

łączyłoby bezpośrednio te grupy zwierząt.
Termin „zaginione ogniwo” jest szczególnie zasadny w wypadku filogenezy węży,
ponieważ odnaleziono tylko kilka pozostałości po rodzajach dawnych węży, a nie
odkryto zwierzęcia sytuującego się pomiędzy wężami (Serpentes) a jaszczurkami. Jedna z dość prawdopodobnych teorii
głosi, że węże wyewoluowały z ryjących
w ziemi jaszczurek, które jako pierwsze
utraciły kończyny, ucho zewnętrzne i niemal całkowicie wzrok. W czasie przebywania tych stworzeń pod ziemią rozpoczął
się proces kształtowania ich wyjątkowego
zmysłu poszukiwania zdobyczy, a mianowicie posługiwania się rozwidlonym
językiem wraz z narządem Jacobsona
umieszczonym w uchyłku podniebienia.
Być może we wstępnej fazie u niektórych
gatunków wykształciły się termoczułe
jamki na ciele, tzw. termoreceptory. Gdy
z upływem czasu w wyniku różnych czynników środowiskowych, niektórym wężom na powrót zaczęło sprzyjać życie na
powierzchni ziemi, oczy ponownie zaczęły

WSPÓŁCZESNA SYSTEMATYKA
Dopiero w połowie XVIII wieku zaczął rozwijać się logiczny system klasyfikacji roślin i zwierząt. W czasie eksploracji przez
Europejczyków kontynentów i mórz stało
się jasne, że liczba odkrytych gatunków
jest przeogromna. Na Ziemi żyje współcześnie blisko 2700–3000 gatunków węży.
Spotykamy je niemal we wszystkich śro-

Jamki termiczne pytonów znajdują się zazwyczaj
między łuskami w górnej wardze – Python molurus
pimbura
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Boiga nigriceps – warunkowo jadowity przedstawiciel Colubridae. Produkuje silnie toksyczny jad, jednak sposób jego
aplikacji sprawia, iż mało ukąszeń kończy się wprowadzeniem jadu do rany

Gromada: Reptilia Laurenti, 1768 – gady
Podgromada: Lepidosauria Haeckel, 1866 – lepidozaury
Rząd: Squamata Oppel, 1811 – łuskonośne
Podrząd: Serpentes Linnaeus, 1758 – węże
Infrarząd: Scolecophidia Cope, 1864
			 Rodzina: Anomalepididae Taylor, 1939
			 Rodzina: Leptotyphlopidae Stejneger, 1892 – nitkowce
			 Rodzina: Typhlopidae Merrem, 1820 – ślepuchowate
Infrarząd: Alethinophidia Nopsca, 1923
		
Nadrodzina: Anilioidea Stejneger, 1891
			 Rodzina: Aniliidae Stejneger, 1907
			 Rodzina: Anomochilidae Cundall, Wallach, Rossman, 1993
			 Rodzina: Cylindrophiidae Fitzinger, 1843 – cylindrowce
			 Rodzina: Uropeltidae Müller, 1832 – tarczoogonowe
		
Nadrodzina: Booidea Hoffsteter, 1955
		 Rodzina: Tropidophidae Brongersma, 1951
			 Rodzina: Boidae Gray, 1825 – boidy
			 Rodzina: Bolyeriidae Hoffsteter, 1946 – boa maskareńskie
			 Rodzina: Pythonidae Fitzinger, 1826 – pytony
			 Rodzina: Ungaliophiidae McDowell, 1987
			 Rodzina: Xenopeltidae Wallach et Günther, 1998
		
Nadrodzina: Caenophidia Hoffsteter, 1939
			 Rodzina: Acrochordidae Bonaparte, 1831 – brodawkowate
			 Rodzina: Atractaspididae Bourgeois, 1968
			 Rodzina: Colubridae Oppel, 1811 – połozowate
			 Rodzina: Elapidae Boie, 1827 – zdradnicowate
		 Rodzina: Viperidae Oppel, 1811 – żmijowate
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dowiskach, zarówno na pustyniach, jak
i w wilgotnych lasach równikowych, żyją
zarówno w glebie czy na jej powierzchni,
jak i wysoko w koronach drzew, a także
w wodach morskich. Współczesna klasyfikacja opiera się na filogenezie (o ile jest
ona znana), a w tych grupach, gdzie wiedza o ewolucji jest niedostateczna, uzupełnia się ją pewną ilością teoretycznie
podbudowanych spekulacji lub tworzy
grupy sztuczne.

Cechy anatomiczne węży z omówieniem
na przykładzie wybranych rodzin z podrzędu Serpentes
Węże cechuje bardzo wydłużony tułów
i brak funkcjonalnych kończyn. Jedynie
u przedstawicieli prymitywnych rodzin
występują resztki obręczy miednicowej
i w niektórych przypadkach pazurkowate wyrostki po bokach kloaki. Lewe płuco
jest zredukowane lub w ogóle go nie ma.
Tylna część prawego płuca jest czasem
rezerwuarem powietrza, a u węży z około
połowy współczesnych rodzin występuje
dodatkowo płuco tchawicze, będące niekiedy głównym narządem oddechowym.
Brak tympanum, ucho środkowe znacznie zmodyfikowane – brak trąbki Eustachiusza, kolumienka (columella auris) leży
w bezpośredniej bliskości mięśnia szkieletowego i elementów naczyniowych. Jama
ucha jest zredukowana.
Kolumienka kończy się chrzęstnym elementem – ekstrakolumienką (extracolumella), który łączy się ze środkową
powierzchnią kości kwadratowej. Węże
zwykle są uważane za głuche, jednak
wiele badań wykazuje, że przynajmniej
niektóre mogą odbierać wibracje przenoszone przez podłoże czy przez powietrze.
Crotalus atrox poddany działaniu pulsa-

cyjnych dźwięków, po wyeliminowaniu
wibracji przenoszonych przez podłoże,
wykazuje zachowanie obronne w 85%
prób. Chociaż wiele węży wytwarza różne
odgłosy, np. syczą, nie wydaje się, by służyły im one do komunikacji wewnątrzgatunkowej.
Węże nie mają powiek, ich oczy są przykryte przekształconą, przeźroczystą łuską
– zrogowaciałym wytworem naskórka,
który schodzi wraz z wylinką. Język jest
silnie zrogowaciały, wyraźnie rozwidlony z przodu. Wyłapuje cząsteczki zapachów i przekazuje je do znajdującego się
w uchyłkach podniebienia narządu Jacobsona.
Ślina węży jest zwykle w mniejszym lub
większym stopniu toksyczna, a jad niektórych gatunków może być niebezpieczny
nawet dla człowieka. Jad wykorzystywany
jest przez naukowców jako źródło leków
przeciwbólowych dla pacjentów chorych
na raka, neurotoksyn do badań neurofarmakologicznych, antykoagulantów i wysoce oczyszczonej RNazy i DNazy.
Pozycja narządów wewnętrznych jest różna w zależności od rodziny, a nawet rodzaju. Węże posiadają szyszynkę, ale brak
u nich oka ciemieniowego. Jajniki i jądra
są wydłużone, brak pęcherza moczowego.
Jeden gatunek jest partenogenetyczny.
Długość całkowita węży waha się od kilkunastu centymetrów do prawie 9 metrów. Wszystkie gatunki są drapieżnikami
i połykają ofiarę w całości. Dzięki temu, że
przednia część tchawicy tworząca krtań
i otwierająca się szczeliną w tylnej części
dna paszczy może być u wielu węży wysuwana na zewnątrz, zwierzęta te nie duszą
się podczas połykania ofiary. Te węże, które jedzą zdobycz niewielkich rozmiarów,
w krótkich odstępach czasu, utrzymują
swój przewód pokarmowy w ciągłym stanie aktywności. Z kolei te, które jadają je-
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dynie co pewien czas dużą zdobycz (np.
Python molurus), utrzymują przewód pokarmowy pomiędzy posiłkami w stanie
nieaktywnym, dlatego w czasie połykania
musi dojść do jego przygotowania do trawienia. Po znalezieniu się pokarmu w żołądku wzrost poziomu metabolizmu pochłania aż około 32% energii pochodzącej
z tego posiłku. Szybkość trawienia zależy
od temperatury i wielkości zdobyczy.
Uzębienie tych gadów jest pleurodontyczne, jednak nieco zmodyfikowane.
Każdy ząb leży w obrębie płytkiego zębodołu. W górnej szczęce zęby występują na kościach szczękowych, podniebiennych, skrzydłowych czasem jeszcze
na nieparzystej kości przedszczękowej.
W szczęce dolnej na kości zębowej. Ich
liczba wykazuje znaczną zmienność, np. u
węży z rodzaju Dasypeltis, żywiących się
jajami, i Tomom, jedzących ślimaki nagie,

na kości szczękowej są jedynie 2–3 zęby,
podczas gdy u innych, nawet bardzo blisko spokrewnionych, ponad 30. Budowa
zębów umożliwia jedynie przytrzymanie
zdobyczy, nie zaś jej rozrywanie. Najczęściej brak zębów jadowych na kościach
szczękowych (uzębienie typu Aglypha),
u niektórych występują jednak powiększone tylne zęby, często wraz z mniejszymi, oddzielone diastemą od tych położonych z przodu, i gruczoł Duvernoya
(uzębienie typu Opisthoglypha).
Około 20% węży posiada gruczoł jadowy
i nieruchome lub ruchome zęby jadowe.
Zęby jadowe nieruchome – wtedy na każdej, stosunkowo długiej kości szczękowej
znajduje się jeden ząb z domkniętą rynienką na prawie całej długości oraz kilka
innych, leżących za nim (uzębienie typu
Proteroglypha). Zęby jadowe ruchome –
wtedy na obu, znacznie zredukowanych

Uzębienie typu Proteroglypha u afrykańskiej kobry plującej – Naja palida
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kościach szczękowych leży pojedynczy
ząb z wewnętrznym kanałem jadowym
(uzębienie typu Solenoglypha).
Chociaż zęby węży z rodziny zdradnicowatych uważane są za nieruchome, jednak
w przypadku kobr plujących, a także australijskich gatunków z rodzaju Acanthopis, kości szczękowe mogą wykonywać do
pewnego stopnia rotację, zaś stosunkowo
długie zęby mamb mogą być nawet lekko wyginane. Obie połówki dolnej szczęki są połączone więzadłem, co umożliwia
ich niezależne poruszanie się. Węże mogą
otwierać szeroko paszczę, dzięki czemu
są w stanie połykać zdobycz większą od
szerokości ich głowy. W czaszce węży
foramen magnum utworzony jest bez
udziału górnej kości potylicznej, w kręgosłupie kręgi mają skomplikowaną strukturę z pięcioma powierzchniami kontak-

tu z kolejnym kręgiem (istnieją 2 pary
dodatkowych powierzchni – zygosphen
i zygantrum), co ułatwia wyginanie. Liczba kręgów wynosi od 141 do ponad 400.
Brak autotomii ogona, u niektórych występuje pseudoautotomia.
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JESIEŃ
W OCZKU WODNYM
Oczko wodne w ogrodzie ewoluuje jak sam ogród. Zmienia się
w miarę upływu lat, ale też podlega wyraźnym zmianom pod
wpływem zmieniających się pór roku. Te naturalne zmiany wynikające z sezonowości naszego klimatu decydują o wielu zabiegach pielęgnacyjnych, które należy wykonać w oczku wodnym,
by zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
TO PODSTAWA
Niezależnie od pory roku o tym, jak wygląda i funkcjonuje oczko wodne, decydują
przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne.
Utrzymywanie porządku w oczku wodnym wpływa na wytworzenie się i utrzymanie równowagi biologicznej. Oczko
wodne jako zamknięty (na ogół) sztuczny
ekosystem jest narażone na gromadzenie
się materii organicznej, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia jakości wody,
zmniejsza jej przeźroczystość, może wpływać na pojawienie się nieprzyjemnego
zapachu. Pogarszają się warunki wzrostu
roślin – mętna woda słabo przepuszcza
promieniowanie słoneczne, niezbędne do
fotosyntezy. Rozkładająca się materia organiczna pochłania tlen, co w skrajnych
przypadkach może powodować śnięcie
ryb na skutek uduszenia się. Wszelkie zaniedbania w pielęgnacji oczka wodnego
są szczególnie niebezpieczne w okresie
zimy, dlatego jesień to okres intensywnych prac porządkowych.

PRZYGOTOWANIE OCZKA DO ZIMY
Przygotowując jesienią oczko do zimy,
inaczej będą postępować posiadacze niewielkich zbiorników wodnych, których
głębokość nie przekracza jednego metra, inaczej właściciele głębszych oczek.
W przypadku tych pierwszych, zwłaszcza gdy dno stanowią formy z tworzywa
sztucznego, najlepszym rozwiązaniem jest
wypompowanie wody i schowanie wyposażenia technicznego. Zarówno ryby, jak
i rośliny zimuje się wówczas w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei posiadacze
głębokich oczek wodnych, powyżej jednego metra, muszą podjąć działania, które
pozwolą w oczku przezimować rybom i roślinom. Pierwsze prace można rozpocząć
już we wrześniu.
USUWANIE MATERII ORGANICZNEJ
Z OCZKA WODNEGO
Jeżeli w sąsiedztwie oczka wodnego rosną krzewy i drzewa liściaste, trzeba liczyć się z koniecznością usuwania wpadających do niego liści. Jeżeli ich ilość

Siatka zabezpieczająca oczko wodne przed liśćmi opadającymi z drzew i krzewów

www.tropicaledu.pl

57

Silne, dobrze odżywione ryby lepiej przetrwają zimą w oczku wodnym

jest duża, warto rozważyć instalację siatki
o drobnych oczkach tuż nad powierzchnią wody. Gdy liście opadną, siatkę należy ostrożnie usunąć. Jeżeli to rozwiązanie
nie wchodzi w grę, pozostaje regularne
usuwanie liści ręcznie lub przy użyciu odkurzacza wodnego. Wygodnym rozwiązaniem jest też zastosowanie skimmera,
który wyłapuje pływające po powierzchni zanieczyszczenia. Oczyszczenie oczka wodnego
z zalegającej materii organicznej jest szczególnie istotne w przypadku
zimowania w nim ryb. Materia organiczna zgromadzona w oczku wodnym
nawet zimą przy niskich
temperaturach
ulega
powolnemu rozkładowi
pod wpływem działania
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bakterii i grzybów. Procesy te pochłaniają tlen. W głębszych warstwach osadów
może dochodzić do rozkładu beztlenowego i uwalniania do wody siarkowodoru.
W efekcie wiosna może przywitać nas
przykrym widokiem w postaci martwych
ryb, które udusiły się zimą.
Oczywiście nie ma możliwości usunięcia
z oczka całej materii organicznej, chyba że planujemy restart całego systemu. Jednak w przygotowaniu głębokiego oczka do zimy na ogół chodzi o takie
jego zabezpieczenie, by wiosną łatwo
i bez problemów wystartowało do nowego
sezonu. Nie usuniemy więc całej materii
organicznej, ale możemy wspomóc funkcjonowanie oczka przez zastosowanie wyselekcjonowanych szczepów bakterii, które zawarte są w preparacie Bactinin Pond.
Te żywe kultury bakterii wspomagają rozkład resztek organicznych, zapobiegając
ich gromadzeniu się w oczku, stosując je
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Jeżeli do oczka dostaną się liście, jak najszybciej należy je usunąć

regularnie przez cały sezon w znaczący
sposób poprawimy jego funkcjonowanie.
ROŚLINY WODNE
Coraz krótsze jesienne dni, niższe temperatury i mniej światła wpływa na procesy
życiowe roślin wodnych. Część z nich zginie już przy pierwszych mrozach. Dotyczy
to roślin pochodzących z klimatu tropikalnego, np. hiacynt wodny (Eichornia
crassipes) czy limnobium (Limnobium
spongia). Z kolei rodzime gatunki mogą
zimować w postaci kłączy, np. rdestnice
(Potamogeton spp.), pałka (Typha spp.),
trzcina pospolita (Phragmites communis), w postaci nasion, np. rdestnice (Potamogeton spp.), w postaci pączków zimowych, np. rdestnice (Potamogeton spp.),
rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), a w sprzyjających warunkach również w postaci zielonych pędów.

Obumieranie roślinności wodnej powoduje, że do oczka trafia duża dawka materii organicznej. Dlatego rośliny z tropikalnych stref klimatycznych – szczególnie
dotyczy to roślin pływających, jak wspomniane wyżej limnobium czy hiacynt
wodny – należy usunąć z oczka wodnego,
gdy zauważymy pierwsze oznaki zamierania związane z obniżeniem temperatury.
Jeśli dysponujemy odpowiednimi warunkami, można podjąć próbę przezimowania części roślin. Bez problemu udaje się to
z limnobium, pod warunkiem posiadania
ogrzewanego i oświetlonego akwarium.
Aczkolwiek ze względu na stosunkowo niskie koszty zakupu i, co warto podkreślić,
szybki wzrost można też co roku wiosną
kupować po kilka nowych egzemplarzy
tych roślin.
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PRZYGOTOWANIE RYB DO ZIMY
W temperaturze wody poniżej 10oC ryby
przestają żerować i stopniowo wchodzą
w stan hibernacji. Zanim jednak to nastąpi, warto pamiętać o ich dobrym karmieniu, by zdołały zmagazynować odpowiednią ilość zapasów do przetrwania
zimy. Doskonałą propozycją w okresie
jesiennym jest Koi Wheat Germ & Garlic Pellet – pokarm z dodatkiem czosnku
i zarodków pszennych. Podawany regularnie, wzmacnia odporność ryb na infekcje oraz wspomaga procesy trawienia.
Wraz z obniżającą się temperaturą wody
należy zmniejszyć częstotliwość karmienia oraz dawki pokarmu. Podany pokarm
powinien być szybko i w całości zjedzony.
ZIMOWANIE RYB W OCZKU WODNYM
W oczkach wodnych o głębokości większej niż metr można zimować ryby. Po
wykonaniu prac porządkowych należy
napełnić oczko wodą do maksymalnego poziomu. Ma to na celu uzyskanie jak

największej głębokości, dzięki której ryby
łatwiej przezimują. Jeżeli do uzupełnienia
wody w oczku używana jest woda wodociągowa, warto zastosować preparat neutralizujący chlor.
Przed zimą należy również usunąć wszelkie urządzenia elektryczne znajdujące
się w wodzie, aby nie uległy uszkodzeniu
podczas mrozu. Wyjątkiem jest kamień
napowietrzający, który zapewni napowietrzanie wody. Warto zwrócić uwagę,
by kamień był zanurzony maksymalnie
do 1/4 głębokości oczka, gdyż głębsze zanurzenie spowodowałoby mieszanie się
cieplejszej wody z dna oczka z zimniejszą
z jego powierzchni. Ta cieplejsza warstwa
wody przy dnie oczka jest bardzo istotna
dla przeżycia ryb. By uniknąć wyrąbywania przerębli zimą i ryzyka wybudzenia
ryb z letargu, zaleca się umieszczenie
w wodzie pływaka z grzałką, co zapobiegnie całkowitemu zamarznięciu powierzchni oczka wodnego i zapewni wymianę gazową. W razie konieczności przez

Pistia stratiotes to obok hiacynta wodnego i limnobium roślina pływająca z klimatu tropikalnego, przed zimą należy
ją usunąć z oczka wodnego
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przerębel można zimą podawać specjalne
tabletki natleniające wodę. Innym sposobem natleniania wody w oczku wodnym
zimą jest pozostawienie w strefie brzegowej zaschniętych pędów roślin, takich
jak pałka wodna lub trzcina. Jeśli ich nie
posiadamy, rozwiązaniem jest umieszczenie w oczku kępy słomy, która również
zapewni wymianę gazową w przypadku
zamarznięcia powierzchni oczka.
ZIMOWANIE RYB POZA OCZKIEM
WODNYM
W przypadku niedużych, płytkich zbiorników zimowanie ryb trzeba przeprowadzić w pomieszczeniu zamkniętym.
W tym celu należy przygotować odpowiednio duży pojemnik, zaopatrzony
w filtr. Pojemnik napełniamy wodą częściowo pozyskaną z oczka wodnego,
a częściowo wodociągową, odpowiednio uzdatnioną preparatami – Antychlor
Pond, który zneutralizuje chlor, oraz Esklarin Pond, który sprawi, że woda będzie
bezpieczna dla ryb. Przez cały okres zimowania warto regularnie stosować preparat z bakteriami, który pomoże utrzymać
stabilne parametry wody. Gdy w pomieszczeniu, gdzie zimowane są ryby, temperatura jest wysoka, należy je dokarmiać.
Z racji małej objętości wody ważna jest
wysoka jakość pokarmu oraz podawanie
go w małych ilościach. Każdy nadmiar pokarmu pływający dłużej niż 30 minut powinien zostać usunięty mechanicznie.
*
Prace wykonane jesienią zwrócą się z nawiązką na wiosnę. Oczko wodne nie będzie wówczas wymagało wielu zabiegów
pielęgnacyjnych. Zdrowe, przezimowane
ryby chętnie spróbują podejść do tarła,
a to przyniesie nam wiele ciekawych obserwacji na kolejne miesiące.

Codzienne

wzmocnienie odporności
i łatwiejsze trawienie

KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET to pokarm dla
ryb karpiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem
cennych odmian karpi koi, żyjących w ogrodowych
oczkach wodnych. Dzięki unikatowemu składowi
z dodatkiem czosnku i zarodków pszennych pokarm
pozytywnie oddziałuje na kondycję ryb i wzmacnia ich
odporność.
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Innowacyjna koncepcja
miękkich granulatów
Linia Soft to unikalne pokarmy
granulowane o miękkiej strukturze. Zapewniają rybom doskonałą
kondycję, wzrost i wybarwienie.
 wyjątkowy smak
 bogate receptury
 unikalne składniki
 większa odporność ryb

Teraz łatwiej dobierzesz pokarm
dzięki nowym, przeźroczystym
puszkom.
ŚLEDŹ • KALANUS • KRYL • OWADY • ALGI
Poznaj www.tropicaledu.pl

