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Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny, trzeci już numer Tropical Edu Magazyn.
Nasi autorzy pracowali w pocie czoła, by przygotować ciekawe i bogate
w wiedzę artykuły, w sam raz na jeszcze chłodne wiosenne wieczory.
Pewnie już dawno zauważyliście, że nasze hobby – mam tu na myśli
akwarystykę i terrarystykę – sprawia, że mimowolnie, trochę od niechcenia, zagłębiamy się w bardzo różne dziedziny nauki. Poznajemy nie tylko
wymagania naszych podopiecznych, ale również to, gdzie żyją w naturze,
czym się żywią i jakie są ich zachowania. Projektujemy dla nich akwaria
i terraria. Zgłębiamy zagadnienia techniczne: filtrowanie wody, ogrzewanie, oświetlanie, nawilżanie itp. A na koniec, czasem z konieczności,
a czasem profilaktycznie, uczymy się, jak im pomagać, gdy zachorują.
Zapraszam do lektury i mam nadzieję, że przygotowane przez nasz zespół treści będą kolejną iskierką rozbudzającą Wasze pasje.
Nie byłem przygotowany na pasję, nie szukałem jej. Nie dostrzegłem,
gdy się zbliżała, zastawiła na mnie sidła (...) Nie wiedziałem, że prawdziwa pasja nie znosi żadnych ustępstw ani ugody, żadnych półśrodków,
rozwiązań zastępczych. Wdziera się w życie, bierze je w niewolę i układa
według swoich reguł... (Wojciech Jagielski, „Trębacz z Tembisy”).
Aleksandra Kwaśniak-Płacheta
redaktor naczelna

Redaktor naczelna: dr inż. Aleksandra Kwaśniak–Płacheta
Redaktor prowadzący: dr Paweł Czapczyk
DTP: Marek Kantor
Wydawca: Tropical Tadeusz Ogrodnik
Fotografia na okładce: Shutterstock
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ZIOŁA

W ŻYWIENIU
RYB

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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Ziołolecznictwo (inaczej fitoterapia) to rodzaj leczenia, w którym wykorzystuje się rośliny.
Pierwsze udokumentowane doniesienia o stosowaniu przez człowieka ziół w leczeniu
różnych schorzeń pochodzą sprzed pięciu tysięcy lat. Można jednak przypuszczać, że ludzie
dużo wcześniej korzystali z dobroczynnych właściwości roślin, które pomagały im
w różnych dolegliwościach. Gromadzona na ten temat wiedza, przekazywana kolejnym
pokoleniom, z czasem zaczęła być spisywana.
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Sumerowie zapisali swoje recepty i informacje o ro-

aloesie (Aloe vera) i jaskółczym zielu (Chelidonium

ślinach leczniczych pismem klinowym na glinianych

majus).

tabliczkach. Najstarszy chiński zielnik (księga Pent-

Najwybitniejszym lekarzem i znawcą leków roślinnych

-Sao) pochodzi z XXVIII wieku p.n.e. Zawiera opisy ro-

epoki antycznej był Hipokrates z Kos (460–377 r. p.n.e.).

ślinnych środków leczniczych (soków, naparów, od-

Do historii przeszedł również Dioskurides (I w. p.n.e.).

warów, proszków, maści i win). W Egipcie informacje

Niektóre opisane przez niego zioła są stosowane do

o ziołach przetrwały na ścianach świątyń i papirusach.

dzisiaj – np. rumianek pospolity (Matricaria chamo-

Szczególnie ciekawy jest tzw. papirus Ebersa. Ten po-

milla), kozłek lekarski (Valeriana officinalis), żywokost

nad 20-metrowy zwój powstał ok. 1550 roku p.n.e. Spi-

lekarski (Symphytum officinale) czy melisa lekarska

sano w nim niemal 800 przepisów na lekarstwa, które

(Melissa officinalis). W II wieku n.e. Galen wprowadził

opierały się głównie na surowcach roślinnych, między

różne postaci leków wytwarzanych ze świeżych lub

innymi czosnku (Allium sativum), mięcie (Mentha sp.),

suszonych ziół.

Alkaloidy nadają roślinie gorzki smak, co prawdopodobnie ma ją chronić przed apetytem zwierząt. Niektóre
zwierzęta, zjadając rośliny bogate w alkaloidy, nabierają właściwości trujących, co chroni je przed atakiem
drapieżników. Wiele alkaloidów jest wykorzystywanych w medycynie. Do najbardziej znanych należą: efedryna (między innymi zwiększa przemianę materii, pobudza mięsień sercowy i ośrodek oddechowy), chinina (działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, a także zabójczo na zarodźce malaryczne), kodeina (działa
przeciwkaszlowo), kofeina (zmniejsza uczucie senności i znużenia, przyspiesza pracę serca), teina (reguluje
ruchy jelit i uśmierza ból).
Fenole to silne środki przeciwbakteryjne, występują w korze dębu, owocach, liściach ketapangu, cykorii oraz
w czarnym bzie, arnice i innych.
Flawonoidy to związki barwne występujące niemal we wszystkich roślinach. Główne ich grupy to żółte flawony i kolorowe antocyjany (ich barwa zmienia się od pomarańczowej, przez purpurową, do fioletowej –
w zależności od pH soku komórkowego). Chronią roślinę przed owadami i grzybami. Są silnymi przeciwutleniaczami.
Garbniki to związki o zróżnicowanym składzie chemicznym, bardzo rozpowszechnione w tkankach roślinnych, występują jednak na ogół w niskich stężeniach. Chronią rośliny przed szkodnikami oraz patogenami
(bakteriami, grzybami, wirusami). Najbardziej znanym garbnikiem jest tanina, której bardzo dużo stwierdza
się w liściach ketapangu i korze dębu. Na co dzień doświadczamy cierpkiego smaku taniny, pijąc herbatę.
Działanie bakteriobójcze garbników wynika z ich zdolności do wiązania białek. Garbniki są składnikiem czarnych wód. Dzięki swoim właściwościom dezynfekującym, odpowiadają za niskie stężenie mikroorganizmów
w środowisku wodnym.
Glikozydy to grupa związków organicznych o bardzo skomplikowanej budowie chemicznej, w których cukier łączy się z alkoholami, fenolami, związkami siarki itp. Najważniejsze grupa glikozydów to flawonoidy,
glikozydy nasercowe i glikozydy fenolowe. Wszystkie one odgrywają ważną rolę w ziołolecznictwie.

Upadek cywilizacji rzymskiej zaowocował zmniejszo-

początku XIX wieku. W 1815 roku Friedrich Wilhelm

nym zainteresowaniem nauką. I chociaż o ziołach nie

Adam Sertürner zidentyfikował w maku substancję

zapomniano, to brak obserwacji i badań zahamował

aktywną i nazwał ją morfiną. W roku 1818 Pierre Joseph

rozwój ziołolecznictwa. Swój złoty wiek przeżywała na-

Pelletier i Joseph Bienaimé Caventou wyodrębnili

tomiast alchemia. W mrocznych pracowniach trwa-

z nasion kulczyby (Strychnos nux-vomica) strychninę,

ły poszukiwania kamienia filozoficznego, niezwykłej

a dwa lata później z kory chinowej (Cinchona succiru-

substancji, która miała zmieniać pospolite metale

bra) chininę. W 1820 roku Friedlieb Ferdinand Runge

w złoto. Alchemicy pragnęli stworzyć cudowny eliksir,

otrzymał kofeinę z nasion kawy (Coffea arabica).

przedłużający młodość, życie i leczący wszelkie cho-

Do najważniejszych grup aktywnych związków roślin-

roby. Nigdy nie zrealizowali swoich marzeń, jednak

nych należą: alkaloidy, fenole, glikozydy, flawonoidy,

w wybitny sposób przyczynili się do rozwoju chemii.

garbniki, olejki eteryczne, śluzy i pektyny.

Wiek XVI należał do Paracelsusa, który jako pierwszy
zauważył, że za właściwości lecznicze roślin odpowia-

ZIOŁOLECZNICTWO DZISIAJ

dają jakieś „ciała chemiczne” w nich zawarte. I wła-

Obecnie niemal połowa leków produkowanych na

śnie to ciało chemiczne należało z rośliny wyodrębnić.

świecie zawiera w swoim składzie aktywne substancje

Pierwsze substancje czynne wyizolowano z roślin na

pozyskane z roślin lub zsyntetyzowane na ich wzór. Po-
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ściwościach immunostymulujących. Do najlepiej poznanych należą lipopolisacharydy (LPS), pozyskiwane
ze ścian komórkowych różnych patogennych dla ryb
bakterii Gram-ujemnych, oraz beta-glukany, najczęściej pozyskiwane ze ścian komórkowych drożdży. Na
odporność nieswoistą ryb mogą jednak też wpływać
polisacharydy, witaminy oraz ekstrakty z roślin. Używane w akwakulturze zioła wpływają na zwiększenie przyrostów masy ciała oraz wykazują właściwości
przeciwbakteryjne.
Medycyna chińska obfituje w liczne gatunki ziół o właściwościach immunostymulujących. Jednym z bardziej znanych chińskich ziół jest traganek błoniasty
(Astragalus membranaceus). Głównymi substancjami czynnymi w korzeniu tej rośliny są polisacharydy,
które wspierają odporność nieswoistą. Potwierdziły to
badania przeprowadzone na karpiu (Cyprinus carpio)
i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus). Karpie, któtwierdzono naukowo właściwości lecznicze wielu ga-

rym podawano ekstrakt z traganka, lepiej radziły sobie

tunków roślin, jak również zidentyfikowano budowę

z infekcją wywoływaną przez Aeromonas hydrophila.

chemiczną wielu substancji czynnych pochodzących

Inną ciekawą rośliną wykorzystywaną w medycynie

z roślin. Co ciekawe, przy okazji tych badań okazało się,

chińskiej jest wiciokrzew japoński (Lonicera japonica),

że wiele roślin stosowanych od stuleci na konkretne

często uprawiany też jako roślina ozdobna. Przypisuje

dolegliwości może mieć dużo szersze zastosowanie.

się jej korzystny wpływ na układ odpornościowy. U tila-

Przykładem mogą być garbniki. Substancje te znane

pii nilowej podawanie wiciokrzewu japońskiego zwięk-

są ze swoich właściwości przeciwzapalnych i bakterio-

szało aktywność makrofagów i zmniejszało śmiertel-

bójczych. Wnikliwe badania tych związków ujawniły

ność w stosunku do ryb, które go nie otrzymywały.

ich silne działanie immunostymulujące.

Bardzo dobre efekty u ryb daje stosowanie mieszanek
różnych gatunków ziół. W takim przypadku substan-

ZIOŁA W ŻYWIENIU ZWIERZĄT

cje czynne z nich pochodzące wchodzą w interakcje,

Zioła znalazły zastosowanie nie tylko w leczeniu ludzi,

przez co razem działają silniej (synergia), jak również

ale również powszechnie są stosowane jako dodatek

sam organizm może silniej reagować na leczenie kil-

żywieniowy w pokarmach dla zwierząt gospodarskich

koma różnymi ziołami. Takie synergiczne działanie

i domowych pupili. Dla wielu zwierząt zioła są przy-

zaobserwowano podczas stosowania u ryb mieszan-

smakiem, dlatego ich obecność w pokarmie zwiększa

ki ziół chińskich, oznaczonej jako C-UPIII, w której

jego pobieranie, co jest skrupulatnie wykorzystywa-

skład wchodzą: rzewień lekarski (Rheum officinale),

ne w chowie zwierząt gospodarskich, gdzie ważne są

brodziuszka wiechowata (Andrographis paniculata),

szybkie przyrosty masy ciała.

urzet barwierski (Isatis indigotica), wiciokrzew ja-

Zioła zwiększają smakowitość pokarmu i apetyty

poński (Lonicera japonica). Mieszanka podawana

zwierząt, wpływają na lepsze trawienie, działają prze-

gupikom (Poecilia reticulata) zwiększała ich przeży-

ciwzapalnie, przeciwbiegunkowo, bakteriostatycznie

walność podczas infekcji orzęskiem z gatunku Tetra-

i wywierają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia.

hymena pyriformis. To tylko jeden z wielu przykładów
kombinacji różnych gatunków ziół zastosowanych
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ZIOŁA W POKARMACH DLA RYB

u ryb. Liczne badania naukowe dotyczyły również wy-

W przypadku chowu i hodowli ryb konsumpcyjnych

korzystania w profilaktyce zdrowotnej ryb ziół indyj-

alternatywą dla leków mogą być substancje o wła-

skich. Jedną z bardziej znanych roślin z tego kręgu

trawy) i algi (spirulina, chlorella, glony Kelp) bogate
w substancje aktywne, które regulują procesy metaboliczne, odtruwają organizm i korzystnie wpływają
na ogólny stan zdrowia ryb.
POKRZYWA ZWYCZAJNA (Urtica dioica)
Pokrzywa zawiera składniki mineralne, aminy, glikozydy, pektyny i garbniki. Wykazuje między innymi działanie przeciwzapalne i immunostymulujące. Podczas
badań na drobiu stwierdzono, że obecne w pokrzywie:
kapsaicyna (związek, który znamy z ostrej papryki, odpowiedzialny za jej ostry smak), aldehyd cynamonowy o właściwościach przeciwbakteryjnych i karwakrol
o właściwościach odkażających, mają pozytywny
wpływ na jego wzrost. Stało się to przesłanką do eksperymentów na rybach. Naukowcy badali wpływ różnych dawek pokrzywy w diecie młodych i dorosłych
Labeo victorianus – endemicznego przedstawiciela
kulturowego jest liściokwiat garbnikowy (Phyllanthus
emblica), znany też jako amla. Roślina ta wykazuje
silne właściwości antyoksydacyjne, przeciwgrzybicze,
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ponadto owoce
tej rośliny słyną z bardzo wysokiej zawartości witaminy C. Wodny ekstrakt z owoców amli wykazywał pozytywny wpływ na układ odpornościowy tilapii nilowej (Oerochromis niloticus). Również miodla indyjska
(Azadirachta indica), znana jako neem, wykazała podobny wpływ w doświadczeniach z tilapią.
Naukowcy brali pod lupę również takie gatunki jak:
lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra), jemioła pospolita
(Viscum album), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica),
imbir lekarski (Zingiber officinale). Ekstrakty z tych roślin podawano pstrągom tęczowym (Oncorhynchus

ryb karpiowatych zamieszkującego zlewnię Jeziora
Wiktorii w Afryce. Otrzymane wyniki badań wskazują na korzystny wpływ pokrzywy na układ odpornościowy ryb i właściwości przeciwinfekcyjne tej rośliny.
Ponadto składniki pokrzywy mogą wpływać na patogenne i niepatogenne gatunki bakterii w przewodzie
pokarmowym ryb. Prowadzi to do lepszego wykorzystania pokarmu, co skutkuje większymi przyrostami,
ale też wpływa na większą odporność. Pokrzywa miała
również korzystny wpływ na odporność pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i bieługi (Huso huso).
Warto zwrócić uwagę, że odporność nieswoista, która jest pierwszą linią obrony organizmu przed patogenami u kręgowców, u ryb pełni ważniejszą rolę niż
u ssaków. Stąd wzmacnianie nieswoistej odporności

mykiss) z pozytywnym skutkiem.

ryb poprzez różne naturalne immunostymulatory

ZIOŁA W AKWARYSTYCE

o ograniczenie stosowania syntetycznych leków,

Zioła obecne są również w akwarystyce. Odgrywają istotną rolę w przygotowywaniu wody, są składnikiem pokarmów zarówno gotowych, jak również tych
wytwarzanych w warunkach domowych. Gatunkami
roślin zielarskich wykorzystywanymi w pokarmach firmy Tropical dla ryb akwariowych są: czosnek pospolity, pokrzywa zwyczajna, aloes (Aloe vera), kora dębu
oraz ketapang, czyli migdałecznik morski (Terminalia catappa). Warto pamiętać, że w pokarmach dla
ryb akwariowych obecne są rośliny (szpinak, groszek,

jest ważnym zagadnieniem. Zwłaszcza jeżeli chodzi
w tym antybiotyków.
Pokrzywa zwyczajna jest dodawana do pokarmów
Malawi Flakes (3,75%), Malawi Chips (4%), Cichlid Color
(2,5%). Substancje czynne w niej obecne regulują procesy trawienia, przeciwdziałają stanom zapalnym przewodu pokarmowego oraz wzmacniają odporność ryb.
CZOSNEK OGRODOWY (Allium sativum)
Czosnek to wszystkim znana smakowita roślina przyprawowa i zielarska, wykorzystywana od niepamięt-
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nych czasów w medycynie ludowej. W ząbkach czosnku obecne są związki siarkowe, między innymi allina,
która po uszkodzeniu tkanek rozpada się, tworząc
allicynę. To właśnie allicynie czosnek zawdzięcza swoje silne działanie bakteriobójcze oraz charakterystyczny zapach. W czosnku obecne są również flawonoidy,
pektyny, śluzy, szereg witamin i mikroelementów.
Czosnek jest bardzo chętnie dodawany do pokarmów
przygotowywanych w domu, szczególnie dla paletek
i innych pielęgnic z Ameryki Południowej, które często
są atakowane przez pasożyty wewnętrzne lub cierpią
na stany zapalne przewodu pokarmowego. Badania
naukowe potwierdziły właściwości lecznicze czosnku,
w tym działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne
związków siarki (allicyna i trójsiarczek dwuallilu).
W bogatej ofercie pokarmów firmy Tropical znajduje
się kilka produktów zawierających w składzie czosnek.
Wiodącym pokarmem z tym składnikiem jest D-Allio
Plus, dostępny w formie płatków i granulatu. Można
go podawać wszystkim rybom akwariowym. Zawiera
5% koncentratu z czosnku.
A co mówią doświadczenia prowadzone na rybach?
Aplikowanie czosnku w dawkach 0; 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 g
na 100 gramów pokarmu pstrągom tęczowym przez
14 dni spowodowało wyraźny spadek śmiertelności
ryb zainfekowanych bakteriami Aeromonas hydrophila. Dawki 0,5 i 1,0 gram na 100 gramów pokarmu
zmniejszyły śnięcie ryb do 4% w porównaniu do 88%
w grupie kontrolnej. Ponadto zaobserwowano wyraźny wzrost spowodowany lepszym wykorzystaniem
pokarmu. Podobne obserwacje poczyniono podczas
podawania pokarmów z czosnkiem pochodzącemu
z Afryki sumowi Clarias gariepinus.
Czosnek, co prawda w mniejszych ilościach, znajdziemy też w pokarmach: Gel Formula for Omnivorous
Fish (3,5%), Soft Line America (4,5%), Soft Line Africa
Carnivore (4,5%), Discus Gran D-50 Plus Baby (5%),
Discus Gran Wild (5%).
KORA DĘBU (Quercus sp.)
Mączka z kory dębu została użyta w trzech produktach Tropical: Gel Formula for Herbivorous Fish (0,7%),
Pleco’s Tablets (1%) i Hi-Algae Discs XXL (1%). Wszystkie
one są przeznaczone do żywienia ryb roślinożernych,
w tym zbrojników (Loricariidae). Również tych gatunków, które wykorzystują drewno jako źródło pokar-
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mu. Specjalnie przystosowane do takiego pokarmu
zęby i otwór gębowy zaopatrzony w przyssawkę pozwalają im ścierać zanurzone w wodzie gałęzie i inne
fragmenty drzew. W trawieniu tego pokarmu biorą
udział bakterie zamieszkujące jelita ryb. Bez wątpienia mączka z kory dębu trafiła do tych pokarmów jako
źródło błonnika i ważny składnik diety żywiących się
drewnem zbrojników. Warto też zwrócić uwagę na
właściwości prozdrowotne tego składnika. W korze
dębowej stwierdzono występowanie dużej ilości garbników, polifenoli, flawonoidów, kwasów tłuszczowych,
witamin, w tym wyjątkowo dużo witaminy E, steroli.
W ziołolecznictwie kora dębu wykorzystywana jest
w problemach trawiennych, stanach zapalnych skóry, przy infekcjach układu moczowego. Przypisuje się
jej właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne
i przeciwbiegunkowe.
ALOES ZWYCZAJNY (Aloe vera)
Jest to jeden z wielu gatunków aloesów, którego właściwości w odniesieniu do ludzi oraz niektórych gatunków zwierząt domowych są dobrze poznane. Między
innymi stosuje się go w przypadku zranień, stanów
zapalnych skóry, lekkich oparzeń, zaburzeń trawienia,
zaparć i spadku odporności. Właściwości aloesu związane są między innymi z dużą ilością polisacharydów
obecnych w żelu uzyskiwanym z liści tej rośliny.
Aloes podawany karpiom (Cyprinus carpio) i tilapiom

(Oreochromis niloticus) wraz z pokarmem wpływał
na jego lepsze wykorzystanie, co skutkowało intensywniejszym wzrostem. Z kolei wzrost odporności
zauważono podczas podawania aloesu rybom z gatunku Brycon amazonicus. Badania przeprowadzone
na młodych osobnikach paku (Piaractus mesopotanicus) pokazały duże możliwości tej rośliny. Stwierdzono, że dodatek ekstraktu z aloesu w wysokości 1% i 2%
wpływał na zwiększenie aktywności mechanizmów
odpowiedzialnych za odporność nieswoistą ryb. Badaniami objęto też suma Clarias gariepinus, u którego
dodatek aloesu wyraźnie intensyfikował wzrost. Ponadto sumy wykazywały się większą przeżywalnością
w warunkach niekorzystnego, niskiego pH w porównaniu do grupy kontrolnej.
W pokarmie 3-Algae, oprócz 12% alg, znajduje się dodatek w postaci ekstraktu z aloesu (2%). Ten pokarm
jest dostępny w formie płatków, granulatu, tabletek
tonących i samoprzylepnych, co daje możliwość ży-

PRZYGOTOWANIE WODY

wieniu wielu gatunków ryb. Ekstrakt z aloesu znalazł

Rośliny zielarskie znalazły też zastosowanie w przygo-

się również w preparatach akwarystycznych, takich

towaniu wody dla ryb ozdobnych. Jeśli brać pod uwa-

jak Esklarin z Aloesem oraz Sanital z Aloesem, gdzie

gę rodzime gatunki roślin, to powszechnie wykorzy-

wykorzystywany jest jego łagodzący wpływ na obtar-

stywane są liście dębu szypułkowego (Quercus robur)

cia i inne uszkodzenia skóry.

i dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis) oraz szyszki
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olszy czarnej (Alnus glutinosa) lub olszy szarej (Alnus

medycyny ludowej, w której są stosowane do lecze-

incana), niezmiernie bogate w garbniki, flawonoidy,

nia chorób wątroby i skóry. Właściwości tej rośliny po-

fenole, terpeny oraz fitoncydy (substancje o działaniu

twierdziły badania naukowe. Ekstrakty otrzymywane

antybiotycznym). Uwalniane z dębowych liści i szyszek

z Terminalia catappa mają działanie przeciwzapalne,

olszy garbniki oraz kwasy organiczne powodują nie-

antyoksydacyjne, antynowotworowe, chronią wątrobę

znaczne obniżenie pH wody. Garbniki nadają jej złoci-

przed hepatotoksynami. Mimo wyodrębnienia z liści

stobrązowy kolor, a jeżeli przesadzimy z ilością liści lub

kepatangu wielu substancji aktywnych, których wła-

szyszek – to ciemnobrązowy, zaś ich właściwości bak-

ściwości poznano, nie wyjaśniono w pełni mechani-

teriobójcze pozwalają pozbyć się ze środowiska akwa-

zmów działania tej rośliny.

rium nadmiaru bakterii. Podobne właściwości mają

Umieszczone w akwarium suche liście ketapangu

liście migdałecznika morskiego (Terminalia catappa).

wydzielają do wody różne substancje, w tym barwniki nadające wodzie złocisty, herbaciany kolor. W tym
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MIGDAŁECZNIK MORSKI (Terminalia catappa)

momencie niemal każdy akwarysta już wie, że keta-

Naturalny obszar występowania migdałecznika mor-

pang to źródło związków humusowych i niezwykle

skiego znajduje się w Azji Południowej-Wschodniej.

dużych ilości garbników. Oprócz nich do wody trafiają

Do akwarystyki liście ketapangu trafiły z azjatyckiej

też alkaloidy, terpeny i fenole itp. Duże stężenie tych

substancji w liściach ketapangu prawdopodobnie jest

daje nadzieję na ograniczenie stosowania w hodow-

mechanizmem obronnym drzewa, chroniącym jego

lach towarowych leków syntetycznych, w tym antybio-

liście i owoce przed atakiem pasożytów. Substancje

tyków. Czerpiąc z tej wiedzy, możemy wykorzystywać

uwalniane do wody w dużym stopniu ograniczają

zioła w żywieniu ryb ozdobnych i w przygotowaniu

rozwój i zmniejszają stężenie bakterii, grzybów i pier-

wody akwariowej.

wotniaków w środowisku akwarium. Jednak w przeciwieństwie do preparatów leczniczych, nie upośledzają
filtracji biologicznej. Ze względu na uwalniane kwasy
humusowe i garbniki następuje również nieznaczny
spadek pH wody. Ketapang pozwala więc stworzyć
w domowym akwarium warunki zbliżone do naturalnych, typowych dla wód miękkich, lekko kwaśnych
i bogatych w garbniki.
Azjatyccy hodowcy ryb ozdobnych stosują ketapang
do ochrony ikry przed pleśnieniem. W tym celu aplikują liść do pracującego filtra lub bezpośrednio do akwarium tarliskowego. Dzięki temu zabiegowi wskaźnik
wylęgalności i przeżywalności wylęgu znacznie wzrasta. Ze względu na właściwości antyseptyczne (dezynfekcyjne) ketapangu zrozumiałe jest jego stosowanie
w sytuacjach zwiększonego ryzyka uszkodzenia zewnętrznych powłok ryb, a więc po podmianach wody,
po transporcie i w okresie aklimatyzacji ryb w nowym
zbiorniku. Substancje uwalniane z liści ketapangu
przyspieszają gojenie się ran, regenerację błon śluzowych i płetw ryb. Garbniki i kwasy humusowe hamują
również rozwój tak niepożądanych w akwarium sinic.
Liście ketapangu stosowane w eksperymentalnych
hodowlach tilapii (Oerochromis niloticus) przyczyniły
się do dużej redukcji stężenia bakterii z rodzaju Aeromonas i pierwotniaków z rodzaju Trichodina, a także
ograniczyły pleśnienie ikry.
W ofercie firmy Tropical znajduje się produkt w postaci rozdrobnionych liści ketapangu, umieszczonych
w wygodnych do stosowania saszetkach. Pozwala to
łatwo zaaplikować produkt do filtra czy w dowolne
miejsce akwarium. Ponadto ketapang został zastosowany jako składnik w pokarmie dla glonożernych
zbrojników – Green Algae Wafers – oraz w pałeczkach
dla krewetek słodkowodnych: Shrimp Sticks. W obu
przypadkach dodano 2% mączki uzyskanej z liści migdałecznika.
PODSUMOWANIE
Liczne badania wskazują na możliwość zastosowania
ziół w celu zwiększania naturalnej odporności ryb, co
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Mięsożerne, roślinożerne, wszystkożerne

O PIRANIACH

(nie tylko) w akwarium (część 1)
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W dawnych relacjach podróżników i opowieściach gawędziarzy, którzy dotarli nad królową
rzek, czyli Amazonkę, pojawia się następujący przekaz: wielu nieustraszonych wędrowców,
którzy mieli czelność zapuścić się w głąb amazońskiego matecznika, zaatakowały żądne krwi
piranie.
W kręconych współcześnie hollywoodzkich filmach

podczas odmulania zbiornika przerażone ryby usiłują

klasy B czy C zmutowane ryby stanowią już zagroże-

uciec lub stać się niewidocznymi. Chowają się wśród

nie dla całej lokalnej okolicy, terroryzując ludzi, którzy

roślin po kątach zbiornika, przywierają w popłochu do

znaleźli się na plażach czy w basenach. Twórcy tego

dna i kładą się bokiem na piasku.

typy filmów mało przejmują się realiami, ale w jednym
mają rację: ryby musiałyby być rzeczywiście zmutowa-

CORAZ SZERSZY ZASIĘG WYSTĘPOWANIA

ne, bo nawet mająca złą sławę pirania czerwona (Py-

W społeczeństwie potrzeba strachu jest wszakże wiel-

gocentrus nattereri) należy do gatunków zaskakująco

ka. Sensacyjne doniesienia o dalekim od macierzyste-

bojaźliwych. Odważna staje się dopiero w grupie. I to

go biotopu areale występowania piranii i miejscach,

zazwyczaj wtedy, kiedy nagły, lecz do końca niewy-

w których można na nie „zapolować”, co rusz obiegają

jaśniony bodziec czy impuls przeszywa całe stado.

świat, elektryzując środowiska ichtiologów, wędkarzy

Pewien znajomy hodowca, czyszcząc akwaria zajmo-

i akwarystów. Jakież było zdziwienie, kiedy w 1977 roku

wane przez piranie, nigdy nie może się nadziwić: oto

odkryto w stawie opuszczonego parku rozrywki na ob-

Colossoma brachypomum
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Pygocentrus nattereri

szarze Miami stadko Serrasalmus rhombeus. Ichtiolo-

W ciągu blisko piętnastu lat liczba przypadków jaw-

dzy bili na alarm: ryby wpuszczone najprawdopodob-

nych, półjawnych i niejawnych w całej Polsce znacznie

niej przez skrajnie nieodpowiedzialnego akwarystę

wzrosła...

przezimowały na Florydzie.

Ichtiolodzy i rybacy biją na alarm – bezmyślnie wpusz-

Aby daleko nie szukać w Europie – Czesi potwierdzi-

czanie do polskich akwenów drapieżców i wszystkożer-

li złowienie piranii w Odrze w okolicach Ostrawy już

ców z Amazonii to pogwałcenie zasad zdrowego roz-

w 1998 roku. Ostatecznie nic dziwnego, że pirania figu-

sądku, brak wyobraźni cechujący akwarystów, którzy

ruje obecnie w niektórych wykazach i atlasach zwierząt

niegodni są tego miana, zaś przede wszystkim łamanie

występujących w Republice Czeskiej.

prawa, czyli przekraczanie ustawy o ochronie gatun-

Sądząc zaś po dziennikarskich enuncjacjach, opowie-

ków rodzimych. Piranie są bowiem w większości ryba-

ściach licznych świadków i zapierających dech w pier-

mi odpornymi i stosunkowo łatwo adaptują się i akli-

siach przygodach wędkarzy („Panie, taaaaka ryba!!!”)

matyzują w nowych typach wód.

Polska jest dzisiaj krajem, w którym piranię wcale nie-

Mniej więcej w połowie ubiegłego stulecia ryby te za-

rzadko udaje się złowić na wędkę, stosując mało wyra-

częły pojawiać się w domach hobbystów amerykań-

finowane przynęty (żywca i czerwonego robaka).

skich. Wkrótce potem zagościły w akwariach Europy…

W 2006 roku media doniosły, że w jeziorze Wonieść pewien wędkarz schwytał trzydziestocentymetrową pira-

NIECO SYSTEMATYKI

nię na czerwonego robaka. W ciągu półtora roku był to

Piranie, czy precyzyjniej rzecz ujmując: piraniowate,

czwarty zgłoszony i oficjalnie odnotowany przypadek

klasyfikowane są obecnie w randze rodziny Serrasalmi-

złowienia piranii w Wielkopolsce.

dae, a rzadziej podrodziny Serrasalminae. Rodzina pira-
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niowatych obejmuje dziś kilkanaście rodzajów ryb słod-

Popularne piranie paku z gatunku Colossoma macro-

kowodnych, zamieszkujących tropikalne wody Ameryki

pomum, mające notabene część uzębienia łudząco po-

Południowej. Trzeba jednak pamiętać, że co jakiś czas

dobną do ludzkiego, przystosowały się do rozłupywania

odkrywane są nowe gatunki i odmiany geograficzne.

twardych łupin tropikalnych owoców i nasion. Z kolei

Dlatego systematyka tej grupy wciąż pozostaje przed-

Catoprion mento, którego nazwa zwyczajowa – łusko-

miotem licznych dyskusji oraz rewizji. Konsekwentnie

żer – nie pozostawia żadnych watpliwości, zaliczany jest

wskazuje się potrzebę dalszych badań genetycznych

do tak zwanych lepidofagów, czyli ryb odżywiających się

i anatomicznych.

płetwami i łuskami innych ryb.

Tylko niektórym piraniom, rekrutującym się zwłaszcza

Warto jeszcze dodać, że piranie z reguły opiekują się

z rodzajów Pygocentrus i Serrasalmus, przypisuje się

swoim potomstwem – podobnie jak duże pielęgnice

miano „piranii właściwych”, uznając je – i tylko je! – za

amerykańskie.

ryby realnie niebezpieczne dla człowieka. Słyną one bowiem z drapieżności i ataków grupowych na upatrzoną

Następna część artykułu ukaże się w kolejnym nume-

ofiarę. Są też w stanie w ciągu kilku minut objeść do

rze TEM.

kości ssaka pokroju tapira czy wołu. Jednak inne piranie pozostają wszystkożercami, a wręcz oportunistami
pokarmowymi, pełniącymi w macierzystym biotopie
ważne funkcje sanitarne. Jeszcze inne są wyspecjalizowanymi roślinożercami.
Pygocentrus nattereri
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Zdjęcia: Paweł Czapczyk
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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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BRAZYLIJSKO-BOLIWIJSKIE
POGRANICZE ZAMKNIĘTE
W SZKLE

czyli moja pierwsza biotopowa historia
(część 2)
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Pamiętam moje pierwsze akwarium tak dobrze, jakbym je restartował wczoraj…
Tak swoją historię mógłby zacząć każdy akwarysta z dłuższym stażem, który dąży
do ciągłego rozwoju. Większość z nas, zwłaszcza na początku drogi, intensywnie szuka
pomysłów, a chwilę później ma już w domu kilka zbiorników. Im dłużej tkwi w tym hobby,
tym trudniej mu się samoograniczać.

Aranżacja konkursowa BADC 2018 – tereny zalewowe rzeki Guapore

Start nowego projektu związany był z kompletnym

SWOBODNA EKSPANSJA

przemodelowaniem koncepcji dotyczącej materii

Piękno tego zbiornika, jego przemiany, stabilizacja

nieożywionej znajdującej się w akwarium. Mój wzrok

i zachowanie ryb dawały mi radość przez długie

sięgnął teraz w kierunku zalanej łąki leżącej po boli-

miesiące. Pod koniec jego istnienia eksperymento-

wijskiej stronie Rio Itenez… Aranżacja w zbiorniku mia-

wałem nieco z obsadą roślinną i celowo dokonywa-

ła przedstawiać odsłonięty, płytki korzeń pobliskiego

łem przemodelowania ekosystemu, by oglądać za-

drzewa, wokół którego rośnie bujnie Helanthium boli-

skakujące niekiedy efekty. Wszystkim entuzjastom

vianum „angustifolius”. Wyjąłem więc całe drewno ze

zrozumienia, jak działają rośliny ekspansywne, które

zbiornika (zajmowało ono pojemność kilkudziesięciu

potrafią kompletnie odmienić jakieś siedlisko, pole-

litrów) i zdecydowałem się na nowy korzeń, wybrany

cam wprowadzić do swojego zbiornika taką roślinę i

konkretnie pod tę aranżację.

pozwolić jej na zupełnie swobodny rozwój. Ja użyłem
popularnej piscji (Pistia stratiotes) i pozwoliłem jej

Zbiornik w okresie zmiany aranżacji, zima 2018
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rozplenić się nad Helanthium bolivianum. Wystar-

Wiedziony nostalgią za moim pierwszym „korzenio-

czyło kilka tygodni, by zbiornik nabrał kompletnie

wiskiem”, powędrowałem myślami w rejon Parku

odmiennego charakteru, który w przyrodzie przycią-

Narodowego Noel Kempff Mercado, leżącego po bo-

gnąłby najprawdopodobniej w to miejsce inne gatun-

liwijskiej stronie Rio Itenez, a konkretnie – w rejon jed-

ki ryb niż te, które egzystowały tu wcześniej. Etap tych

nego z dopływów tej rzeki: Rio Paragua. Jako pomysł

zmian wspominam miło ze względu na dwa aspekty.

na aranżację wykorzystałem siedlisko odpowiadające
małemu, leśnemu strumieniowi, wpadającemu do
wspomnianej rzeki. Strumień toczył wody zasobne
w taniny, ale przy prawym jego brzegu padające światło dało szansę na rozwój kępie Eichhornia diversifolia.
Po raz pierwszy w realizowanej przeze mnie aranżacji pojawiły się też bardziej wyeksponowane otoczaki.
W akwarium zmieniła się również obsada zwierzęca.
Pożegnałem sporą grupkę Hyphessobrycon eques,
a w ich miejsce zakupiłem Aphyocharax rathbuni
oraz, nieco później, Hyphessobrycon herbertaxelrodi.
Do mojego zbiornika powróciła też Hydrocotyle leucocephala, która – tak jak wcześniej – miała za zadanie
kreować ciekawie wyglądającą część nadwodną.

Pierwszy z nich to „dzikość” i „dynamika” zbiornika,
a drugi to jedne z najładniejszych zdjęć Apistogram-

DYGRESJA NA TEMAT ŚRODOWISK

ma trifasciata, jakie udało mi się zrobić przez całą moją

PRZEJŚCIOWYCH

kilkuletnią przygodę z tymi rybami. Oczywiście w trak-

To dobry moment, by wtrącić, jak w poprzedniej czę-

cie ekspansji rośliny pływającej dokonywałem pew-

ści artykułu, dygresję. Otóż z czasem, w miarę rozwo-

nych korekt w „hardscape”, ale nie były to ingerencje

ju mojej wiedzy i akwarystycznego doświadczenia,

całkowicie odmieniające oblicze zbiornika. Po okresie

z niebezpieczną wręcz siłą zaczęła pociągać mnie

dynamicznych zmian spowodowanych dziczeniem

specyfika ekosystemów przejściowych, czyli stref sty-

ekosystemu postanowiłem trochę uporządkować

ku wody z powietrzem. Mowa o wszelkich strefach

koncepcję i sprawdzić, jak poradzą sobie u mnie inne,

brzegowych, okresowo zalewanych łąkach czy ciekach

a nowe dla mnie gatunki roślin. Wszystko to z myślą

z wahającym się stanem wód. Procesy adaptacyjne

o większej zmianie, jaka miała niebawem nadejść.

roślin i zwierząt do zmiennego w czasie środowiska
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Zbiornik w okresie zmiany aranżacji, zima 2018

są bowiem znacznie ciekawsze w obserwacji, niż stale

nika była ściśle zgodna z tym, co występuje w naturze.

zalane środowisko wodne. Symulowanie pory suchej

Przy kreowaniu stref przejściowych jeszcze szybciej

i deszczowej w zbiorniku jest ciekawym doświadcze-

okazuje się jednak, że dostępność roślin „popraw-

niem, które polecam przetestować hobbystom oso-

nych biotopowo” jest mocno utrudniona. Jedno z po-

biście, ponieważ wnioski stąd płynące dają każdemu

dejść, które polecam każdemu akwaryście, sugeruje,

zapalonemu obserwatorowi przyrody dużo do myśle-

by w takim przypadku korzystać z roślin dostępnych

nia. Poznawanie mechanizmów obronnych ryb (zmie-

w handlu, a wyglądających niemal tak samo jak rośliny

niony sposób żerowania, przebywanie w innych par-

„poprawne biotopowo”. Gatunki pokrewne, rosnące

tiach zbiornika itp.) i roślin (przemiany w budowie liści,

w tym samym rejonie świata (poprawne obszarowo)

zamieranie rośliny matecznej na korzyść roślin po-

i podobnych siedliskach, są przecież używane przez

tomnych itp.), a także zauważanie wpływu zmian na

wielu akwarystów jako substytuty oryginałów. Jeśli

cykl rozrodczy organizmów daje kompleksowy wgląd

różnice w budowie rośliny oraz w jej sposobie wzrostu

w procesy życiowe i per saldo jest szczególnie satys-

czy wpływie na ekosystem są co do zasady niewielkie,

fakcjonujące w odbiorze. Moje aranżacje coraz czę-

to użycie takiej rośliny nie stanowi nadużycia – można

ściej zmierzają do przedstawiania właśnie takich stref

takie działanie bez problemu wybaczyć. Wprawdzie

przejściowych. Oczywiście napotykam na tej drodze

ja preferuję nazywać powstały w ten sposób zbiornik

nowe wyzwania i problemy, głównie w kwestii dostęp-

habitatowym (siedliskowym), zamiast biotopowym,

ności roślin z odtwarzanych siedlisk.

ale nie obniża to absolutnie jego wartości i nie razi

Tutaj muszę wspomnieć o jednej z zasad akwarystyki

mnie w tym przypadku użycie nazwy nie do końca

biotopowej, która nakazuje, by obsada roślinna zbior-

poprawnej.

Aranżacja konkursowa BADC 2019 – mały dopływ Rio Paragua, Boliwia

24

w większości przypadków jest w końcu akwarystycznym laikiem. Uważam, że większy wpływ technik aranżacyjnych może stanowić pozytywny wkład
w rozwój akwarystyki środowiskowej.
PRIORYTETY
Niech nikt jednak nie pomyśli o mnie jako o przebierańcu lub, co gorsza, nie straci do mnie szacunku. Wszak zawsze powtarzałem, że aquascaping nie
może całkowicie współgrać z akwarystyką biotopową,
bo ta ostatnia ma po prostu inne cele. To wciąż oboESTETYKA BIOTOPOWA
Muszę przyznać, że spokorniałem. Obecnie moje spojrzenie na akwarystykę zaczyna być nieco szersze. Nie
mówię już przecież jedynie o akwariach biotopowych,
ale skupiam się na całym zagadnieniu akwarystyki
środowiskowej jako wypadkowej zbiorników biotopowych, habitatowych i obszarowych (a także innych, im
pokrewnych, i mniej znanych).
Dodatkowo w tym miejscu muszę oddać należny pokłon najlepszym akwarystycznym artystom, którzy zajmują się akwarystyką w stylu nature. Pewne techniki,
które wprowadzili oni do akwarystyki i dopracowali
na przestrzeni lat, wykształciły w odbiorcach nawyki
skłaniające do poszukiwania uniwersalnego kanonu
piękna. Dziś na całym świecie widoczny jest właśnie
ten „estetyczny” kierunek rozwoju prac w konkursach
na aranżację zbiorników biotopowych. Dzięki stosowaniu podpatrzonych u innych technik wielu akwarystów biotopowych, także ja, poprawiło swój warsztat i bardziej umiejętnie skupia uwagę widza, który

wiązująca prawda, która nie kłóci się z zastosowaniem
rozwiązań umożliwiających lepszy odbiór wizualny
zbiornika, a zarazem niepogarszających warunków
życia zwierząt. Oczywiście nie pochwalam tworzenia
zbiorników tylko z nazwy biotopowych, w których de
facto nacisk kładzie się na aranż, a kompletnie pomija się aspekt funkcjonowania zbiornika w dłuższym
czasie. Akwaria zakładane tylko pod konkursy, dla
jednego zdjęcia i filmu, są niestety często pustynią
w kontekście bioróżnorodności (kompletnie świeże, bez śladów niekontrolowanego stuprocentowo
wpływu procesów natury) bądź są tak przeładowane rozkładającą się materią organiczną, że utrzymanie w nich stabilności biologicznej będzie graniczyło
z cudem. Są one oczywiście niejednokrotnie piękne
i często wiernie oddają biotop w ściśle określonej chwili roku, ale – gubiąc sens idei stabilności w bioróżnorodności – są znacznie dalsze akwarystyce biotopowej,
niż mogłoby się to wielu z nas wydawać. A przecież
najważniejszą zasadą całej akwarystyki środowiskowej

25

Aranżacja na początku roku 2020

jest dobrostan organizmów zamieszkujących nasze

nalnej aranżacji podchodziłem stopniowo, wszak pra-

zbiorniki i to na niego powinniśmy kłaść nacisk. Któ-

cowałem jak zwykle na żywym ekosystemie. Do strefy

re zaś podejście do pokazywania biotopów ostatecz-

przejściowej zbiornika trafiła roślina typowo emersyj-

nie jest bardziej właściwe – niech każdy z akwarystów

na, która znosi jednak bardzo dobrze krótkotrwałe za-

oceni według własnego sumienia, najlepiej po próbie

lanie, a doskonale rośnie z korzeniami zanurzonymi

dłuższego prowadzenia zbiornika na oba sposoby.

w wodzie lub zalanym substracie. Mowa o Spathiphyllum sp. Niestety, nie sposób ustalić konkretny gatu-

FINALNA ARANŻACJA

nek, a dostępne w handlu rośliny są już w większości

Kolejnym etapem na mojej drodze poszukiwań aran-

osobnikami hodowlanymi, często posiadającymi wy-

żacyjnych była próba połączenia trzech wycinków sie-

selekcjonowane cechy, więc muszę z pokorą przyjąć,

dlisk w jednym biotopie. Tak zróżnicowany ekosystem

że sam skazałem się na opisywaną wcześniej nieści-

miał zawierać rośliny zalewane na bardzo krótki okres

słość i mój zbiornik stał się bardziej siedliskowym (ha-

w roku, jednakowoż ukorzenione w mokrym subs-

bitatowym).

tracie, rośliny okresowo odsłaniane i zalewane oraz

Roślina trafiła w pierwszym etapie mojej przygody

rośliny zalane przez większość roku. Do stworzenia fi-

z jej hodowlą na górę „korzeniowiska” i została wkom-

Ewolucja aranżacji w roku 2020 – brzeg strumienia Las Torres w dorzeczu Rio Guapore, Boliwia
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ponowana między pędy rosnącej bujnie Hydrocotyle
leucocephala. W zbiorniku obniżyłem poziom wody
o kilka centymetrów – po to, by móc symulować lepiej porę suchą i deszczową. Prawa strona zbiornika
została wyniesiona, żeby w przyszłości znalazły się tam
niskie rośliny, które miały stworzyć coś na wzór „trawnika”, tak popularnego w akwarystyce roślinnej. Po
kilku miesiącach zdobywania doświadczeń i czujnego
obserwowania zachodzących zmian, dokonałem ostatecznych w mojej pierwszej akwarystycznej przygodzie ruchów. Przemodelowałem lewą stronę zbiornika. Stworzyłem swoiste „wyspy” („donice” z otoczaków
i drobnych korzeni zasypane substratem) dla Spathiphyllum sp., ukształtowałem odpowiednio podłoże
i po dziś dzień cieszę oczy aranżacją przedstawiającą
brzeg strumienia Las Torres w Boliwii, a konkretnie
miejsce, gdzie łączą się jego dwie odnogi. Aranżacja stanowić będzie już ostatnią zmianę, którą łączę
z moim odkrywaniem terenów Pantanal i dorzecza
Rio Guapore.
Nieuchronnie zbliża się więc czas testowania nowych
rozwiązań, które z pewnością wykorzystam w przyszłości. Ryby, które posiadam, są już w większości wiekowe, zatem pozwolę im dotrwać do spokojnego końca,
a później zamierzam spojrzeć w zupełnie inne rejony
świata. Gdzie mnie wzrok poniesie, tego nie wiem.
Mam na oku kilka biotopów, które mnie pociągają,
ale pewien jestem jednego: będę skupiał się na jak
najwierniejszym odwzorowaniu stref przejściowych.
Oczywiście takie działanie będzie prowadzić mnie ku
jak najlepszemu zrozumieniu istoty bioróżnorodności
w zmiennych w czasie ekosystemach.
***
Tak rysuje się historia na kilka kolejnych lat. Moja
umowa z żoną dotycząca liczby akwariów obowiązuje
– przyznam, że i mnie satysfakcjonuje taki układ. Cieszę się więzią z naturą, mam cudowne doświadczenia,
a jednocześnie nie poświęcam akwariom całego czasu wolnego, który mogę wykorzystać również na dalsze dzielenie się z innymi własnym spojrzeniem na
akwarystykę środowiskową.
Do zobaczenie na łamach Tropical EDU Magazyn oraz
na kanale Tropical EDU w serwisie YouTube.
Keep on biotoping!
Zdjęcia: Kamil Hazy
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RYBY
MORSKIE

dla początkujących
akwarystów
– cechy i dobór (część 2)

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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Ten, kto kiedykolwiek nurkował na rafach koralowych lub przynajmniej oglądał film
przedstawiający rafę koralową, wie, że nieodłączną częścią tego ekosystemu są ryby.
Setki gatunków i kolorów. Małe, wielkie i ogromne. Spokojnie odpoczywające na dnie
i dynamicznie pływające wśród skał koralowych. Bez nich rafy nie byłyby takie piękne,
nie mówiąc już o tym, że prawdopodobnie nie mogłyby istnieć w takich formach,
w jakich je znamy… Nie inaczej jest z akwariami morskimi. To między innymi dla bajecznie
ubarwionych ryb często decydujemy się na start zbiornika słonowodnego.
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PRZED ZAKUPEM

cały czas pouczającym obiektem obserwacji (zwłaszcza

Nie inaczej jest w domowych akwariach rafowych.

ze względu na repertuar swych zachowań i zwyczajów).

Mimo że wspomniane wyżej funkcje ryb są w naszych

Jest kilka kwestii, które należy uwzględnić, podej-

zbiornikach w pewien sposób ograniczone, to i tak ryby

mując decyzję o zakupie ryb; o niektórych pisa-

pozytywnie wpływają na kondycję korali. A oprócz tego

łem w pierwszej części artykułu (TEM 2). Tym razem

stanowią znakomity element dekoracyjny, pozostając

skupię się głównie na tych aspektach, które moim

zdaniem bezpośrednio wpływają na łatwość utrzy-

jemnego szturchania, ale niekiedy może przybierać

mania konkretnych gatunków w akwarium. Myślę

formę walki na śmierć i życie.

tu mianowicie o takich cechach ryb, jak wielkość
i agresja, a także o ich diecie.

JAK WAŻNA JEST DIETA?
Wielkość ryby i jej agresja to niewątpliwie ważne ce-

ROZMIAR MA ZNACZENIE

chy wpływające na łatwość lub trudność trzymania

Z pewnością każdy akwarysta jeszcze przed decyzją

ryb w akwarium. Jednak to wymagania dietetyczne

o zakupie powinien wziąć pod uwagę fakt, jak dana

ryb i ich odporność na choroby odgrywają w tej kwe-

ryba będzie wyglądała w akwarium za pół roku lub

stii często decydującą rolę.

za rok. Można oczywiście kupić dwucentymetrowego
hepatusa do stulitrowego akwarium – tyle że za pół
roku ryba będzie pięć razy większa. I co wtedy zrobić?
Pół biedy, jeśli akwarysta jest gotowy oddać ją za darmo do sklepu. Pamiętać jednak należy, że samo wyłowienie osobnika może być trudne, nie mówiąc już
o stresie, jaki to u niego wywoła. A ryba zestresowana
to ryba potencjalnie chora i narażona na ataki pasożytów bardziej niż ryby żyjące w komfortowych warunkach.
Wielkość przekłada się często na dynamikę pływania.
Szybkie i dynamiczne ryby będą męczyły się w małym akwarium, nierzadko raniąc się o skałę i łamiąc
bardziej delikatne SPS-y. Będą też płoszyć inne, dużo
spokojniejsze gatunki, które mogą zwyczajnie mieć
problem z dostępem do pokarmu.
Duży osobnik w małym akwarium (podobnie jak zbyt
wiele ryb w zbiorniku) oznacza intensywne karmienie i spory ładunek nutrientów, z których nadmiarem
mały zbiornik może sobie zwyczajnie nie poradzić.

Ryby, które każdy rodzaj pokarmu przyjmują bez gry-

Wiele ryb, bez względu na osiąganą wielkość, w pew-

maszenia, są z reguły dobrze odżywione – pod wa-

nych warunkach może również ujawniać agresję skie-

runkiem, że dostają pokarm (wraz z zawartymi w nim

rowaną na inne ryby. Agresja może wynikać z wrodzo-

witaminami, mikroelementami i nutrientami, takimi

nego terytorializmu albo konkurencji samców o samice

jak białka czy kwasy Omega 3), który zaspokaja ich po-

– ale bez względu na powód faktem pozostaje, że agre-

trzeby żywieniowe.

sywnie usposobiony mieszkaniec akwarium może

Akwarysta, który decyduje się na wprowadzenie kon-

stanowić zagrożenie dla ryb delikatniejszych i spo-

kretnego gatunku do swojego akwarium, powinien

kojniejszych. Obszar broniony przez daną rybę może

być świadomy konsekwencji – to znaczy przewidzieć

być niewielki i w większych zbiornikach nie stanowi

nie tylko to, jak dana ryba będzie się czuła w zbiorniku,

problemu: ryby nie będą wówczas wchodziły sobie

ale i to, jak jej obecność wpłynie na współmieszkań-

w drogę i współżycie w jednym, dużym zbiorniku oka-

ców. Na rynku akwarystycznym mamy spory wybór

że się możliwe, a agresja w takim wypadku ograniczy

różnych gatunków ryb rafowych, które – po spełnieniu

się do przegonienia intruza z własnego terytorium. Je-

pewnych wymagań – będą dobrze czuły się w domo-

śli jednak pilnowany obszar jest potencjalnie większy

wym akwarium. O ile doświadczeni hobbyści znają te

niż powierzchnia dna, to dwie konkurujące ze sobą

wymagania, o tyle sprawa się komplikuje w przypadku

ryby będą się zawsze tłukły w akwarium. Czasami

osób, które dopiero zaczynają przygodę z akwarystyką

sprowadza się to do zwykłego prężenia płetw i wza-

morską. Dlatego scharakteryzuję krótko popularne
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W akwarium błazenki mogą zamieszkać na przykład w euphyllii

gatunki, zwracając uwagę na te ich cechy, które moim

Często, gdy dostaję pytanie o to, jakie ryby i ile można

zdaniem są najbardziej istotne przy podejmowaniu

trzymać w akwarium, odpowiadam, że najpierw trze-

decyzji o ich zakupie.

ba zastanowić się nad rybami funkcyjnymi, a dopiero

ILE RYB W AKWARIUM?
Pierwszym pytaniem, które początkujący akwarysta morski często zadaje, jest: ile ryb można trzymać
w akwarium? Na tak zadane pytanie w zasadzie nie
można udzielić odpowiedzi.
Oczywiście jednym z podstawowych kryteriów jest
wielkość zbiornika i dużo łatwiej jest dobrać ryby do
dużego szkła. Często się jednak zdarza, że początkujący
„morszczak” stawia na próbę małe akwarium. To automatycznie ogranicza wybór zarówno pod względem
liczby, jak też rodzaju osobników, które można zakupić.
Nie da się jednoznacznie przeliczyć objętości akwarium na liczbę ryb, które można w nim trzymać (choć
takie próby kiedyś się pojawiały). W praktyce należałoby uwzględnić i dynamikę ryb, i ich wielkość oraz
charakter, a nawet filtrację w akwarium czy aranżację
samego zbiornika.
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potem nad rybami ozdobnymi. Na rafach w naturze

Błazenki to grupa ryb uchodząca niemalże za ikonę

ryby pełnią przecież różne funkcje – na przykład zja-

zbiorników rafowych – co zostało dodatkowo spopula-

dają pasożyty i glony, przesiewają piasek. Nic nie stoi

ryzowane filmem Gdzie jest Nemo?.

na przeszkodzie, aby – jeśli to możliwe – wykorzystać te

Istnieje kilkanaście różnych gatunków błazenków,

ich predyspozycje także w akwarium. Jeżeli nie zapla-

różniących się ubarwieniem, wzorami i kształtem.

nujemy tego na początku, może dojść do sytuacji, że

W ostatnich latach pojawiają się również sztucznie

w akwarium nie wykreujemy miejsca dla kolejnych ryb.

uzyskiwane odmiany hybrydowe, będące mieszanką

Przyjrzyjmy się więc popularnym gatunkom, reko-

wzorów i ubarwienia.

mendowanym zwłaszcza początkującym akwary-

Osobniki hodowlane z reguły nie przekraczają 5 cm,

stom. Poniżej postaram się zestawić najważniejsze,

choć w sprzedaży trafiają się dzikie formy, osiągają-

moim zdaniem, cechy popularnych ryb.

ce 10 cm. Błazenki rodzą się jednocześnie z żeńskimi
i męskimi parami gonad, i w pierwszej kolejności sta-

BŁAZENKI

ją się samcami. Dopiero gdy w stadzie brakuje samic,

Rodzina garbikowatych (Pomacentridae) to grupa ra-

największy samiec zmienia się w samicę alfa, a dru-

czej małych ryb. Należą do niej między innymi popu-

gi pod względem wielkości samiec staje się samcem

larne błazenki – podrodzina Amphiprioninae, garbiki

alfa. Jeśli kupimy dwa niedojrzałe płciowo błazenki, to

(damsele) – podrodzina Pomacentrinae, oraz chromi-

po pewnym czasie możemy być pewni, że będziemy

sy – podrodzina Chrominae.

mieć samca i samicę.

Chrysiptera parasema to jeden ze spokojniejszych garbików, jednak potrafi atakować nawet większe ryby
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Ryby te nie są dynamicznymi pływakami i raczej pozo-

ręce akwarysty, co czasami bywa bolesne, natomiast

stają w okolicy gniazda czy ukwiału, w którym miesz-

prawie zawsze jest nieprzyjemnym zaskoczeniem dla

kają. O ile w naturze raczej nie są w stanie przetrwać

osoby, który nie spodziewa się agresji.

bez ukwiała, o tyle w akwarium w ogóle nie muszą go

Błazenki raczej łatwo przyjmują różne rodzaje pokar-

zasiedlić. Zdarza się, że ryby te wybierają inne korale

mu. Po krótkim treningu będą bardzo chętnie jadły

jako swój dom. Często zamiennikami ukwiała stają się

płatki i rozmiękczone granulki. Nie stanowią też za-

niektóre korale LPS (chociażby z rodzaju Euphyllia)

grożenia dla innych mieszkańców akwarium.

lub nawet niektóre korale miękkie (na przykład Sarcophyton). Moim zdaniem absolutne minimum dla pary

GARBIKI

hodowlanych błazenków to akwarium 50-litrowe (bez

Kolejna grupa prostych do utrzymania w akwarium

innych ryb).

ryb to garbiki – raczej małe i bardzo ładnie ubarwione

Błazenki to raczej spokojne ryby – o ile akurat nie pilnu-

rybki. Dominują w ich przypadku kolory żywoniebie-

ją ikry. Wtedy z reguły wykazują terytorializm i bronią

skie, żółte, białe i czarne. Najpopularniejsze w akwa-

swojego gniazda, choć najczęściej obrona przyjmuje

rystyce gatunki rzadko przekraczają 5–6 cm. Samce

formę odstraszania intruzów. Często jednak wyka-

i samice wyglądają tak samo i w większości przypad-

zują agresję w stosunku do obcych par błazenków –

ków nie da się rozróżnić płci. W 50-litrowym akwarium

zwłaszcza takich, które nie mieszkają w innym ukwia-

z odpowiednią ilością kryjówek w skałach trudno bę-

le. Ryby, szczególnie te importowane, mogą atakować

dzie utrzymać więcej niż 2–3 osobniki.

Jeśli akwarium jest wystarczająco duże, to stadko chromisów będzie jego ozdobą
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Mimo swoich niewielkich rozmiarów są to bardzo

U garbików to najczęściej samiec przygotowuje gniaz-

terytorialne ryby i potrafią odstraszać nawet dużo

do i zaprasza samicę na tarło. Jeśli samica zaakcep-

większych od siebie intruzów. W akwarium na nocleg

tuje zaloty, wpływa na kilkanaście minut do kryjów-

wybierają sobie najczęściej szczeliny w skale czy pod

ki samca, aby złożyć jaja, po czym wraca do siebie.

jakimś koralem, choć znane są gatunki mieszkają-

Obserwowałem ten rytuał wielokrotnie, podziwiając

ce, podobnie jak błazenki, w ukwiałach. W dzień pil-

dojrzałe jaja parasemy z widocznymi oczami larw.

nują swoich miejsc, wykazując wysoką agresywność

Niestety, podobnie jak w przypadku błazenków, nie-

zwłaszcza w stosunku do innych garbików. Potrafią

możliwe jest wyhodowanie dorosłych osobników

oczywiście atakować ręce akwarysty, choć ze wzglę-

w głównym akwarium. Największą przeszkodą jest

du na swoją wielkość raczej nie wyrządzają krzywdy.

brak odpowiedniego pokarmu dla narybku oraz obec-

Podczas ataku są bardzo szybkie, ale zasadniczo nie są

ność innych ryb.

jakimiś dynamicznymi pływakami.

Garbiki nie są wybredne jeśli chodzi o pokarm i chęt-

Według mnie jednym ze spokojniejszych garbików

nie będą jadły mrożonki i płatki. Jak większość Po-

jest Chrysiptera parasema – choć zdecydowanie nie

macentridae, są też dość odporne na niekorzystne

jest to pokojowa rybka. Kilka parasem wpuszczonych

warunki w wodzie. Niektóre źródła rekomendują je

do akwarium podzieli między siebie całą dostępną

jako pierwsze ryby do zainicjowania cyklu azotowego

przestrzeń. Niestety, podczas walk o terytorium naj-

w akwariach startowanych na syntetycznym substra-

słabsze osobniki prawdopodobnie zginą.

cie. Należy jednak pamiętać o zasadzie, że terytorialne

Młode Apogon cyanosoma trzymają się razem, ale po uzyskaniu dojrzałości płciowej rozproszą się po akwarium
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Dorosła samica Pterapogon kauderni

Czterotygodniowy narybek Pterapogon kauderni musi ciągle być trzymany poza głównym akwarium,
żeby nie stać się pokarmem dla innych ryb

i agresywne ryby powinno wpuszczać się jako jedne

viridis (ale do handlu czasami trafiają również przed-

z ostatnich podczas procesu zarybiania akwarium.

stawiciele rodzajów Dascyllus i Acanthochromis).
Są to ryby dorastające w akwarium do około 5–6 cm.
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CHROMISY

W białym świetle są srebrne – z odrobiną zielonego

Kolejną grupą ryb, o której chciałbym wspomnieć, są

lub niebieskiego odcienia. Natomiast w akwarium

chromisy należące do podrodziny Chrominae. Najpo-

z przewagą niebieskiego widma nabierają pięknego

pularniejszym w akwarystyce chromisem jest Chromis

błękitnego (rzadziej zielonego) koloru. Ich największą

zaletą jest to, że są rybami trzymającymi się w gru-

gonidae. Rodzina apogonowatych jest bardzo liczna,

pach. Kilka czy kilkanaście chromisów w odpowiednio

dzięki czemu do akwarium może trafić wiele gatun-

dużym akwarium będzie pływało w stadzie, pobłysku-

ków apogonów. Najpopularniejsze z nich to Ptera-

jąc srebrzystym błękitem.

pogon kauderni, Sphaeramia nematoptera, Apogon

Należy tutaj oczywiście podkreślić, że aby cieszyć się

leptacanthus, Apogon parvulus czy Apogon cyanoso-

ławicą chromisów, trzeba mieć odpowiednio duży

ma. Są to ryby raczej spokojne i dość statyczne, jeśli

zbiornik. Wtedy cała grupa pływa wzdłuż przedniej

chodzi o pływanie. Zarazem sporo apogonów to ryby

szyby zbiornika.

nocnego żeru i mimo że w akwarium ta cecha może

Są to ryby wyjątkowo spokojne, a ich agresja jest mniej-

być zaburzona, to w dzień ryby te będą się trzymać

sza niż u innych wspomnianych przedstawicieli Poma-

raczej zaciemnionych miejsc i mogą przez to nie być

centridae.

zbyt widoczne dla właściciela.

Chromisy nie mają problemów z przyjmowaniem za-

Agresja wewnątrzgatunkowa polega głównie na od-

stępczego pokarmu i jak tylko wyczują go w toni, za-

straszaniu intruza. Jednak podczas tarła, na przykład

czynają szalone gonitwy za drobinami jedzenia. Ten

u Pterapogon kauderni, dwa samce mogą walczyć

kilkuminutowy chaos w akwarium, mimo że jest cał-

o samicę na śmierć i życie. Niestety, rozróżnienie płci

kiem przyjemny dla oka akwarysty, może spowodo-

u tych rybek możliwe jest tylko przez doświadczonego

wać, że bardziej delikatne i płochliwe ryby będą mieć

hodowcę.

problem z dostępem do pokarmu.

Bardzo interesującą cechą niektórych przedstawicie-

Ogólnie wszystkie wspomniane ryby z rodziny Poma-

li rodziny apogonów jest to, że ikra jest inkubowana

centridae są relatywnie proste w utrzymaniu w dobrej

w pysku samca, zaś samce Pterapogon kauderni

kondycji w akwarium i z powodzeniem będą pełniły

chronią w ten sposób również wykluty narybek. Trzy-

w nim głównie funkcję dekoracyjną. Nie stanowią też

manie pary tarlaków daje spore możliwości podpa-

zagrożenia dla bezkręgowców w zbiorniku.

trywania ich zwyczajów godowych, a dodatkowo ryby
te można stosunkowo łatwo rozmnażać w niewoli.

APOGONY

Oczywiście nie jest to możliwe w głównym akwarium

Inne stosunkowo łatwe w hodowli ryby dekoracyjne

w obecności innych ryb, a poza tym wychowanie po-

dla początkujących to przedstawiciele rodziny Apo-

tomstwa wymaga zaplecza technicznego, wprawy
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Salarias fasciatus często przysiada wśród korali, obserwując otaczający świat

i doświadczenia. Jeśli jednak początkujący hobbysta

potoczna salariasa to lawnmower blenny – „kosiarka

chce się zająć rozmnażaniem morskich ryb akwario-

do trawy”. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że

wych, to jego wybór powinien paść chyba właśnie na

ta funkcja jest nieco przereklamowana, ponieważ ża-

Pterapogon kauderni.

den z salariasów, które miałem, nie jadł makroglonów.

Apogony to ryby bezpieczne dla innych mieszkańców

Wszystkie natomiast zdrapywały osad biologiczny

akwarium, niesprawiające problemów z przyjmowa-

z szyb i ze skał. Wikipedia podaje, że ryba ta jest raczej

niem płatków i mrożonek. Są również dość odporne

detrytusożercą, a pokarm roślinny w jej przypadku

na choroby, są wreszcie relatywnie proste w zdrowym

stanowi tylko do 15 procent diety.

utrzymaniu przez początkujących akwarystów.

Co by jednak nie mówić, salarias to bardzo wdzięczna
i towarzyska rybka. Młode osobniki dostępne w skle-
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SALARIAS

pie mają wielkość około 5 cm, a w akwarium w odpo-

Innym często rekomendowanym na start gatunkiem

wiednich warunkach dorastają do kilkunastu centy-

jest ślizg Salarias fasciatus – z bardzo licznej rodzi-

metrów długości. Mają podłużny, walcowaty kształt,

ny Blenniidae. Mimo dość nieciekawego ubarwienia

więc długość nie przekłada się na masę ryby. Salariasy

jest to przesympatyczna ryba, której główną funkcją

uwielbiają siedzieć w zakamarkach i obserwować, co

w akwarium jest zjadanie glonów. Angielska nazwa

się dzieje dokoła. Są ciekawskie do tego stopnia, że

często siadają przy przedniej szybie, patrząc na to, co

***

się dzieje poza akwarium. Zupełnie jak psy obserwują-

Dla początkującego akwarysty wybór łatwych w utrzy-

ce swoich właścicieli.

maniu i pięknie ubarwionych ryb jest naprawdę duży.

Ciekawostką jest to, że wiele ślizgów, w tym właśnie sa-

Oprócz gatunków, które opisałem powyżej, są prze-

lariasy, nie posiada pęcherza pławnego – dlatego ryby

cież jeszcze wargacze, pokolce czy babki. O tych i in-

te nie potrafią utrzymać się nieruchomo w wodzie. Po

nych rybach rekomendowanych dla początkujących

przepłynięciu jakiegoś odcinka osiadają na skale czy

akwarystów napiszę w trzeciej części.

piasku, badając z ciekawością okolicę. Jednak mimo
tych sympatycznych cech ślizgi potrafią być agresywne w stosunku do innych Blenniidae, dlatego jeśli ktoś
zdecyduje się na ich chów, powinien rozważyć posiadanie tylko jednego osobnika.
Poza specjalistycznymi raportami, nie słyszałem o skutecznym rozmnażaniu tych ryb w warunkach amatorskich.

Zdjęcia: Bartłomiej Stańczyk
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ZASADY

WŁAŚCIWEJ
SUPLEMENTACJI

mineralno-witaminowej
w żywieniu gadów

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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Tytułowy temat bardzo często powraca w dyskusjach terrarystycznych – zarówno
podczas giełd czy spotkań, jak i w przestrzeni wirtualnej. Wcale mnie to nie dziwi,
gdyż – poza odpowiednim urządzeniem terrarium i właściwą dietą – suplementacja mineralno-witaminowa jest jednym z czynników determinujących dobrą kondycję naszych podopiecznych i powodzenie w hodowli.
DLACZEGO SUPLEMENTOWAĆ?

Poza owadami gady zjadają często ślimaki, pareczniki,

Gady zamieszkujące terraria mimo starań swoich

pająki i skorupiaki. Nie bez powodu „plankton łąkowy”

opiekunów nie otrzymują pokarmów tak bogatych

był kiedyś uznawany za najlepsze źródło pokarmu dla

w składniki mineralne i witaminy, z jakich mogą korzy-

gadów owadożernych. Dziś, z uwagi na powszechność

stać w swoim naturalnym środowisku. Hodowane ma-

stosowania pestycydów, jest niestety źródłem zbyt ry-

sowo owady, choć bogate w białko i tłuszcz, są ubogie

zykownym. Ponadto gleby i skały na terenach wystę-

w wapń. Posiadają też nieprawidłowy stosunek wap-

powania utrzymywanych przez nas gatunków gadów

nia do fosforu. Nie jest to pożywienie tak różnorodne,

są bardzo często o wiele bogatsze w niezbędne mi-

jak w naturze. Zazwyczaj gadzie menu w terrariach

nerały, które zwierzęta pobierają na przykład poprzez

ogranicza się do 4–5 rodzajów owadów (świerszcze,

zlizywanie. Wiele gadów ma też tendencję do instynk-

karaczany, szarańcza, larwy mącznika młynarka, drew-

townego połykania fragmentów podłoża.

nojady), co jest tylko nikłym ułamkiem tego, co do-

Hobbyści na ogół nie mają dostępu do roślin i zwierząt

stępne jest do zjedzenia dla zwierząt przebywających

typowych dla obszaru, z którego pochodzą trzymane

na wolności.

przez nich gady, dlatego muszą korzystać z dostęp-

Wybór właściwej diety to jedno, ale równie ważna jest jej odpowiednia suplementacja związkami wapnia i witaminami
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nych zamienników, które nie zawsze pokrywają w peł-

systemu suplementacji diety wymaga od właściciela

ni zapotrzebowanie zwierząt na składniki odżywcze,

zwierzęcia dużej wiedzy na temat biologii gatunku,

witaminy oraz makro- i mikroelementy.

jego wymagań środowiskowych, żywieniowych i wy-

Rośliny z terenów suchych i półpustynnych mają czę-

obrażenia o mechanizmach regulujących gospodarkę

sto dużo większy poziom wapnia w tkankach niż zie-

wapniowo-fosforową organizmu. Skutki przedawko-

lenina oferowana przez nas w terrariach. Niebagatel-

wania są równie niebezpiecznie, jak niedobory.

ne znaczenie ma również dostęp gadów do promieni

Dlaczego tak jest, że nie ma sztywnych danych na te-

słonecznych, które nie tylko zapewniają życiodajne

mat zapotrzebowania pokarmowego na konkretne

ciepło potrzebne do utrzymania metabolizmu na od-

substancje odżywcze, witaminy i minerały dla kon-

powiednim poziomie, ale też umożliwiają produkcję

kretnych gatunków gadów? Na te i inne pytania po-

witaminy D3, która jest syntetyzowana w skórze pod

staram się odpowiedzieć w niniejszym tekście.

wpływem działania promieniowania UV-B. Wraz z wi-

Prawidłowa gospodarka mineralno-witaminowa jest

taminą K2 i parathormonem odpowiada ona za gospo-

niezwykle istotna, gdyż przekłada się pozytywnie

darkę wapniowo-fosforową organizmu. W warunkach

na wzrost, apetyt, witalność, kondycję i zdolność do

terrariowych jakość i czas naświetlania nie zawsze są

obrony przed infekcjami. Niewiele mamy badań do-

wystarczające do zapewnienia produkcji witaminy D3

tyczących zapotrzebowania pokarmowego konkret-

na odpowiednim poziomie. Z tych powodów tak waż-

nych gatunków gadów, nie zbadano tego problemu

ne w żywieniu gadów są preparaty, które uzupełniają

na dużą skalę. (Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda

ich dietę o niezbędne witaminy i składniki mineralne.

w przypadku psa i kota – wszak zwierzęta te od wie-

Stosowanie tych preparatów nie jest jednak tak proste

ków towarzyszą człowiekowi – ale i tutaj trzeba zazna-

i oczywiste, jak mogłoby się w pierwszej chwili wyda-

czyć, że podczas gdy dietetyka weterynaryjna psów

wać. Wypracowanie odpowiedniego dla swojego gada

jest już stosunkowo dobrze poznana i wiele wiemy

Preparaty mineralne i mineralno-witaminowe podane ze świeżą zieleniną należy równomiernie rozprowadzić poprzez staranne wymieszanie
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w tej materii, to w przypadku kota naukowcy nadal są

NA CZYM POLEGA PROBLEM I NA CO NALEŻY

na początku drogi i tak naprawdę dopiero poznajemy

ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

dokładne zapotrzebowanie kotów na składniki odżyw-

Zazwyczaj mamy do czynienia z trzema niepożądany-

cze, mineralne i witaminy). Dotychczasowe badania

mi sytuacjami:

na gadach wykazały międzygatunkowe i geograficzne zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na te składniki.

1. Zbyt mało wapnia w diecie i zbyt niski jego poziom

Choć istnieją wzmianki o pierwszych terrariach z XIX

w stosunku do fosforu

wieku, ogrzewanych między innymi rozżarzonym wę-

Wapń pełni ważną funkcję w wielu procesach me-

glem, to trend utrzymania w domowych terrariach

tabolicznych. Jest odpowiedzialny między innymi za

egzotycznych gadów pojawił się w ubiegłym stuleciu,

kurczliwość mięśni, wpływa na przewodnictwo ner-

a popularny stał się dopiero po 2000 roku.

wowe, krzepnięcie krwi, przepuszczalność błon ko-

Przeprowadzono jednak badania na temat metabo-

mórkowych, aktywność enzymów i metabolizm kości.

lizmu gadów i mechanizmów regulacji gospodarki

W życiu każdego gada wyróżniamy kilka etapów, pod-

mineralno-witaminowej. Na podstawie wyników tych

czas których istotna jest odpowiednia ilość wapnia

badań, znajomości biologii gatunku i doświadczenia

w diecie.

w pracy ze zwierzętami zmiennocieplnymi, jakimi są

W procesie wzrostu wymagana jest duża ilość wapnia

gady, hodowca musi sobie sam wypracować własny

– chodzi wówczas o wspieranie budowy kośćca w mia-

system suplementacji wapnia i witamin. Podstawą

rę wzrastania innych tkanek. Gdy zaś zwierzę osiąga

będzie zawsze odpowiednia i możliwie najbardziej

dojrzałość – ilość wymaganego wapnia zmniejsza się,

zróżnicowana dieta.

ponieważ wzrost zostaje przyhamowany. Gady rosną
przez całe życie, lecz przyrosty te z czasem osiągnię-

Szczególną uwagę w suplementacji wapnia należy poświęcić samicom przystępującym do rozrodu z uwagi na produkcję jaj w wapiennych
skorupkach, fot. Dawid Krótki
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Owady przed skarmieniem gadów umieszczamy w pojemniku z odpowiednią ilością preparatu i delikatnie potrząsamy

cia dojrzałości stają się coraz mniejsze, a w końcu –

wapń jest tracony wraz z moczem. Jeżeli wówczas nie

minimalne. Samice potrzebują z kolei dodatkowego

dostarczymy organizmowi odpowiedniej ilości wap-

wapnia, gdy przystępują do rozrodu. Wytworzenie

nia z zewnątrz, stan ten doprowadzi do metabolicznej

skorupek jaj wymaga ogromnych ilości wapnia. Jeśli

choroby kości (MBD). Najpopularniejszym źródłem

nie dostarczymy odpowiedniej ilości tego pierwiastka

wapnia w diecie jest pospolity węglan wapnia. Cechu-

w diecie, organizm, aby wytworzyć skorupkę jaja, od-

je się on stosunkowo dużą zawartością wapnia (około

daje wapń z kości. Według wielu autorów optymalna

40% Ca), jednak jego wchłanianie w jelitach jest słabe.

zawartość wapnia w diecie to 1–2%. Renomowane fir-

Związki takie jak mleczan wapnia (17,5% Ca), gluko-

my produkujące pokarmy dla gadów posiadają wła-

nian wapnia (9% Ca) czy cytrynian wapnia (24% Ca) za-

śnie takie stężenia wapnia w swoich produktach. Dane

wierają w sobie procentowo mniej wapnia niż węglan,

te wynikają przede wszystkim z badań nad zapotrze-

jednak możliwość wchłaniania, czyli jego dostępność

bowaniem pokarmowym piskląt kurzych i innego dro-

dla organizmu, jest dużo większa niż wapnia z węgla-

biu oraz wieloletnich obserwacji. Ważny jest również

nu. Warto stosować takie preparaty, które zawierają

stosunek zawartości wapnia do fosforu. Optymalnie,

zróżnicowane źródła wapnia, a zarazem nie zawierają

jeśli wynosi on 2:1 (wapń : fosfor). Jest to stosunek uzy-

witaminy D3. Dzięki temu możemy podawać preparat

skiwany w analizie surowicy krwi większości kręgow-

do każdego posiłku bez ryzyka przedawkowania wita-

ców. Kiedy w surowicy krwi stosunek ten ulega odwró-

miny D3.

ceniu na korzyść fosforu (wskutek spadku zawartości

Należy wiedzieć, ile procent wapnia zawiera preparat,

wapnia), organizm dąży do osiągnięcia odpowiednich

by móc wyliczyć odpowiednią dawkę dla gada. Dyspo-

poziomów poprzez odzyskanie wapnia z plazmy krwi

nując preparatem o 29-procentowej zawartości wap-

z tkanek zawierających wapń, zwłaszcza z kości; sam

nia, należałoby podać 6 g preparatu w 100 g pokarmu,
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by osiągnąć pożądaną zawartość wapnia w pożywie-

2. Niedobór witaminy D3

niu (1–2% Ca). Pokarmy roślinne należy posypać pre-

Witamina D3 jest najważniejszą witaminą w żywie-

paratem i dokładnie wymieszać. Owady dla zwierząt

niu gadów. Jej niedobór powoduje zahamowanie

owadożernych trzeba umieścić w małym pudełku

wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego do

lub woreczku, dodać preparat i kilka razy delikatnie

krwi. Konsekwencją tego jest zaburzenie właściwych

wstrząsnąć, tak aby proszek pokrył ciała owadów. Przy

proporcji między wapniem a fosforem. W takiej sy-

pierwszym podaniu zakupionego preparatu warto

tuacji, podobnie jak w przypadku niedoboru wapnia

zważyć standardową porcję, jaką podajemy swoje-

w diecie, organizm dąży do wyrównania tego stosunku,

mu zwierzęciu, by wyliczyć z proporcji, ile gramów

odzyskując wapń zmagazynowany przede wszystkim

preparatu należy podać. W okresie wzmożonego za-

w kościach. Towarzysząca zjawisku jednostka choro-

potrzebowania (wzrost, rozmnażanie) oraz podczas

bowa, nazwana wtórną nadczynnością przytarczyc,

rekonwalescencji należy szczególną uwagę poświęcić

prowadzi do MBD. W jej wyniku przytarczyce uwal-

zapobieganiu niedoborów wapnia w diecie.

niają parathormon, pod którego wpływem uwalniany

Karaczan argentyński (Blaptica dubia)

Świerszcz domowy (Gryllus assimilis)

jest wapń z kości, co bezpośrednio przyczynia się do

w kalcytriol – aktywną formę witaminy D3. To właśnie

krzywic. Objawami zaawansowanymi choroby są mię-

kalcytriol wspomaga wchłanianie wapnia pochodzą-

dzy innymi: wiotka szczęka (jakby z gumy), złamane

cego z pożywienia w przewodzie pokarmowym. Dla-

lub zdeformowane kończyny, żebra i kręgosłup.

tego samo dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia

W warunkach naturalnych witamina D3 jest syntety-

w diecie nie wystarczy. W przypadku niedoboru wita-

zowana przez działanie promieniowania ultrafioleto-

miny D3 wapń pochodzący z pożywienia nie zostanie

wego ze słońca. W skórze gadów z 7-dehydrochole-

wchłonięty do krwi. Witamina ta występuje również

sterolu, który ulega fotoizomeryzacji pod wpływem

w wątrobie i nerkach kręgowców. Dlatego zwierzęta

promieniowania UV-B o długości fali 290–315 nm,

zjadające całe kręgowce – na przykład węże, warany czy

powstaje prewitamina D3. Ta następnie pod wpły-

krokodyle – rzadko cierpią na niedobory tej witaminy

wem ciepła przekształca się w nieaktywną formę wi-

i u nich się jej zazwyczaj nie suplementuje.

taminy D3 – cholekalcyferol. Cholekalcyferol wiąże się

Większość gadów chowanych w niewoli jest trzyma-

z białkami osocza, które są transportowane do wątro-

na w pomieszczeniach zamkniętych – bez dostępu do

by i przekształcane w kalcyfediol. Kalcyfediol jest na-

naturalnego słońca. W takich warunkach, jeżeli w ter-

stępnie transportowany do nerek i przekształcany

rarium nie są zamontowane specjalistyczne lampy do-

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor)

Szarańcza (Schistocerca gregaria)
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Młode gady mają zwiększone zapotrzebowanie na wapń z uwagi na wzrost i rozwój kostnego szkieletu, fot. Dawid Krótki

48

starczające promieniowanie UV-B, dające możliwość

UV-B, ale też z czasem ich widmo ulega zubożeniu.

produkcji witaminy D3 w skórze, istnieje duże ryzyko

Warto testować sprawność lamp odpowiednim mier-

niedoborów tej witaminy. Niedobory te – z uwagi na

nikiem.

zaburzenie wchłaniania wapnia z pokarmu – prowa-

Suplementację traktujemy tylko jako uzupełnienie

dzą w prostej linii do osłabienia kośćca, krzywic, drga-

ewentualnych niedoborów, na które nie możemy so-

wek, zaburzeń neurologicznych.

bie pozwolić. Trudno ustalić dokładną dawkę, nie zna-

Gadom powinno się zapewnić swobodny dostęp do

jąc zapotrzebowania zwierzęcia – dlatego należy uwa-

promieniowania UV-B. Jest to bowiem najbezpiecz-

żać, by przede wszystkim nie przedawkować witamin.

niejszy sposób zadbania od odpowiednią produkcję

Powszechnie uznaje się za bezpieczne dla gadów

witaminy D3 przez zwierzę. Wydajność emitowania

preparaty zawierające 20 000–60 000 iu/kg D3. Ga-

promieniowania UV-B przez specjalistyczne lam-

dom aktywnym w ciągu dnia, a będącym w zasięgu

py terrariowe zmniejsza się z czasem. W przypadku

dobrej jakości promieniowania UV-B, wystarczy po-

rurowych i kompaktowych lamp jarzeniowych ich

dać suplement witaminowy z D3 wraz z pokarmem

wydajność spada wyraźnie już po kilku miesiącach

3–4 razy w miesiącu. Zaspokojenie potrzeb gatunków

użytkowania, dlatego należy je regularnie wymieniać

nocnych może okazać się trudniejsze, gdyż gady te

na nowe. Lampy metalohalogenkowe charakteryzują

wykazują aktywność od zmierzchu do świtu i będą

się dużo większą trwałością i skutecznością w emisji

unikać oświetlenia, a tym samym czerpania korzyści

z obecności promieniowania UV-B w terrarium. W ich

żych ilości wapnia jednorazowo może wystąpić ryzyko

przypadku powinniśmy więc stosować suplementację

„zabetonowania” światła przewodu pokarmowego,

witaminą D3 zdecydowanie częściej, nawet co drugie,

zwłaszcza u małych i delikatnych gatunków. Owady

trzecie karmienie. Najwięcej uwagi w suplementacji

powinny być delikatnie oprószone preparatem mine-

witaminy D3 wymagają gady roślinożerne, takie jak

ralnym, a nie nim oblepione. Jeżeli dostarczymy w die-

żółwie lądowe czy legwany zielone, gdyż zakłada się, iż

cie zbyt duże ilości witaminy D3, istnieje ryzyko odłoże-

zwierzęta te mają ograniczone możliwości wchłania-

nia się nadmiaru wapnia w tkankach – w których nie

nia tej witaminy drogą pokarmową.

powinien się odkładać.

3. Zbyt duża ilość wapnia i witaminy D3 w diecie

INNE WITAMINY

Generalnie nie istnieje duże ryzyko przedawkowania

Kolejnymi witaminami – najistotniejszymi z punktu

wapnia bez udziału nadmiernych ilości witaminy D3.

widzenia hodowcy gadów – są witamina A i K2. Wi-

Zbyt duża dawka wapnia podana na raz może jed-

tamina A to grupa organicznych związków zwanych

nak wpływać na efektywność trawienia, neutralizując

retinoidami – najważniejszym z nich jest retinol. Reti-

kwasy żołądkowe i podnosząc pH w żołądku, co nie

nol odpowiedzialny jest za wzrok. Związek ten wpływa

jest pożądane. Dlatego nie podajemy gadom wapnia

także na wzrost i rozwój kości. Jest on odpowiedzialny

w postaci preparatów mineralnych na zapas ani nie

w organizmie za właściwe funkcjonowanie tkanki na-

staramy się też szybko nadrobić wcześniejszych zanie-

błonkowej: skóry, rogówki, przewodu pokarmowego

dbań i braków w suplementacji. Duże dawki wapnia

i układu oddechowego. Zawarty jest głównie w wą-

nie przyniosą oczekiwanych efektów, jakich możemy

trobie kręgowców i tranie. Jednak jego prekursorami,

się spodziewać przy podawaniu mniejszych ilości przy

czyli prewitaminą, są karotenoidy pochodzące z ma-

każdym karmieniu. Przy zaserwowaniu wyjątkowo du-

terii roślinnej, z czego najbardziej istotny jest beta-ka-

Węże i warany żywiące się całymi kręgowcami (gryzonie, ptactwo) nie wymagają dodatkowej suplementacji mineralno-witaminowej,
fot. Dawid Krótki
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roten. Zwierzęta wszystko- i roślinożerne mają zdol-

u krokodyli. Witamina K to zbiorcza nazwa, obejmu-

ność do przekształcania karotenoidów w retinol. Poza

jąca grupę pochodnych związków występujących

tym karotenoidy są świetnymi przeciwutleniaczami

w postaci witaminy K1 (filochinonu), syntezowanej

i dobrze wpływają na wybarwienie, zwłaszcza barw

przez rośliny, oraz witaminy K2 (menachinonu), syn-

pomarańczowych i czerwonych. Są ważną częścią zbi-

tezowanej przez bakterie. Witamina K2 występuje

lansowanej diety. Wątpliwe jest, czy mięsożerne gady,

głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz

takie jak węże i warany, mogą przekształcać karote-

produktach fermentacji soi. Trzecia forma to witamina

noidy w witaminę A, jednak aby mieć pewność, że nie

K3, czyli menadion – syntetyczny analog witaminy K,

mają takiej zdolności, potrzebne są dalsze badania.

który może w organizmach kręgowców być prekur-

Witamina K odgrywa ważną rolę w metabolizmie ko-

sorem witaminy K2. Witamina K2 jest normalnie wy-

ści oraz naczyń krwionośnych, w procesach wzrostu

twarzana przez bakterie w przewodzie pokarmowym.

i apoptozy komórek, zapobieganiu zwapnienia naczyń

Długotrwałe podawanie antybiotyków może jednak

i kalcyfikacji tkanek miękkich. W metabolizmie kości

znacząco ograniczyć liczbę bakterii probiotycznych,

jest odpowiedzialna za wychwycenie wapnia z krwi

powodując niewystarczającą produkcję witaminy K2.

i wbudowanie go w tkankę kostną. Niedobór witami-

Jej niedobór objawia się zwykle samoistnymi krwoto-

ny K jest stosunkowo rzadki i opisywano go głównie

kami, podobnymi do krwawienia z dziąseł.

PODSUMOWANIE
Jak widać, problem suplementacji mineralno-witaminowej jest problemem niezwykle złożonym, zależnym
od wielu czynników. Niewystarczająca liczba danych
nie pozwala na ustalenie konkretnego zapotrzebowania na poszczególne minerały i witaminy dla danego
gatunku. Dysponując jednak odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem, możemy z powodzeniem ograniczyć ryzyko zarówno niedoborów, jak i przedawkowania tych substancji u zwierząt mieszkających w terrariach.
Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że największe znaczenie w prewencji chorób metabolicznych kości
u gadów ma zapewnienie odpowiednich warunków
środowiskowych w terrarium, możliwie jak najbardziej
zróżnicowana i wysokiej jakości dieta oraz rozsądna jej
suplementacja preparatami mineralnymi i mineralno-witaminowymi.
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