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Drodzy Czytelnicy,

nasz jesienny debiut wzbudził Wasze zainteresowanie i przychylne recenzje. To utwierdziło nas  
w przekonaniu, że Tropical Edu Magazyn to ważny element platformy edukacyjnej, którą dla Was  
stworzyliśmy. Mamy nadzieję, że korzystacie również z materiałów publikowanych na blogu tropicaledu.pl  
(w wersji angielskiej tropicaledu.com) i kanale YouTube. Jeżeli jeszcze tam nie zajrzeliście, to gorąco  
Was do tego zachęcam. Zwłaszcza teraz, w dobie ograniczeń i braku wydarzeń akwarystycznych, wszelkie 
przejawy aktywności w naszym akwarystycznym i terrarystycznym świecie są szczególnie cenne.  
Dlatego z przyjemnością śledzę liczne grupy na fb i fora internetowe skupiające ludzi pełnych pasji, gdzie 
można znaleźć cenne porady, ale też podpatrywać sukcesy hodowlane. Z pewnością zima w połączeniu  
z brakiem innych aktywności sprawia, że mamy więcej czasu na obserwację życia w akwariach i terrariach 
oraz rozwijanie naszych pasji. Dlatego wierzę, że miło spędzicie czas, czytając drugi numer TEM. 

Znajdziecie w nim wywiad Pawła Czapczyka z Vitorem Hugo Quaresmą, niezwykle ciekawą osobowością 
akwarystycznego świata, założycielem firmy Santarem Discus. Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej  
rozpoznawalnych importerów dzikich dyskowców. Ryby z Santarem Discus wygrywają liczne konkursy  
i są marzeniem wielu akwarystów. Hugo opowiada, jak jego pasja przerodziła się w biznes. Zdradza też tajniki 
opieki i żywienia dzikich dyskowców. Myślę, że ten wywiad to nie lada gratka dla wszystkich miłośników  
dyskowców. 

W drugim numerze TEM kontynuujemy temat akwarystyki biotopowej. Kamil Hazy opisuje historię swojego 
zbiornika z fragmentem biotopu z obszaru Pantanalu. Sami oceńcie, czy ta gałąź akwarystyki może  
pochłonąć bez reszty. Moim zdaniem są szanse, że po tym artykule przybędą kolejni akwaryści biotopowi.  
Z kolei ja zapraszam Was do dalszego zgłębiania tajników żywienia ryb ozdobnych. Tym razem poruszam 
temat zastosowania w diecie ryb alg słodkowodnych i morskich. To obowiązkowa lektura dla wszystkich  
posiadaczy ryb roślinożernych. Natomiast z artykułu Bartka Stańczyka dowiecie się, jakie gatunki ryb  
są odpowiednie dla początkujących akwarystów morskich. 

To jeszcze nie koniec. Przygotowaliśmy dla Was podwójną dawkę terrarystyki. Stephan Ettmar, specjalista  
w dziedzinie herpetologii, miłośnik żółwi, gekonów i ryb drapieżnych, zdradza szczegóły hodowli żółwi z ga-
tunku namulnik wielkogłowy (Claudius angustatus). Natomiast Dawid Krótki w drugiej części artykułu Węże 
– stworzenia święte i przeklęte przedstawia cechy anatomiczne wybranych rodzin z podrzędu Serpentes.
 
W nowym roku życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, również tych związanych z akwarystyką  
i terrarystyką, oraz wielu sukcesów hodowlanych. Przede wszystkim jednak dużo zdrowia i wzajemnej  
życzliwości w tym trudnym czasie.

Aleksandra Kwaśniak-Płacheta
redaktor naczelna
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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 fi lmów dokumentalnych; 
fotograf przyrody, redaktor naczelny „Magazynu  
Akwarium”.

Paweł Czapczyk
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Co roku dla naszych klientów wybieramy osobniki do udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Dyskowców, 
które wygrywamy niezmiennie od 6 lat
Co roku dla naszych klientów wybieramy osobniki do udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Dyskowców, 

www.tropicaledu.pl
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Paweł Czapczyk: Jesteś dziś znaną i ce-
nioną postacią w świecie miłośników 
dyskowców. Jak właściwie rozpoczęła 
się Twoja przygoda z akwarystyką?
Vitor Hugo Quaresma: Zwierzęta kocham 
od zawsze. Gdy byłem dzieckiem, przez 
wiele lat hodowałem i rozmnażałem 
kaczki, króliki, papużki i kanarki. Mój oj-
ciec miał w latach 70. w jednej ze swoich 
fi rm olbrzymie akwarium o długości dwu-
dziestu metrów z zimnowodnymi ryba-
mi. Gdy zakończyłem hodowlę kanarków, 
dostałem je. Nic wtedy o rybach nie wie-
działem. Znajomy wyjaśnił mi tylko pod-
stawy przygotowywania wody przed ich 
wpuszczeniem. Gdy po raz pierwszy po-
stanowiłem kupić ryby i wybrałem się do 
sklepu zoologicznego, moją uwagę przy-
kuły dyskowce. Pamiętam, że razem ze 
mną przyglądał się im wtedy weterynarz, 
który spytał mnie, czy mam doświadcze-

nie w ich hodowli. Odpowiedziałem, że 
nie, dodając, że nigdy wcześniej nie mia-
łem nawet akwarium. Popatrzył na mnie 
zdziwiony i powiedział: „To nie kupuj ich. 
To bardzo wrażliwe ryby. Moje umarły po 
kilku tygodniach”. Ja jednak wróciłem po 
dwóch tygodniach do tego samego skle-
pu i kupiłem swoje dwa pierwsze dyskow-
ce. To był rok 1980. Od tamtej pory choruję 
na nieuleczalną chorobę – dyskomanię! To 
ona doprowadziła mnie do tego miejsca 
w karierze, w którym jestem dzisiaj.

Co sprawiło, że zakochałeś się w Sym-
physodon, dlaczego nadal je kochasz 
i czy masz jakieś inne ulubione gatunki 
lub grupy ryb?
Myślę, że urzekł mnie spokój, jaki emanu-
je z ich płynnych ruchów, niezwykłe kolo-
ry oraz to, w jaki sposób manifestują swój 
stan zdrowia. No i przede wszystkim ich 

Vitor Hugo Quaresma
wielka osobowość akwarystyki XX 
i XXI wieku, światowej sławy znawca rodzaju 
Symphysodon i jeden z najbardziej 
doświadczonych importerów dzikich ryb 
z Amazonii.  Odkąd założył Santarem Discus 
Company, odławiane i importowane przez 
niego ryby  zdobyły wiele prestiżowych 
nagród w międzynarodowych konkursach.

Moje życie z dyskowcami

Tropical EDU Magazyn
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rozmnażanie. Mam też inne ulubione ga-
tunki ryb, takie jak płaszczki, a zwłaszcza 
Potamotrygon leopoldi.

Jak oceniasz akwarystykę w swojej oj-
czyźnie – jak się ma nasze hobby w Por-
tugalii? I jakie panują tam teraz trendy?
W Portugalii jest kilka sklepów przezna-
czonych wyłącznie dla akwarystów. Sprze-
dają one zazwyczaj dobrej jakości towar. 
Co do trendów, dominują akwaria z rośli-
nami, rybami zamieszkującymi okolice 
dna oraz dyskowce (z tego, co zauważam 
po 15 latach mieszkania poza Portugalią). 
Do rozpowszechniania naszego hobby 
przyczyniają się różne portale społeczno-
ściowe, które służą też wymianie infor-
macji i doświadczeń między hobbystami 
z całego świata. Przybywa sklepów inter-
netowych, które są przyszłością tego hob-
by, ponieważ handel elektroniczny (w któ-

rym fi zyczna obecność nie jest konieczna 
do zakupu żywności, leków czy ryb) staje 
się coraz prostszy i wygodniejszy. Porta-
le społecznościowe zapewniają wsparcie 
każdemu, kto chce kupić coś w internecie. 
Każdy eksporter czy sklep oferujący kiep-
skiej jakości usługi, na przykład sprzeda-
jący zwierzęta w kiepskim stanie fi zycz-
nym, w ciągu kilku minut jest publicznie 
piętnowany w różnych kanałach społecz-
nościowych. Dlatego osoby chcące nabyć 
ryby skrupulatnie sprawdzają, która fi rma 
może im zapewnić produkty i zwierzęta 
najlepszej jakości.

Na czym polega i jak w praktyce wyglą-
da profesjonalny połów ryb ozdobnych 
w Amazonii?
Jest ogromnie skomplikowany! Utrudnia 
go logistyka oraz biurokracja, ponieważ do 
wywozu ryb z serca Amazonii niezbędna 

Tropical EDU Magazyn www.tropicaledu.pl

Obecnie najbardziej poszukiwane na rynku światowym są ryby z widocznym środkowym pasem, takie jak rzadkie 
okazy odmiany ICA
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jest szczegółowa dokumentacja, a mówi-
my o miejscach, gdzie nie dociera nawet 
prąd, nie ma sieci telefonicznej... czy inter-
netu. Moja fi rma przez 12 lat wypracowała 
własną logistykę. W tym celu zakupiliśmy 
łódź #SantaremDiscus Boat wyposażoną 
w tysiąc litrowych plastikowych pudełek 
oraz kompresory powietrza, które umoż-
liwiają jednoczesny transport 800–1000 
ryb. Do tego w niektórych lokalizacjach, 
w których poławiamy dyskowce, mamy 
duże drewniane skrzynie, które przygo-
towaliśmy do celów selekcji. W innych 
mamy kombinezony nurkowe, ponieważ 
w nocy temperatura wody znacznie spa-
da, a do tego maski, siatki itp. W praktyce 
ryby poławiają nasi rybacy, a my musimy 
tylko szybko wybrać najlepsze okazy – i to 
w jak najkrótszym czasie w ponad 10 bar-
dzo odległych lokalizacjach.

O jakiej porze roku najlepiej łowić dys-
kowce?
Dwanaście lat temu połowy zaczynały się 
pod koniec sierpnia, z początkiem września 
i trwały do stycznia, lutego. Przez zmia-
ny klimatyczne w ciągu ostatnich pięciu 
lat ograniczyliśmy się do października 
i listopada. Mieliśmy na przykład sezony 
2018/2019 i 2019/2020, kiedy okres mię-
dzy obniżeniem poziomu wody a bardzo 
szybkim jej uzupełnieniem trwał zaledwie 
miesiąc, przez co niemożliwe było wyło-
wienie ryb z różnych siedlisk i o różnych 
rozmiarach. Żeby lepiej to zobrazować, 
powiem tylko, że w tym roku w ciągu za-
ledwie tygodnia poziom wody spadł o 4 
metry. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie 
miała miejsca. 

Odkąd fi rma santaremdiscusplus.com weszła na rynek europejski, konkretnie do Portugalii, naszą wizytówkę 
stanowi 2000-litrowe akwarium prezentujące sprzedawane przez nas dzikie dyskowce wysokiej jakości

Tropical EDU Magazyn
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Na co klient, który chce kupić rybę z od- 
łowu, powinien zwrócić uwagę?
Zasadniczo, jeśli ryba była w odpowiedni 
sposób poddana kwarantannie i w pra-
widłowy sposób karmiona, powinna być 
silna i wytrzymała. Klient musi fi zycznie 
lub na zdjęciach obejrzeć rybę od przo-

du, sprawdzić, czy jest szeroka i masywna. 
To zadanie fi rm, które wprowadzają je na 
rynek. Nie mamy ryb z defektami pręg, 
bardzo częstymi u „dzikusów”, niedo-
skonałościami czy innymi wadami. Nie 
mamy ryb o nieprawidłowych kształtach 
czy wzorach, bo skrupulatnie wybieramy 
każdą jedną. Klient końcowy musi w więk-
szym stopniu zwracać uwagę na pew-
ne szczegóły, znać pochodzenie ryb oraz 
eksportera. Należy skrupulatnie przepro-
wadzać kwarantannę, aby wyeliminować 
cały szereg wewnętrznych i zewnętrznych 
pasożytów, które dzikie dyskowce przywo-
żą ze swojego środowiska. Ponadto klient 
końcowy powinien wpuścić dyskowce do 
swojego akwarium dopiero, gdy będą do-
brze zaaklimatyzowane w akwarium eks-
portera lub w sklepie. Taki proces trwa mi-
nimum 6 do 8 miesięcy. W naszej fi rmie 

Selekcji dzikich dyskowców dokonujemy w ponad 20 różnych populacjach amazońskich – najważniejsze dla nas 
cechy to okrągły kształt, proporcjonalna budowa, małe oczy oraz brak zakrzywionych pręg i innych defektów

www.tropicaledu.pl
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www.santaremdiscusplus.com to norma 
przy sprzedaży klientom końcowym. 
W Amazonii przed sprzedażą ryb han-
dlowcom, sklepom i importerom przepro-
wadzamy 2–3-miesięczną kwarantannę. 
To jeden ze sposobów na zagwarantowa-
nie jakości sprzedawanych przez nas ryb.
Często mówię, że problemy to nieodzow-
na część naszego życia osobistego i za-
wodowego. Nie chcemy jednak przy-
sparzać naszym klientom dodatkowych, 
a nieodpowiednia kwarantanna i niedoży-
wienie na pewno do takich doprowadzą. 
My chcemy, by akwarystyka przynosiła 
naszym klientom wyłącznie mnóstwo ra-
dości.
Klient powinien również wiedzieć, jakim 
pokarmem ryba była dotychczas karmio-
na. To bardzo ważne. Coraz częściej spo-
tykam klientów narzekających, że ich dzi-
kie dyskowce jedzą tylko larwy komarów 
albo serca wołowe. Tymczasem udowod-
niono, że serce wołowe zwiększa rozmiar 
wątroby ryby, skracając tym samym jej ży-
cie. Dziś mamy możliwość karmienia ryb 
wyłącznie suchymi pokarmami w formie 
granulatu i płatków. Podobnie jak w przy-
padku psów i kotów. Naszym klientom za-
zwyczaj dajemy próbki pokarmów marki 
Tropical z zaleceniem, by tę dietę konty-
nuowali.

Jak najlepiej przygotować akwarium 
dla dzikich dyskowców?
Mocno obstaję przy tym, by akwarium dla 
dzikich dyskowców miało przynajmniej 
1,5 m długości i było wyposażone w sum-
pa. Sposób przygotowania zbiornika powi-
nien być moim zdaniem jak najprostszy. 
Dyskowce należy wprowadzać po 2 mie-
siącach. Nalać wodę, uruchomić system 
fi ltracji, dodać drobny piasek i kilka ka-
wałków drewna. Do tego bardzo delikat-
ne światło, bo dyskowce nie lubią ostrego 

Tropical EDU Magazyn

Specjalistyczny pokarm 
dla dzikich paletek

Wieloskładnikowy pokarm w formie wolno tonącego 
granulatu przeznaczony do codziennego karmienia 

dzikich paletek oraz innych wymagających gatunków ryb 
pozyskanych z ich naturalnego środowiska.

 duży udział składników pochodzenia roślinnego
 zawiera algi, kryl i owoce   delikatna struktura

www.tropical.pl
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światła, jako że żyją głównie pod kłodami 
drewna. No i fi ltracja na bazie mocno po-
rowatej masy fi ltracyjnej, granulowanego 
torfu i liści ketapangu, aby zapewnić im 
komfort, na jaki zasługują. Dzikie dyskowce 
żyją głównie w wodzie stojącej z niewielki-
mi prądami. Wielu akwarystów wywołuje 
w akwarium silne prądy, które powodują 
u ryb stres i dyskomfort. Torf uwalniający 
kwasy humusowe i obniżenie poziomu 
pH, na przykład dzięki liściom ketapangu, 
pomagają nieznacznie obniżyć twardość 
wody, dzięki czemu substancje uwalniane 
z liści przyspieszają regenerację naskórka, 
błony śluzowej i płetw ryb. Dzikie dyskow-
ce z dobrym systemem odpornościowym 
wytrzymają pH 7,5 i wysoką twardość, ale 
my zawsze zalecamy pH między 6,5 a 7 lub 
niższe. Gdy będziemy chcieli je rozmnażać, 
konieczne będzie 300 mikrosimensów 

i temperatura pomiędzy 26 a 27ºC, czyli 
warunki, jakie mają w naturze.

Czym i jak należy karmić ryby?
Od chwili opuszczenia swojego naturalne-
go środowiska nasze ryby jedzą tylko gra-
nulki i płatki. Ważne, by próbować różnych 
rodzajów pokarmów, które oferuje fi rma 
Tropical. Ich doskonała jakość to zasługa 
wielu czynników. W Amazonii oferuje-
my głównie pokarmy zielone ze spiruliną, 
3-Algae, ponieważ podstawą diety dzikich 
dyskowców są glony. Oprócz zielonych 
pokarmów podajemy też między innymi 
D-50 Plus, Astacolor, D-Vital Plus czy Di-
scus Gran Wild.
Już w Portugalii nasze dyskowce świetnie 
reagują na inne pokarmy niż te wymienio-
ne wyżej, takie jak Soft Line America czy 
Pro Defence. Te dwa pokarmy uważamy 

Silne wybarwienie to efekt właściwej diety opartej na produktach Tropical oraz kwarantanny; u dzikich dyskowców 
kolory ujawniają się dopiero po 6-8 miesiącach, w wodzie o dobrej jakości
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za niezbędne w codziennym żywieniu. 
Dzikie dyskowce mają piękniejsze ubar-
wienie i szybciej rosną. Większość ryb 
sprowadzonych przez nas z Amazonii 
ma 12 cm i rośnie kolejne 3 cm w niecałe 
6 miesięcy, a ich piękne kolory świadczą 
o doskonałym stanie zdrowia. Przy kar-

mieniu naszych ryb tymi dwoma pokar-
mami wzrosła ich odporność, odnotowa-
liśmy też większą ilość ikry.
Ilość podawanego pokarmu zależy od 
liczby zwierząt trzymanych w akwarium, 
ale najważniejsze jest, aby podawać różne 
pokarmy 4 do 5 razy dziennie mniejszymi 
porcjami, i niech będą to różne pokarmy. 
Nasze ryby zazwyczaj jedzą z ręki, więc 
śmieję się, że oswajamy je pokarmami 
Tropical!

Są oczywiście różnice między chowem 
ryb z odłowu i ryb hodowlanych – czy 
możesz wymienić te najważniejsze?
Oczywiście różnice są, a najważniejszą 
jest podejście dzikich dyskowców do po-
karmu oraz strefy, którą uznają za swoje 
terytorium w akwarium. Jeśli chodzi o po-
karm, dzikie dyskowce są bardziej agre-

Celem projektu „Reproduction 2021” – pierwszego takiego na świecie – jest dobranie par z tej samej populacji: 
pozwalamy im na jednokrotny lub dwukrotny rozród, a następnie sprzedajemy potomstwo

Tropical EDU Magazyn
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sywne i zaborcze aniżeli hodowlane. Być 
może dlatego, że w swoim naturalnym 
środowisku zmagają się z trudnościami 
w poszukiwaniu pożywienia, muszą się 
liczyć z niedoborami jedzenia i z atakami 
ze strony drapieżników. Dyskowce żyjące 
na wolności nie zawsze są dobrze odży-
wione. W akwarium, gdzie pokarm spada 
do nich kilka razy dziennie, walczą o każdą 
granulkę i płatek. Po kilku dniach pobytu 
w akwarium określają swoje terytorium, 
i tam jedzą, odganiając z tej strefy inne 
ryby. Żyją i śpią w przestrzeni, którą sobie 
wybiorą i do której wstęp mają tylko sa-
miec lub samica w celu reprodukcji. Dzi-
kie dyskowce są moim zdaniem znacznie 
bardziej odporne na choroby niż osobniki 
hodowlane. Z drugiej strony, dzikie dys-
kowce są bardziej zestresowane i potrze-
bują wielu miesięcy, aby ujawnić swoje 
bajeczne ubarwienie. Ewolucja wybar-
wienia trwa u dzikich dyskowców ponad 
12 miesięcy, a tego zjawiska nie zaobser-
wujemy u form hodowlanych. 

Czy dzikie dyskowce można trzymać  
w akwarium ogólnym – razem z innymi 
rybami i zwierzętami towarzyszącymi?
Tak, nie widzę żadnego problemu. Ale  
z moich obserwacji wynika, że wielu klien-
tów całkowicie rezygnuje z form hodow-
lanych na rzecz ryb z odłowu. Dzikie dys-
kowce to taki ostatni etap wtajemniczenia 
dla akwarysty. Pamiętam swoje rozcza-
rowanie, gdy importowałem 20 lat temu 
ryby z Brazylii. Były w kiepskim stanie, nie 
przechodziły odpowiedniej kwarantanny, 
całymi miesiącami były źle karmione, co 
doprowadzało je do głębokiej anoreksji. 
Nie sposób było utrzymać je przy życiu 
nawet kilka tygodni.
Wielu klientów twierdzi, że w ciągu ostat-
niej dekady zmieniliśmy świat dzikich 
dyskowców, i mają rację, bo wszystko, co 
robimy, robimy profesjonalnie, metodolo-
gicznie, odpowiednio wszystko planując. 
Nie spieszy nam się, by sprzedać nasze 
ryby, zanim nie uznamy, że nadszedł wła-
ściwy czas. Zatem doskonałej jakości ryby 
nagradzane w ostatnich latach na mi-

Amazońskie kadry pokazują magię przyrody nietkniętej śladem cywilizacji
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strzostwach na całym świecie nie są dzie-
łem przypadku. Jak ważne jest dla nas 
utrzymanie tego poziomu, potwierdzają 
kolejne sukcesy naszych klientów w róż-
nych zakątkach świata. Nawet w przypad-
ku kwarantanny, którą przeprowadzamy 
w Amazonii, a następnie po raz kolejny 
w Portugalii, zawsze zalecamy klientowi, 
aby umieścić ryby najpierw w osobnym 
akwarium do obserwacji. I w razie potrze-
by, przed wprowadzeniem ich do akwa-
rium, podawać leki.

A jaki wpływ na połowy dzikich dyskow-
ców, ich transport do Europy i w ogóle 
na akwarystykę ma według Ciebie pan-
demia Covid-19?
Jeśli chodzi o Brazylię, nie ma żadnego 
wpływu na połowy. Odczuliśmy ją, ow-
szem. Ale fi rm, które się tym zajmują, 
jest niewiele. A ryb do odłowu mnóstwo. 
Ograniczeniem jest jedynie odpowiednie 
zaplecze. Z drugiej strony, niektórzy eks-

porterzy przechodzą trudny z punktu wi-
dzenia ekonomicznego okres. Brak moż-
liwości eksportu z Brazylii w okresie od 
marca do sierpnia spowodował ogromny 
spadek sprzedaży. Główną przyczyną było 
zamknięcie linii lotniczych oraz instytucji 
publicznych odpowiedzialnych za przygo-
towanie niezbędnych dokumentów wy-
wozowych. Dlatego w tym sezonie mniej 
jest eksporterów poszukujących nowych 
ryb. W Aquariophilia sprzedaż na terenie 
UE wzrosła od maja, w stosunku do tego, 
jak wyglądała wcześniej w miesiącach let-
nich. Głównym powodem jest zamknięcie 
ludzi w domach, bo teraz mają czas na za-
jęcie się swoim hobby. Linie lotnicze, któ-
re wróciły do pracy i czasami już przewożą 
żywe ryby, podniosły jednak cenę trans-
portu, co spowoduje wzrost ceny końco-
wej ryb.

Do projektu „Reproduction 2021” szukamy silnie wybarwionych osobników z poziomymi pręgami

Zdjęcia: santaremdiscusplus.com
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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

lepsze wykorzystanie 
pokarmu 

silniejszy i większy 
narybek 

większa odporność 
na stres

szybszy wzrost ryb 
i większa płodność

większa przeżywalność
narybku

Poznaj www.tropicaledu.pl
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ALGI 
W ŻYWIENIU RYB OZDOBNYCH

Tropheus moorii Katoto, fot. Łukasz Szewczyk
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W miarę rozwoju przemysłu związanego 
z produkcją pokarmów dla ryb ozdob-
nych rośnie zainteresowanie surowcami, 
które ‒ nie tylko swoimi właściwościa-
mi ‒ mają przykuć uwagę akwarystów. 
Bez wątpienia do tego typu surowców 
należą glony. Pokarmy z ich dodatkiem 
są postrzegane jako produkty premium. 
Być może wynika to z faktu kojarzenia 
glonów ze zdrową żywnością dla ludzi 
i przenoszenia tych skojarzeń na po-
karmy dla zwierząt. Ponadto pokarmy 
z glonami lub oferowane przez produ-
centów odpowiednio spreparowane glo-
ny stały się elementem pozwalającym 
na powszechną hodowlę glonożernych 
gatunków ryb słodkowodnych i mor-
skich. 

ALGI WYKORZYSTYWANE DO PRODUK-
CJI POKARMÓW DLA RYB OZDOBNYCH
Stosowanie w żywieniu ryb ozdobnych 
glonów występujących w ich środowisku 
naturalnym jest praktycznie niemożliwe, 
dlatego producenci pokarmów dla ryb 
akwariowych korzystają z glonów upra-

wianych lub pozyskiwanych na skalę 
przemysłową ze środowiska naturalnego. 
Najpopularniejszą mikroalgą stosowaną 
w pokarmach dla wspomnianych ryb jest 
spirulina (Arthrospira platensis). Jej udział 
w pokarmach na ogół wynosi od kilku do 
kilkudziesięciu procent. Właściwości tej 
mikroalgi są dosyć dobrze znane akwary-
stom w porównaniu do glonów z takich 
rodzajów, jak Chlorella, Scenedesmus, 
Laminaria, Ascophyllum, Undaria, Ulva
itp. Produkowana od wielu lat przez fi rmę 
Tropical karma Super Spirulina Forte, za-
wierająca 36% Arthrospira platensis, na-
leży do bestsellerów, ale zmieniający się 
rynek ryb akwariowych i pojawiające się 
wciąż nowe gatunki ryb i bezkręgowców 
spowodowały konieczność wprowadzania 
przez fi rmę Tropical kolejnych pokarmów. 
I tak, oferta dla ryb roślinożernych i glono-
żernych została rozszerzona o pokarm 
3-Algae, w skład którego wchodzą trzy 
gatunki glonów: Chlorella vulgaris oraz 
Ascophyllum nodosum i Laminaria digi-
tata (dwa ostatnie określane jako glony 
kelp). Pokarm produkowany jest w formie 
płatków, granulatu oraz tabletek samo-

Algi w żywieniu ryb ozdobnych
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przylepnych i tonących. Jest przeznaczo-
ny do codziennego karmienia słodkowod-
nych i morskich ryb roślinożernych, dla 
których glony są istotnym składnikiem 
diety, oraz dla ryb wszystkożernych ‒ jako 
pokarm uzupełniający.

ALGI JAKO ŹRÓDŁO BIAŁKA
W paszach dla ryb konsumpcyjnych glony 
najczęściej traktuje się jako alternatywne 
źródło białka. Natomiast w przypadku ryb 
akwariowych glony to nie tyle alternatyw-
ne źródło białka, co źródło cennych skład-
ników, w tym nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, karotenoidów i włókna po-
karmowego, którym przypisuje się działa-
nie prozdrowotne, poprawiające kondycję 
ryb, ich odporność i wybarwienie. Udział 
glonów w pokarmach dla ryb ozdobnych 
może być znaczny, gdyż wiele ryb słod-
kowodnych i morskich dostępnych dla 
akwarystów to gatunki żywiące się w na-

turze glonami. Ten rodzaj pokarmu trud-
no zastąpić innym bez szkody dla zdrowia 
ryb. Mimo że poszczególne gatunki glo-
nów znacznie różnią się zawartością biał-
ka i jego składem, wydaje się, że na ogół 
zawierają wszystkie niezbędne dla ryb 
aminokwasy. Stanowią tym samym bar-
dziej wartościowy składnik pokarmów dla 
ryb w porównaniu do innych surowców 
roślinnych używanych jako źródło białka.
O wartości odżywczej białka decydują dwa 
główne czynniki. Pierwszy to ilość i wza-
jemne proporcje aminokwasów egzogen-
nych zawartych w danym białku. Drugi to 
strawność białka, czyli stopień uwolnie-
nia i wchłonięcia aminokwasów podczas 
procesów trawienia w przewodzie pokar-
mowym. To właśnie zawartość strawne-
go białka informuje nas, z jakiej jakości 
surowcem mamy do czynienia. Dlaczego 
wartość odżywcza białka jest tak ważna? 
Dlatego że od niej zależy wykorzystanie 
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w pełni potencjału genetycznego ryb 
w każdym wieku, zwłaszcza form hodow-
lanych. Tylko odpowiednia ilość białka 
o wysokiej wartości odżywczej zapewnia 
rybom prawidłowy wzrost i umożliwia 
rozród. Stosowanie w pokarmach dla ryb 
niskiej jakości białka zwierzęcego lub za-
stępowanie białka zwierzęcego białkiem 
roślinnym, na przykład soją, prowadzi do 
konieczności wzbogacania karm o synte-
tyczne aminokwasy, przede wszystkim cy-
steinę, metioninę i lizynę. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że na-
sza wiedza na temat zapotrzebowania ryb 
ozdobnych na aminokwasy egzogenne 
jest szczątkowa. Na podstawie badań ży-
wieniowych prowadzonych na rybach ho-
dowlanych wiadomo, że zapotrzebowanie 
na aminokwasy egzogenne poszczegól-
nych gatunków ryb może być różne. Dla-
tego szczególnie ważne wydaje się stoso-
wanie w pokarmach dla ryb ozdobnych 
białka o bardzo wysokiej jakości, które do-
starcza wszystkich niezbędnych amino-
kwasów. Daje to gwarancję zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych ogromnej liczby 
gatunków ryb dostępnych dla akwary-
stów.
W tabeli poniżej podano zawartość białka 
w popularnych gatunkach glonów używa-
nych do produkcji karm akwarystycznych.

ARTHROSPIRA PLATENSIS
Organizmy należące do rodzaju Arthro-
spira można spotkać w wielu środowi-

skach. Odkryto je w wodzie słodkiej, mor-
skiej, słonawej, w glebie i piasku, a nawet 
w gorących źródłach. Fakt, że spirulina 
(zwyczajowa nazwa gatunku Arthrospira
platensis) znalazła miejsce w diecie lud-
ności zamieszkującej okolice jezior Czad 
i Texcoco, związany jest ze specyfi cznymi 
warunkami panującymi w zbiornikach, 
z których ją pozyskiwano. Poławiane 
i suszone zielone maty zawierały niemal 
wyłącznie komórki Arthrospira platen-
sis lub Arthrospira maxima. Powstanie 
tych monokultur było ściśle związane 
z parametrami chemicznymi wody, któ-
ra charakteryzowała się znacznym zaso-
leniem i wysokim odczynem (ok. 10 pH). 
Są to warunki idealne dla rozwoju spiru-
liny i jednocześnie skutecznie ogranicza-
jące rozwój innych sinic, których spożycie 
mogłoby być niebezpieczne dla zdrowia, 
a nawet życia ludzi i zwierząt.
Początkowo głównym powodem, dla 
którego interesowano się spiruliną, była 
niezwykle wysoka zawartość białka w jej 
komórkach, która oscylowała w granicach 
od 62% do 68%. To wartość imponująca 
w porównaniu do zawartości białka 
w mięsie (15–25%) czy w soi (35%). Ponadto 
białko spiruliny okazało się dużo bardziej 
wartościowe od białek roślinnych, nawet 
tych pozyskiwanych z roślin strączko-
wych, i tylko nieco gorsze od białka mleka 
lub jajek.
Spirulina poddana wnikliwym badaniom 
stopniowo ujawniała swoje kolejne tajem-

Gatunek Średnia zawartość białka [% suchej masy]

Arthrospira platensis 65,0

Chlorella vulgaris 53,0

Laminaria digitata   8,5

Ascophyllum nodosum   9,0

Średnia zawartość białka w glonach stosowanych do produkcji pokarmów 
dla ryb ozdobnych

Tropical EDU Magazyn
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Tropheus duboisi, fot. Paweł Czapczyk

nice. Okazało się, że te niewielkie, skręcone 
komórki są niezwykle zasobne w barwniki 
asymilacyjne, takie jak chlorofi l, karoteno-
idy i fi kobiliny. Pod względem zawartości 
chlorofi lu (1,7% suchej masy) spirulina zaj-
muje jedno z czołowych miejsc w przy-
rodzie. Bakteriostatyczne działanie tego 
zielonego barwnika oraz jego korzystny 
wpływ na organizm jest wykorzystywany 
w przemyśle kosmetycznym i farmaceu-
tycznym. 
Zawartość karotenoidów w suchej masie 
spiruliny oceniana jest na 0,5%. Dominu-
je beta-karoten oraz ksantofi le. Obecność 
karotenoidów w pokarmie dla ryb jest nie-
zbędna i bynajmniej nie chodzi tu tylko 
o intensyfi kację ich ubarwienia. Karoteno-
idy pełnią wiele istotnych funkcji w orga-
nizmie ryb, na przykład pobudzają dzia-
łanie systemu odpornościowego, chronią 
cenne składniki komórek (np. kwasy nu-
kleinowe i tłuszczowe) przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników, niektóre 

z nich stanowią źródło witaminy A (któ-
ra odgrywa istotną rolę między innymi 
w procesie wzrostu), pełnią też ważną 
funkcję w procesie dojrzewania i rozrodu, 
chronią skórę i ikrę przed działaniem pro-
mieniowania UV. 
Trzecia, znacząca grupa barwników spi-
ruliny, to fi kobiliny. Należą do niej między 
innymi niebieskie fi kocyjanina i allofi -
kocyjanina oraz czerwona fi koerytryna. 
Podobnie jak karotenoidy, mają one 
właściwości antyoksydacyjne. Skutecznie 
chro- nią kwasy tłuszczowe i inne cenne 
związki przed wolnymi rodnikami. 
Poza barwnikami do składników aktyw-
nych spiruliny należą również aminokwa-
sy, kwasy nukleinowe i kwas linolenowy. 
Uwagę zwraca wysoka zawartość żelaza, 
magnezu, wapnia, miedzi, fosforu i sele-
nu. 
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CHLORELLA VULGARIS
Chlorella to rodzaj jednokomórkowych 
glonów należących do gromady zielenic 
(Chlorophyta). Najpowszechniej występu-
jący gatunek to Chlorella vulgaris. Można 
go spotkać zarówno w wodach słodkich, 
jak i w siedliskach wilgotnych. Zaintereso-
wanie chlorellą ‒ podobnie jak w przypad-
ku spiruliny ‒ wiązało się z możliwością 
wykorzystania jej jako źródła białka dla 
ludzi i zwierząt hodowlanych. W suchej 
masie chlorella może zawierać od 45% 
do 57% białka bogatego w aminokwasy 
egzogenne. Ponadto chlorella zawiera 
znaczne ilości prowitaminy A (podobnie 
jak spirulina), kwasu foliowego i żelaza.
Chlorelli przypisuje się właściwości proz-
drowotne, związane między innymi  
z obecnym w jej komórkach naturalnym 
immunostymulatorem ‒ beta-1,3-gluka-
nem oraz wysoką koncentracją chloro-
filu. Dodatek w pokarmie dla ryb odpo-
wiedzialnego za aktywację makrofagów 
beta-1,3-glukanu zwiększa naturalną od-
porność swoistą i nieswoistą ryb. Zawar-
tość chlorofilu w komórkach chlorelli wy-
nosi średnio ok. 2% suchej masy, jednak, 
wpływając na warunki uprawy, można 

otrzymać wyższą koncentrację tego zie-
lonego barwnika. Chlorofil wspiera tra-
wienie, ogranicza liczbę bakterii gnilnych 
w przewodzie pokarmowym, działa jako 
antyoksydant, wspomaga oczyszczanie 
organizmu z toksyn, a stosowany u ryb ze-
wnętrznie w postaci kąpieli, wspiera lecze-
nie zranień i infekcji skórnych (doniesie-
nia akwarystów). Oprócz tego wspomaga 
procesy naprawcze komórek i zwiększa 
stężenie hemoglobiny we krwi. 
Chlorella vulgaris, podobnie jak spirulina, 
jest bardzo dobrym źródłem karoteno-
idów. W suchej masie może zawierać ok. 
0,4% tych barwników, z tego 80% to barw-
niki w odcieniach czerwonych. Poprzez 
sterowanie warunkami uprawy można 
zwiększyć poziom karotenoidów w ko-
mórkach chlorelli. Jest z powodzeniem 
wykorzystywana do intensyfikacji wybar-
wienia karpi koi i złotych rybek. 
Rola karotenoidów w organizmie ryb jest 
złożona, przy czym zapotrzebowanie na te 
barwniki jest stałe. Ryby nie potrafią syn-
tetyzować karotenoidów de novo, muszą 
je otrzymać wraz z pokarmem. Szczegól-
ne wymagania pod tym względem mają 
barwne odmiany hodowlane ryb ozdob-
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nych. Minimalny poziom karotenoidów 
w diecie ryb różni się w zależności od ga-
tunku. Poprawę wybarwienia stwierdza-
no już przy zawartości 30 mg astaksan-
tyny w kilogramie pokarmu gotowego 
u przedstawicieli tetr, pielęgnic, gurami, 
złotych rybek i danio. W żywieniu błaze-
neków (Amphiprion ocellaris, Premnas 
biaculeatus) stosowano dietę zawierającą 
100 mg/kg astaksantyny, co zaowocowało 
wzmocnieniem barw już po tygodniu sto-
sowania takiego pokarmu. Jednocześnie 
obserwowano intensywniejszy wzrost ryb. 
Chlorella dodawana do pokarmu ryb  
z gatunku Plecoglossus altivelis ogra-
niczała nadmierną kumulację tłuszczu  
w tkankach. W jej obecności tłuszcze były 
lepiej wykorzystywane, co prawdopodob-
nie ma związek z jej oddziaływaniem na 
układ hormonalny (stymulacja hormonów 
lipolitycznych). Do podobnych wniosków 
doszli też inni naukowcy, podając chlore-
llę tilapii nilowej (Oreochromis niloticus). 
Jej dawki w karmie nieprzekraczające 
50% powodowały intensywniejszy wzrost 
tilapii i zmniejszenie zawartości tłuszczu 
w tkankach, a zwiększenie koncentracji 
białka. Te właściwości chlorelli wydają się 
mieć istotne znaczenie w przypadku ryb 
akwariowych, u których często notuje się 
otłuszczenie narządów wewnętrznych na 
skutek notorycznego przekarmiania, jak 
i stosowania źle zbilansowanych pokar-
mów dla ryb ozdobnych.

GLONY KELP
Glony kelp to mieszanina wodorostów 
morskich należących do brunatnic, które 
są bogate w składniki mineralne, w tym 
dobrze przyswajalne organiczne związki 
jodu, witaminy, włókno pokarmowe oraz 
barwniki, takie jak fukoksantyna i chlo-
rofil. Ich dodatek w pokarmach wpływa 
korzystnie na przemianę materii i ogólną 

kondycję ryb. Włókno pokarmowe obec-
ne w glonach morskich może stanowić od 
33% do 50% suchej masy. Jest to znacznie 
więcej niż stwierdza się w roślinach wyż-
szych. 
W glonach morskich występują dwa ro-
dzaje włókna pokarmowego: nierozpusz-
czalne (celuloza, mannan, ksylan) i roz-
puszczalne (np. kwas alginowy, fukoidyna 
i laminaryna). Włókno pokarmowe pełni 
wiele istotnych funkcji fizjologicznych, 
między innymi wydłuża czas pasażu jelito-
wego, wspiera rozwój korzystnej flory bak-
teryjnej jelita, wiąże toksyny bakteryjne  
i jony metali ciężkich. Obecność tej gru-
py polisacharydów w pokarmach dla ryb 
powoduje lepsze wykorzystanie pokarmu 
i lepszy wzrost, sprzyja również detok-
sykacji organizmu. Właściwości odżyw-
cze diety poprawia już niewielki dodatek 
Ascophyllum nodosum (5%). Oczywiście 
zbyt duży udział polisacharydów w diecie 
może pogarszać przyswajanie składników 
pokarmowych. Liczne badania ujawni-
ły przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe 
właściwości kwasu alginowego, fukoidyny 
i laminaryny oraz ich pozytywny wpływ na 
układ odpornościowy. 
Makroalgi zawierają przeciętnie 1–3% tłu- 
szczu, co stanowi niewielką ilość w po-
równaniu do mikroalg, które mogą za-
wierać nawet do 40% tłuszczu. Mimo tej 
niewielkiej ilości tłuszcz makroalg jest 
cenny ze względu na obecne w jego 
składzie kwasy Omega-3. Część zapo-
trzebowania na kwasy Omega-3 i Ome-
ga-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 kwa-
sów Omega-3, gdyż zdolność tych ryb do 
przekształcania prostych NKT jest mała. 

Tropical EDU Magazyn www.tropicaledu.pl
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Algi morskie są bogate w witaminy A, B1, 
B2, B3, B9, C i E oraz makro- i mikroele-
menty (jod, żelazo, potas, magnez, wapń, 
selen i fosfor), z których większość wy-
stępuje w postaci łatwo przyswajalnych 
związków organicznych. Laminaria digi-
tata zawiera średnio ok. 4 g jodu na kilo-

gram suchej masy. Ta forma jodu charak-
teryzuje się dużą stabilnością. Wystarczy 
dodatek Laminaria digitata w wysoko-
ści tylko 0,8% (dostarczający 32 mg jodu/
kg pokarmu) do pokarmu dla ryb, by na-
stąpił czterokrotny wzrost stężenia jodu  
w ich tkankach.
Podobnie jak w przypadku chlorelli, La-
minaria digitata sprzyjała wykorzystaniu 
tłuszczu jako źródła energii, gdy była do-
dawana do diety ryb z gatunków Spondy-
liosoma cantharus i Seriola quinquera-
diata, co wskazywałoby, że jakiś składnik 
tych glonów wpływa na metabolizm tłusz-
czów. 
W tabeli poniżej przedstawiono skład 
chemiczny glonów kelp stosowanych  
w produkcji karm akwarystycznych.

PODSUMOWANIE
Mikroalgi w żywieniu ryb ozdobnych to przede wszystkim źródło łatwostrawnego biał-
ka, witamin, nienasyconych kwasów tłuszczowych i naturalnych barwników. Liczne ba-
dania wskazują, że najlepsze wyniki uzyskuje się, stosując je nie samodzielnie, ale jako 
jeden ze składników karmy. Makroalgi natomiast dostarczają przede wszystkim makro- 
i mikroelementy oraz włókno pokarmowe.
Korzystny wpływ glonów na ryby ozdobne to efekt łącznego działania wszystkich ich 
składników. Glony to nie tylko kolejny ciekawy i chętnie zjadany przez ryby składnik 
pokarmów gotowych, to również środek służący świadomemu oddziaływaniu na kon-
dycję ryb. Regularne stosowanie pokarmów z glonami sprawia, że barwy ryb stają się 
intensywniejsze i nabierają blasku, a wrażliwe, roślinożerne gatunki nie mają proble-
mów trawiennych. 

Składnik Ascophyllum nodosum Laminaria digitata
[% suchej masy]

Białko 5,0 5,0-12,0
Tłuszcze 3,0 0,5-2,0
Węglowodany, w tym:
Kwas alginowy
Fukoidyna
Laminaryna

30,0
22,0-30,6
11,4-11,8
2,3-5,9

 50,0-65,0
32,0

14
Jod 0,065 0,5

Skład chemiczny popularnych gatunków glonów kelp wykorzystywanych w pokarmach 
dla ryb ozdobnych

Tropheus sp. Kiku, fot. archiwum firmy Tropical
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Pokarmy z algami 
dla ryb słodkowodnych 
i morskich

Niezastąpione w żywieniu ryb roślinożernych

Wartościowe urozmaicenie diety ryb wszystkożernych

 wspierają trawienie    wzmacniają odporność
 intensyfikują barwy ryb

www.tropical.pl
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RYBY
MORSKIE
DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
AKWARYSTÓW 
– cechy i dobór (część 1)
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Pójdę nawet dalej i powiem, że ryby często są 
ważniejsze przy podejmowaniu tej decyzji niż 
same korale. W końcu akwaria słonowodne  
z samymi rybami spotykamy częściej niż  
te z samymi koralami. Co by jednak nie mó- 
wić, dopiero systemy z koralami i rybami dają 
wielu akwarystom radość i spełnienie. Z kolei 
dla wielu osób odwiedzających dom z pięknym 
akwarium często jest to pierwszy kontakt z ży-
wymi zwierzętami rafowymi, który niejedno-
krotnie wywiera na nich spore wrażenie.
Doświadczeni akwaryści, posiadający akwa-
rium morskie przez wiele lat, mają z reguły  
szeroką wiedzę na temat popularnych gatun-
ków ryb i ich wymagań. Dzięki temu ryby w ich 
zbiorniku są dopasowane do rodzaju rafy, stają 
się jej uzupełnieniem, a nie utrapieniem dla korali  
i akwarysty. Dlatego kiedy już decydujemy się 
na akwarium morskie w domu, naszym pyta-
niem powinno być: Jakie ryby i korale chcemy 
w nim trzymać? Niestety, prawdopodobnie  

największym błędem początkujących akwary-
stów jest zakup ryb pod wpływem impulsu i bez 
żadnej wiedzy na jej temat. To często powoduje, 
że ryby są w stosunku do siebie agresywne czy 
podgryzają korale, a w skrajnych przypadkach 
może nawet stanowić zagrożenie dla akwary-
sty. Przykładem, który zawsze tutaj przywołu-
ję, jest historia akwarysty, który kupił w sklepie 
zoologicznym skrzydlicę, nie mając pojęcia o jej 
jadowitych kolcach. Kupił ją, bo mu się spodo-
bała. Dopiero w domu dowiedział się o zagroże-
niu związanym z tą rybą. Pomijam zresztą fakt, 
że osoba sprzedająca powinna sprawdzić wie-
dzę i stopień zaawansowania kupującego. Tak 
się jednak nie stało, ale na szczęście akwarysta 
zwrócił rybę do sklepu. Takich przykładów, na 
szczęście z reguły mniej drastycznych, może 
być wiele. Kupno ryb pod wpływem impulsu, 
tylko dlatego że są ładne, to brak odpowiedzial-
ności, który najczęściej doprowadza do strat  
w obsadzie i w portfelu akwarysty.
Przed kupnem ryb należy uwzględnić szereg 
czynników, które będą wpływały na ich kondy-
cję w akwarium. Dobrze dobrane ryby będą się 
doskonale czuły w zbiorniku, co przełoży się na 
ich zdrowie i długość życia. Oto niektóre aspek-
ty związane z wyborem ryb do akwarium mor-
skiego.

Rozmiar – akwarium to zamknięty zbiornik  
i decyzja o wyborze ryb powinna uwzględniać 
przede wszystkim to, jak dana ryba będzie się 
w nim czuła. Oczywiście zbiorniki duże i długie 

RYBY MORSKIE
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 ja-
kich je znamy… Nie inaczej jest z akwariami morskimi. To między innymi dla bajecznie 
ubarwionych ryb często decydujemy się na start zbiornika słonowodnego.

Błazenek (Amphiprion ocellaris), spopularyzowany 
przez film Gdzie jest Nemo?, potrafi zamieszkiwać  
nie tylko ukwiały

Tropical EDU Magazyn
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WYSOKIEJ JAKOŚCI 
POKARMY GRANULOWANE 

DLA RYB MORSKICH

www.tropical-marinepower.pl

30%
czosnku

36%
spiruliny

40%
kryla

Pokarmy w formie tonącego granulatu do codziennego 
lub uzupełniającego karmienia wszystkożernych ryb 

morskich. Zawierają złożone receptury oparte w dużym 
stopniu o surowce pochodzenia naturalnego.

dają tutaj większe pole manewru. Pamiętajmy, 
by uwzględnić przede wszystkim to, jak kon-
kretny gatunek wygląda w naturze i do jakich 
rozmiarów dorasta. Nawet jeśli przyjmiemy, że 
w niewoli ryby nie osiągają swoich maksymal-
nych naturalnych rozmiarów, to wymagany 
jest tutaj przede wszystkim zdrowy rozsądek. 
Zakup młodej 4-5-centymetrowej rybki, która 
w naturze dorasta do 50 cm, to raczej kiepski 
pomysł, jeśli dysponujemy niewielkim zbiorni-
kiem. Narażamy w ten sposób rybę na ciągły 
stres, choroby, a nawet na różnego rodzaju de-
formację. Przykładem takich ryb są popularne 
pokolce, np. Naso lituratus. 

Charakter – z rybami jak z ludźmi. mają swo-
je charaktery. Niektóre są spokojne i pływają 
w jednym kącie akwarium, podczas gdy inne 
są bardziej „szalone”, dynamicznie pływają po-
między szybami akwarium. To zresztą jest też 
w pewnym stopniu związane z wielkością ryby, 
bo te mniejsze z reguły są spokojniejsze, a ga-
tunki w naturze osiągające spore rozmiary mają 
dość siły i energii, aby walczyć z prądem wody. 
W małym akwarium takie szybkie i dynamicz-
ne ryby będą się po prostu męczyły, pomijając 
już to, że będą stresowały inne ryby. Dodatko-
we znaczenie ma kształt akwarium – o tym rów-
nież musimy pamiętać. Tysiąclitrowe akwarium 
może być kostką 1 m x 1 m x 1 m, a może też 
mieć 4 metry długości. Zakładam jednak, że 
większość zbiorników domowych to mniejsze 
akwaria, w których doskonale będą się czuły 

Żółtek (Zebrasoma fl avescens) często okazuje 
się największym łobuzem w akwarium

Tropical EDU Magazyn www.tropicaledu.pl
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Iglicznie – na przyklad Doryrhamphus dactyliophorus – są wybredne pokarmowo, mają też małe płetwy, dlatego 
słabo sobie radzą z silnym prądem wody

Popularny brzydal (Acreichthys tomentosus), 
wykorzystywany często jako remedium na ukwiały 
z rodzaju Aiptasia sp., nierzadko potrafi  
zainteresować się LPS-ami

Tropical EDU Magazyn

małe i spokojne ryby. Przykładem ryb, które ro-
sną spore i dynamicznie pływają po akwarium, 
to również pokolce, np. Paracanthurus hepa-
tus. Ryba ta nie tylko szybko pływa, ale potrafi  
przenosić spore kawałki skał czy nieprzymoco-
wane szczepki korali. 
Osobna sprawa to łączenie ryb o skrajnych 
temperamentach. W mniejszych akwariach 
(200–300 litrów) starajmy się dobierać ryby 

tak, aby ich temperament był porównywalny. 
W przeciwnym razie ryby spokojne będą zdo-
minowane przez te dynamiczne, co w skrajnych 
przypadkach może spowodować śmierć z nie-
dożywienia. W większych, dających więcej kry-
jówek i przestrzeni zbiornikach ma to mniejsze 
znaczenie. Jednak wprowadzenie nieśmiałej 
i delikatnej igliczni (Doryrhamphus dactylio-
phorus)  do akwarium ze stadem szalonych po-
kolców nawet w większym akwarium może nie 
być dobrym pomysłem.

Agresja – nawet niewielkie ryby potrafi ą być 
„charakterne” i „trząść” resztą obsady. Z regu-
ły agresja dotyczy ryb tego samego gatunku 
czy płci, ale czasami wzmaga się już pod wpły-
wem podobieństwa do innej ryby, może to być 
podobny kształt lub ubarwienie. Bywa i tak, że 
agresja w akwarium wzrasta w konkretnych 
przypadkach, na przykład podczas tarła. Trze-
ba też pamiętać, że agresja nie zawsze jest na-
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tychmiastowa. Często zaraz po wprowadzeniu 
potencjalnie agresywnej ryby do zbiornika ta 
przez pierwsze kilka dni czy tygodni nie wyka-
zuje żadnej agresji, a dopiero po oswojeniu się 
z akwarium i po poznaniu reszty obsady zaczy-
na „pokazywać rogi”. Tu przykładem może być 
niewielka i pięknie ubarwiona Pseudocheili-
nus hexataenia, która potrafi  tak się uwziąć na 
upatrzoną ofi arę i tak ją atakować, że w końcu 

może nawet zabić. Inne ryby, na przykład poko-
lec (znowu te pokolce!) Zebrasoma fl avescens, 
może wykazywać agresję w stosunku do nowej 
ryby, aby po kilku tygodniach nękania w koń-
cu jej odpuścić. Jeśli nowy mieszkaniec akwa-
rium przetrwa pierwsze dwa-trzy tygodnie, to 
jest szansa, że ryby będą później żyły w zgodzie. 
Warto tu jeszcze wspomnieć, że agresja nie ma 
nic wspólnego z rozmiarem. Wiele małych ryb 
potrafi  być agresywnych w stosunku do więk-
szych kolegów, a nawet… gryźć rękę akwarysty.

Terytorializm – jest w dużym stopniu połączo-
ny z agresją, ale jest na tyle istotny, że chciałbym 
mu poświęcić kilka zdań. Pomijając motywy te-
rytorializmu, czyli na przykład dostęp do samicy 
czy dostęp do pokarmu, można wyróżnić w nim 
dwa mechanizmy. 
W przypadku ryb zamieszkujących konkretne 
miejsce, na przykład ukwiał, będzie to obrona 
gniazda. Ryby nie będą reagować, gdy adwer-
sarz będzie odpowiednio daleko, a atak wywo-
łany chęcią obrony gniazda nastąpi wtedy, gdy 
potencjalny konkurent do ukwiału podpłynie 
zbyt blisko. Jest to zachowanie charakterystycz-
ne na przykład dla popularnych błazenków. 
W odpowiednio dużym akwarium dwie pary 
błazenków mogą przyjaźnie żyć w dwóch 
ukwiałach. Jeśli jednak usuniemy jeden ukwiał, 
to bezdomne ryby mogą zostać zaatakowane 
przez te mieszkające w ukwiale, jeśli tylko zbyt-
nio zbliżą się do niego. Drugi mechanizm teryto-
rializmu związany jest już bardziej z samą obec-
nością konkurenta, bez względu na miejsce. 
Atak – albo przynajmniej samo prężenie płetw – 
nastąpi, gdy tylko przeciwnik zostanie wykryty.  
Jeśli chodzi o terytorializm ryb, niemałe znacze-
nie ma zmysł węchu. O ile w otwartych wodach 
rafowych informuje on o zbliżającym się prze-
ciwniku, o tyle w ograniczonym akwarium sta-
nowi stałe źródło stresu. Warto też wspomnieć, 
że terytorializm często też wynika na przykład 
z zajmowania podobnych żerowisk. Przykła-
dem może być tu wspomniana wcześniej 
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Chelmon (Chelmon rostratus) wyczyści skałę 
z aiptazji, ale stanowi też potencjalne ryzyko dla korali 
LPS i małży
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hexatenia (Pseudocheilinus hexataenia), któ-
ra żeruje wśród skał, wyjadając drobne skoru-
piaki. Tak samo żerują mandaryny, na przykład 
Synchiropus splendidus. Spotkanie się tych ryb 
wśród skał może zakończyć się bójką, którą czę-
sto wygrywa właśnie hexa. 

Siedlisko – w naturalnych warunkach ryby osie-
dlają się tam, gdzie panują dla nich odpowied-
nie warunki do zamieszkania i żerowania. Wiele 
ryb w nocy chroni się w zakamarkach skał (an-
thiasy), wśród korali (chromisy) lub zakopując 
się w piasku (niektóre wargacze). Decydując 
się na kupno jakiejś ryby, musimy uwzględnić 
jej naturalne warunki bytowania. Jeśli mamy 
akwarium minimalistyczne, z bardzo małą ilo-
ścią skał, ilość naturalnego pożywienia może 
być niewystarczająca do utrzymania pary man-

darynów, zwłaszcza jeśli te nie bardzo interesu-
ją się pokarmem mrożonym.

Dieta – to jeden z ważniejszych aspektów trzy-
mania ryb w akwarium. Dostęp do dobrej ja-
kości pokarmu dla ryb to podstawa ich dobrej 
kondycji i dzisiaj ta kwestia w zasadzie nie sta-
nowi problemu. Dużo większym wyzwaniem są 
naturalne instynkty dietetyczne ryb. Mimo że 
większość ryb wcześniej czy później nauczy się 
jeść pokarm suchy czy mrożonki, to wrodzone 
instynkty dietetyczne mogą się obudzić, często 
nawet po kilku latach w akwarium. Przyroda nie 
dba o urodę i wygląd korali tak jak akwaryści, 
którzy dodatkowo patrzą na nie przez pryzmat 
wydanej gotówki. Dlatego akwaryści muszą być 
świadomi naturalnych diet ryb, zanim wprowa-
dzą je do akwarium. Przykładów tu jest sporo. 

Kardynałki (Pterapogon kauderni) to ryby zagrożone wyginięciem w naturze, ale dość łatwe do rozmnożenia w niewoli
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Od ryb z rodzaju Centropyge sp., podgryzają-
cych polipy SPS-ów, przez popularne „brzydale” 
Acreichthys tomentosus, wyjadające rurówki, 
do pogromców niechcianych aiptazji z rodzaju 
Chaetodon sp., które bardzo chętnie zaintere-
sują się polipami LPS-ów. Znam też akwarium, 
w którym Chelmon rostratus zjadł w ciągu kil-
kunastu godzin całą przydacznię Tridacna ma-
xima, której nie ruszał przez trzy lata. 
Należy jeszcze wspomnieć o drapieżnictwie, 
ponieważ niektóre ryby, na przykład Pterois vo-
litans, mogą po prostu zjeść mniejszych współ-
lokatorów. Rozważając dietę, trzeba również 
uwzględnić dostęp do specjalnego pokarmu 
(najczęściej żywego) dla ryb, które znane są 
z tego, że niechętnie przyjmują pokarm zastęp-
czy czy mrożonki. Do takich ryb należą nie tylko 
wspomniane wyżej mandaryny czy chelmony, 

ale również koniki morskie i iglicznie. Ryby te 
znane są z tego, że często przez pierwsze tygo-
dnie czy nawet miesiące pobytu w akwarium 
nie bardzo chcą pobierać mrożony pokarm 
i przez ten okres należy zapewnić im żywy po-
karm, który nie zawsze bywa dostępny w lokal-
nym sklepie zoologicznym. 

Bezpieczeństwo – pomijając oczywisty fakt, 
że akwarium w domu to konieczność dbania 
o jego mieszkańców, musimy być świadomi, 
że niektórzy z nich są potencjalnie niebezpiecz-
ni dla człowieka. Dotyczy to w dużym stopniu 
ryb morskich, spośród których wiele jest jado-
witych lub trujących. Na szczęście do akwa-
rium trafi ają tylko nieliczne gatunki, tak jak 
wspomniana wyżej skrzydlica, ale w sklepach 
trafi ają się również inni przedstawiciele rodzi-
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ny Scorpaenidae, w której wiele gatunków jest 
jadowitych. O ile jednak te ryby są dość cha-
rakterystyczne i dość łatwo je rozpoznać, o tyle 
w sprzedaży są także gatunki jadowite lub tru-
jące, które wyglądają na całkiem sympatyczne 
ryby. Popularny borsuk Siganus vulpinus, ku-
powany często jako remedium na glony, rów-
nież posiada gruczoł jadowy u nasady promieni 
płetw. Inne ryby, na przykład niektóre sympa-
tyczne rozdymki czy najeżki, zawierają w swo-
ich organach tetrodotoksynę, a ulubione przez 
niektórych krówki Lactoria cornuta pod wpły-
wem silnego stresu potrafi ą wydzielić do wody 
neurotoksynę, która może być niebezpieczna 
nie tylko dla człowieka, ale i dla innych miesz-
kańców akwarium. Cóż, chyba nie trzeba już 

nikogo przekonywać o konieczności poznania 
cech ryb jeszcze przed zakupem…

Zasoby naturalne – akwarystyka morska to 
piękne hobby i niewątpliwie przyczynia się do 
poznawania sekretów raf koralowych. Niestety, 
nie pozostaje również bez wpływu na zasoby 
naturalne, dlatego tak ważne jest, aby z głową 
podchodzić do zakupu mieszkańców akwa-
rium. Miejmy świadomość, że istnieje wiele ga-
tunków ryb, które są bez problemu hodowane 
w niewoli i nawet przy niewielkim nakładzie 
pracy można pokusić się o uzyskanie potom-
stwa w domowych warunkach. A kupno ryb 
rozmnożonych w niewoli chroni zasoby natu-
ralne i zmniejsza ich odłów z raf.
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* Jak widać, istnieje wiele argumentów prze-
mawiających za tym, by poznać cechy dane-
go gatunku, zanim dokonamy zakupu. Dobrze 
dobrane ryby będą się doskonale uzupełniać 
w akwarium, a nie – wzajemnie stresować. 
W kolejnej numerze TEM, w drugiej części tego 
artykułu, przyjrzymy się cechom kilkunastu ga-
tunków ryb najczęściej trzymanych w akwa-
rium morskim. 

Zdjęcia: Bartłomiej Stańczyk

MIĘKKI POKARM 
Z PROBIOTYKIEM DLA 
WSZYSTKOŻERNYCH 

RYB MORSKICH

Pokarmy Marine Power Probiotic Soft Formula stabilizu-
ją mikroflorę jelit, zwiększają odporność ryb na patogeny 
oraz wpływają na lepsze wykorzystanie pokarmu. Inten-
syfikują barwy ryb dzięki karotenoidom z kryla, kalanusa 
i czerwonej papryki. Stanowią doskonałe źródło wysokiej 
jakości białka oraz dostarczają kwasów tłuszczowych ome-
ga-3, omega-6 i omega-9.

www.tropical-marinepower.pl
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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

Projekt małego dopływu Rio Guapore w standardowym pięćdziesięcioczterolitrowym akwarium

www.tropicaledu.pl 
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Pamiętam moje pierwsze akwarium tak do-
brze, jakbym je restartował wczoraj… Tak 
swoją historię mógłby zacząć każdy akwa-
rysta z dłuższym stażem, który dąży do cią-
głego rozwoju. Większość z nas, zwłaszcza 
na początku drogi, intensywnie szuka pomy-
słów, a chwilę później ma już w domu kilka 
zbiorników. Im dłużej tkwi w tym hobby, tym 
trudniej mu się samoograniczać.

Przeszedłem ten pierwszy etap dość spokoj-
nie, bo w najgorętszym okresie miałem tylko 
trzy akwaria. Obecnie prowadzę dwa, a niedłu-
go założę trzecie na potrzeby przekazywania 

wiedzy w ramach projektu Tropical EDU. To 
już dość dużo, jak dla akwarysty biotopowego, 
który chce swoje zbiorniki prowadzić długo-
okresowo, by poznać jak najwięcej zachowań 
swoich zwierząt. Nie będę jednak zanudzał 
czytelników swoimi obawami, a opowiem, co 
robiłem przez ostatnie kilka lat, by jak najlepiej 
poznać pewien rejon świata. Póki co, pozna-
łem go w sposób wirtualny, jednakowoż liczę 
na to, że los przyniesie kiedyś możliwość real-
nego, namacalnego poznania moich akwary-
stycznych miejsc. Zatem… Jak to się zaczęło?
Harem Apistogramma trifasciata, szóstka 
Nannostomus eques i szóstka Corydoras ha-

BRAZYLIJSKO-BOLIWIJSKIE 
pogranicze zamknięte w szkle, czyli moja pierwsza  
biotopowa historia (część 1)

Tropical EDU Magazyn

Projekt małej sadzawki w regionie Pantanalu
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status – projekt małego dopływu Rio Guapo-
re w standardowym pięćdziesięcioczterolitro-
wym akwarium. Akwarium zostało pochwalone 
przez samego Heiko Blehera, a ja – młody sta-
żem akwarysta (status: narybek) – cieszyłem 
się niezmiernie tym, że zauważył mnie „czło-
wiek legenda”. Chwilę później w podobnym 
litrażowo akwarium zagościł harem Apisto-
gramma borelli i szóstka Nannostomus eques. 
Projekt małej sadzawki w regionie Pantanalu, 
dzięki któremu dane było mi poznać wspo-
mnianego wyżej eksploratora dzikiej przyrody 
oraz grupę znakomitych akwarystów z Europy, 
jest jednym z moich ulubionych aż do dziś. Te 
dwa akwaria dały mi sporo frajdy i spędziłem 
przy nich dobrych kilkaset godzin zarówno na 
kształcenie się i zdobywanie wiedzy o odtwa-
rzanym regionie, jak i na doskonalenie umie-
jętności aranżacyjnych. Była to jednak nadal 
mała skala, a ja chciałem więcej. 
Kolejny krok stanowiła zmiana mieszkania  
i przeniesienie wszystkiego, co miałem, do jed-
nego zbiornika. Taki „deal” z żoną – w domu 
jedno akwarium na stałe. Ugrałem zbiornik  
o wymiarach 180 x 60 x 32 cm i w jego wnętrzu 
powstał mój pierwszy „poważny” Pantanal.  
W akwarium takiej wielkości dało się posza-
leć z obsadą złożoną z niewielkich zwierząt. 
Nowy wystrój, wiele roślin, nowe gatunki 
ryb, czyli to wszystko, co akwaryści lubią naj-
bardziej. Fauna w tym zbiorniku składała się  
z Apistogramma borelli, Apistogramma tri-
fasciata, Nannostomus eques, Corydoras 
hastatus, Corydoras sterbai i Nannostomus 
beckfordi. Florę stanowiły: Hydrocotyle leuco-
cephala, Pistia stratiotes, Myriophyllum aqu-
aticum, Helanthium tenellum, Helanthium 
bolivianum angustifolius, Bacopa monnieri, 
Eichhornia crassipes, Cabomba furcata. Akwa-
rium z czasem przypominało bardziej akwa-
rium roślinne niż biotopowe i było obarczone 
pewnymi błędami. Dwa największe polegały 
na niepełnej weryfikacji informacji o odtwa-
rzanym biotopie oraz zbyt dużym zróżnicowa-

niu gatunkowym roślinności. Pierwszy błąd 
spowodowany był zawierzeniem jednemu, 
wydawałoby się stuprocentowo pewnemu, 
źródłu informacji. Najpoważniejsza wydana 
do tej pory książka o kilkudziesięciu biotopach  
z całego świata okazała się zawierać informa-
cje niepotwierdzone przez nikogo, prócz auto-
ra. Kiedy już to do mnie dotarło, moje podejście 
do akwarystyki biotopowej znacząco się spro-
fesjonalizowało. Wraz z tą zmianą dostrzegłem 
również drugi popełniany błąd. Skoro jesteśmy 
przy błędach, pozwólcie, że pozwolę sobie na 
pewną dygresję.

KONKURSY I POKORA WOBEC EKOSYSTEMU
Przy okazji przeprowadzki na dobre zaanga-
żowałem się w uczestnictwo w konkursach 
na aranżację akwariów biotopowych. To start  
w nich, połączony z chęcią rozwoju i zapew-
nienia jak najlepszego bytu moich zwierząt, 
był obraną przeze mnie drogą. Jak na każ-
dej ścieżce, napotykałem rozmaite wyzwania  
i przeszkody, których rozwiązywanie wymaga-
ło niejednokrotnie sporo czasu. Byłem jednak 
zawsze konsekwentny. Główną motywację sta-
nowiła dla mnie początkowo chęć zajmowania 
jak najwyższych miejsc, jednak szybko zrozu-
miałem, że nie o to toczy się gra. Z każdym 
kolejnym startem satysfakcjonowało mnie zu-
pełnie co innego. Dzięki moim akwariom wie-
lu akwarystów zwróciło uwagę na odtwarzany 
przeze mnie rejon. Ludzie zagadywali, pytali  
o rady, materiały, źródła wiedzy... Kusząca sta-
wała się pokusa bycia „misjonarzem” akwa-
rystyki biotopowej. Dziś wiem, że wtedy jesz-
cze nie byłem gotowy. Miałem wszak za sobą 
zaledwie trzyletnią historię w akwarystyce,  
a moje nazwisko powoli stawało się mniej 
anonimowe, ale uwierzyłem w swoje umiejęt-
ności nieco na wyrost. Stoczyłem kilka niepo-
trzebnych internetowych wojen, nauczyłem 
się w nich sporo o sobie i innych. Teraz mam 
za sobą efekt Dunninga-Krugera, kilka nie do 
końca udanych projektów, kilka bardzo obie-
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cujących. Zweryfikowałem osoby, które mam 
wokół siebie, i nadal robię swoje. Tak samo 
konsekwentnie jak wcześniej. Wiem, komu na-
leży się szacunek, kto oczekuje mojej pomocy  
i komu można zaufać bardziej. Jak widać, 
akwarystyka biotopowa może rozwijać czło-
wieka na wielu płaszczyznach, także tych po-
zaakwarystycznych.
Konkursy – traktowane jako platforma do dzie-
lenia się moją wiedzą i pracą – popychała mnie 
do zmian aranżacji mojego akwarium. Stara-
łem się jednak unikać zmian w obsadzie zwie-
rząt lub czynić je ostatecznie w sposób bardzo 
rozważny. Niektóre ryby są ze mną cały czas, 

od początku mojej przygody. Kilka gatunków 
trafiło do zbiorników znanych mi akwarystów 
i wiele osobników pływa u nich do dziś, a ja 
jestem spokojny o poziom opieki nad prze-
kazanymi zwierzętami. To dla mnie bardzo 
ważna kwestia. Zmiany w moich zbiornikach 
zachodziły stopniowo, a „rewolucje” odbywa-
ły się tak, by nie destabilizować działającej na 
korzyść zbiornika mikrobiologii. Muszę tutaj 
zaznaczyć, że właśnie stabilność ekosystemu 
uważam za najważniejszą rzecz w dobrych 
zbiornikach biotopowych. Taką stabilność bu-
duje się najczęściej miesiącami, a po drodze 
zbiornik przechodzi różne fazy „dojrzewania”. 

Tropical EDU Magazyn

Projekt „Pantanal” w zbiorniku

Odwzorowanie zakola strumienia położonego w dorzeczu Rio Guapore
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Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w naszym 
hobby jest podglądanie tej naturalnej ewolucji 
i chęć jej jak najlepszego zrozumienia, dlatego 
warto być cierpliwym i w większości przypad-
ków pozwolić po prostu działać naturze. Każda 
przebudowa aranżacji, kształtowanie podłoża, 
czyszczenie filtrów, podmiany wody lub ich 
brak – to wszystko wpływa na zbiornik i wyzna-
cza inny kierunek rozwoju ekosystemu. Sztuką 
jest opanować te działania w taki sposób, by 
ekosystem rozwijał się z grubsza w zaplanowa-
nym przez akwarystę kierunku, jednakowoż 
w akwarystyce biotopowej, zupełnie odmien-
nie niż w akwarystyce naturalnej, akwarysta 

ma znacznie mniej kształtować, a znacznie 
bardziej poddawać się naturze. Dzięki popeł-
nianym przez siebie błędom tego właśnie na-
uczyłem się najlepiej i znacząco spokorniałem 
w kontakcie z dziko rozwijającymi się ekosys-
temami. Kończę na tym tę przydługą dygresję, 
by powrócić do mojej historii.

RIO GUAPORE
Pantanal, a konkretnie jego północne rejony, 
pozwoliły mi skierować wzrok w stronę dorze-
cza bardzo ciekawej rzeki – Rio Guapore, jak 
zwą ją mieszkańcy Brazylii, czy też Rio Itenez, 
jak zwą ją Boliwijczycy. Nie będę się dziś sku-
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piał na samej rzece, jednakowoż wspomnę 
tylko, iż jest ona ciekawym przypadkiem aty-
powego (zgodnie z klasyfi kacją Haralda Sio-
li) środowiska czarnych wód. Rzeka ma kolor 
wody podobny do klasycznych „blackwate-
rów”, ale parametry chemiczne jej wód odpo-
wiadają raczej „clearwaterom”. Główne dopły-
wy Itenez to „miks” rzek o różnym zabarwieniu 
i w miarę zbliżonych parametrach chemicz-
nych, co sprawia, że w jej dorzeczu bujnie roz-
winęło się życie podwodne i jest ono w dużej 
mierze tożsame gatunkowo z całą zlewnią 
Amazonki, aczkolwiek są miejsca, gdzie znaj-
dziemy również endemity ze świata zwierząt.
Przy pierwszej rewolucji w zbiorniku przenio-
słem się zatem z płytkiej sadzawki położonej 
na północnych obrzeżach Pantanalu, do za-
kola strumienia, położonego w dorzeczu Rio 
Guapore. Aranżacja z typowo roślinnej ewolu-
owała mocno w stronę „korzeniowiska”, jedna-
kowoż pozostawiłem też dość dużo miejsca na 
rozwój roślinności. Górę korzeni, często wysta-
jącą nad wodę, oddałem we władanie jednej z 
moich ulubionych roślin – Hydrocotyle leuco-
cephala, która szybko rozpoczęła ekspansję, 
także ponad tafl ą wody. W samym zbiorniku 
pozostały dwa gatunki roślin: Helanthium 
tenellum oraz Helanthium bolivianum „an-
gustifolius”. Ta ostatnia stanowiła dość długo 
podstawę kolejnych odsłon zbiornika, a jej eks-
pansja zmieniła kompletnie odbiór wizualny 
mojej drugiej „dużej” aranżacji. Podczas zmian 
dokonałem również korekty obsady zwierzę-
cej. Została ona uproszczona do tylko trzech 

gatunków: Apistogramma trifasciata, Corydo-
ras sterbai oraz Hyphessobrycon eques. Miesz-
kające w tym zbiorniku wcześniej Apistogram-
ma borelli, Nannostomus eques i Corydoras 

hastatus trafi ły po części do innych akwa-
rystów oraz do akwarium, który postawiłem 
w swoim miejscu pracy. Ten niewielki, sześć-
dziesięciotrzylitrowy „optiwhite” zaprowadził 
mnie na trochę z powrotem w rejony Pantana-
lu i był moim ostatnim zbiornikiem zahaczają-
cym o ten niesamowity region. O korzyściach 
płynących z posiadania zbiornika w pracy pi-

Aranżacja „korzeniowiska” z dorzecza Rio Guapore z bujną roślinnością

Sześćdziesięciotrzylitrowy zbiornik odzwierciedlający 
region Pantanalu
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sać nie trzeba, dość powiedzieć, że na poran-
ną kawę „przed szkłem” zawsze przychodziło 
kilka osób. Podczas gdy w pracy harem Api-
stogramma borelli zapewniał ciekawe dozna-
nia wzrokowe, w moim domowym zbiorniku 
można było podziwiać głównie arcyciekawy 
układ Apistogramma trifasciata. Trzy samce 
i sześć samic tego gatunku pozwalały na wie-
logodzinne obserwacje, a wzajemne walki 
o terytoria, dominację i odchowanie potom-
stwa to coś, czego widoku powinien doświad-
czyć każdy akwarysta. Żerujące stado kilkuna-
stu Corydoras sterbai i kilkadziesiąt osobników 
Hyphessobrycon eques zbijających się czasa-

mi w grupę i razem eksplorujących zbiornik 
stanowiło doskonały „dodatek” do zachowania 
pielęgniczek. 
Podczas kolejnej zmiany aranżacji nie zmieni-
łem obsady zwierzęcej, a roślinną uprościłem 
do jednego tylko gatunku, ale o tym przeczy-
tacie już w kolejnym numerze TEM.

Zdjęcia: Kamil Hazy

Sześćdziesięciotrzylitrowy zbiornik odzwierciedlający 
region Pantanalu
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MAŁY, ALE CHARAKTERNY
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MAŁY, ALE CHARAKTERNY
NAMULNIK WIELKOGŁOWY 
(Claudius angustatus Cope, 1865)

Młode Claudius angustatus szybko rosną - jeśli przyjrzeć się uważnie, można zauważyć 
ślady wzrostu na łuskach karapaksu

Tropical EDU Magazyn
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MAŁY, ALE CHARAKTERNY
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WSTĘP
W wielu fi lmach dokumentalnych żółwie 
jaszczurowate (Chelydra serpentina) i sępie 
(Macrochelys temminckii) przedstawiane są 
jako rzeczne potwory i podstępne drapieżniki. 
Przez lata umacniał się taki właśnie wizerunek 
tych gatunków, przez co zyskiwały na atrakcyj-
ności wśród hodowców poszukujących żółwi 
wodnych innych niż wszystkie. Dużym pro-
blemem są jednak ich pokaźne rozmiary. Na-
wet małe skorpuchowate szybko wyrastają ze 
standardowego akwarium o długości 150 cm, 
a żółw sępi – choć po przekroczeniu 30 cm SCL 
(straight carapace length, czyli długość pan-
cerza w linii prostej) rośnie powoli – to wyrasta 
na jednego z największych żółwi. Na szczęście 
jednak istnieje gatunek, który nie należy na-
wet do rodziny skorpuchowatych (Chelydri-
dae), ale łączy w sobie wszystkie ich wyjątkowe 
cechy, które tak cenią sobie hodowcy. Namul-
nik wielkogłowy (Claudius angustatus) cha-
rakteryzuje się zaciekłością i pewnością siebie 
skorpuchowatych, ale osiąga rozmiary zaled-
wie piżmika brzytwogrzbietego (Sternotherus 
carinatus), co czyni go idealnym okazem dla 
zapalonych hobbystów. 
Gatunek ten opisał w 1865 roku (Tabasco, Mek-
syk) Edward Drinker Cope, amerykański przy-
rodnik, który w XIX wieku opisał naukowo wie-
le gatunków ryb, gadów, a nawet dinozaurów. 

Claudius angustatus wraz z rodzajem Stau-
rotypus należy do podrodziny licznej rodziny 
żółwi mułowych i piżmowych – Kinosterni-
dae (Baza danych gadów 2020). W 1888 roku 
Duméril & Bocourt opublikowali po raz pierw-
szy przepiękny szkic tego okazu.
Namulniki wielkogłowe osiągają maksymal-
ny rozmiar około 18 cm SCL (Schilde 2001), 
choć większość okazów jest mniejsza, bardziej 
w granicach 14 cm SCL. Dane z literatury su-
gerują, że samce osiągają większe rozmiary 
niż samice (Legler & Vogt 2013, Schilde 2001), 
ale w mojej grupie hodowlanej, liczącej obec-
nie jednego samca i dwie samice, samiec jest 
mniejszy i znacznie lżejszy od obu samic. Jako 
że są to typowe żółwie mułowe, ich skoru-
pa jest zazwyczaj zwarta i ma owalny kształt, 
a pysk jest spiczasty. Łatwo je rozpoznać po 
mniejszym plastronie i większej głowie. U wie-
lu osobników możemy zaobserwować ostre 
„wampirze zęby”. Stąd czasem bywają nazywa-
ne „wampirzymi żółwiami mułowymi”. W Mek-
syku, gdzie występują, nazywane są „Chopon-
til” lub „Taiman” (Legler & Vogt 2013).
Młode gatunku Claudius angustatus mają nie-
wiele ponad 2,5 cm długości, ale od urodzenia 
zaciętością dorównują dorosłym. Tak więc 
pierwszy okaz, który nabyłem pod koniec 2010 
roku, umieściłem w osobnym 20-litrowym 
zbiorniku i postawiłem na biurku, dzięki cze-

Stephan Ettmar
Z wykształcenia ekolog specjalizujący się w herpetologii 
i limnologii (ekologii ryb). Po uzyskaniu dyplomu przez 
siedem lat pracował w branży zoologicznej, a w 2017 roku 
założył własną fi rmę ZooCon. Pod tą marką pracuje jako 
konsultant ds. zoologii i na zlecenie fi rm i osób prywatnych 
przygotowuje ekspertyzy oraz publikuje teksty z dziedziny 
nauki i hodowli zwierząt. Prywatnie zajmuje się żółwiami
wodnymi, gekonami i drapieżnymi rybami słodkowodnymi.
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mu mogłem go podpatrywać, ucząc się do 
egzaminów na studiach. Bałem się, że ten 
mały żółw (normalnie moje młode są dwa razy 
większe niż Claudius) szybko umrze, gdy nie 
będzie regularnie karmiony, i że młode innych 
gatunków mogą zrobić mu krzywdę. Dlatego 
tak bacznie go obserwowałem. Okazało się, że 
Claudius angustatus to twarda, wiecznie głod-
na i napastliwa sztuka. Każda minuta podglą-
dania sprawiała mi ogromną frajdę!
Z biegiem lat żółw stał się ulubieńcem rodzi-
ny i uznałem, że oddanie go, nawet na cele 
hodowlane, nie wchodzi w grę. Zamiast tego 
powiększyłem grupę i – aby upewnić się, że 
nic złego nie stanie się poszczególnym osob-
nikom – każdego z nich trzymałem osobno. 
Młoda, którą wychowałem na urodziwą sami-
cę, zniosła jaja dopiero w 2016 roku, a w wieku 
7 lat osiągnęła dorosłość, ponieważ powoli jej 
kolor skóry zmienił się na ciemnoszary, a wi-
doczny dotychczas wzór na karapaksie zaczął 
się rozmywać.

HISTORIA NATURALNA I BIOLOGIA OGÓLNA
Namulniki wielkogłowe występują w przyro-
dzie na nizinach Meksyku (w stanach fede-

ralnych Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campe-
che, Quintana Roo), Belize i Gwatemali. Tam 
zamieszkują tymczasowe stawy i starorzecza, 
gdzie prowadzą dość tajemniczy tryb życia. 
W porze suchej, począwszy od okolic mar-
ca, zagrzebują się w błocie i tak przeczekują 
okres letni. Wynurzają się dopiero po obfi tych 
opadach deszczu, gdy warunki sprzyjają znaj-
dowaniu pożywienia i dobieraniu się w pary. 
Stąd też danych naukowych dotyczących ich 

Podobnie jak inne żółwie mułowe, Claudius angustatus lubi wypoczywać pod kłodami lub w jaskiniach pod wodą

Aby Claudius angustatus czuł się bezpiecznie, 
dobrze, by powierzchnię wody pokrywały rośliny 
pływające, takie jak rzęsowe
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historii naturalnej jest jak na lekarstwo. Ostat-
nia notatka pochodzi od Vogt & Legler (2013), 
ale w 2020 roku Vásquez-Cruz i Reynoso-Mar-
tínez opublikowali kolejne zapiski dotyczące 
diety. Claudius angustatus jest uważany za 
osobnika silnie mięsożernego, który preferu-
je w swojej diecie skorupiaki, owady wodne 
i ich larwy, a Vásquez-Cruz i Reynoso-Martí-
nez (2020) znaleźli w odchodach dorosłego 
samca nawet pozostałości innego gatunku 
żółwia (Trachemys venusta). Z literatury hob-
bystycznej (Schilde 2001) wiemy, że namulni-
ki wielkogłowe chętnie zjedzą również żywe 
i mrożone ryby, ślimaki, a nawet gryzonie. Poza 
tym lubią też suszone pokarmy, takie jak na 
przykład REPTILES CARNIVORE, BIOREPT W 
marki Tropical w formie pływających pałeczek 
oraz suszony gammarus, świerszcze itp. Jako 
przekąskę można im zaproponować pływające 
pałeczki AROWANA XXL.
Z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że 
osobniki rodzaju Claudius nie są tak naprawdę 
aktywnymi myśliwymi. Na potencjalne ofi ary 
czekają przez dłuższy czas z otwartą paszczą. 
Nieruchomo obserwują swoje otoczenie, a gdy 
zdobycz znajdzie się w zasięgu wzroku, szybko 
ruszają do ataku, by ją złapać. Ich zdolność do 
poruszania każdym z oczu niezależnie od dru-
giego (do pewnego stopnia) bardzo pomaga 
im w monitorowaniu otoczenia i odnajdywa-
niu jedzenia. Rozpoznają też swojego opieku-
na i będą błagać o jedzenie lub starać się zwró-
cić na siebie uwagę, wiosłując zaciekle łapami 
lub demolując dekoracje w zbiorniku.
Dzięki zmniejszonej skorupie zachowanie 
obronne namulników jest bardziej wyraziste 
niż u innych gatunków żółwi. Schilde (2001) 
wspomina nawet, że Claudius angustatus jest 
jedynym gatunkiem żółwia zdolnym do ska-
kania. Nawet świeżo wyklute osobniki będą 
się bronić, gryząc zacięcie, gdy zostaną wyjęte 
z inkubatora.

48
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WARUNKI CHOWU
Dorosłym osobnikom rodzaju Claudius zapew-
niam akwaria szklane o długości 120 cm i po-
jemności 200 l i 300 l brutto. Zbiorniki te nie 
są wypełnione do maksimum, ponieważ zor-
ganizowałem też obszary lądowe do składania 
jaj, opalania czy estywacji. Moje zbiorniki trzy-
mam w piwnicy, gdzie konieczne jest sztucz-
ne oświetlenie. Akwarium dla pierwszej sami-
cy wyposażone jest w tradycyjną świetlówkę 
36 W T8, pozostałe zbiorniki dla samca i dru-
giej samicy posiadają lampy metalohalogen-
kowe (HID) 35 W z emisją UVA/B. Podczas gdy 
w zbiornikach samic znajdują się rośliny, 
w akwarium dla samców nie przetrwają żadne 
rośliny. Jakość wody jest utrzymywana dzię-
ki bezpośredniemu podłączeniu do systemu 
oczyszczania, umożliwiającemu łatwą wymianę 
wody, oraz dzięki napędzanemu powietrzem fi l-
trowi z maty gąbkowej. To popularny wśród ho-
dowców ryb system fi ltracyjny znany jako „ham-
burg” – HMF. Wymieniam około 50% wody co 
7 do 20 dni, ale dzięki wydajnym gąbkom fi ltru-
jącym i ich dużej pojemności mogę się wstrzy-
mać z podmianą nawet ponad trzy tygodnie 
i przynajmniej wizualnie nie zauważam żadnych 
szkodliwych efektów. Maty fi ltracyjne czyszczę 
raz w roku. Dno wszystkich zbiorników pokryte 
jest piaszczystym dnem, mam trochę korzeni 
akwariowych typu driftwood, parę kamieni i ro-
ślin. Do większości moich żółwi wprowadzam 
inne zwierzęta. Odkryłem, że Claudius nie goni 
krewetek Red Cherry (Neocaridina davidi), jeśli 
są odpowiednio duże. Dlatego w akwarium dla 
samca i dla pierwszej samicy mam dość gęstą 
obsadę tych małych skorupiaków, które dbają 
o detrytus organiczny. Samica druga mieszka 
z gupikami Endlera (Poecilia wingei). To deli-
katniejsza kombinacja, ponieważ ryby wyda-
ją się przyciągać większą uwagę żółwi, ale jak 
na razie ryby są za małe, by żółw uznał je za 
pokarm. Mój dobry znajomy, który chowa dla 
mnie kolejnego osobnika Claudius, donosi, 
że wszystkie wprowadzone przez niego ryby 

wcześniej czy później (w większości wcześniej) 
zniknęły. Przy próbach zasiedlania zbiornika 
żółwiami i rybami należy zachować ostrożność 
(Böhm 2014)!
Dorosłe osobniki są karmione przeważnie dwa 
razy w tygodniu szeroką gamą pokarmów. 
Chętnie jedzą ryby w każdej postaci, raki i kre-
wetki, ślimaki, małże, gryzonie (mrożone lub 
rozmrożone), ale rzucają się też na granulki lub 
pokarmy w formie galaretki zawierające od-
powiednią ilość składników zielonych (takich 
jak na przykład GEL FORMULA FOR HERBIVO-
ROUS FISH marki Tropical). Od czasu do cza-
su proponuję samicom trochę kości sepii, aby 
zapewnić dodatkową porcję wapnia, ponieważ 
jak na tak małe osobniki produkują dużą licz-
bę jaj. Zauważyłem, że namulniki tak rzucają 
się na jedzenie, uderzając przy tym szczękami 
o ruszające się przedmioty, że czasami nie są 
w tym zbyt dokładne i trudno je karmić szczyp-
cami, ponieważ istnieje poważne ryzyko urazu 
z powodu próby połknięcia szczypiec czy prób 
podgryzania metalu. 

Złapany Claudius angustatus natychmiast zaczyna się 
bronić, sycząc i gryząc
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ROZMNAŻANIE
Samiec jest wprowadzany do samic w niere-
gularnych odstępach czasu. Chociaż inni opie-
kunowie mówili mi, że sprawdza się też stałe 
trzymanie par razem (Schaffer, Schilde, pers. 
comm.), wolę bacznie obserwować krycie i zo-
stawiam samca u samicy tylko na jedną noc.
Gdy tylko oswoi się z nowym otoczeniem, sa-
miec rozpoczyna rytuał zalotów, kołysząc gło-
wą i machając przednimi nogami w kierunku 
samicy. Zaczyna też węszyć wokół jej odbytu
i mostu. Oczywiście w ten sposób następuje 
wymiana informacji poprzez transfer hormo-
nów w wodzie. Po kilku minutach zalotów 
samica zazwyczaj zatrzymuje się i pozwala 
samcowi wejść sobie na plecy. Kopulacja trwa 
około pół godziny, a po jej zakończeniu żółwie 
rozchodzą się bez cienia agresji. Samca prze-
noszę z powrotem do jego zbiornika. Kopula-
cja może się odbywać o różnych porach dnia, 
co pokazuje, że osobniki Claudius angustatus
nie są jakoś specjalnie nieśmiałe, jeśli chodzi 
o zaloty. Być może dlatego, iż w naturze rzad-
ko się spotykają. Kiedy samica nie jest skora 
do zalotów, będzie starała się odepchnąć sam-
ca, a nawet go ugryźć. Z kolei sfrustrowane 
samce będą próbować wymusić kopulację, 
gryząc. Aby zapobiec poważnym obrażeniom 
w wyniku tych walk, bardzo ważne jest mo-

nitorowanie par. Po kilku tygodniach samice 
rozpoczną składanie jaj. Zazwyczaj lęg składa 
się z 5 do 8 jaj, ale małe samice składają mniej 
jaj na lęg (Klawonn 2019). Każdego roku produ-
kowanych jest kilka zniosów, a samice mogą 
być prawdziwymi maszynami do znoszenia 
jaj, znosząc do 63 jaj w sezonie (Klawonn 2019)! 
Nie zaleca się jednak zmuszania żółwi do tak 
dużej eksploatacji, gdyż w dłuższej perspekty-
wie z pewnością zaszkodzi to zdrowiu samicy. 
Przy umiarkowanej ilości karmy i sezonowym 
cyklu obejmującym fazę estywacji samice 
Claudius będą produkować średnio 3–4 lęgi w 
sezonie, które mogą liczyć do 25 jaj (obserwa-
cje własne).
Inkubacja jaj jest trudnym zadaniem, ponie-
waż wylęg zabiera od 5 do 8 miesięcy, jeśli 
parametry inkubacji są stabilne. Niektórzy 
hodowcy, jak Klawonn (2019) i Weber (pers. 
comm.), umieszczają jaja w chłodnych warun-
kach (18–20°C) przez pierwsze cztery tygodnie 
inkubacji, aby przerwać diapauzę embrional-
ną i pobudzić rozwój, ale ja po prostu pozwa-
lam, aby podłoże inkubacyjne trochę wyschło 
w temperaturze pokojowej.
Nawet jeśli jaja zaczynają pękać przed wylę-
giem, zwiększone ciśnienie osmotyczne nie 
wydaje się być głównym czynnikiem decydu-
jącym o jego rozpoczęciu. Zazwyczaj młode 

Samce dosiadają samic celem kopulacji po krótkim rytuale zalotów
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z tego samego lęgu nie klują się wszystkie 
w tym samym czasie, czasem zdarza się, że 
między pojawieniem się pierwszego i ostat-
niego osobnika mija kilka tygodni. Dlatego 
w inkubacji osobników z rodzaju Claudius na-
leży pamiętać o ważnej zasadzie: Nigdy nie wy-
rzucaj jaj, chyba że się wyklują lub wybuchną!

WYCHÓW MŁODYCH
Po wyjściu z jaja młode namulnika wielkogło-
wego są bardzo ruchliwe i od razu gotowe do 
obrony. Można śmiało wierzyć w opowieści 
o osobnikach, które chcą gryźć, zanim jeszcze 
na dobre opuszczą jajo. Kiedyś jeden mnie 
ugryzł, gdy chciałem przenieść go z inkuba-
tora do skrzyni transportowej. Taka postawa 

ułatwia wprowadzenie im różnego rodzaju 
pokarmów. Ich silna reakcja na pożywienie 
pozwala hodowcy proponować im prawie 
wszystko, ponieważ przyzwyczajają się do ry-
tuałów żywieniowych w ciągu kilku dni. Przy-
kłady pokarmów, które akceptują: pokrojone 
ryby, krewetki, ślimaki, serce kurczaka, pokro-
jone noworodki mysie, suszony gammarus, 
granulaty (np. pokarmy marki Tropical – PRO 
DEFENCE size S, CICHLID GRAN lub DISCUS 
GRAN D-50 PLUS), a nawet pokarm dla ryb 
w płatkach. 
Aby uniknąć silnej konkurencji o jedzenie 
i zmniejszyć stres, każdy osobnik umieszczany 
jest osobno w plastikowym pudełku o wymia-
rach 28 x 19 x 14 cm wypełnionym nieco ponad 
4 l wody. Te zbiorniki do odchowu zawierają 
jeden lub dwa kamienie, kawałek płytki do 
ukrycia się pod wodą i wychodzenia z wody 
oraz trochę kory dębu korkowego do ukrycia. 
W niektórych zbiornikach dodałem pływające 
żywe rośliny, takie jak Elodea czy Cabomba, 
w których chętnie śpią. Rośliny te szybko jed-
nak ulegają zniszczeniu. Wodę wymieniam co 
5 do 7 dni lub jeśli jest zabrudzona podanym je-
dzeniem. Nie mam innej fi ltracji. W opisanych 
warunkach zwierzęta wykazują stały wzrost 
(tabela poniżej). W miarę wzrostu są umiesz-
czane w osobnych, większych zbiornikach.

DYSKUSJA
Nie ma wątpliwości, że osobniki z rodzaju 
Claudius to wspaniałe zwierzęta domowe 
z uwagi na ich osobowość i stosunkowo mały 
rozmiar. Nie są jednak łatwe w hodowli. Zda-
rza się, że osobniki męskie zagryzają samice 
i odwrotnie. Innym razem nie udaje się docze-

Młody osobnik 1 Młody osobnik 2 Młody osobnik 3 Młody osobnik 4

Data SCL (mm) M (g) SCL (mm) M (g) SCL (mm) M (g) SCL (mm) M (g)

2017-02-16 31 5 30 5 29 6 29 6

2017-03-14 36 9 33 8 33 8 34 8

2017-04-14 37 9 36 9 36 9 37 10

2017-05-17 39 12 37 10 n/a n/a 39 13

Plastron młodych żółwi – choć są takie małe, 
już zaciekle się bronią
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kać potomstwa, mimo że pary dobrze się do-
gadują (Klawonn 2019). Wygląda też na to, że 
wielkość zwierząt wybranych do hodowli ma 
znaczenie, ponieważ zdarzają się dorosłe osob-
niki Claudius o wielkości około 10 cm SCL oraz 
takie około 18 cm SCL. W literaturze europej-
skiej (Schilde 2001) wyróżnia się odmianę małą, 
gdzie osobniki obu płci przekraczają ledwo 
12 cm SCL i występują tylko w rejonach północ-
nych, oraz odmianę dużą o maksymalnej wiel-
kości samców 18 cm i około 14 cm dla samic. 
Co ciekawe, moje samice są znacznie cięższe 
i nieco wyższe od samców (tabela powyżej), co 
umożliwia im ucieczkę, gdy samiec jest zbyt 
natarczywy. Albo inaczej mówiąc: samce bar-
dziej boją się samic, co powoduje, że ich zacho-
wania godowe są subtelniejsze w porównaniu 
do typowych nachalnych zalotów mułowcowa-
tych.

Kolejnym problemem jest dostępność (wy-
hodowanych w niewoli) samców w Europie. 
W wielu przypadkach właściciele nie mają 
wystarczającej liczby samców, aby podsuwać 
samicy takiego, którego zaakceptuje. Wiele 
samców to osobniki złapane na wolności, po-
nieważ u europejskich hodowców dominuje 
w niewoli trend wylęgania większej liczby sa-
mic. Pamiętając, że udowodniono, iż Claudius
wykazuje genetyczną determinację płci, poja-
wia się kwestia wpływu inkubacji na płeć po-
mimo utrwalania genetycznego. U Pogona 
vitticeps na determinację płci można wpływać 
poprzez ekstremalne warunki podczas inku-
bacji (Quinn i in. 2007). Jaja Claudius muszą 
być wystawione na działanie ekstremalnych 
temperatur lub suszy, aby przerwać diapauzę 
embrionalną, inaczej inkubacja potrwa nawet 
do 229 dni (Schilde 2001). Tu można upatrywać 

Samica Samiec 1 Samiec 2

Data SCL (mm) M (g) SCL (mm) M (g) SCL (mm) M (g)

2016-12-22 145 760 125 463 118 460

Płetwowate stopy Claudius angustatus sprawiają, że jest zaskakująco dobrym pływakiem, jeśli tylko zapewnimy 
mu wystarczająco dużo przestrzeni do pływania
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związku z nierówną proporcją płci wśród wy-
lęgu. Poważna identyfi kacja płci jest możliwa 
u osobników powyżej 7 lub 8 cm SCL. 
Kolejnym faktem, który może mieć wpływ na 
sukces hodowlany, jest stan organizmu żółwi. 
Zauważyłem, że wiele osobników z rodzaju 
Claudius żyje w bardzo małych pomieszcze-
niach z małą ilością wody, ponieważ ludzie za-
kładają, że skoro są to żółwie mułowe, to nie 
są specjalnie ruchliwe. A ja zaobserwowałem, 
że moje dorosłe osobniki są zapalonymi pły-
wakami i lubią poruszać się po umieszczonych 
w ich zbiornikach dekoracjach. Wciąż mam 
jednak wrażenie, że moje samice mają lekką 
nadwagę. Ze względu na ciężkie warunki pa-
nujące w ich naturalnym środowisku pożera-
ją wszystko, gdy tylko nadarzy się możliwość. 
Być może przerwy w aktywności polegające 
na zmuszaniu zwierząt trzymanych w niewoli 
do estywacji poprzez obniżanie poziomu wody 
i rygorystyczne plany żywieniowe pomogą za-
chęcić Claudius do rozmnażania.

PODZIĘKOWANIA
Chciałbym podziękować Gerhardowi Dreisz- 
kerowi za udostępnienie mi 2 samców do 
rozpoczęcia tego projektu hodowlanego, mo-
jej żonie Manueli Ettmar za zachęcenie mnie 
do kontynuowania go oraz fi rmie Tropical za 
zaproponowanie napisania artykułu. Ole Kla-
wonn, Gerhard Schaffer i Till Weber podzielili 
się ze mną cennymi spostrzeżeniami na temat 
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i wiele pomogli w trakcie całej tej podróży.
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Do codziennego karmienia: agamy brodatej, błotnej 
i kołnierzastej, gekona lamparciego, żółwi żabuti, żółwi 
wodnych i wodno-lądowych, waranów oraz innych 
gadów i płazów żywiących się owadami.

Ekstrudowane, miękkie pałeczki z dodatkiem 
suszonych świerszczy i larw mącznika młynarka
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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.

Lampropeltis triangulum hondurensis świeżo wykluty z jajka
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LEPTOTYPHLOPIDAE – NITKOWCE
W rodzinie Leptotyphlopidae występu-
ją 2 rodzaje i około 90 gatunków węży. 
Czaszka i górne szczęki składające się 
z kości szczękowych, podniebiennych  
i skrzydłowych są nieruchome, zęby (4–5) 
występują jedynie na stosunkowo dużej 
kości zębowej, dolna szczęka składa się  
z ogromnej kości kwadratowej leżącej ho-
ryzontalnie, małej kości complementare 
oraz kości kątowej, coronoideum i sple-
niale. Obręcz miednicowa jest szczątko-
wa, niektóre afrykańskie gatunki mają 
również małe, zewnętrzne pazurki odby-
towe. Brak lewego płuca, płuca tchawicz-
nego i lewego jajnika. Oczy są większe  
i lepiej rozwinięte niż u ślepuchowatych.  
U wszystkich gatunków z rodzaju Leptoty-
phlops występuje wyraźna źrenica. Ubar-
wienie bywa zwykle beżowe lub różowe, 
większość przedstawicieli jest w ogóle po-
zbawiona jest pigmentacji, a kolor nadają 
prześwitujące naczynia krwionośne. Śred-
nia długość nitkowców nie przekracza  
15 cm. Wszystkie są jajorodne i składają od 
1 do 12 podłużnych jaj.

TYPHLOPIDAE – ŚLEPUCHOWATE
Rodzina Typhlopidae zawiera 7 rodzajów, 
ponad 220 gatunków. To węże przystoso-
wane do życia pod ziemią. Część grzbie-
towa i brzuszna pokryte są drobnymi, 

jednakowej wielkości łuskami, na głowie 
widoczna duża tarczka rostralna przypo-
minająca paznokieć. Oczy są szczątkowe 
i ledwo widoczne pod tarczkami. Górna 
szczęka uzębiona (kilka zębów na ko-
ściach szczękowych), kości przedszczę-
kowe bezzębne. Dolna szczęka złożona 
z ogromnej kości complementare, dużej 
coronoideum oraz małych kości kątowej 
i spleniale, mała kość zębowa bez zębów. 
Z reguły u ślepuchowatych brak lewe-
go płuca lub występuje w formie szcząt-
kowej. Prawe płuco jest wielokomorowe 
– wyjątek stanowi rodzaj Xenotyphlops. 
Brak lewego jajowodu, szczątkowa ob-
ręcz miednicowa. Długość całkowita tych 
węży wynosi od 10 do 95 cm, średnio  

Na Ziemi żyje współcześnie blisko 2700–3000 gatunków węży. Spotykamy je 
niemal we wszystkich środowiskach, zarówno na pustyniach, jak i w wilgot-
nych lasach równikowych, żyją zarówno w glebie czy na jej powierzchni, jak 
i wysoko w koronach drzew, a także w wodach morskich. Współczesna kla-
syfikacja 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. W tym 
artykule omówione zostaną cechy anatomiczne węży na przykładzie wybra-
nych rodzin z podrzędu Serpentes.

Duże, wypukłe łuski i niewyraźnie oddzielona  
od tułowia głowa u Naja pallida
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około 35 cm. Ogon jest krótki, stanowi 
1–3% długości całkowitej, często grubszy 
od reszty ciała i zakończony ostrym kol-
cem. Niektóre jajorodne samice mogą 
przez dłuższy okres przetrzymywać jaja 
w drogach rodnych. Jeden gatunek jest 
prawdopodobnie jajożyworodny. Ślepu-
cha birmańska jest partenogenetyczna.

BOIDAE – BOIDY
Rodzina Boidae ta skupia w sobie 11 ro-
dzajów, około 38 gatunków. Długość cał-
kowita tych węży wynosi od 30 cm do 9 m. 
Węże mają szczątkową obręcz miednico-
wą i szczątkowe tylne kończyny w postaci 
pazurków po obu stronach kloaki. Pazurki 
samców są z reguły większe i często słu-

Układy wewnętrzne samicy Boa constrictor

wą i szczątkowe tylne kończyny w postaci 
pazurków po obu stronach kloaki. Pazurki 
samców są z reguły większe i często słu-
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Ułożenie języka w pochewce oraz fragment 
tchawicy Boa constrictor

Wątroba Boa constrictor
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żą do stymulacji samicy przed kopulacją.  
Prawe płuco obecne, lewe średnio lub 
dobrze wykształcone, brak płuca tchawi- 
cznego. Lewy i prawy jajnik dobrze roz-
winięty. U przykładowego osobnika boa  
dusiciela (Boa constrictor) serce poło-

żone jest na wysokości 59.–66. tarczki 
brzusznej, prawe płuco (64.–129.), lewe 
płuco (66.–98.), wątroba (71.–121.), wore-
czek żółciowy (132.–138.), trzustka (134.–
136.), prawa nerka (155.–172.), lewa nerka 
(161.–174.). Kości przedszczękowe bezzęb-
ne, w żuchwie coronoideum. U większo-
ści Boidae występują receptory podczer-
wieni zlokalizowane w przestrzeniach 
między łuskowych okolicy warg. Źrenica 
jest pionowa. Większość boidów jest ja-
jożyworodna, jaja składa jedynie Cala-
baria reinhardtii, Gongylophis muelleri  
i Eryx jayakari.

PYTHONIDAE – PYTONY
Rodzina Pythonidae skupia 8 rodzajów  
i 33 gatunki. Długość ciała tych węży wy-
nosi od 50 cm do 9 m. W szkielecie szcząt-
kowa obręcz barkowa i dwie szczątkowe 
kończyny tylne – są większe u samców  

Układy wewnętrzne samca Boa constrictor
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i pełnią podobną rolę jak u boidów. U więk-
szości gatunków na tarczkach wargowych 
zlokalizowane są receptory podczerwieni 
– brak ich u obu gatunków z rodzaju Aspi-
dites. Lewe płuco nieco mniejsze niż pra-
we, brak płuca tchawicznego. Pytony róż-
nią się od boidów parzystą tarczką analną 
oraz kilkoma szczegółami w budowie 
czaszki, na przykład mają uzębione kości 
przedszczękowe (wyjątkiem jest rodzaj 
Aspidites). Pytony są jajorodne, liczba jaj 
waha się od 4 do około 100. W czasie skła-
dania jaja są miękkie i lepkie, w kontakcie 
z powietrzem sklejają się, tworząc bryłę, 
wokół której następnie owija się samica.

COLUBRIDAE – POŁOZOWATE
Colubridae to ogromna i dosyć zróżnico-
wana rodzina, zawierająca około 300 ro-
dzajów i ponad 1800 gatunków. Często 
nazywa się je wężami właściwymi. Dłu-
gość ciała waha się od kilkunastu cen-
tymetrów do 3,5 m. W obrębie poszcze-
gólnych podrodzin są zarówno węże bez 
zębów jadowych (uzębienie typu Agly-
pha), jak i z powiększonymi tylnymi zęba-
mi (Opistoglypha). Z reguły nie są uzna-
wane jako jadowite, ale ponad siedemset 

gatunków ma wykształcony gruczoł Du-
vernoya, parzysty gruczoł ulokowany po 
obu stronach górnej szczęki w rejonie po-
stokularnym, który z przodu przechodzi 
w gruczoł supralabialny. Chociaż gruczoł 
ten jest homologiczny do gruczołów ja-
dowych zdradnicowatych i żmijowatych, 
wykazuje odrębność anatomiczną i funk-
cjonalną. Z reguły nie zawiera dużego, we-

Wiele boidów prowadzi wybitnie nadrzewny tryb  
życia. Mają one smukły, bocznie spłaszczony kształt 
ciała i długi, chwytny ogon

Pytony, podobnie jak boidy, posiadają dużo silnych mięśni przystosowanych do duszenia.  
Na zdjęciu Python molurus bivittatus zjadający kurę
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wnętrznego zbiornika na jad, a jad nie jest 
transportowany poprzez zęby jadowe wy-
posażone w wewnętrzny kanał. Zazwyczaj 
także węże te nie mają wyspecjalizowa-
nych, szczękowych mięśni prążkowanych, 
dlatego jad nie może być wstrzykiwany do 
ciała ofiary, lecz w wyniku uścisku szczęk 

spływa do zadanej zębami rany (mięśnie 
takie posiada jedynie boomslang – Dis-
pholidus typus i przedstawiciele rodzaju 
Mehelya). Jad najczęściej nie stanowi za-
grożenia dla człowieka, choć zdarzają się 

wypadki śmiertelne. Wierzchnia część 
głowy zwykle pokryta jest powiększonymi 
tarczkami. Źrenica jest okrągła lub piono-
wa. Rodzaj Cerberus posiada unikatowy 
gruczoł solny. 

ELAPIDAE – ZDRADNICOWATE
Grupa Elapidae skupia w sobie dwie pod-
rodziny: Elapinae, w skład której wchodzi 
18 rodzajów i ponad 150 gatunków, Hy-
drophiinae z Australii i Melanezji, liczącą 
30 rodzajów i około 100 gatunków oraz 
16 rodzajów i ponad 60 gatunków węży 
morskich. Wszystkie są jadowite. Ich jad 
jest głównie neurotoksyczny. Neurotok-
syny postsynaptyczne obecne są w całej 
rodzinie, a u niektórych przedstawicieli 
występują ponadto kardiotoksyny. Nie-

które gatunki zdradnicowatych należą 
do najbardziej jadowitych węży świata.  
W przedniej części górnej szczęki znajdu-
je się para nieruchomych zębów jadowych  
z domkniętą rynienką (typ uzębienia Pro-

Jaja Lampropeltis triangulum hondurensis

Oczy Ahaetulla nasuta umożliwiają jej bardzo precyzyjne widzenie
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teroglypha). W wypadku utraty zęba ja-
dowego jego funkcję przejmuje następny 
z kolei w rzędzie. Ciało tych węży jest wy-
dłużone i smukłe. Łuski są duże, zacho-
dzące na siebie. Głowa zazwyczaj jest sze-
rokości tułowia. Jej wierzch zaopatrzony 
jest w wielkie, wyraźne tarczki.

VIPERIDAE – ŻMIJOWATE
Viperidae to najbardziej wyspecjalizowa-
na rodzina, skupiająca 35 rodzajów i po-
nad 250 gatunków. Są to węże jadowite, 
ich jad jest głównie hemotoksyczny. Na 
przodzie górnej szczęki znajdują się dłu-
gie zęby jadowe z wewnętrznym kanałem 
jadowym (uzębienie w typie Solenogly-
pha). Zęby te są osadzone na ruchomych 
kościach szczękowych, składają się ku ty-
łowi podczas zamykania paszczy. Głowa 
jest z reguły trójkątna w kształcie, szeroka, 
z drobnymi łuskami na całej powierzchni, 
pozbawiona termoczułych jamek policz-
kowych (z wyjątkiem Crotalinae). Ciało 
tych węży jest masywne, nierzadko bar-
dzo grube, z krótkim ogonem. Występują 
zarówno gatunki jajożyworodne, jak i jajo-
rodne. U niektórych Crotalinae z Nowego 
Świata występuje grzechotka na końcu 
ogona, powstająca z pozostałych, zrogo-
waciałych pierścieni kolejnych wylinek.

PODSUMOWANIE
Węże pojawiły się na Ziemi ponad 145 
milionów lat temu i występują dzisiaj na 
świecie w liczbie ponad 3000 gatunków. 
Ludzi od zawsze intrygowały te gady, 
szczególnie ich oryginalna budowa, biolo-
gia, sposób, w jaki się poruszają czy polują. 
Dzieje się tak za sprawą wielu uwarunko-
wań anatomicznych, które w drodze ewo-
lucji wykształciły się u węży. Doszło do za-
niku kończyn w wyniku ich uwstecznienia 
i zwiększenia się liczby kręgów, które (po-
dobnie jak u waranów) mają dodatkowe 
powierzchnie stawowe. Budowa układów 
wewnętrznych jest inna niż u ich najbliż-
szych krewniaków – jaszczurek (Sauria). 
Większość węży posiada tylko jedno płu-
co – prawe, te bardziej prymitywne mają 
także szczątkowe płuco lewe. Ponadto 
parzyste narządy tych gadów uległy prze-
mieszczeniu względem siebie. Układ roz-
rodczy i wydalniczy u samców prezentuje 
się następująco: najbardziej dogłowowo 
znajduje się prawe jądro, następnie po 
stronie lewej, w połowie długości prawe-
go jądra, znajduje się głowa jądra lewego. 
Każde jądro posiada swój własny nasie-
niowód, wyprowadzający nasienie do ko-
rzenia hemipenisa. Za jądrami w kierunku 
doogonowym znajduje się prawa nerka, 

podłoża kokosowe
dla węży

organiczne
Najwyższej jakości 
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Grzechotka uformowana na ogonie Crotalus atrox Jamki termo czułe pomiędzy nozdrzami a oczyma 
u Crotalus durrisus vegrandis
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dalej za nią, w analogii do jąder, znajduje 
się nerka lewa. Wzdłuż każdej nerki bie-
gnie kanalik zbiorczy. na uwagę zasługu-
ją również procesy fi zjologiczne związane 
z metabolizmem, przemianą materii, 
gdyż węże połykają ofi arę w całości i tra-
wią doskonale wszystkie jej tkanki, za wy-
jątkiem wytworów naskórka, takich jak 
sierść, pazury. Podczas trawienia ofi ary 
żołądek produkuje olbrzymie ilości kwa-
sów, wątroba powiększa się wielokrotnie, 
podobnie jak mięsień sercowy. Cały orga-
nizm zwiększa swoje „obroty”. Potrzebuje 
do tego odpowiedniej temperatury. Węże 
są zmiennocieplne, dlatego w tym celu 
zażywają kąpieli słonecznych. Najwięk-
szym osiągnięciem w ewolucji tej grupy 
zwierząt jest jednak wykształcenie apara-
tów jadowych, składających się z gruczo-
łów, kanałów jadowych i zębów jadowych. 

Najdoskonalszy aparat jadowy posiadają 
przedstawiciele rodziny Viperidae. Żmijo-
wate są prawdopodobnie najczęstszymi 
sprawcami ukąszeń kończących się śmier-
cią lub powodujących trwały uszczerbek 
na zdrowiu.
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