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Aktuálně...
Tak jsem v poslední dobû, kromû jiného, zaznamenal také nûkolik
pfiíjemn˘ch poznatkÛ o studentech na‰í ‰koly. Kromû jiÏ tradiãnû vzorné
reprezentace ‰koly ve sportovních soutûÏích jsem zaregistroval druhé
místo v okresním pfieboru ‰kol ve florbalu, coÏ je na na‰í ‰kole zfiejmû
sport ãíslo jedna. Dále jsem se osobnû zúãastnil klání ÏákÛ rybáfisk˘ch
‰kol v mezinárodní soutûÏi v rybáfisk˘ch znalostech a dovednostech
v Tfieboni. To, Ïe jsme vyhráli, bylo urãitû velk˘m pfiekvapením. Navíc to
bylo zpÛsobem start – cíl, kdy jsme dominovali v celé soutûÏi. Nejvíc mû
v‰ak potû‰ilo vystupování na‰ich reprezentantÛ, ktefií pÛsobili velmi
skromnû a klidnû, bez pfiehnané soutûÏivosti, coÏ moÏná právû vedlo
k celkovému úspûchu. A v neposlední fiadû musím zmínit prÛbûh dne
otevfien˘ch dvefií v rámci VodÀansk˘ch rybáfisk˘ch dnÛ. Kromû jiÏ
tradiãnû perfektní prezentace studentské firmy na námûstí i ve ‰kole jsem
si v‰iml, jak ochotnû provádûjí na‰i Ïáci náv‰tûvníky ‰koly a pfiitom
podávají zasvûcen˘ odborn˘ v˘klad, a to dokonce Ïáci prvních roãníkÛ.
Ani jsem si nev‰iml, Ïe by nûkdo trpûl tím, Ïe to byla v podstatû akce
povinná. TakÏe fieãeno sportovní terminologií, je u nás stále dost tûch,
ktefií kopou za na‰i ‰kolu.
Pfieji v‰em zamûstnancÛm i studentÛm pfiíjemné prázdniny.
Karel Dubsk˘

V suterénu školy je připravována
nová odborná učebna vodních
staveb. V průběhu prázdnin bude
vybavena nábytkem a učebními
pomůckami tak, aby v ní mohla
být v novém školním roce zahájena výuka odborných předmětů
stavebního zaměření.
V průběhu letních prázdnin bude
provedena výměna střešní krytiny
na historické budově školy. Součástí prací bude i oprava komínů,
hromosvodů, krovu, nové laťování
a zateplení obytné části budovy.
Zájem o studium školy se meziročně zvýšil. Do dvou tříd prvních
ročníků podalo zápisové lístky 56
nových studentů školy.
V průběhu dne otevřených dveří
v rámci Vodňanských rybářských
dnů v sobotu dne 19. května se
přišlo na naši školu podívat téměř
pět stovek spokojených návštěvníků.
Od července zahájí naše škola
práce na novém projektu, který
bude probíhat až do konce roku
2014. Finanční prostředky a jednotlivé aktivity projektu přispějí
k další modernizaci výuky. Podrobně bude projekt představen
v příštím čísle Rybovin.

Miroslav PrÛcha, 38 let, Ïenat˘, otec tfiech dûtí, absolvent na‰í ‰koly (studoval zde v letech 1988–1992).
Zanícen˘ rybáfi, kterého vÏdy zajímala pfiedev‰ím akvaristika. I tak bychom mohli pana PrÛchu pfiedstavit.
Jednoho po‰mourného odpoledne jsem si s ním (pfii skleniãce vína) popovídala o jeho souãasné práci,
vûcech, které ho trápí, ale i o minulosti, která ovlivnila jeho souãasnou pozici.

Kde jste pfied tím pracoval?
Po absolvování studia na SR·
VodÀany jsem nastoupil jako dûlník do ·kolního rybáfiství Protivín,
pak jsem absolvoval roãní vojenskou sluÏbu, poté následovalo
opût ‰kolní rybáfiství Protivín –
tentokrát jako fiidiã.

Jak byste zrekapituloval první
rok na ‰kolním pokusnictví?
Musím fiíct, Ïe v‰e se zatím dafií.
Mou pracovní náplní je kromû
správcování ‰kolnímu pokusnictví
i pedagogická ãinnost – jako uãitel
praxe uãím základní rybáfiské dovednosti (napfi. pfii‰ívání vakÛ a keserÛ…).
Na ‰kolním pokusnictví se praxe
stfiídají po t˘dnu, vÏdy zde pracuje
dvojice ãi trojice z 1. a 2. roãníku
SR·. Îáci se uãí poãítat embryo,
dále se snaÏí stanovit poãty kusÛ
rychleného plÛdku…
Studenti touto ãinností pfiispívají k
vytvofiení produkce, která jde na
prodej. Zisk potom v˘raznû pomáhá rozpoãtu ‰koly.

Jaké má tato práce klady a zápory?
KdyÏ jsem pracoval jako fiidiã, vûdûl jsem, Ïe moje pracovní
doba zaãíná v 6 hodin ráno a konãí ve 14.30 odpoledne. Také
jsem bydlel v paneláku a mûl jsem docela ãistou hlavu. Zde
neexistuje nûjak˘ pfiesn˘ ãasov˘ rozvrh, práce se dûlá tak, jak je
potfieba. VÏdycky mû bavily akvarijní rybiãky a nûco podobného
teì tady dûlám. Bydlím s rodinou v domku, kter˘ patfií ke ‰kolnímu pokusnictví, takÏe docela zajímavá zmûna. Okolní prostfiedí
je také moc pfiíjemné. ZároveÀ se ov‰em objevily v zimních
mûsících problémy s tepelnou izolací domu, takÏe docházelo
k promrzání a byt byl vlhk˘. Toto se v souãasnosti fie‰í soudnû.
Firma, která dÛm stavûla, by mûla uvedené závady odstranit.
ZároveÀ mám málo ãasu na spoleãensk˘ Ïivot a také mÛj koníãek – fotbal – je teì na okraji.

Jak jsme na tom s produkcí ryb chovan˘ch na
‰kolním pokusnictví?
Tak letos uÏ jsme vyprodukovali následující ryby:
● 40 000 ks mníka jednovousého
● 120 000 ks ‰tiãky rychlené
● 130 000 ks candáta rychleného
● 1 700 000 ks kapra obecného (K)
● 30 000 ks ostroretky stûhovavé
● 7 000 ks pÛlroãka okounka pstruhového
Dále se prodávají barevné ryby jako zlatá forma
karase obecného, perlín zlat˘, lín zlat˘, 3 formy
jesena (zlat˘, modr˘, tygrovan˘).
Moc dûkuji za rozhovor a pfieji hodnû zanícen˘ch
studentÛ a dobré pracovní v˘sledky…
Alena Kotová

Správce se mûní, dopravní prostfiedek zÛstává ...

OD NA·EHO STUDENTA:

Zruãn˘ ilustrátor
Luká‰ Pfeifer

Představujeme absolventa
Navštěvoval vodňanskou rybářskou školu v letech 1972–1976. Vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Brně, Fakultu agronomickou, specializaci Rybářství a v roce 1981 získal
titul Ing. V současnosti je děkanem FROV JU.

Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
V letech 1981–1985 absolvoval studijní pobyt ve Výzkumném ústavu
rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech, kde dodnes působí jako
akademický pracovník. V letech 1994–2005 se jako vedoucí podílel na
vědecké profilaci oddělení genetiky a šlechtění ryb Výzkumného ústavu
rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity (VÚRH JU), kde
v letech 2005–2009 vykonával funkci ředitele. Od roku 2009 do současnosti vykonává funkci děkana na Fakultě rybářství a ochrany vod JU
(FROV JU), jejíž součástí je i VÚRH. V letech 1998–2003 učil na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, později v letech 2004–2009 na
Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nyní
přednáší v oboru Rybářství předmět Reprodukce ryb na FROV JU. Od
roku 2004 je předsedou Oborové rady doktorského studia Rybářství ve
VÚRH/FROV JU a vede řadu doktorských prací. Vedle výuky na Jihočeské univerzitě vedl v letech 1993–1994 kurz Akvakultury na Universitě
v Angers (Francie) a v letech 1998–2002 kurz Reprodukce a genetiky
na Metropolitní univerzitě v Mexico City. Od roku 2009 je rovněž členem
předsednictva Grantové agentury ČR, která financuje základní výzkum
a kde odpovídá za zemědělsko-biologické a environmentální vědy v ČR.
Po nástupu na VÚRH Vodňany jste pracoval jako vědecký pracovník. Můžete přiblížit, jakou oblastí výzkumu
jste se hlavně zabýval?
K hlavním tématům mé výzkumné práce patřily a stále patří genetika a reprodukce ryb, uchovávání gamet,
umělé osemenění, hodnocení kvality a kvantity gamet, kompetice rybích gamet, genomové manipulace se
šlechtitelským programem u ryb. Jsem autorem či spoluautorem 151 původních vědeckých pracích v recenzovaných časopisech především z oblasti rybářství a biologie. Ve vědecké branži ČR patřím mezi nejcitovanější české
rybářské autory s tzv. citačním H indexem 21. Laicky to znamená, že mé práce někdo v zahraničí či u nás přečetl
a využil, slouží tudíž k rozvoji oboru.
Při své vědecké práci jste absolvoval několik zahraničních stáží. Můžete uvést, ve kterých zemích jste působil?
Mé mezinárodní aktivity se datují zejména od 16. 11. 1989, kdy jsem přijal pozvání profesora Rolanda Billarda
ke stáži do Francie. Od roku 1996 jsem členem European and World Aquaculture Society a Association for
Cryobiology, neboť jednou z mých aktivit je výzkum v oblasti zmrazování rybích spermií a embryí. Od roku 1995
jsem rovněž v širším organizačním složení vědců zabývajících se fyziologií reprodukce ryb a organizujících pravidelně
jednou za 5 let mezinárodní konferenci na téma Fish Physiology Reproduction. V letech 1990–1997 jsem absolvoval
řadu pobytů a stáží ve Francii, USA a Singapuru, z nichž nejvýznamnější byl 2,5letý pobyt ve Francii v letech
1993–1995 na Univerzitě v Angers jako hostující docent, kde jsem zřídil a vedl laboratoř genetiky a reprodukce ryb.
V letech 1993 až 1996 jsem byl členem vědecké rady regionálního sdružení Protagoras v rámci Regionu Pays de la
Loire ve Francii (hlavní město regionu Nantes). Také projekty řešené v laboratoři na Universitě Angers (1993–1995)
měly především regionální charakter a měly přispět k inovačnímu rozvoji rybářství v regionu sdružujícím rybáře na
Loiře. Od roku 1992 jsem byl a stále jsem řešitelem či spoluřešitelem řady grantů a vědeckých projektů v zahraničí,
a to ve Francii, USA, Mexiku, Singapuru, Číně a rovněž v EU. Z evropských projektů to byl 4. rámcový program EU
zaměřený na výzkum sumce velkého v letech 1994–1997 a podnikatelský projekt 6. rámcového programu (CRAFT),
sloužící k inovaci chovu okouna říčního v letech 2004–2006. V USA jsem v letech 1996–2004 spolupracoval na
projektu USDA zaměřeném na rozvoj chovu veslonosa amerického pro produkci kaviáru.

V Mexiku v letech 1999–2003 jsem se zabýval projektem podporovaným SEMARNAPem, státem Hidalgo,
k rozvoji chovu kapra obecného. V Singapuru (1997) na Biologické fakultě tamní univerzity jsem se zaměřil na
fyziologii reprodukce tilapie mosambické, dále v letech 1999–2004 jsem spolupracoval při programu rozvoje chovu
lína v Číně ve Wuhanu v Hydrobiologickém ústavu AV a také jsem se podílel v letech 2005–2007 na projektu
uchování spermatu veslonosa a jesetera čínského ve třech soutěskách v Jingzhou City na řece Jang-c'-ťiang.
Jaké máte poznatky z těchto stáží, třeba pokud se týká srovnání našeho rybářství se zahraničním?
Naše rybářství již se zahraničním nesrovnávám, spíše hledám jisté nedostatky a přednosti v každé zemi, protože
každý region, každá země se různě rozvíjí a má různé možnosti sociální, kulturní a politické a nachází se v různých
klimatických podmínkách. Pouze jsem se vždy ujistil, že naše tradiční rybníkářství je na dobré profesionální úrovni
a má ve svých řadách vzdělané a zapálené profesionály. Na druhé straně jsem zjistil, že nové technologie
v produkčním rybářství se v posledních dvaceti letech až na výjimky naší zemi vyhnuly. Rovněž jsem zjistil, že
o našem rybníkářství se mnoho v zahraničí neví a myslet si, že jsme „pupkem“ rybářského světa, je holý nesmysl.
Tradice je krásná, ale máme co dohánět. Odvětví zemědělství obecně se v posledních dvaceti letech v ČR špatně rozvíjí.
Co ve světě především oceňují, je česká chovatelská a exportní úroveň v oblasti akvarijních a exotických chovů ryb.
Stačíte se ještě věnovat výzkumu poté, co jste se stal ředitelem VÚRH a později děkanem FROV JU?
Pochopitelně, že ne. Vždy se snažím dělat věci naplno, ale s postupným nabalováním manažerských funkcí
odbourávám přímé vědecké zapojení. Možná to není úplně dobře, ale VÚRH a fakulta vzkvétá a rozvíjí se, což je
můj prvořadý úkol na plný úvazek. Na skutečnou vědu v laboratoři či na pracovišti nemám čas a výuku, tu mám
v dobrém slova smyslu za odměnu. Tak, jak jsem nyní placen, bych si nedovolil jít do líhně pomáhat při výtěru ryb
či jít v noci injikovat generační ryby, protože vím, že druhý den se zúčastním jednání, na které musím být fit
a náležitě připraven. Pochopitelně se snažím stále číst, diskutovat o experimentech, upravovat články, ale funguji
spíše jako vědecký mentor a vedoucí projektů. Vedení „své laboratoře“ jsem v loňském roce předal svému
bývalému studentovi, který se vrátil z Japonska.
V současnosti je vidět rozsáhlou výstavbu objektů FROV zde ve Vodňanech. Kdy budou objekty dokončeny
a k čemu budou sloužit?
Objekty ve Vodňanech budou dokončeny do vánoc 2012 a my se do nich postupně nastěhujeme do srpna 2013.
V Českých Budějovicích rovněž stavíme pavilon pro naše bakaláře a magistry, ten bude dokončen na jaře roku 2014.
Jaké obory vzdělávání nabízí v současnosti FROV?
My nabízíme studium oboru rybářství – bakalářské, magisterské i doktorské, a dále obor ochrana vod v bakalářském stupni. Informace o fakultě a studiu jsou dostupné na našich webových stránkách, a to www.frov.jcu.cz.
a všechny studenty schopné a ochotné se dále vzdělávat rádi přivítáme v našich řadách.
Otázky kladl Karel Dubský.
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Z PERA NAŠICH STUDENTŮ
Byli jsme na Slovensku! A nejen tam…
Pûtidenní exkurze tfietího roãníku
zaãala v pondûlí ráno. Autobus, kter˘ byl
z dÛvodu velké neúãasti poloprázdn˘,
vyrazil v 6:15 od Domova mládeÏe a po
asi hodinové cestû jsem dorazili do rybochovného objektu Kamenice. V místních
sádkách byl produkován hlavnû siven
americk˘ a pstruh potoãní, ale mûli jsme
moÏnost zde vidût i chov sivena alpského.
K vidûní tu bylo také zajímavé ãi‰tûní
vody v recirkulaci. Kameniãtí rybáfii
pouÏívají nádrÏ s plastov˘mi elementy,
na kter˘ch se kultivují bakterie, které pfii
dostatku kyslíku zaji‰Èují úãinné biologické ãi‰tûní.
Dále jsme nav‰tívili více neÏ 90 let
star˘ ml˘n ve Stfiíbrn˘ch Horách, kde je
vybudovaná v˘robna a míchárna krmn˘ch
smûsi. Vyrábûjí se zde krmiva pro v‰echny druhy zemûdûlsk˘ch zvífiat a dokonce
i smûsi pro nároãné druhy ze zoologick˘ch zahrad. Nás ale ov‰em nejvíce zajímala krmiva pro ryby a fieditel firmy nám
proto detailnû popsal postupy pro v˘robu
krmiv. Pozdûji jsme byli provedeni ml˘nem a cel˘m v˘robním zafiízením.
Sádky Kinsk˘ch Îìár, jenÏ byl dal‰í
zastávkou, nás seznámily hlavnû s chovem síha marény a síha peleìe. Za celou
dobu exkurze jsme tyto ryby mohli vidût
pouze zde, jelikoÏ chov síha je velmi ztrátov˘ kvÛli zvût‰ujícím se populacím kormoránÛ. Pfiíjemn˘m pfiekvapením pro nás
bylo posezení a obãerstvení, které pro nás
místní pfied na‰ím odjezdem pfiipravili.
Na‰í poslední zastávkou se stal Ujãov.
Zdej‰í malé sádky v nedávné dobû postihl
HS virus. Na ten bohuÏel doplatila celá
obsádka. Místní vedoucí pracovník spoleãnû s jeho dcerou nám poradili, jak se
v takové krizové situaci chovat a hlavnû,
jak tomu vÛbec pfiedejít. Pondûlní noc
jsme strávili v chatkách v kempu Radíkov
nedaleko od Olomouce.
V úter˘ jsme pokraãovali podle plánu
a ráno jsme nav‰tívili teplovodní odchovnu
ve Velké Bystfiici. Rybáfisk˘ svaz si zde
nechává odchovat úhofií monté do vût‰í
velikosti, kvÛli men‰ím ztrátám pfii nasazení do voln˘ch vod. V bazénech s oteplenou vodou se produkovali také sumci
a jesetefii. Dlouhou cestu k údolní nádrÏi
Slezská Harta nám znepfiíjemnil hust˘
dé‰È. Místní dlouholet˘ pracovník nejprve
popsal v˘stavbu, úãel a dal‰í informace
o vodním díle. Následoval vstup do hráze
a provedení po celé elektrárnû. Vertikální

turbína zde vyrábí energii pro znaãnou
ãást Ostravska. Na‰e v˘prava pokraãovala po proudu v soustavû vodních dûl aÏ ke
státnímu podniku povodí Odry, leÏícího
pod pfiehradou KruÏberk. Kromû pstruha
duhového a potoãního tady mají také
pstruha lososového. Po seznámení s chovem tûchto ryb nám byl umoÏnûn vstup
do hráze samotného KruÏberka. Pfii cestû
do kempu v RoÏnovû pod Radho‰tûm
jsme omylem odboãili z trasy a málem
jsme dorazili aÏ k samotnému Radegastu.
Ná‰ zku‰en˘ fiidiã v‰ak s klidem zacouval
i po nebezpeãné lesní cestû a dovezl nás
do kempu témûfi na ãas.
Hranici mezi âeskou republikou
a Slovenskem jsme pfiekroãili hned ráno.
Po cestû do Vrútek jsme byli doprovázeni
reliéfy nádhern˘ch slovensk˘ch hor.
Místní rybochovn˘ objekt nám pfiedvedl
chov hlavatky obecné. Nûktefií z nás mûli
vÛbec poprvé tuto krásnou a dnes uÏ
vzácnou rybu vidût. âesk˘ rybáfisk˘ svaz
si i zde nechává odchovat úhofií monté
a my byli obeznámeni s dal‰í moÏností
chovu této ryby. I tady jsme byli pfiíjemnû
pfiekvapeni mal˘m obãerstvením. Nedaleko Vrútek, ve vesnici Martin, pokraãovala exkurze do líhnû lososovit˘ch druhÛ
ryb. Stejnû jako vût‰ina pstruháren se
tady také zab˘vají pstruhem duhov˘m
a potoãním, av‰ak v mal˘ch rybníãcích
mûli i kfiíÏence sivenÛ, a ani sám majitel
si vlastnû nebyl jist˘, co za rybu vlastnû
chová. Nejvíce v‰ak, jak studenty, tak
pedagogick˘ dozor, ohromilo hejno generaãních hlavatek, ve kterém ryby dosahovaly i pfies 100 cm. Úzkou cestou jsme
pokraãovali nahoru do hor. Prohlídka ve
Slovianské dolinû se skládala ze dvou
ãástí. Místní, velice ãistá voda poskytuje
skvûl˘ zdroj vody pro chov lososovit˘ch
ryb. V zemních rybníãcích plavala obrovská hejna generaãních pstruhÛ a provedeni
jsme byli i po bazénov˘ch odchovech
men‰ích stádií. Druhou ãástí byla náv‰tûva líhnû a sportovního revíru. Soukromû
vybudovan˘ objekt produkuje ryby pfiedev‰ím do voln˘ch vod a za úãelem sportovního rybolovu. Sportovní rybníky jsou
pfiímo souãásti areálu a místní pfiíroda
spoleãnû s moÏností ulovení trofejní ryby
zde láká spoustu lidí. První veãer na Slovensku jsme pfienocovali nedaleko Bratislavy v rekreaãní oblasti Zlaté Piesky.
PoblíÏ Bratislavy na toku Dunaje je
vystavûno vodní dílo âunovo, slouÏící jako

vodní elektrárna zásobující ãást hlavního
mûsta Slovenska. Po obdrÏení ochrann˘ch
pomÛcek nám bylo pfiedvedeno celé
zafiízení vãetnû v˘tokÛ z turbín slouÏících
hlavnû pro rekreaãní úãely. Místo si zde
mohou najít jak rybáfii, tak fanou‰ci
kajakÛ. Dal‰í cesta vedla do vodního
díla Gabãíkovo. Na‰e prohlídka zaãala na
velínû, kde pracovníci popisovali v˘stavbu,
v˘robu energie, prÛtoãné pomûry a místní
osádku. Následovalo provedení po plavebních komorách a hrázi. âtvrteãní
veãer zakonãila projíÏìka na lodích po
ramenech Dunaje, mûli jsme pfiíleÏitost
vidût krásnou pfiírodu a vzácné Ïivoãichy,
jako napfiíklad orla mofiského nebo volavku ãervenou.
Pfii páteãní cestû domÛ bohuÏel neprobûhla náv‰tûva hradu Dûvín, kter˘ byl
v tuto dobu zavfien˘. Prohlédli jsme si
tedy soutok Dunaje s Moravou a pokraãovali v dlouhé cestû domÛ.
Jaroslav Charvot

Příběh ryb z naší akvaristiky
Evoluční závody ve zbrojení aneb hořavky vs. mlži
Dnešní povídání o rybách z naší
akvaristiky bude v duchu ekologickém.
Konkrétně se podíváme na ryby, které
naší škole daroval Pavel Duda ze
3. ročníku, hořavky duhové. Kdo by
neznal tyto drobné, především rozmnožováním zajímavé rybky. V kdejaké učebnici či knize se o nich dozvídáme, že jsou to tzv. ostrakofilní ryby,
čili ryby, které se vytírají do lastury
živého sladkovodního mlže. Jak toto
rozmnožování probíhá detailněji?
Samici hořavky narůstá v době
rozmnožování na jaře dlouhé kladélko. Samec ve stejné době vyhledává
vhodného mlže (v místě výskytu hořavek obvykle velevruba či škebli),
kolem něhož aktivně brání teritorium
proti konkurenci jiných samců. Poté,
co samec a mlž upoutali pozornost
samice, přiblíží se samice k mlži a kladélkem naklade do nitra mlže skrz
přijímací otvor silným proudem moči
několik jiker (obvykle 1–6). Nato
samec ihned reaguje vypuštěním
spermií. Proudem mlžem filtrované
vody se mlíčí dostává přijímacím otvorem do jeho útrob, kde oplodní jikry.
Samec poté určitou dobu mlže střeží.
Přibližně po pěti týdnech již asi 1 cm
velké hořavky opouští svého hostitele.
Samice takto naklade do mnoha různých mlžů celkem jen 80–250 jiker,
což je oproti ostatním kaprovitým
rybám o několik řádů méně. Důvod je
zřejmý – ochrana jiker mlžem je tak
efektivní, že není zapotřebí tolik jiker,
jako např. u kapra, kde nejsou jikry
po nakladení proti predátorům nijak
zabezpečeny.
Za zmínku stojí, že embrya hořavek
jsou na stadium parazitace v mlži různým způsobem přizpůsobena. Mají např.
dva křídlovité výběžky v přední části
žloutkového váčku, pomocí nichž se snáze zachytí v žaberních dutinách mlže.
Z předchozího textu se jeví chování hořavek jako klasicky parazitické,
a byť přítomnost jiker uvnitř lastur mlže
nezabíjí ani nijak nezraňuje, funkce inkubátoru není pro mlže nikterak příjemná.
Embrya hořavek ubírají hostitelskému mlži kyslík a zabírají místo
v žábrách, takže i obživa mlže v podobě filtrace přes žábry je pak pomalejší,
stejně tak jako růst mlže v tomto
období parazitace.

Dřívější učebnice považovaly vztah
hořavek a mlžů nikoli za parazitismus,
ale za symbiózu, tedy za vztah, kdy
mají oba zúčastnění z koexistence
nezbytný prospěch. Tyto názory vycházely z faktu, že ani mlži nejsou zase
taková „bentická neviňátka“, jak by se
na první pohled zdálo. Jejich larvičky,
tzv. glochidie, totiž parazitují na žábrách a ploutvích hostitelských ryb. Mlž
vypustí na rybu obláček těchto larviček
a doufá, že se alespoň některé zachytí
na správném místě a budou moci zahájit přeměnu. Zpravidla po několika
týdnech je larvička již kompletně vnitřně přeměněná, odpadá z ryby na dno
a začíná se živit jako její rodiče – mírumilovnou filtrací. V souvislosti s výše
zmíněným způsobem rozmnožování
hořavek skutečně vše nasvědčuje spíše
symbióze. Hořavka ukládá své budoucí potomky pod ochranu obrněného
mlžího těla a ryba zároveň slouží jako
hostitel pro larvičky těchto mlžů. Tak
tomu však není. Mnohé studie prokázaly, že hořavka neslouží jako vhodný
hostitel pro naprostou většinu mlžů.
Na rozdíl od jiných ryb na hořavkách
nedokončí úspěšně vývoj prakticky
žádné larvičky našich mlžů a jsou imunitním systémem hořavky rychle zlikvidovány.
Jak to, že jsou naši mlži tak bezbranní? Copak nemají žádný účinný
způsob obrany, tak jak je tomu ve většině případů vztahů parazit-hostitel?
Odpověď najdeme v asijských vodách,
kde se rod Rhodeus (tedy hořavka)
vyskytuje v několika druzích. Vědci
zjistili, že východoasijské škeble mají
vůči jikrám místních hořavek účinnou
zbraň – schopnost „vyplivat“ alespoň
některé jikry pryč z těla. Čím to je, že
naše škeble a velevrubi jsou v tomto
slova smyslu vývojově pozadu a nechávají se hořavkami zotročovat?
Důvod, proč nejsou naši domácí mlži
schopni úspěšně bojovat proti hořavkám je možná celkem jednoduchý
a souvisí s principem, který se v ekologii nazývá závody ve zbrojení.
Závody ve zbrojení si představme na zjednodušeném příkladu žirafy
a dřevin, jejichž listy konzumuje. Na
začátku je žirafa, která nevypadá tak
úplně jako žirafa (má krátký krk, krátký
jazyk atd.) a začíná konzumovat listy

dřevin. Stromy na to během tisíců let
reagují a utvoří si obranu v podobě
trnů. Žirafě se postupně prodlouží
jazyk a její pysky ztvrdnou tak, aby
mohla konzumovat listy i mezi trny.
Strom opět reaguje tím, že nejšťavnatější listy, které nejvíc fotosyntetizují,
a strom je tedy nejvíc potřebuje, umístí až na vrchol koruny, aby byly mimo
dosah žirafy. A co následuje? Žirafě se
opět během tisíců let začne prodlužovat krk tak, aby na tyto lahodné
listy dosáhla. A tak bude evoluce
a tyto závody ve zbrojení pokračovat
dál do nekonečna. Toto je vlastně
jeden z motorů evoluce.
Hořavka duhová (Rhodeus amarus)
žije ve střední Evropě pravděpodobně
jen několik set nebo tisíc let. Z pohledu mezidruhových vztahů je toto
období velice krátkou dobou na to,
aby se hostitel (mlž) byl schopen účinně adaptovat na parazita (hořavku).
V Asii, kde spolu hořavky a jejich hostitelé žijí společně miliony let, se
uplatnil právě zmiňovaný princip závodů ve zbrojení. Jinými slovy – parazit
utlačuje hostitele a hostitel se mu snaží
efektivně bránit. Proto jsou mlži z východu, mezi nimi i u nás invazní druh
škeble asijská (Sinanodonta woodiana),
úspěšnější ve vztahu hořavka-mlž.
Tato problematika je v současnosti
celkem intenzivně řešena, protože poté,
co se v Evropě začala na úkor domácích druhů šířit nepůvodní škeble
asijská, hrozí v budoucnosti riziko, že
hořavka bude ztrácet své potenciální
hostitele a její výskyt bude značně
limitován… Pokud si i ona časem
nevytvoří účinnou zbraň proti vypuzování svých embryí…
Ing. Jiří Hronek

S TLAMOU PREDÁTORA
Na první pohled je to nenápadná rybka, která
nemá ani česká jméno. Když je klidná, asi byste si
ryby druhu Neoclinus blanchardi ani nevšimli. Ale
když se naštve nebo se cítí rozzlobená, tak se
změní v příšeru.
Většinu života tráví ve skalách, v úzkých rozsedlinách, kde je v bezpečí před silnějšími predátory.
Ale když ji někdo ohrozí, otevře na něj ryba obří
tlamu, která je až překvapivě podobná té, kterou
měl filmový Predátor. Ryba je velmi temperamentní a ráda vystartuje po sebevětším soupeři; aby si
to však mohla dovolit, musí vypadat dostatečně
hrůzostrašně. Roztažená tlama rybu opticky zvětšuje – podobně jako třeba krční vak rozzuřenou
agamu. Tlama však pro tuto asi třiceticentimetrovou rybu neslouží primárně jako zbraň proti
nepřátelům, v podstatě má podobnou funkci jako
jelení parohy.

Zajímavosti
ze světa
ryb
Neoclinus je vysoce teritoriální tvor; v době,
kdy se páří, bojují samci o každou píď oceánu.
Když se dva samci potkají na jednom místě, dojde
k prapodivnému souboji, v němž slouží jako hlavní
zbraň právě jejich rozeklané tlamy. Duel vypadá
jako „tlamová přetahovaná“ nebo jelení přetlačování pomocí paroží.
Mají tak špatný zrak, že protivníka nevidí, dokud
se k nim nepřiblíží na téměř kontaktní vzdálenost,
jsou tedy ideálním cílem pro objektivy a kamery
potápěčů. Ryby Neoclinus žijí v tropických mořích,
nejraději v hloubce mezi 3 a 60 metry pod hladinou. Člověku není nijak nebezpečná, samozřejmě
až na situace, kdy by jí neopatrný potápěč nestrkal
do tlamy plné ostrých zubů ruku. Ale takový
případ ještě od objevení této ryby nebyl zdokumentován…
Zdroj: internet
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