
Hlavní sladkovodní biotopy:
1. Toky amazonského deštného pralesa:

- povodí Amazonky

- pomalý proud, charakter stojaté vody

- v okolí toku výskyt velkého množství 
stromů, výskyt kořenů ve vod. sloupci

- na hladině velké množství plovoucích
rostlin a listí

- ve vodním sloupci pološero

- některé rybí druhy výrazně barvené

- ve vodě vyšší obsah huminových kyselin, pH 6-7, vysoká teplota vody 28 – 30°C,
voda měkká 75 mg CaCO3. l-1

- periodické změny  v chemismu vody (pH) – díky periodickým srážkám



1. Toky amazonského deštného pralesa:

• hlavní hruhy rostliny:  stolístek vodní, bahnička jehlovitá, kabomba 
karolínská, šípatkovce, zákrutichy, růžkatec

• hlavní druhy ryb: sekernatky, sumečci, skaláry, terčovci, tetry

• výskyt ryb, které se starají o potomstvo a ryb volně se vytírající do vody

• ryby se živí živočišnou nebo smíšenou potravou 



2. Kyselé tůně amazonského deštného pralesa

-povodí Amazonky

- pomalý proud, charakter stojaté vody

- tůně zastíněné stromy a plovoucími 

rostlinami

- ve vodním sloupci pološero

- některé rybí druhy výrazně barvené

- nejatraktivnější části biotopu jsou příbřežní části

- ve vodě vysoký obsah huminových kyselin, obsah kyslíku nižší, pH 6 – 6.5, teplota   
vody 24 – 26°C, voda měkká 50 mg CaCO3. l-1



2. Kyselé tůně amazonského deštného pralesa

• hlavní druhy rostliny:  stolístek vodní, kabomba karolínská, šípatkovce, 
zákrutichy, růžkatec

• hlavní druhy ryb: cichlidy rodu Apistograma, tetry, pancéřníček leopardí, 
krunýřovci

• ryby kladou jikry na kamenitý či rostlinný podklad nebo volně do vody.

• cichlidy a krunýřovci nakladené jikry hlídají, tetry po výtěru jikry požírají

• ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou



3. Bystřiny Zaire:

• typická tropická západní Afrika

• rychlé bystřiny s častými vodopády

• velké proudění vody s výrazným 
prokysličováním

• velké množství velkých kamenů s
pískem

• vody nejsou intenzivně zakryty porostem

• dobrá světelná intenzita ve vodním sloupci

• vysoký obsah kyslíku, mléčné zakalení vody, teplota vody 25-27 °C, pH 7- 7.5, 
tvrdost 150 mg CaCO3. l-1



3. Bystřiny Zaire:

• hlavní druhy rostliny:  anubis kopinatý, konžký, nejmenší

• hlavní druhy ryb: perlovky, péřovci, hrbohlavec africký 

• ryby kladou jikry na kamenitý či rostlinný podklad nebo volně do vody.

• tyto druhy kladou jikry do jeskyní či děr nebo vyhloubených jamek.

• pečují o potomstvo od nakladení jiker , přes vykulení až do úplného

osamostatnění. Chrání plůdek před silným prouděním vyhledáváním tišin.

• ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou



4. Pomalé vody jihovýchodní Asie:

• Indie,  Thajsko, Kambodža,  Malajsie, 
Singapur, Barma , Vietnam

• mírné proudění vody až stojaté vody

• bohatá vegetace

• organické zbytky a zvětralé úlomky 
skal  ve vodě

• ve  stojaté vodě  nedostatek  kyslíku

• vysoký obsah železa ve  vodě, ryby 
nenáročné   na kvalitu vody

• malý obsah kyslíku ve vodě, voda měkká 100 mg CaCO3. l-1, teplota vody 24 –
28°C,  pH 6-6,5.

• ryby mají vytvořený přídavný dýchací orgán labyrint umožňující využívat 
atmosférický kyslík

• vyskytují se i v zavlažovacích kanálech rýžových polí

• dobrá světelná intenzita ve vodním sloupci, který není příliš  není hluboký 



4. Pomalé vody jihovýchodní Asie:

• hlavní druhy rostliny: kryptokoryny, řeřišnice, bahnička, zákruticha obrovská,

třín asijský, hnědovka křídlatá, měchýřka jávská

• hlavní druhy ryb: čichavci, rájovci, bojovnice, parmičky, dánia 

• ryby si při rozmnožování stavějí pěnová hnízda na hladině mezi plovoucími 

rostlinami. Po výtěru se o pěnové hnízdo starají samci. Ryby se vytírají volně do 

vody bez péče o potomstvo. Vytřené jikry požírají.

• ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou


