
5. Řeky s písčitým dnem – Nová Guinea:

• mělké pomalu tekoucí řeky

• málo intenzivní srážky

• usazeniny z písku

• bohaté rostlinné porosty

• dobrá světelná intenzita v
mělkém  vodním sloupci

• teplota vody 24°C, pH 6,5 – 7, tvrdost nízká až střední 50 - 100 mg CaCO3. l-1



5. Řeky s písčitým dnem – Nová Guinea:

• hlavní druhy rostliny: kryptokoryny a zákrutichy

• hlavní druhy ryb: duhovka lososová, duhovka Boesemanova, duhovka               
duhová, duhovka Axelrodova a Wernerova 

• duhovky se vytírají na rostliny, jikry mají vlákna, kterými je na rostliny  

přichytí                          

• o jikry ani potomstvo se nestarají, vytřené jikry požírají.

• ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou



6. Skalnatá jezera Střední Ameriky:

• horské komplexy s větším množstvím jezer sopečného původu

• jezera jsou značně hluboká a skalnatá

• jezera jsou v polostínu

• nižší světelná intenzita

• horská jezera nejsou příliš zarybněna

• vysoká nadmořská výška – nízká
• teplota vody

• stoupající počet obyvatel způsobuje 
znečištění jezer

• jezera jsou chudé na rostliny

• teplota vody 27 – 29 °C, voda je alkalická pH 8, tvrdá 250 – 400 mg CaCO3. l-1



6. Skalnatá jezera Střední Ameriky:
• hlavní druhy rostliny: jezera jsou chudá na rostliny

• hlavní druhy ryb: kančíci (citrónový, pyskatý, příčnopruhý, zelenooký, 
hrbohlavý, červenohrdlý), cichlidka mnohotrnná, anténovec   Blochův, 
krunýřovec rodu Hypostomus 

• tyto druhy ryb jsou často nesnášenlivé - teritoriální

• ryby kladou jikry na kameny nebo do písčitých jamek, jikry hlídají a po 
vylíhnutí plůdku se starají o potomstvo v hejnu do velikosti 3 cm. 

• kančíci přijímají především živočišnou potravu, anténovci – všežravci a 
krunýřovci – převaha rostlinné potravy (řasy)



7. Skalnatá jezera východní Afriky  

• velká jezera Tanganika, Malawi, Victorionovo a Albertovo

• jezera Tanganika a Malawi velmi 
hluboká, ale produktivní na skaliskách
rostou intenzivně řasy

• jezero Victorionovo není tak hluboké
a  je produktivnější

• ryby využívají jen horní vrstvu do 50 m
• ve  velkých  hloubkách jezer je   stálé 

teplotní rozhraní – voda se nepromísí

• jezera jsou balvanitá a skalnatá, někde
jsou i písčité pláže

• jezera jsou chudá na potravu

• teplota  vody  26°C, tvrdost  vody 250 – 300  mg  CaCO3. l-1,  voda  alkalická
pH 8,6 – 9,2 



7. Skalnatá jezera východní Afriky 

• hlavní druhy rostliny:  řasy na skalinách

• hlavní druhy ryb: tlamovec Stevensův, modrožlutý, pestrý, podélnopruhý,           
zlatožlutý, tečkovaný, proužkovaný, očkatý 

• tlamovci kladou jikry do jeskyní nebo do písčitých jamek, jikry hlídají,
počet jiker 20 – 80, o vykulený plůdek se starají a při nebezpečí se plůdek 
schovává v tlamě především matek

• potrava: především živočišná, jiné ryby, šupiny z ryb, řasy a vyšší rostliny 
na písčinách



8. Bažiny západoafrických záplavových nížin

• Zaire, Kamerun, menší řeky, které se každoročně rozlévají a zase vysychají

• vytvářejí periodické tůně a ramena

• mělká voda 10- 15 cm

• vysoký obsah huminových kyselin

• na dně vrstvy rašeliny, bahna a listí

• hustý koberec bažinatých rostlin
(doušky, růžkatce)

• hustá vegetace a zakalená voda způsobuje
malou průhlednost vody 

• výskyt velmi barevných druhů ryb

• ryby jsou krátkověké kvůli každoročnímu vysychání tůní

• teplota vody 21 – 23 °C, velmi měkká voda 10 – 50 mg  CaCO3. l-1, voda  kyselá
pH 6 - 4



8. Bažiny západoafrických záplavových nížin

• hlavní druhy rostliny:  douška, růžkatec, zakruticha

• hlavní druhy ryb: halančík pestrý, Gardnerův, Batesův, vláknoploutvý, štikovec 
příčnopásý 

• halančíci a štikovci se vytírají na rostliny, ale především  do rašeliny, písku  
či bahna, jikry do dna  zavrtávají 

• jikry se vyvíjejí ve vlhkém substrátě dna v období sucha (procházejí diapauzou), 
v období dešťů se z jiker líhne plůdek 

• potrava: především živočišná - hmyz



9. Příbřežní říční ramena Střední Ameriky

• nízká nadmořská výška

• u mořského pobřeží

• sladká a brakická voda

• silný proud  se střídá pomalým
proudem

• výskyt i stojaté vody

• vody zarostlé vodním hyacintem

• vody mělké (několik cm)

• velké množství kořenů a kmenů 

• velký sluneční svit ve vodním sloupci

• vysoký obsah minerálních látek (vápenec), tvrdá 200 mg CaCO3. l-1 a  alkalická
voda, pH 7-8, slanost 0,76 – 1,4 %  



9. Příbřežní říční ramena Střední Ameriky

• hlavní druhy rostliny:  vodní hyacint, stolístek, zákruticha, šípatkovec a růžkatec

• hlavní druhy ryb: mečovka mexická, živorodka velkoploutvá, plata pestrá, paví   
očko, akara modrá, tetra rostlinožravá

• živorodé ryby vrhají žívá embrya, vrh trvá několik minut až 2 hodiny

• v případě ohrožení embryí jsou samice  schopny vrh oddálit či prodloužit o několik 
hodin

• akary  jikry  kladou  na  kamenitý  podklad  či  listy  rostlin  a  jikry  hlídají  až  do    
vylíhnutí plůdku

• tetry rostlinožravé kladou jikry volně do vody a o jikry se nestarají


