
Jednotlivé způsoby rozmnožování tropických 
druhů ryb s některými druhovými 

zvláštnostmi

1. ryby, které kladou jikry voln ě do vody

• tetrovité a kaprovité ryby
• ryby se vytírají ve vodním sloupci,  po třecím aktu jikry padají na dno 

nebo se zachycují na rostlinách či kořenech
• o nakladené jikry se nestarají často je i požírají
• existují výjimky: tetra st říkavá - lepí jikry na převislé listy nad hladinou

- sameček je ostříkává vodou, aby nevyschly
- plůdek po vylíhnutí spadává zpět do vody  

- neexistuje jednotný model 
- rozmnožování ryb je přizpůsobeno živ. prostředí, v kterém ryby žijí



Třecí  akt  tetry stříkavé:



Třecí  akt  ryb volně do vodního sloupce 
(neonka černá) :



2.ryby, které ukrývají jikry do substrátu dna

• většina druhů halančíků

• žijí v mělkých tůních nebo tocích, které každoročně vysychají

• vytírají se před začátkem období sucha a jikry zahrabávají do dna 
(rašelina, bahno, listy)

• při vysychání tůní či toků ryby hynou a jikry p řežívají ve vlhkém 
substrátu dna v klidovém stádiu diapauzy.

• na začátku období dešťů se jikry intenzivně vyvíjejí a dochází k líhnutí 
plůdku

• plůdek musí intenzivně růst, aby během jednoho roku mohl pohlavně 
dospět a vytřít se 



Třecí  akt  vějířovky černoploutvé
(halančíků):



3. ryby, které jikry lepí na vybraný podklad
• pancéřníčci, krunýřovci, cichlidy a některé tetry (tetra stříkavá)

• rodičovský pár před výtěrem hledá vhodné místo, které pak očistí a
připraví na kladení jiker 

• ryby po výtěru zpravidla jikry hlídají, n ěkteré ryby se starají i o rozplavaný
plůdek



Péče o rozplavaný plůdek



• ryby  jsou  schopná  stavět              
hnízda

• labyritky stav ějí hnízda na 
hladině mezi plovoucími 
rostlinami ze vzduchu 
obaleného slinami

• některé  cichlidy si  v  
písčitém  dně hloubí 
jednoduché jamky, kam jikry  
kladou , starají se o ně, ovíjejí 
je ploutvemi a tím odstraňují 
usazeniny

4. ryby, která pro své jikry stavějí hnízda



5. ryby, které chrání jikry ve své tlamě

• cichlidy - tlamovci
• pro nakladení jiker také budují hnízda – jamky v písku
• samice naklade jikry do jamek a poté ( někdy okamžitě) jikry 
sbírá a inkubuje v tlamě 

• rozplavaný plůdek plave vedle samice a v případě jeho ohrožení 
vyhledává  tlamu matky jako úkryt



6. ryby živorodé

• žirorodé ryby (mečovky, platy, živorodky, polozobánky)
• jikry jsou zadrženy v břišní dutině samice
• potěr se líhne v těle matky
• potěr se při porodu líne živý, v pokročilém vývojovém stupni
• délka porodu závisí na teplotě vody, trvá několik minut až 2 hodiny
• samice  jsou  při  nebezpečí  schopné  pudově p orod o ddálit nebo
prodloužit



Průběh porodu pavího očka


