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Pamięci mojego Kochanego Ojca, 
który pomagał mi stawiać pierwsze akwarystyczne kroki

i nieustannie wspierał mnie w rozwoju mojej pasji…



68 AKWARIUM – MOJA PASJA

„PELIA” (Monosolenium tenerum)

„Pelia” (Monosolenium tenerum) należy – 
podobnie jak wgłębka wodna – do groma-
dy wątrobowców. Jej nazwę ująłem w cudzy-
słów, ponieważ jest potoczna, a nawet błęd-
na, ale powszechnie stosowana przez akwa-
rystów. Błąd ten wziął się stąd, że początko-
wo roślina ta została nieprawidłowo zaklasy-
fikowana do rodzaju Pellia. Odkryto ją sto-

sunkowo niedawno. W naturze występuje bar-
dzo nielicznie na niewielu izolowanych sta-
nowiskach bagiennych w Japonii, Chinach, 
Tajwanie, Indiach i przypuszczalnie również 
w Tajlandii. W przeciwieństwie do wgłębki 
nie unosi się na powierzchni wody, ale płoży 
po dnie. Z wyglądu przypomina swą kuzynkę, 
tyle że wielokrotnie powiększoną. Jej delikat-
ne gałązki (ryc. 100) rozwidlają się, tworząc 
w korzystnych warunkach duże i gęste, żywo-

Ryc. 100. Gałązki „pelii” (Monosolenium tenerum) w zbliżeniu…

Ryc. 101. … i podłoże utworzone w akwarium z malowniczych kęp tego wątrobowca
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zielone poduchy (ryc. 101). Przytwierdzają 
się one do podłoża dzięki licznym ryzoidom 
wytwarzanym na spodniej stronie plechy. 

Po raz pierwszy z „pelią” zetknąłem się 
jesienią 2005 r., niedługo po rozpoczęciu pracy 
w mojej obecnej firmie. W ramach szkoleń 
pojechaliśmy wraz z kolegą do jednego z naj-
większych warszawskich sklepów akwary-
stycznych, słynącego m.in. z niezwykle boga-
tej oferty roślin (dla których przeznaczony jest 
w nim osobny, duży dział). Tak naprawdę jed-
nak kolega zaciągnął mnie tam głównie po to, 
aby kupić do swojego akwarium „pelię”, która 
szturmem zdobywała właśnie zbiorniki roślinne. 
Opowiadał mi o niej całą drogę, nic więc dziw-
nego, że roślina ta mocno mnie zainteresowała. 
Na miejscu ujrzałem w dużym akwarium liczne, 
leżące na dnie galaretowate poduchy przypomi-
nające trochę morskie glony. Spodobały mi się 
do tego stopnia, że sam również jedną nabyłem 
i umieściłem w zwykłym, umiarkowanie oświe-
tlonym akwarium. Błyskawicznie przyjęła się 
i zaczęła rozrastać. Po kilku miesiącach musia-
łem regularnie co jakiś czas usuwać jej nadmiar, 
obdzielając nią wszystkich zaprzyjaźnionych 
posiadaczy akwarium.

Roślina ta ma bardzo duże zdolności przy-
stosowawcze nie tylko co do parametrów wody, 
ale również natężenia oświetlenia. Może się roz-
wijać zarówno w cieniu, jak i w pełnym świe-
tle. Na stanowiskach ciemniejszych jej gałąz-
ki stają się dłuższe, węższe i rzadziej się dzie-
lą, więc roślina wydaje się mniej gęsta i traci na 
wyglądzie. Woda może mieć temperaturę od 5 
do 30 ºC, jej odczyn i twardość nie mają więk-
szego znaczenia. „Pelia”, podobnie jak wgłęb-
ka, rozmnaża się przez fragmentację plechy 
i jest w stanie rozwinąć się nawet z bardzo drob-
nych kawałków. Sposób jej umocowania do dna 
lub elementów dekoracyjnych jest taki sam, jak 
w przypadku wgłębki, przy czym należy zde-
cydowanie polecać zastosowanie wspomnia-
nej już specjalnej siatki do mchów, bowiem 
żyłka powoduje poważne uszkodzenia delikat-
nej plechy tej rośliny. „Pelia” doskonale nadaje 
się do tworzenia trawników, obsadzania kamie-
ni i korzeni. Raczej nie bywa zjadana przez ryby 

(prawdopodobnie jest dla nich po prostu nie-
smaczna), ale lepiej nie umieszczać jej w zbior-
niku z szybko pływającymi gatunkami denny-
mi, które swą aktywnością mogą ją uszkadzać.

MCHY (Bryophyta)

Gromada mchów (Bryophyta) obejmuje obec-
nie ok. 8000 znanych nauce gatunków, z któ-
rych jedynie nieliczne przystosowały się do śro-
dowiska wodnego. Z powodzeniem zostały one 
zaadaptowane do potrzeb akwarystyki i robią 
ostatnio wśród miłośników roślin wodnych 
prawdziwą furorę. Obecnie w handlu spotyka 
się co najmniej kilkanaście odmian i gatunków 
mchów (i liczba ta stale rośnie!), często o nie 
do końca jeszcze sprecyzowanej przynależności 
systematycznej. Do najbardziej znanych należą 
(jako pierwsze podaję nazwy handlowe):
● Java Moss (Taxiphyllum barbieri) (ryc. 102) 

– popularny mech jawajski był pierwszym 
gatunkiem egzotycznego mchu, jaki tra-
fił do akwariów. Przez długie lata opisy-
wano go błędnie jako Vesicularia duby-
ana. Pochodzi z tropikalnej części południo-
wej Azji. W naturze łanowo porasta okre-
sowo zalewane brzegi zbiorników wod-

Ryc. 102. Mech jawajski, czyli Java Moss 
(Taxiphyllum barbieri), już przed wielu laty jako 
pierwszy z mchów trafił do akwariów
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nych. Odznacza się niezmiernie delikatny-
mi, cienkimi, płożącymi łodyżkami o żywo-
zielonej barwie, w dobrych warunkach two-
rzącymi gęste kępy. W akwarium rośnie 
nadzwyczaj szybko. Przez akwarystów od 
dziesięcioleci jest używany jako doskona-
łe naturalne miejsce do składania jaj przez 
ryby. Jest to jedna z najłatwiejszych w upra-
wie odmian mchu. Można ją łatwo formo-
wać poprzez przycinanie nożyczkami.

● Singapore Moss (Vesicularia dubyana) (ryc. 
103) – to właśnie ten mech nosi nazwę 
naukową błędnie przypisywaną dotąd 
mchowi jawajskiemu. Występuje pospoli-
cie w okolicach Singapuru oraz na całym 
Półwyspie Malezyjskim. Jego delikatne 
gałązki są ciemnozielone i rozrastają się 
poziomo, tworząc charakterystyczne rozga-
łęzienia o nierównej długości. W budowie 
bardzo podobny do mchu Christmas Moss, 
rośnie jednak wolniej. 

● Creeping Moss (Vesicularia sp.) (ryc. 104) 
– angielskie słowo creep oznacza „czołgać 
się, pełzać”. Nazwa ta doskonale oddaje 
wygląd tego mchu. Jego delikatne, jasnozie-
lone gałązki o niemal prostopadłych odga-
łęzieniach rozrastają się bowiem pozio-
mo, płożąc się po podłożu. Są dosyć duże 

w porównaniu z innymi mchami. Uprawa 
nie stwarza większych problemów i mech 
po dosyć krótkim czasie ładnie się rozrasta 
i tworzy zwartą kępę. 

● Christmas Moss (Vesicularia montagnei) 
(ryc. 105) – nazwa tego pięknego mchu 
pochodzi od choinki świątecznej – rzeczy-
wiście, jego żywozielone gałązki rozrasta-
jące się na boki, ale lekko ku górze, ułożo-

Ryc. 103. Singapore Moss (Vesicularia dubyana) odznacza się rozrastającymi się poziomo gałązkami two-
rzącymi charakterystyczne rozgałęzienia o nierównej długości

Ryc. 104. Creeping Moss (Vesicularia sp.) – jego 
delikatne gałązki rozrastają się poziomo, płożąc się 
po podłożu
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ne warstwowo bardzo przypominają układ 
gałęzi świerka czy jodły. To jeden z naj-
piękniejszych mchów wodnych, ma małe 
igiełki i tworzy bardzo zbitą, gęstą struktu-
rę. Rosnąc w zanurzeniu, wykształca długi 
trójkątny układ ulistnienia. Odmiana mchu 
coraz częściej spotykana w naszych akwa-
riach. Polecana jako tło w akwariach (o tym 
już za chwilę). 

● Taiwan Moss (Taxiphyllum alternans) (ryc. 
106) – tworzy bardzo gęste, żywozielo-
ne gałązki rozrastające się niemal zupełnie 
poziomo. Rozgałęzienia poszczególnych 
pędów są stosunkowo regularne i odchodzą 
od pędu głównego niemal pod kątem pro-
stym. Jego gałązki tworzą układ o kształ-
cie trójkątów równobocznych. Mech ten 
ma miękką strukturę. Jest to gatunek bli-
sko spokrewniony z Java Moss. Różnice 
między tymi dwoma gatunkami można 
dostrzec w budowie brzegów liści. U opisy-
wanego gatunku tylko wierzchołek górnej 
powierzchni blaszki liściowej jest nieregu-
larnie i delikatnie ząbkowany, podczas gdy 
brzeg liścia u mchu jawajskiego jest deli-
katnie ząbkowany prawie na całej długo-
ści. Taiwan Moss należy do mchów szybko 
rosnących i łatwych w uprawie.

● Willow Moss (mech zdrojek) (Fontinalis 
antipyretica) (ryc. 107) – gatunek bardzo 
popularny w naszych wodach. Liście są 
osadzone w trzech szeregach. Występuje 
w jeziorach, rzekach i potokach, a nawet 
górskich strumieniach. Można go łatwo 
zaadaptować do warunków akwariowych, 
gdzie będzie stanowił nie lada atrakcję. Jest 
to Goliat wśród innych mchów – jego gałąz-
ki i igiełki są 4–5 razy większe od innych 
mchów. Jego uprawa nie nastręcza trudno-
ści i z czasem mchu przybywa.
Mchy akwariowe są niebywale dekoracyjne, 

o czym przekonałem się niedługo po założeniu 
swojego pierwszego akwarium. Jak już wspo-
mniałem, rośliny nie bardzo chciały rosnąć (nic 
dziwnego – zbiornik „oświetlała” bowiem bodaj 
40-watowa tradycyjna żarówka umieszczona 
w dodatku w prawym tylnym górnym rogu, tak 

że większość światła szła do góry). Pewnego 
dnia w sklepie zoologicznym w pobliskim mie-
ście ujrzałem w akwarium dużą kępę ciemno-
zielonej rośliny, którą natychmiast zidentyfiko-
wałem jako widziany dotąd tylko na zdjęciach 
mech jawajski. Czym prędzej nabyłem jedną 
czwartą tej kępy (całość była dla mnie za droga) 

Ryc. 105. Christmas Moss (Vesicularia montagnei) 
ma rozrastające się na boki lekko ku górze gałązki, 
ułożone warstwowo niczym u świątecznej choinki

Ryc. 106. Taiwan Moss (Taxiphyllum alternans) 
tworzy bardzo gęste gałązki rozrastające się niemal 
zupełnie poziomo o stosunkowo regularnych rozga-
łęzieniach, odchodzących od pędu głównego niemal 
pod kątem prostym
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i – obawiając się, że podobnie jak inne rośliny 
nie będzie rosła w moim zacienionym głównym 
zbiorniku – włożyłem cenny nabytek do małe-
go kotniczka stojącego koło okna. Po dwóch 
tygodniach mój piękny mech całkowicie zarósł 
glonami – byłem załamany i już chciałem go 
wyrzucić, ale – tknięty jakimś przeczuciem – 
przełożyłem go do wspomnianego zbiornika 
głównego. Ku mej ogromnej radości w panują-
cym tam nieledwie półmroku glony błyskawicz-
nie zniknęły, zaś mech odbił i zaczął się cał-
kiem szybko rozrastać. Nie wiedziałem wtedy 
jeszcze, że jest to jedna z najbardziej cieniozno-
śnych roślin akwariowych, doskonała do two-
rzenia aranżacji w takich właśnie słabo oświe-
tlonych zbiornikach. 

Uprawa mchów akwariowych jest łatwiej-
sza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka. Prawdę powiedziawszy, większość 
z nich ma raczej niewygórowane wymagania 
co do warunków panujących w zbiorniku. 
Po pierwsze, wykazują one bardzo szeroki 
zakres tolerancji co do intensywności oświe-
tlenia akwarium. Mogą rozwijać się nawet 
w półmroku pod okapem liści innych roślin. 
Jednak w lepszych warunkach świetlnych 

rosną zdecydowanie szybciej, dzięki czemu 
prędzej można uzyskać zamierzone efekty 
dekoracyjne. Po drugie, dostosowują się do 
niemal każdego rodzaju wody. Większość 
gatunków mchów, zwłaszcza z rodzaju 
Taxiphyllum, preferuje wodę nieco chłod-
niejszą (20–22 °C) i dobrze natlenioną, ale 
są w stanie przyzwyczaić się również do cie-
plejszej (lecz nie ponad 28 °C). Wyjątek sta-
nowi Singapore Moss, który doskonale roz-
wija się nawet w 30 °C. Twardość i odczyn 
wody nie mają większego znaczenia. Bardzo 
ważne natomiast jest utrzymanie parame-
trów wody akwariowej na stałym poziomie, 
zwłaszcza tuż po wprowadzeniu mchów do 
zbiornika. Większość z nich, zanim zacznie 
się rozrastać, wymaga bowiem krótszego 
lub dłuższego okresu adaptacji. Stosunkowo 
najszybciej przyjmują się gatunki z rodzaju 
Taxiphyllum – z reguły wypuszczają nowe 
pędy już po kilku dniach. Nieco dłużej przy-
zwyczajają się do nowego miejsca mchy 
z rodzaju Vesicularia – zanim na dobre 
się zadomowią, może upłynąć nawet kilka 
tygodni. Długość okresu adaptacji zależy 
w dużej mierze właśnie od tego, czy potra-

Ryc. 107. Willow Moss (mech zdrojek) (Fontinalis 
antipyretica) odznacza się masywnymi gałązkami, 
4–5 razy większymi niż u innych mchów

Ryc. 108. Specjalna siateczka do mocowania 
mchów
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filiśmy zapewnić w zbiorniku stałe warun-
ki i zapobiec wahaniom parametrów wody.

Niezmiernie ważny jest prawidłowy spo-
sób sadzenia mchów. Wiele osób popełnia 
błąd, po prostu wrzucając je na dno zbiorni-
ka. Jeśli nawet zaakceptują one takie warun-
ki, ich walory dekoracyjne nigdy nie uwi-
docznią się w pełni. Należy bowiem pamię-
tać, że w swym środowisku naturalnym nie 
pływają one beztrosko w wodzie, tylko pra-
cowicie obrastają zatopione w niej przed-
mioty, np. kawałki drewna, korzenie i skały. 
W takich warunkach rozwijają się i wygląda-
ją najlepiej. Dlatego optymalnym wyjściem 
jest zapewnienie im w akwarium podłoża 
podobnego do naturalnego. Do tego celu naj-
lepiej nadają się mniejsze i większe kawałki 
drewna powszechnie stosowanego w akwary-
styce. Należy wybierać takie, które są cięższe 
od wody i nie wykazują tendencji do wypły-
wania. Ze względów estetycznych najlepiej 
nadają się kawałki wydłużone, malowniczo 
powykręcane oraz cienkie i rozgałęziające się. 
Przytwierdzenie do nich mchu nie jest trudne, 
choć wymaga pewnej wprawy. Porcję mchu 
należy rozłożyć równomiernie na powierzch-

ni korzenia i okręcić dokładnie kawałkiem 
cienkiej żyłki wędkarskiej lub specjalną sia-
teczką do mocowania mchów (ryc. 108). Aby 
utrzymać mech w dobrej kondycji, ważna jest 
jego systematyczna przycinka, tak aby świa-
tło dochodziło także do starszych pędów. Ma 
to duże znaczenie, ponieważ starsze gałązki 
mogą zgnić i wtedy roślina, nie mając kon-
taktu z podłożem, oderwie się. Mech można 
przycinać nożyczkami, jak również odrywać 
pojedyncze gałązki palcami. 

W bardzo podobny sposób można przy-
twierdzać mech do skał. Najlepsze są skały 
o porowatej strukturze, dającej solidne i sta-
bilne podparcie dla drobnych ryzoidów 
mchów (zwłaszcza tzw. lawa). Na wierzchu 
takiego kamienia rozkładamy cienką warstwę 
mchu i przytwierdzamy ją za pomocą wspo-
mnianej już siateczki.

Na tym jednak nie koniec. Przy odrobi-
nie wprawy i wyobraźni połączonej ze sporą 
dozą cierpliwości z mchów można wyczaro-
wać w akwarium prawdziwe cuda. Jednym 
z nich może być żywe tło z mchu (ryc. 109). 
Na jego sporządzenie istnieje co najmniej 
kilka „patentów”, jednak najprostszy opiera 

Ryc. 109. Żywe tło akwariowe z mchu wygląda wyjątkowo dekoracyjnie, jednak jego wzrost wymaga czasu
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się na wykorzystaniu cienkiej, ale dość sztyw-
nej siatki plastikowej o drobnych oczkach. 
Siatkę taką można nabyć w marketach oraz 
składach budowlanych. Do sporządzenia tła 
będą nam potrzebne dwa jednakowe kawał-
ki, każdy o wymiarach równych wewnętrznej 
powierzchni tylnej szyby akwariowej (siatka 
taka nie jest zbyt droga, najlepiej więc kupić 
większy kawałek i w domu spokojnie go przy-
ciąć, używając cążków, sekatora lub ostrych 
nożyc). Oprócz siatki potrzebne będą jesz-
cze dobrej jakości, miękkie przyssawki, żyłka 
wędkarska oraz oczywiście mech i to w więk-
szej ilości. Do jednego kawałka siatki przy-
twierdzamy przyssawki – w każdym z rogów 
oraz co najmniej jedną na środku (w zbiorni-
kach dłuższych i wyższych powinno ich być 
odpowiednio więcej, tak aby nasze tło po pro-
stu nie odstawało od tylnej szyby). Sposoby 
mocowania przyssawek do siatki są różne – 
można po prostu wcisnąć ich główki pomiędzy 
oczka, przywiązać je żyłką, a w ostateczności 
przykleić klejem silikonowym. Nie ma znacze-
nia, której metody użyjemy, byleby tylko kon-
strukcja była solidna. Następnie na siatce roz-
kładamy równomiernie mech, tak aby utwo-
rzył on dość gęstą warstwę. Jeżeli mamy zbyt 
mało mchu, możemy ułożyć go tylko w dolnej 
połowie konstrukcji, jednak wtedy na zamie-
rzony efekt dekoracyjny będziemy musie-
li poczekać odpowiednio dłużej. Następnie 
przykrywamy mech drugim kawałkiem siat-
ki, starannie dopasowując go do pierwszego, 
po czym związujemy obie części po bokach 
i punktowo na środku kawałkami żyłki. Tak 
przygotowaną „kanapkę” wkładamy do zbior-
nika i mocno przyklejamy przyssawki do jego 
tylnej ścianki. Po kilku tygodniach mech się 
rozrośnie, całkowicie zakrywając siatkę i two-
rząc piękną, naturalną, zieloną ścianę w tyle 
zbiornika. Do jej budowy można użyć prak-
tycznie każdego rodzaju mchu, jednak godne 
polecenia są zwłaszcza szybko rosnący Java 
Moss oraz wyjątkowo gęsty Christmas Moss.

Równie dobrze jak tło z mchów można 
zbudować jednolitą, zieloną murawę. 
Wykorzystujemy do tego dokładnie tę samą 

metodę, przycinając dwa kawałki siatki tym 
razem do rozmiarów dna akwarium. Nie musi-
my nawet stosować przyssawek – wystar-
czy obciążyć konstrukcję kilkoma kamie-
niami (na których również możemy umoco-
wać mchy) lub kawałkami drewna (obowiąz-
kowo z mchami). Co więcej, murawę taką 
można w razie potrzeby łatwo wyjąć z akwa-
rium i ponownie w nim umieścić bez jej zbyt-
niego naruszania (spróbujcie Państwo zro-
bić to samo np. z glossostigmą!). Do budowy 
murawy najlepiej nadają się mchy rozrastają-
ce się poziomo (będzie wtedy niewysoka, ale 
gęsta i zwarta, a więc idealnie zakryje siatkę), 
takie jak Singapore Moss, Taiwan Moss czy 
Creeping Moss. 

Jeśli chodzi o pielęgnację mchów już po 
ich posadzeniu i przyjęciu się, również nie 
nastręcza ona większych kłopotów. W zasa-
dzie rosną one dobrze nawet bez dodawa-
nia nawozów czy dwutlenku węgla. Poza 
tym, w przypadku wystąpienia niedoborów 
składników pokarmowych, niemal natych-
miast informują nas o tym zmianą barwy na 
jaśniejszą (w krańcowych przypadkach są 
niemal przezroczyste). Aby tego uniknąć, naj-
lepiej stosować delikatne nawożenie mikro-
elementami, a jeśli w naszym mcharium nie 
ma ryb ani krewetek (lub jest ich niewiele), 
również od czasu do czasu podawać nawóz 
makroelementowy. Należy unikać przenawo-
żenia, gdyż może ono doprowadzić do szyb-
kiej zamiany naszego pięknego mcharium 
w niezbyt estetyczną uprawę glonów! 

Plechy wszystkich akwariowych mchów 
są stosunkowo delikatne i podatne na uszko-
dzenia mechaniczne. W zbiorniku nie powin-
no być żadnych dużych zwierząt, nie mówiąc 
już o rybach roślinożernych (które wprawdzie 
raczej niechętnie zjadają chyba zwyczajnie 
niesmaczne mchy, mogą je jednak całkowi-
cie zniszczyć). Nie nadają się również gatunki 
żyjące w pobliżu dna, takie jak kiryski, zbroj-
niki, bocje, piskorki, itp. Wspaniale z mcha-
mi komponują się za to karłowate krewetki 
słodkowodne, których obecność w zbiorniku 
z tymi roślinami jest bardzo pożądana.
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MOLINEZJA BLACK MOLLY (Poecilia sp.)

Molinezja Black Molly (ryc. 198) nie występu-
je w naturze, jest uzyskaną w akwariach mela-
nistyczną (czarną) krzyżówką kilku gatunków 
molinezji (Poecilia spp.). Osiąga do 6–7 cm 
długości. Odznacza się jednolicie smoliście 
czarnym ciałem. Niektóre odmiany, zwane 
molinezjami księżycowymi, mają charakte-
rystycznie wydłużone na kształt półksiężyca 
skrajne promienie płetwy ogonowej (ryc. 199). 
Samce różnią się od samic mniejszymi roz-
miarami, posiadaniem gonopodium oraz smu-
klejszymi kształtami. Niestety, wśród potom-
stwa czarnych molinezji tylko część wykazu-
je stuprocentowe cechy barwne swych rodzi-
ców. Znaczny odsetek młodych bywa jaśniej-
szy z licznymi cętkami i plamami.

Pierwsze molinezje nabyłem jako dziesię-
cio- czy jedenastolatek i szybko opanowałem 
w gruncie rzeczy nietrudną sztukę ich hodowli, 
regularnie uzyskując duże ilości okazałego, kru-
czoczarnego narybku. Molinezje należą do ryb 
łagodnych i towarzyskich. Można pielęgnować 
je wspólnie z gupikami, mieczykami, platkami, 
danio, kardynałkami, kiryskami, itp. Zbiornik 
powinien mieć min. 60 l pojemności i być urzą-

dzony podobnie jak dla gupików. Zalecane 
parametry wody to temperatura 22–28 ºC, 
twardość w granicach 25ºdGH (ryby preferu-
ją wodę twardszą, ale dostosowują się rów-
nież do średnio twardej) i odczyn w granicach 
obojętnego lub lekko zasadowy (pH 7,0–8,0). 
Niektórzy hodowcy zalecają dodatek do wody 
soli morskiej (ryc. 200) w ilości 1–2 łyżeczek 
od herbaty na każde 10 l. Nie wolno zapomi-
nać o regularnych podmianach wody (ok. 30% 
zawartości zbiornika tygodniowo).

Pod względem wyżywienia molinezje nie 
różnią się znacząco od mieczyków i pla-
tek, ale podstawę ich diety powinny stano-
wić pokarmy pochodzenia roślinnego: płat-
ki i granulki ze spiruliną, mrożony szpinak, 
gotowany gnieciony zielony groszek, parzo-
ne płatki owsiane. Ryby chętnie zjadają też 
glony, oczyszczając z nich akwarium.

Rozmnażanie molinezji przebiega podob-
nie jak w przypadku mieczyków. Ciąża trwa 
od 4 do 6 tygodni. Uwaga! Ciężarne sami-
ce są stosunkowo podatne na stres – podczas 
prób ich odławiania może dojść do poronie-
nia. Dlatego zaleca się pozostawianie sami-
cy w akwarium ogólnym i przykrycie jego 
powierzchni warstwą wgłębki wodnej, w któ-

Ryc. 198. Molinezja „Black Molly” (Poecilia sp.) odmiany wyjściowej
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rej młodziutki narybek znajdzie schronienie. 
Samica rodzi teoretycznie do 100 młodych, 
ale w praktyce najczęściej jest ich nie więcej 
niż 30–40. Są za to zazwyczaj dużo większe 
niż w przypadku gupików czy mieczyków. 
W diecie narybku nie powinno zabraknąć glo-
nów lub wysokiej jakości suchych pokarmów 
roślinnych.

BRZANKA SUMATRZA¡SKA 
(Puntius tetrazona)

Kolejne gatunki ryb, które chciałbym zapre-
zentować, są już jajorodne (jak na „uczciwą” 
rybę przystało) i należą do rodziny karpio-
watych (Cyprinidae). Wśród nich poczesne 
miejsce zajmują brzanki (w akwariach spo-
tyka się kilkadziesiąt ich gatunków). Do naj-
popularniejszych, a zarazem niekłopotliwych 
w utrzymaniu, należy brzanka sumatrzańska. 
Ta piękna rybka zamieszkuje rzeki i strumie-
nie Sumatry, Borneo, Półwyspu Malajskiego 
oraz, według niektórych źródeł, Tajlandii. 
Po raz pierwszy sprowadzono ją do Europy 
w 1935 r. W korzystnych warunkach dora-
sta do 7 cm długości. Jej ciało jest bocz-
nie spłaszczone, wysokie, niemal romboidal-
ne. Pokrywają je dość duże, szarożółte łuski 
o ciemniejszych krawędziach tworzących na 
bokach ryby delikatną siatkę. Cechą charak-
terystyczną tego gatunku są pionowe, czar-
ne pasy na ciele o ostrych, wyraźnie odcina-

Ryc. 199. Molinezja Black Molly odmiany księżycowej o ozdobnie ukształtowanej płetwie ogonowej

Ryc. 200. Dodatek do wody specjalistycznej soli 
morskiej jest często polecany w przypadku hodow-
li molinezji
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jących się krawędziach (ryc. 201). Ich szero-
kość, a nawet ilość jest dość zmienna i zależy 
od odmiany ryby. Najczęściej występują czte-
ry pasy: pierwszy biegnie poprzez oko, drugi 
przed płetwą grzbietową, trzeci tuż za nią, zaś 
czwarty w poprzek nasady płetwy ogonowej. 
Czarna wstęga zdobi też dość szeroką płetwę 
grzbietową. Końcówki wszystkich płetw oraz 
niemal cała płetwa odbytowa są czerwona-
we, czerwonawy jest również koniec pyska. 
U dorosłych okazów grzbiet bywa pomarań-
czowobrunatny. Rozróżnienie płci jest dość 
trudne – samce odznaczają się mniejszymi 
rozmiarami, smuklejszą budową oraz bardziej 
jaskrawym ubarwieniem. Wyhodowano kilka 
odmian brzanki sumatrzańskiej, m.in. albino-
tyczną o żółtawym ciele i jaśniejszych, słabo 
widocznych, kremowych, pionowych pasach 
(ryc. 202), oraz tzw. mszystą o ciemnozielo-
nym, aksamitnym nalocie na ciele. 

Z rybami tymi po raz pierwszy zetknąłem 
się całe wieki temu, jako może dziesięciola-
tek. W pływających w sklepie zoologicznym 
rybkach ku swej wielkiej radości rozpozna-
łem widywane dotychczas tylko na rysunkach 
i fotografiach brzanki sumatrzańskie (były 
to jedne z nielicznych ryb akwariowych, 
jakie wtedy umiałem odróżnić). Pamiętam, 

że natychmiast nabyłem bodajże dwie sztu-
ki i z entuzjazmem wpuściłem je do swego 
akwarium, po czym, oczywiście, przykleiłem 
nos do szyby. Byłem zachwycony nowymi 
okazami, które niemal we wszystkim różniły 
się od posiadanych dotąd przeze mnie żywo-
ródek: inaczej pływały, inaczej żerowały, 
z pasją uganiały się za innymi mieszkankami 
akwarium. To ostatnie nie wzbudzało począt-
kowo moich podejrzeń, jednak już po kilku 
dniach zauważyłem, że coś niepokojącego 
zaczyna dziać się z moimi ukochanymi „wła-
snoręcznie” rozmnożonymi i wyhodowanymi 
od narybku gupikami. Ich piękne ogony stały 

Ryc. 201. Brzanka sumatrzańska (Puntius tetrazona) 
odmiany standardowej

Ryc. 202. Brzanka sumatrzańska odmiany albinotycznej, pozbawionej charakterystycznych czarnych pasów
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się postrzępione, zaś same ryby były pło-
chliwe i kryły się po kątach. Wkrótce zresz-
tą miałem stanąć twarzą w twarz z poważ-
niejszym problemem, a mianowicie choro-
bą zawleczoną do akwarium. W jej rezultacie 
padło kilka ryb, m.in. obie brzanki. Krótko 
po tym nieszczęściu stan gupików wrócił do 
normy. Przez jakiś czas przypisywałem ich 
przejściową niedyspozycję chorobie, dopiero 
nieco później dowiedziałem się więcej o zwy-
czajach brzanek sumatrzańskich i o tym, że 
m.in. z gupikami raczej nie należy ich łączyć, 
bowiem, zwłaszcza pielęgnowane pojedyn-
czo lub w zbyt małych grupach, mogą wyka-
zywać tendencję do obgryzania płetw innym 
rybom. Do tego jednak za chwilę wrócimy.

Akwarium dla brzanek sumatrzańskich 
powinno mieć pojemność min. 60 l. Należy je 
szczelnie przykryć, aby uniemożliwić rybom 
wyskakiwanie. Powinno być jasno oświetlo-
ne z zamontowanym wydajnym filtrem oraz 
napowietrzaczem. Konieczne może okazać 
się również zainstalowanie grzałki, chyba że 
w pomieszczeniu, gdzie stoi akwarium, jest 
ciepło.

Jako podłoże najlepiej zastosować drobny, 
ciemny piasek lub żwirek. Dekorację zbiorni-
ka mogą stanowić otoczaki, kawałki drewna 
i korzenie. Pomiędzy nimi powinno znaleźć 
się wiele kryjówek zapewniających dość pło-
chliwym z natury rybom komfort psychicz-
ny wynikający z możliwości schronienia się 

w nich. Uzupełnieniem dekoracji zbiornika 
mogą być umieszczone na dnie lignity oraz 
kawałki skorup orzechów kokosowych.

Podstawowym i najważniejszym elemen-
tem wystroju zbiornika dla brzanek muszą 
być rośliny. Ze względu na dość dużą ruchli-
wość tych ryb najlepiej zaplanować większą 
ilość zieleni z tyłu i po bokach, pozostawia-
jąc wolny środek z ewentualnymi pojedyn-
czymi kępami lub większymi okazami roślin. 
Bardzo dobrym wyborem może być np. posa-
dzenie w zbiorniku różnych gatunków zwar-
tek. Przód akwarium najlepiej pozostawić 
niezarośnięty. 

Brzanki sumatrzańskie nie mają większych 
wymagań co do parametrów wody akwario-
wej. Wystarcza im temperatura w granicach 
22–25 ºC, twardość do 16ºdGH i odczyn od 
lekko kwaśnego do lekko zasadowego (pH 
6,0–7,5). Regularnie, raz w tygodniu, nale-
ży dokonywać podmiany ok. 20% zawarto-
ści zbiornika. 

Brzanki sumatrzańskie należą do stwo-
rzeń stadnych, najlepiej czujących się i pre-
zentujących w ławicach, dlatego też powin-
no się trzymać nie mniej niż 5–6 osobników. 
Są rybami łagodnymi i bez przeszkód można 
łączyć je w jednym zbiorniku z innymi brzan-
kami, danio, kardynałkami, kiryskami, zbroj-
nikami. Lepiej unikać natomiast umieszcza-
nia ich w akwarium z wolno pływającymi 
rybami o długich, welonowych płetwach, 
takimi jak gupiki, skalary, bowiem – jak 
wspomniałem już podczas opisywania moje-
go pierwszego kontaktu z tymi rybami – zda-
rza im się je podskubywać. Co prawda – teo-
retycznie – dochodzi do tego tylko wtedy, gdy 
stado brzanek jest zbyt małe lub mają zbyt 
mało pokarmu, ale… na wszelki wypadek 
lepiej tego nie sprawdzać na skórze, a raczej 
płetwach, innych mieszkanek akwarium.

Brzanki nie są wybredne – w praktyce 
zadowalają się każdym rodzajem pokarmu. 
Z upodobaniem zjadają zarówno żywe, jak 
i mrożone larwy ochotki, wodzienia, czar-
nego komara, plankton, rureczniki i donicz-
kowce. Nie gardzą płatkowanym lub granu-

Ryc. 203. Pokarmy w tabletkach samoprzylepnych 
są doskonałe nie tylko dla brzanek
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lowanym pokarmem suchym oraz tabletka-
mi samoprzylepnymi (ryc. 203). Jako uzu-
pełnienie diety należy podawać im pokarmy 
roślinne. Zjadają również glony porastające 
akwarium.

Jeżeli chcemy rozmnożyć brzanki suma-
trzańskie, należy przygotować oddzielny 
zbiornik o pojemności ok. 30 l z piaszczy-
stym podłożem wyłożonym mchem jawaj-
skim lub obsadzony kępami miękkich roślin. 
Temperatura wody powinna wynosić ok. 28 ºC, 
twardość w granicach 10ºdGH, zaś odczyn ok. 
pH 6,5. W akwarium umieszczamy parę mło-
dych, dobrze odkarmionych ryb. Zwykle już 
po kilku dniach przystępują do tańca godo-
wego. Tarło trwa ok. 2 godzin. Ikra w licz-
bie kilkuset sztuk zostaje złożona wśród roślin. 
Bezpośrednio po tarle dorosłe ryby należy 
odłowić, ponieważ chętnie zjadają jaja. Młode 
wykluwają się po upływie 24–36 godzin. Przez 
ok. 6 dni młodziutkie rybki pozostają niemal 
nieruchome i korzystają z zawartości worecz-
ków żółtkowych (w tym czasie nie należy ich 
karmić), po czym zaczynają aktywnie pły-
wać. Jest to znak do rozpoczęcia karmienia. 
Początkowo należy podawać im bardzo drob-
ne pokarmy: żywe pierwotniaki, świeżo wyklu-
te larwy solowca lub sztuczne pokarmy płyn-
ne. Młode rosną bardzo szybko, ale wymagają 
karmienia kilka razy dziennie. Z biegiem czasu 
do ich diety można włączyć suche, roztarte 
na pył pokarmy podawane w postaci zawiesi-
ny wodnej.

BRZANKA RÓ˚OWA (Puntius conchonius)

Popularnym gatunkiem akwariowym jest 
również brzanka różowa (ryc. 204). Ryba ta 
została sprowadzona do Europy już w 1903 r., 
należy więc do akwarystycznych weteranek. 
Jej ojczyzną są północne Indie, a konkretnie 
Bengal i Assam. W tamtejszych wodach osią-
ga długość do 15 cm, ale w akwariach bywa 
najczęściej o połowę mniejsza. Jej ciało jest 
bocznie spłaszczone, o kształcie zbliżonym 
do naszej krajowej płoci. Pokrywają je duże, 
grube, wyraźnie widoczne łuski o srebrno-

szarym kolorze z oliwkowozielonym odcie-
niem. Na nasadzie płetwy ogonowej znaj-
duje się czarna plama, niekiedy łezkowa-
to wydłużona ku tyłowi. Rozróżnienie płci 
może sprawiać trudności jedynie u młodych 
okazów. Z wiekiem jednak na płetwie grzbie-
towej samca pojawia się duża, czarna plama, 
czernieją również końcówki płetw brzusz-
nej i odbytowej. Co więcej, łuski nabierają 
różowego koloru (stąd nazwa), który w cza-
sie tarła przeradza się w ciemną czerwień, 
jedynie grzbiet pozostaje oliwkowozielony. 
Samice  tymczasem przez całe życie są szaro-
srebrzystozielonkawe, najczęściej bywają też 
nieco mniejsze i pełniejsze od swych partne-
rów. W akwariach wyhodowano wyjątkowo 
ozdobną formę tej ryby o welonowo wydłu-
żonych płetwach (ryc. 205–206), a także uzy-
skano formę neonową (tzw. brzanka neo-
nowa) o charakterystycznie opalizujących, 
jakby świecących bokach. 

Po raz pierwszy brzanki różowe zoba-
czyłem w akwarium jednego z moich kole-
gów z sąsiedniej miejscowości. W tamtej-
szej szkole był zbiornik z tymi rybami i na 
okres wakacji kolega podjął się opieki nad 
nimi. W tym celu przyniósł je do domu. Były 
to bodajże cztery piękne, wyrośnięte okazy. 
Pamiętam, jak zafascynowany obserwowa-
łem szybki, dynamiczny sposób ich pływa-
nia. Niestety, rybki te nie dotrwały do nowe-
go roku szkolnego. Kolega używał bowiem 
do podgrzewania wody stosunkowo silnej 
grzałki, rzecz jasna bez termostatu (grzałki 

Ryc. 204. Brzanka różowa (Puntius conchonius) – 
młody samiec
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z termoregulacją były wtedy trudno dostęp-
nym i kosztownym luksusem), którą włączał 
i wyłączał ręcznie. Pewnego dnia zapomniał 
na czas wyłączyć grzałkę i rybki po prostu 
się ugotowały… Bliższą styczność z tym 
gatunkiem miałem już rok później, gdy 
w mojej własnej klasie pojawiło się akwa-

rium. Miało ok. 100 l i wydawało mi się 
wtedy ogromne. Jego pierwsze mieszkanki 
stanowiła para okazałych brzanek różowych 
odmiany welonowej. Pomagając w opiece 
nad szkolnym akwarium, poznałem dobrze 
zwyczaje tych ryb i nauczyłem się doceniać 
ich urodę.

Ryc. 205. Brzanka różowa – samiec odmiany welonowej

Ryc. 206. Brzanka różowa – samica odmiany welonowej
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