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ПЕРЕДМОВА

;

А кваріумістика, яка виникла за 
вдяки зусиллям  учених і мандрівни- 
ків-натуралістів, стала улю бленим 
заняттям у часи дозвілля для 
мільйонів людей. Кожному, хто хоч 
раз побачив красивий акваріум, на
довго запам 'ятаю ться яскрава зелень 
та багрянець рослин, рухливі зграй
ки дивовиж них риб.

Перед тим, хто захоче сам облад
нати акваріум, постає ряд проб
лем. А кваріуміст-початківець мож е 
ш видко досягти успіху, якщ о вихо
дитиме з того, що в неволі умови 
ж иття тварин повинні якнайменш е 
відрізнятися від природних. Отже, 
треба заздалегідь, до появи риб 
у  квартирі ознайомитися з поведін
кою та умовами ж иття своїх м айбут
ніх вихованців.

П ропонована книж ка допом ож е 
тим, хто цікавиться ж иттям аква
ріумних риб. А кваріум є часточкою 
захоплю ючого підводного світу. 
Такої різноманітності барв, форм, 
поведінки не побачиш  в інших свій
ських тварин. У прісноводних аква
ріумах ж ивуть понад півтори тисячі 
видів риб, близько семисот аква
ріумних рослин, десятки безхребет
них тварин. Розповісти про все в 
одній книжці, звичайно, важ ко. Ми 
розглянемо найбільш  пош ирені нині 
види акваріумних риб в умовах при
родних водойм, у яких вони живуть, 
і загальні правила утримання риб.
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Зокрема, розглянемо риб з таки
ми дивними на перш ий погляд при
стосуваннями, як дихання атмос
ферним повітрям, повзання по суші, 
літання, отруйність тощо. Оскільки 
увагу людини завж ди привертали 
незвичайні речі, то такі цікаві п о
ведінкою  чи способом ж иття риби 
часто опинялися в акваріумах.

Кольорові малюнки допом ож уть 
кращ е уявити описаних риб. У п ід 
писах до малю нків використано 
загальновж ивані позначення сам 
ця (с?) і самки (2).

М атеріал викладено за геогра
фічним принципом. Для полегш ення 
пош уку в кінці книж ки наведено 
показчики назв риб і рослин.



ІСТОРІЯ
АКВАРІУМІС-
ТИКИ

Л ю дину здавна цікавив підвод
ний світ, населений тваринами 
і рослинами, але недоступний для 
неї. Лише порівняно недавно з 'яви 
лись акваланги й дослідницькі п ід 
водні човни, які дають змогу кілька 
годин спостерігати риб у їхньому 
природному оточенні, вивчати їхній 
спосіб життя. Проте вж е дуж е давно 
люди навчилися відтворювати части
ну підводного світу поруч із собою.

Єгиптяни ще за 5—6 тис. років 
до н. е. тримали в ставках багатьох 
нільських риб, переваж но яскравих 
або незвичайних за формою та пове
дінкою. На малю нках стародавніх 
папірусів легко впізнати сомів, ти- 
ляпій, хромісів, риб-слонів.

Під час розкопок Помпеї знайде
но басейни в кімнатах і фрески, які 
свідчать, що в басейнах були риби.

З розповідей іспанських завойов
ників, які в XVI ст. висадилися в 
М ексіці, відомо, що правитель ацте
ків М онтезума мав зоопарк, де утри
мував спійманих у горах, пустинях 
і лісах звірів і птахів, а в басейнах 
з прісною і морською  водою — 
яскравих рибок.Чаш і-акваріуми сто
яли і в покоях М онтезуми.

Але найбільш ого розвитку в ста
родавньому світі акваріумістика до
сягла в країнах Сходу — Китаї, Япо
нії, Кореї, Сіамі (Таїланді). Звідси 
на весь світ розійш лася слава про 
золотих рибок.

7



Найдавніші відомості про золотих 
рибок з'явилися в Китаї у VI ст. до н. е. 
Саме в цей час їх почали утримувати 
як декоративних тварин. Зображ ення 
золотої рибки є в ранніх пам 'ятках ки 
тайської писемності й на гербах знат
них родин. Риб з червоним забарвлен
ням вважали священними. Н айбіль
шого розквіту робота з виведення но
вих порід золотої рибки досягла в пе
ріод династії Мін (1368— 1644 рр). Саме 
тоді з'явилися предки м айж е всіх 
сучасних порід. Центрами їх розве
дення стали Пекін, Ш анхай, Кантон. 
І хоч як не берегли китайські ім пера
тори свої ж иві скарби, в 1500 р. золота 
рибка потрапила в Корею, а в 1502 р.— 
в Японію, потім в Індонезію . Японські 
любителі вивели чимало нових форм і 
кольорових варіантів золотої рибки.

Золота рибка.

Породи золотої 
рибки:
1 — комета;
2 — вуалехвіст;
3 — перлинка.
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Першим європейцем, який побачив і описав рибок 
незвичайної краси, був відомий італійський мандрівник 
М арко Поло (1254— 1324). Про те, коли золоті рибки 
потрапили до Європи, точно ніхто не знає. Називають 
різні дати, більшість з них належ ить до XV II ст. 
Заморські дива, привезені на військових вітрильниках, 
оселилися в просторих басейнах при дворах королів 
під охороною караулу гвардійців, підносились як дари 
або як винагорода дворянам.

Золоті рибки виведені людиною від срібного карася. 
Довго й ретельно відбирали селекціонери з численного 
потомства найкращ их і найяскравіш их екземплярів. Так 
крок за кроком, працюючи над кож ним  поколінням, 
вони створили близько 130 порід.

Звичайні золоті рибки такої самої форми як і карасі. 
Лише яскраве золотисте забарвлення відрізняє їх. Є зо 
лоті рибки і з вогненно-червоним тілом.

Рибка з трохи стиснутим з боків тілом і довгим 
хвостом, що нагадує напівпрозорий шлейф, називається 
кометою. Вуалехвіст має яйцеподібне тіло й довгий 
роздвоєний хвостовий плавець. Чим довший хвіст, тим 
красивіш ою вваж ається рибка. Розповідають, що в одно
го з вуалехвостів японського імператора хвіст був у 5 
разів довший, н іж  тіло. Спинний плавець також  пови
нен бути високим, триматися рівно, не звисати.

Риб з великими, до 5 см, очима називають телеско
пами. Якщо зіниці очей золотих рибок напрямлені 
вгору, то це зорегляд. Спинного плавця в зорегляда 
немає. Небесні очки (або водяні очки) мають великі 
ш кіряні міш ки під очима, що надає їхній голові до 
сить кумедного вигляду. Є порода телескопів, очі яких 
світяться в темряві, як у кота. Численними наростами, 
ніби гривою, вкрита голова оранд і левоголовок.

Велике значення при визначенні породи й цінності 
рибки має її колір. Тіло м ож е бути одноколірне або 
вкрите різноманітними плямами — білими, золотими,
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полум 'яно-червоними, чорними, рож евими, блакитни
ми. Сріблясті риби з червоною плямою на голові н ази 
ваються червоними ш апочками, золотисто-червоних 
оранд з величезними наростами на голові називаю ть 
гусячою головою. Часом зустрічаю ться д у ж е  оригіналь
ні варіанти забарвлення риб, наприклад, чорний теле
скоп з рубіновими очима або червона перлинка — рибка 
з великою опуклою  лускою, на якій виблискую ть пер
лам утрові цятки. П ерлинки були виведені в Китаї у 
1725 р. їх  вваж али національним багатством і дозволили 
вивезти за кордон тільки через два століття. Багато п о
рід, виведених у  Японії в XIX—XX ст., залиш аю ться 
рідкісними через обмеж ення вивозу.

Набувши нової зовнішності, золоті рибки не втра
тили звичок карася. Вони рию ться в грунті, не в ід 
мовляються від будь-якої їж і, лю блять просторі аква
ріуми і добре почувають себе у свіж ій  воді.

Китайські імператори утримували свої ж иві багат
ства в порцелянових вазах, прикраш ених квітками лото 
са. А китайські селяни для своїх улю бленців плели 
з рисової соломи кошики, такі щільні, що вода не вили
валася. Звичайно, такі акваріуми були непрозорі, і за 
рибами спостерігати мож на було тільки зверху.

Європейські натуралісти, крім екзотичних золотих 
рибок, намагалися утримувати прісноводних і морських 
риб помірних широт. У середині X V II ст. тримали 
в'юна, щоб, спостерігаючи за його поведінкою, перед
бачати настання негоди.

Першою європейською  книж кою  з акваріумістики 
була видана в 1797 р. в Тюрінгії «Природнича історія 
свійських тварин» Й. М. Бехштейна, де описано умови 
утримання в неволі в 'ю на і золотої рибки.

Труднощі, з якими стикалися перші акваріумісти, 
було усунуто завдяки багатьом досягненням біології 
в X V III—XIX ст.: відкриттю  мікроорганізмів, дихання 
і ф отосинтезу рослин, виникненню науки генетики 
тощо.
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У кінці минулого століття акваріум істика набула 
значного пош ирення. А нглійський учений-натураліст 
Ф. Г. Госсе, який запропонував слово «акваріум», у 1850 
р. влаштував перш у виставку морських акваріум ів 
у  Л ондонському зоопарку. Через два роки ця виставка 
перетворилася на постійний Лондонський акваріум. 
Госсе вваж ав акваріум  найкращ им засобом пош ирення 
біологічних знань серед населення. Великий успіх мали 
акваріуми, встановлені на Всесвітній виставці в П арижі 
1867 р. Ф ранцузькі любителі набули достатнього до 
свіду для того, щоб- у  1869 р. П 'єр Карбоньє вперш е 
зумів добитися нересту макроподів і виростити їх п о 
томство в акваріумних умовах.

У Росію золотих рибок привіз із Ф ранції князь Гри
горій Потьомкін. На розвиток акваріум істики вплинула 
діяльність Російського товариства акліматизації тварин 
і рослин, яке в 1863 р. в М оскві влаш тувало перш у ви
ставку акваріум ів з вітчизняними прісноводними р и 
бами. У 1870 р. в Санкт-П етербурзі було створено То
вариство любителів акваріумів, яке очолив А. А. Н аба
тов — автор книж ок «М орський акваріум у  кімнаті,його 
обладнання та догляд за ним» і «Кімнатний прісновод
ний акваріум».

У М оскві Товариство любителів акваріум ів і тер а
ріум ів заснував у 1899 р. М. Ф. Золотницький, який 
написав «Акваріум любителя» — перш у в Росії кн иж ку  
про акваріум.

На початку нашого століття в колекціях ентузіастів 
акваріумістики було близько 130 видів риб. У П етербур
зі, М оскві, Києві видавалися акваріумістичні ж урнали. 
В Києві Л. А. Ш елю жко заснував перш у в наш ій країн і 
і найбільш у на той час в Європі риборозводню. Ця 
риборозводня працює і в наші дні. Багато видів риб 
Л. А. Ш елюжко зумів розмнож ити вперше. На визнання 
його заслуг один з видів африканських коропозубих 
риб названо епіплатис Ш елюжка.
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І все-таки в дореволю ційній Росії акваріум істика 
була доступна лише окремим ентузіастам та багатіям. 
Після револю ції вона пош ирилася серед усіх верств 
населення. Значення акваріумістики для виховання 
чуйного ставлення до природи визнавали в Н ародному 
комісаріаті освіти, зокрем а Н. К. Крупська. У багатьох 
містах країни з'явилися гуртки акваріумістів. Д ля за 
безпечення їх рибами при М осковському зоопарку 
почала роботу риборозводня.

У роки Великої Вітчизняної війни (1941 р.) М осков
ська риборозводня була зруйнована бомбою, але част
ково її відбудували вж е наступного року. Риборозводня 
постачала рибок у ш коли та дитячі садки, давала п о
трібних медицині земноводних тварин аксолотлів.

У 1947 р. заверш илася відбудова М осковської рибо- 
розводні, а потім і Київської. В країні знову з'явилися 
товариства акваріумістів. Вийшли з друку  книж ки в і
домих акваріумістів Ф. М. Полканова, М. М. Ільїна, 
М. Д. М ахліна, В. С. Ж данова. З 1958 р. виходив всесою з
ний ж урнал  «Рыбоводство и рыболовство», потім «Ры
боводство», в яком у був розділ «Акваріум». Тепер ін 
формацію  для акваріумістів подаю ть ж урнали  «Рыбо
лов» і «Природа и человек».

Великі колекції риб утримую ть зоопарки і природни
чі музеї. У багатьох містах працюють клуби аквар іу 
містів, які проводять виставки та конкурси. Чимало 
гуртків акваріумістів створено при Палацах піонерів 
і юннатських біостанціях.



СУЧАСНИЙ
АКВАРІУМ

Конструкції акваріумів. До п о
слуг акваріумістів — різноманітні 
акваріуми із силікатного (віконного) 
або органічного скла. Посудини м о
ж уть  бути суцільноскляні, каркасні 
або клеєні. Суцільноскляні аквар іу 
ми невеликі і використовуються як 
допом іж н і для нересту риб або роз
ведення корму. У кулястому суціль- 
носкляному акваріум і утримують 
кількох невеликих рибок.

Із суцільноскляними акваріум а
ми та банками треба поводитися 
обереж но: вони легко б'ю ться або 
тріскаю ться під час миття гарячок) 
водою. Щоб цього не трапилось, 
верхній обрізаний край їх обклею 
ють прозорою  липкою  стрічкою. 
Ставлять такі акваріуми на рівну 
горизонтальну поверхню, вкриту 
цупкою  тканиною.

Найбільшого пош ирення набули 
акваріуми із силікатного скла, вм он
тованого в металевий каркас спе
ціальною  замазкою . Виготовлення 
їх потребує певних навичок. Вони 
є в ш ирокому виборі в продаж у.

Набагато легш е виготовити кле
єний акваріум. Органічне скло з 'єд 
нують синтетичними смолами або 
сумішшю розчинника і струж ок 
органічного скла, а віконне — силі- 
кон-каучуковими клеями КЛ, КЛТ, 
ВГО «Спрут», «Стик», «Бізон». Для 
акваріум а об 'єм ом  до 20 л скло м ож е 
бути завтовшки 3 мм, на 60 л — 6 мм,
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Послідовність
виготовлення
клеєного
акваріума.

на 120 л — 8 мм. Для дна беруть скло на 2 мм товще або 
склею ють кілька тонких стекол. Торці стекол зачи
щають наж даком, протираю ть ацетоном, промазую ть 
тонким шаром клею  і склеюють, утримую чи їх липкою  
стрічкою. Після того як клей затвердне, акваріум став
лять на ребро, ще раз промазую ть клеєм шви і зали 
шають на три Дні висихати. С илікон-каучукові клеї
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витримую ть величезні навантаж ення, залиш аю чись 
еластичними після затвердіння. Руйнується цей клей 
тільки під впливом деяких речовин, наприклад, ліків, 
якими лікую ть риб.

Новий акваріум потрібно ретельно оглянути, щоб 
скло було цілим, а зам азка щ ільно приставала до скла
і каркасу. П еревозити й переносити акваріум  треба 
обереж но, не натискаю чи на скло. Беруть його тільки 
за каркас. Наповнений водою акваріум  переносити 
не можна.

А кваріум  миють теплою водою без мила або розчин
ників. Ф арбу на склі зрізую ть лезом бритви або зч и 
щають вологою сіллю. А кваріуми з органічного скла 
м ож на легко подряпати, тому їх миють тільки ганчір
кою, бруд знімаю ть пластинкою оргскла або м 'якої 
пластмаси. Новий каркасний акваріум  заливаю ть водою 
й щ одня протягом тиж ня зміню ють її повністю  або 
частково. За цей час із замазки вимиваються розчинні 
речовини.

Великий акваріум заповнюю ть водою поступово. 
Якщо він протікає, треба почекати кілька днів: дрібні 
тріщ инки в замазці під тиском води затягую ться самі. 
М ож на насипати в воду дрібного цементу й час від часу 
збовтувати її, щоб частинки цементу заповнили тріщ ин
ки. Якщо акваріум усе-таки протікає, воду зливають, 
просуш ую ть посудину газетами (щоб не встигла роз
сохнутися на повітрі) і заливаю ть щ ілини силікон- 
каучуком, розплавленою  сумішшю воску й кан іф олі або 
клеєм  БФ.

А кваріум  ставлять на стіл або на інш у м іцну п ід 
ставку. Якщо його місце буде біля вікна, то кращ е по
вернути акваріум  торцем до нього. Тоді сонячне світло 
не перегріватиме воду і не спричинятиме її «цвітіння», 
а взимку холодне повітря менш охолодж уватиме аква- 
ргум. Акваріуми-нерестовищ а, виросткові тощ о р о з
міщ ують у менш помітному місці.

18



Грунт. Декоративні предмети. Н айкращ ий грунт для 
акваріум а — гравій з округлими зернами розміром від
2 до 5 мм. Інш і грунти малопридатні. Д рібний пісок 
засмічується, органічні рештки в ньому загнивають. 
Щ ебінь з гострими краями м ож е поранити риб, які 
ведуть донний спосіб життя.

М орські камінці, поступово розчиняю чись, підви
щують твердість води.

Якщо є потреба, грунт просіюють, а потім проми
вають проточною водою. Зручно робити це у відрі. Став
лять його у  таз, а таз у  ванну. Дрібні піщ инки при цьому 
осядуть у  тазу і не засмітять зливні труби.

Грунт в акваріумі розміщ ую ть шаром завтовш ки 
2—3 см з нахилом до переднього скла. М ож на насипати 
гірки, створити рельєф.

П рикраш ає акваріум  каміння. Його м ож на розм іщ у
вати поодинці або групами, у вигляді гірки. К аміння 
не повинно мати бурого нальоту рксидів зал іза або м іс
тити сполуки кальцію  й магнію. Вапняки й мармур легко 
розпізнати, капнувш и на камінь кілька крапель кислоти 
(можна оцту). Якщо виділятимуться бульбаш ки вугле
кислого газу, камінь для акваріума не м ож н а вико
ристовувати.

У посудині з рибами, які риються й поїдаю ть рос
лини, каміння залиш ається м айж е єдиною прикрасою. 
Але не слід класти д уж е багато каміння, бо не витри
має дно. Великі камені кладуть прямо на скло й заси
паю ть грунтом, щоб риби не підкопали їх і не заш ко
дили собі.

Багатьом подобаю ться в акваріум і невеликі корчі, 
гілки, сплетіння коренів. Для ц ієї мети по берегах 
водойм збирають деревину вільхи або верби, яка три 
валий час пролеж ала під водою. Не м ож на використо
вувати деревину щойно зрубаних дерев. Таке дерево 
пліснявітиме протягом багатьох місяців, отруюю чи 
воду.
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Зібрані корчі очищаю ть від кори, добре миють, від
різую ть гнилі й зайві частини. Після цього виварюють, 
змінюючи воду, поки вона стане безбарвною  і деревина 
потоне. Щоб упевнитися, що плісені немає, виварені 
корчі протягом тиж ня ще вимочую ть у холодній воді.

Оздоблюючи акваріум, треба наслідувати природу. 
Н едоречні в акваріум і пластмасові ф ігурки водолазів, 
замки, черепаш ки морських молюсків. Справж ня при
краса для акваріума — свіж а зелень усіх відтінків і 
риби.

Щоб крізь заднє скло акваріума не проглядав малю 
нок ш палер на стіні, його затулю ю ть темно-синім, тем- 
но-зеленим або чорним папером чи зафарбовую ть. 
Якщо на аркуш і паперу, більшому, н іж  заднє скло, 
намалювати аквареллю  плями темних кольорів, і зім 'яти 
його, а потім розпрямити й приклеїти до задньої стінки 
акваріума, то гра тіней створить враж ення скелястого 
берега. Не менш природно виглядає акваріум, до зад
ньої стінки якого прикріплено плоский ящ ичок за роз
мірами скла і завглибшки 5 см. У ящ ичку приклеюю ть 
коріння, стебла очерету, ж м ути трави, моху, ш маточки 
кори дуба, сосни.

Розмальоване підводними пейзаж ам и заднє скло 
акваріума сприймається погано, бо завж ди видно, що це 
малюнок.

Вода. Риби та інші водяні організми д уж е чутливі 
до температури води, її твердості, кількості розчине
ного в ній кисню.

Твердість води залеж ить від кількості розчинених 
у ній солей кальцію  і магнію. Виражають твердість 
у різних одиницях. А кваріумісти користую ться н ім ець
кими градусами твердості (один градус відповідає 10 
м г /л  СаО). При твердості 0—4° воду називаю ть д уж е 
м 'якою , при 4—8° м 'якою , при 8— 12° водою середньої 
твердості, при 12—20° твердою, понад 20° д уж е твердою. 
У дистильованій і дощ овій воді немає ніяких доміш ок,
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твердість її 0°. У природних водоймах цей показник 
залеж ить від того, якими водами вони ж ивляться — 
дощовими або грунтовими, чи зустрічаю ть на своєму 
ш ляху вапняки, мармур, черепашник. Від твердості 
води залеж ить активність сперматозоїдів у  молоках 
і розвиток ікринки після запліднення. Одні риби роз
множ ую ться у твердій воді, інші — тільки у м 'якій, 
хоч мальки потребую ть поступового підвищ ення твер
дості, бо для росту кісток потрібний кальцій.

Щоб визначити твердість води, беруть 1 г сухого 
подрібненого господарського мила і розчиняю ть його 
у невеликій кількості гарячої дистильованої або дощ о
вої води (можна також  розтопити сніг з холодильника). 
Розчиняти треба обереж но, щоб не піднялася піна. П о
тім розчин виливаю ть у будь-який циліндричний стакан 
і доливають дистильованої або дощ ової води до рівня 
6 єм, якщ о мило 60 % -не,або до рівня 7 см, якщ о мило 
72 % -не (вміст чистого мила зазначено на бруску). Т е
пер у кож ном у сантиметрі рівня (шоста чи сьома 
частина) міститься кількість мила, яка сполучається 
із солями 1° твердості в і л  води.

У велику пляш ку наливають 0,5 л випробуваної 
води й додаю ть до неї потроху мильний розчин, збовту
ючи. Спочатку на поверхні води будуть тільки сірі 
пластівці, потім з'являться мильні бульбаш ки, які п ере
ливаються райдуж ними барвами й довго не зникаю ть. 
Поява білої стійкої піни і мильних бульбаш ок означає, 
що всі солі, які зумовлюю ть твердість води, зв 'язан і 
милом. К ож на шоста (чи сьома) частина розчину ней 
тралізувала 2° твердості в 0,5 л води. Наприклад, якщ о 
рівень мильного розчину знизився на 3 см, то твердість 
води 6°.

Точність такого вимірю вання залеж ить від акурат
ності виконання і набутих навичок. П охибка на 1—2° 
для акваріум а не істотна, а зручність і простота визна
чення твердості води за допомогою мила безумовні.
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При твердості води понад 12° похибки зростають, тому 
дослідж увану воду розводять дистильованою, визна
чення повторюють і враховують це в розрахунках.

Для утримання більшості риб твердість 8— 12°, х а 
рактерна для водопровідної води, цілком задовільна, 
навіть коли в природі вони ж ивуть у м 'якш ій воді. 
Але для нересту таких риб воду треба пом 'якш увати, 
розбавляю чи її дистильованою, дощовою або сніговою. 
Опади збирають у чистий посуд, причому тільки після 
кількагодинного випадання.

Частково пом 'якш ується вода після кипіння. В цей 
час сполуки кальцію  і магнію з вугільною  кислотою  
розкладаються, виділяються вуглекислий газ і м ало
розчинні солі. П ісля охолодж ення обереж но зливаю ть 
верхній шар води, залиш ивш и третину об 'єм у з осадом. 
П ом 'якш ую ть воду деякі рослини — ехінодоруси, крип- 
токорини, елодеї, наяс.

Щоб збільш ити твердість води, в акваріум  кладуть 
ш маточки вапняку, мармуру, розчиняю ть грудочки 
крейди.

На властивість води впливають продукти розкладу 
органічних решток, вуглекислий газ, який виділяється 
в результаті ж иттєдіяльності водяних організмів. Від 
кількості цих речовин зміню ється активна реакція води, 
яку  позначаю ть pH. При pH 7 вода має нейтральну 
реакцію , при pH 7— 14 — луж ну, при pH меншому від 7 — 
кислу. pH води більшості прісних водойм — 6,2—7,5, 
кислі болотяні води мають pH 5—6,5. Оскільки кальцій 
і магній утворюють з органічними кислотами луж н і 
розчини, спостерігається певна залеж ність м іж  твердіс
тю води і величиною її pH. Так, в А мазонці твердість 
води коливається від 0,5 до 2—3°, pH становить 6,2— 
6,7, а в воді Ньяса і Танганьїки, твердість якої 15— 17°, 
pH 7,2—7,9. Але і м 'яка вода м ож е бути луж ною , якщ о 
в ній багато карбонату натрію або інш их луж них спо
лук, що не містять кальцію  чи магнію.
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Діанам ои 
активної реакції 
води, в якому 
можуть жити 
риби і рослини.

Визначати активну реакцію  води важ.;о. Д ля цього 
потрібний набір реактивів. Тому в акваріум і з не^и- 
багливими рибками досить перевірити р Ь  індикатор- 
ними папірцями, колір яких порівнюють з кольоровою  
шкалою.

Підкислю ють воду водяні папороті, яванський мох 
і криптокорини, а також  відвар торфу. Щоб приготу
вати відвар, у бляш анці протягом 15 20 х е  к и п  я т я іь  
невеликий ш маточок чистого верхового торфу. Коли 
відвар стає світло-коричневим, його охолодж ую ть, 
ф ільтрую ть і розливаю ть у  пляш ки. У воду відвс.р доли 
вають потроху, до появи жовтуватого відтінку. П овні
стю виварений торф, що вж е не забарвлю є воду, м ож на 
використати для підж ивлення рослин. Крихтами торфу
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вкривають дно в нерестовищ ах і в декоративних аква
ріум ах з деякими рибами.^

Змінити показник pH у луж н ий бік м ож на розчином 
питної соди. При цьому pH треба вимірю вати індика
торними папірцями через певні інтервали часу, врахо
вуючи, що підвищ ення pH більш е н іж  на дві одиниці 
для риб смертельне.

А ктивна реакція води м ож е різко змінитися, якщ о 
сонце освітлює зарості рослин: зелене листя ш видко 
вбирає з води вуглекислий газ і зсуває pH далеко в л у ж 
ний бік. Тому густо засадж ений рослинами акваріум  
м ож на освітлювати сонячним промінням тільки вранці 
й увечері.

Перед тим як наливати водопровідну воду в аква
ріум, її відстоюють не менше доби в скляному, пласт
масовому або емальованому посуді, щоб звітрився хлор, 
який руйнує зябра риб і ш кідливо впливає на рослини. 
У незаселений акваріум воду м ож на наливати прямо
з водопроводу, а через добу садити рослини. Якщо 
потрібно терміново видалити хлор, воду нагрівають 
до кипіння.

У сільській місцевості, де воду набирають з криниці, 
треба перевірити, чи не забагато в ній заліза, яке також  
завдає шкоди зябрам риб. Вода непридатна для риб, 
якщ о має присмак зал іза або на відрах залиш ає руду 
плівку оксидів. В акваріумі необхідно також  уникати 
контактів води з металом: фарбувати металевий каркас 
акваріума, покривати водостійким лаком, бітумом, гер
метиком або клеєм металеві частини обладнання.

Воду в акваріум наливаю ть обереж но, щоб струмінь 
не розмив грунт, не поруш ив складені з кам іння гірки 
і не вирвав рослини. Зручно лити воду на тарілку, що 
стоїть на дні.

Рослини. Наливши води на рівень 5—7 см, мож на 
садити рослини. Світлолюбні рослини розміщ ую ть 
ближ че до дж ерела світла, тіньовитривалі — в менш
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Правильно
(праворуч)
і неправильно
(ліворуч)
посаджені
рослини.

освітленом у кутку . Високі рослими садять  3d низькими,  
а м ален ьк і — на п ер ед н ьо м у  плані.

Щоб виділити якусь велику красиву рослину, її м о ж 
на розмістити серед низьких, поряд з каменем або на 
вільному місці.

Перед висадж уванням  рослин у  грунт на третину 
підрізаю ть довге коріння і видаляю ть пож овклі листки.
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Соляний
нагрівам:
1 — вилка;
2 — корок;
3 — електрод;
4 — трубка.

Потім роблять у  піску ямку, садять рослину і обереж но 
засипаю ть піском коріння так, щоб воно не виглядало 
з грунту, кореневу ш ийку обов'язково залиш ають в іль
ною. Рослини одного виду садять поряд. Рослини, які 
розмнож ую ться поділом стебла, також  збираю ть д о ку 
пи. На кож ном у стеблі повинно бути не менш е 3—4 пар 
або кілець листків. Після того як рослини висаджено,
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доливають воду до верхньої рами акваріума. Листки, які 
заплуталися або зім 'ялися, обереж но розправляю ть р у 
ками або паличкою.

Нагрівач. Золоті рибки добре почуваю ть себе в аква
ріумі з кімнатною  температурою  18...25 °С. Д ля б іль
шості тропічних видів воду нагрівають, підбираю чи 
нагрівач відповідної потуж ності (див. таблицю).

Місткість
акваріума,

л

Потужність нагрівана (Вт), потрібна 
для нагрівання води в акваріумі на

2° 3° 4° 5° 6° 7° 10° 12° 15°

10 5 7 9 11 13 18 22 27 33
20 8 12 16 20 24 32 39 47 59
30 11 16 22 28 33 44 55 66 82
40 14 20 27 34 40 58 64 80 100
60 18 26 34 42 51 68 85 102 128
80 19 29 38 48 57 77 96 115 144

100 20 ЗО 40 50 60 80 100 120 150

Протягом року температура повітря в кімнаті пом іт
но зміню ється, тому доцільно мати нагрівач з регулято
ром температури або мати менш потуж ний нагрівач 
на літні місяці. Добові коливання температури в м еж ах
1...2 °С не ш кідливі для риб.

Для маленьких нерестовищ  зручний саморобний со
ляний нагрівач: U-подібна скляна трубка з вугільними 
електродами в розчині кухонної солі. Скляна трубка 
легко гнеться, якщ о її потримати над полум 'ям  газової 
плити. Д ля розчину беруть чверть чайної лож ки  солі 
на склянку води. Електроди виймають з батарейок, 
до ковпачків припаюють електричний ш нур з вилкою. 
М ісце спаю вання ретельно замазую ть смолою або гер
метиком. Трубку з електродами закриваю ть гумовими
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пробками. Усі з'єднання на приладі і дріт повинні бути 
добре ізольовані. Змінюючи відстань м іж  електродами 
та солоність розчину, мож на зміню вати потуж ність 
нагрівача. Соляний нагрівач зручний і тим, що він н і
коли не перегоряє.

В акваріум і нагрівач розміщ ую ть так, щоб його не за 
ливала вода, а частина трубки, що нагрівається, обо
в 'язково була занурена, інакш е скляний корпус лопне.

Повітряний компресор. Фільтри. Під час підігрівання 
тепла вода концентрується у  верхньому шарі. Різниця 
м іж  температурою  води біля дна і біля поверхні навіть 
у  середньому за розміром акваріум і м ож е становити 
5—7 °С. Такі перепади температури ш кідливі для риб
і рослин. Холодна вода застоюється біля дна, у ній 
скупчую ться ш кідливі гази — продукти розкладу орга
нічних решток. Щоб запобігти цьому, переміш ую ть 
воду за допомогою компресора. Виходить повітря крізь 
розпилю вач з пористого пісковику або спеченого тита
нового порош ку. Якщо бульбаш ки д уж е дрібні, то стру
мінь повітря стає щ е й дж ерелом  кисню. Тому потік 
повітря регулюють краником, затискачем або перетя
гуючи трубку компресора міцною ниткою.

В акваріум і повинно бути стільки риб, щоб основ
ним дж ерелом  кисню для них були рослини і поверхня 
води, а компресор лише допоміжним. Якщо поруш ити 
цю рівновагу, а компресор з якихсь причин зупиниться, 
виникне задуха. Риби від нестачі кисню спливають до 
поверхні і заковтую ть повітря, потім гинуть.

Повітряний компресор мож на використати і як при
від для фільтра. Його дія полягає в тому, що бульбаш ки 
повітря у вузьких трубках захоплю ю ть воду й створю 
ють потік. Струмінь води спрямовую ть на ф ільтрую чу 
масу, і вода стікає очищеною.

Ф ільтри м ож уть бути зовніш німи або внутріш німи. 
Внутрішній ф ільтр міститься повністю під водою. Це 
трубка діаметром 20—25 мм, на яку  знизу надівають
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Внутрішній 
(зліва) і зовнішній 
(справа) фільтри:
1 — повітряна трубка;
2 — корпус;
3 — присосок;
4 — розпилювач повітря;
5 — поролоновий фільтр.
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поролон. У трубку до самого низу опускаю ть і за 
кріплю ю ть розпилювач. Чим вища трубка, тим фільтр 
створюватиме сильніш ий‘ струмінь води. П рисосками 
внутріш ній ф ільтр чіпляють на заднє скло акваріум а 
в малопомітному місці. Присоски повинні бути з черво
ної гуми або прозорих синтетичних каучуків, чорна 
гума виділяє у воду отруйні речовини.

Найпростіш ий зовніш ній фільтр легко зробити з Г- 
подібної трубки. Верхня частина трубки виступає над 
водою. На ш ляху витікаю чої води закріплю ю ть дірчасту 
коробочку з поролоном. Щоб у  трубку не потрапили 
дрібні риби, ниж ній  отвір трубки закриваю ть пластм а
совою сіточкою або в зроблені гарячою голкою  отвори 
протягую ть риболовну ж илку.

Є в продаж у інші зовніш ні фільтри. У них вода також  
нагнітається повітрям, а назад витікає іншою трубкою 
за принципом сполучених сосудів.

Якщо воду фільтрую ть крізь синтетичні волокна — 
капрон, лавсан тощо, їх попередньо замочую ть у теп 
лій воді або кип'ятять. Щ отижня ф ільтрую чу масу про
мивають, бо брудний фільтр сам стає дж ерелом  отру
єння.

Освітлення. Кімнатного освітлення для рослин в ак 
варіумі не вистачає. Тому протягом 11— 13 годин на день 
його треба освітлювати ш тучно лю мінесцентними лам 
пами або лампами розж арення. Установлюють стільки 
ламп, щоб їх загальна потужність становила 2 Вт на кож 
ний квадратний дециметр площ і дна для ламп р о зж а
рення і 2 /3  Вт для більш яскравих люмінесцентних 
ламп. Найкращ е спостерігати за акваріумом, якщ о світ
ло падає зверху і спереду. Бажано, щоб світло падало 
рівномірно на всю площ у дна. Для цього встановлюють 
кілька ламп по 25 Вт. Якщо акваріум освітлювати 
однією  яскравою  лампою, то в багатьох м ісцях буде 
тінь, а під лампою  листя й кам іння швидко обростати
муть водоростями.
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Лампи розміщ ую ть у  рефлекторах, що відбиваю ть 
світло або ховають їх разом з іншими приладами під 
криш кою  з фанери чи пластмаси. Внутрішню поверхню 
кришки фарбую ть у білий колір. Криш ку і рефлектори 
від поверхні води відокремлюю ть склом, яке на кілька 
м іліметрів підіймаю ть над каркасом акваріума. Краплі 
води з ниж нього боку скла освітленню не заваж аю ть.

Усі електричні з 'єднання і проводи повинні бути 
добре ізольовані. Баластні пристрої лю мінесцентних 
ламп під час роботи нагріваються, це тепло м ож на ви
користати для нагрівання води, розмістивши їх під аква
ріумом.

Транспортування риб. Д ля перевезення на відстань 
десятка — двох мальків досить 0,5— 1 л акваріум ної 
води в щ ільно закритій посудині. Робити отвори в криш 
ці не потрібно. Воду наливаю ть на половину або дві 
третини об 'єму. Агресивних риб перевозять поодинці 
або невеликими групами, розсортувавш и за розмірами. 
У банку до риб не м ож на класти корм, рослини або 
молюсків. Рослини перевозять у поліетиленовому м і
ш ечку, загорнутими у вологий папір.

Якщо риб везуть далеко, в інше місто чи село, то до 
цього треба добре підготуватися. Д обу або дві риб не го
дують — голодна риба менше спож иває кисню. Потім 
розсадж ую ть риб у банки або в подвійні поліетиленові 
мішечки. У холодну пору року риб перевозять у  тер
мосі або добре захищ аю ть банки від переохолодж ення. 
Н евелику банку м ож на покласти у  внутріш ню киш еню  
одягу. Улітку, навпаки, перегрівання води м ож е спри
чинити задуху риб. Тому в дорозі воду продуваю ть 
за допомогою  гумової груші. За температурою  води п о 
стійно стежать. Риб під час перевезення не годують.

Удома опускаю ть банку з рибами в акваріум, щоб 
зрівнялася температура води. Баж ано два тиж ні потри
мати нових риб в окремому карантинному акваріумі 
з такими самими умовами, як і в загальному.
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Брати риб руками ні в яком у разі не мож на. Ловлять 
їх сачком — дротяною прямокутною  рамкою, на яку  
натягнуто сітку. Її глибина повинна бути трохи більш а 
за ширину. В надто глибокому сачку риба заплутається 
і м ож е поранити себе. Ручка сачка повинна бути такої 
довжини, щоб м ож на було виловити рибу в будь-яком у 
місці акваріума.

Заселення акваріума рибами. А кваріум, крім  риб і 
рослин, населяють дрібні найпростіш і, черви, гриби, 
водорості, бактерії. Всі організми акваріума взаєм о
зв'язані.

Дихаючи, риби вбирають кисень і видихаю ть вугле
кислий газ, який використовують для свого ж ивлення 
зелені рослини. Рослини також  дихають киснем, але 
на яскравому світлі виробляють його значно більше, 
н іж  вбирають, і завдяки цьому вода насичується киснем. 
Тому м іж  рослинами і рибами повинна бути р івно
вага.

Не з'їдений рибами корм й екскременти м ікроорга
нізми переробляю ть на розчинні сполуки, придатні 
для ж ивлення рослин. М іж  піщ инками акваріумного 
грунту нагром адж ується детрит. Так установлюється 
рівновага м іж  рибами і мікроорганізмами. П ідтримання 
рівноваги в акваріумі м іж  усіма його меш канцями — 
основне завдання акваріуміста.

Щ ойно обладнаний акваріум — біологічно незрівно- 
важений. Криш талево чиста свіж а вода через кілька 
днів мутніє, стає непрозорою  від бурхливого розм но
ж ення інфузорій. Потім вона за допомогою  м ікроорга
нізмів очищається й набуває слабкого ж овтуватого від
тінку, як каж уть акваріумісти, «старіє». Тільки в таку 
воду мож на випускати риб. Щоб «старіння» проходило 
швидше, в новий акваріум треба влити хоча б літр води 
із старого акваріума.

Заселяю чи акваріум рибами, треба виконати кілька 
правил. По-перше, умови утримання повинні відпові-
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Взаємодія організмів 
та неживої природи 
в акваріумі.
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дати природним умовам, у  яких ж иве кож ний вид риб. 
По-друге, акваріум ні в яком у разі не м ож на перена
селяти рибами. Це виснаж ує їх і ускладню є догляд. 
По-третє, не м ож на тримати в одному акваріум і м иро
лю бних і агресивних риб. Одні риби уж иваю ться з усіме 
сусідами, інші ворогують з рибами свого або іншого 
виду. М аленьких забіяк м ож на оселити разом з вели
кими миролюбними рибами. В акваріум і повинно бути 
місце для плавання риб і схованки, якщ о це потрібно.

Догляд за акваріумом. Щоб акваріум  мав привабли
вий вигляд, а риби і рослини були здоровими, потрібно 
за ними доглядати. Щ одня під час годування спосте
рігають за рибами, стеж ать, чи не з'явилися серед них 
хворі, чи не час якусь із риб відсадж увати на нерест.

П ісля годування реш тки їж і збираю ть скляною  тр у 
бочкою з гумовим шлангом. Раз на тиж день акваріум  
ретельно очищають від екскрементів, відмерлих реш ток 
рослин та іншого бруду. Лезом чи ганчіркою  витираю ть 
переднє скло від водоростей. Вилиту під час чищ ення 
акваріум а воду замінюють відстояною  свіжою . П овні
стю воду не замінюють. Заміню ю чи воду, весь час сте
жать, щоб нагрівач не опинився високо над поверхнею  
і не перегорів. Краще його на цей час вимкнути.

Улітку часто виникає питання: що робити з рибами, 
коли в квартирі нікого не залиш ається? О дин-два тиж ні 
здорові риби м ож уть залиш атися голодними, це їм не 
заш кодить. Перед від 'їздом  треба почистити акваріум, 
подбати, щоб від перенаселення не було задухи і зни
зити температуру води на 2 ...З °С. У холодній воді 
риби потребую ть менш е їж і. Ні в яком у  разі не м ож на 
перегодовувати риб в останній день, кидати їж у  в аква
ріум у надлиш ку, бо це спричинить' забруднення води 
і захворю вання риб. Щоб без світла не загинули аква
ріумні рослини, акваріум ставлять біля вікна, але так, 
щоб сонячне світло потрапляло на нього лиш е на кілька 
годин.

34



Навесні та влітку сонячне проміння м ож е спричи
нити бурхливе розм нож ення м ікроскопічних водо
ростей — «цвітіння» води. Це небаж ане явище, бо водо
рості позбавляю ть інші рослини світла. Розклад відмер
лих водоростей призводить до задухи й отруєння риб. 
Тому на час цвітіння води риб кращ е виловити з аква
ріума, в крайньому разі треба посилити продування 
води повітрям і ф ільтрацію . Заміню вати воду в цей час 
не рекомендується, бо свіж а вода, як  і яскраве світло, 
спричинять новий спалах цвітіння. У старій воді в зат і
неному акваріумі розвиток водоростей сповільниться 
сам собою через кілька днів. Застосовувати проти цві
тіння води хім ічні речовини небаж ано.

Корм для дорослих риб. Корм для риб поділяю ть 
на ж ивий і сухий тваринний, рослинний та ком бінова
ний. Звичайно, краще годувати риб ж ивим кормом і ли 
ше в разі необхідності замінювати його сухим.

Н айчастіш е годують риб трубочником. Його їдять 
м айж е всі акваріумні риби. Трубочники — це м алощ е
тинкові черви, які ж ивуть у м улі ставків, у  заболо
чених річкових берегах. Висунувши верхню частину 
тіла з грунту, вони весь час роблять коливальні рухи, 
захоплю ючи їж у: бактерій, найпростіш их, органічні 
рештки. У місцях скупчення трубочників дно здається 
вкритим рухливим червонуватим мохом. Зачерпую ть 
трубочників разом з мулом відром на довгій вірьовці. 
Від м улу їх  промиваю ть у  ситі. Потім ставлять сито 
над тазом так, щоб вода ледве торкалася ниж нього 
краю сита. Черв'яки поступово переповзуть у  воду
і зберуться в рухливий волохатий клубок, а сміття 
залиш иться на ситі. Зберігаю ть трубочників у  банці з во
дою на ниж ній полиці холодильника. Шар їх повинен 
бути не товщий 2 см. При щ оденному ретельному 
промиванні трубочники залиш аються живими кілька 
тижнів.

Трубочники ж ивуть там, де багато гниючих решток,
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Кормові об'єкти 
для дорослих риб:
1 — циклоп:
2 — дафнія;
3 — діаптомус;
4 — босміна;
5 — коретра;
6 — трубочники;
7 — мотиль.



том у слід бути обереж ним, щоб не отруїти або не зар а
зити риб. Будь-який корм для акваріум а кращ е збирати 
у водоймах, де немає риб, якомога далі від стічних 
труб підприємств. Щ ойно виловлених черв'яків кілька 
днів не даю ть рибам, а витримую ть їх  у  воді, заміню ю чи 
її, щоб вимити ш кідливі рештки.

Перед годуванням корм обов'язково промиваю ть від 
загиблих організмів. Д ля риб з верхнім (напрямленим 
угору) та кінцевим (напрямленим уперед) ротом корм 
даю ть з годівниці — пінопластової рамочки, на яку 
натягнута сітка. Донним рибам корм кидаю ть на дно 
акваріума.

Разом з трубочником мож на наловити мотиля — 
червоних личинок комара дзвінця пухнастовусого. 
Рідше зустрічаю ться личинки інших видів комарів. їх 
також  м ож на згодовувати рибам. Інш ими тваринами, 
які виловлюються разом з трубочником (личинки ба
бок, п 'явки, планарії), годувати риб не слід. Тому щойно 
виловлений і промитий корм розглядаю ть крізь зб іль
шувальне скло.

М отиль промивають крізь сита з різною сіткою і 
згодовують рибам відповідно до їх  розміру.

Найдовше мотиль зберігається у холодильнику, 
без води, на мокрій лляній тканині. Шар його повинен 
бути не товщий 1 см. Личинки комарів у тепловодному 
акваріум і зариваю ться в грунт і ш видко гинуть або за 
ляльковую ться, а потім перетворюю ться на комарів, 
тому нез'їдений корм відразу після годування вида
ляють з акваріума.

У товщі води ставків м ож на помітити хмари сірих, 
чорнуватих та червонуватих рухомих крапок. Це гілля
стовусі (дафнії, церіодафнії, босміни, хідоруси) та вес
лоногі (циклопи, діаптомуси) рачки — найкращ ий корм 
для маленьких рибок, які не м ож уть проковтнути м о
тиля або трубочника. Рачків ловлять сачком з легкої 
тканини з дрібним вічком. Найчастіш е вони зустрі-
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чаю ться в заростях рослин, поблизу поверхні, на освіт
лених ділянках.

На ж аль, зберігаю ться рачки погано. П еревозять 
їх у банках з водою. Добу-дві зберегти даф ній  і цик
лопів м ож на в холодильнику, часто продуваю чи воду 
повітрям. Для зберігання рачків кращ е брати низькі 
посудини, наприклад фотокювети.

Висушена на сонці даф нія зберігається довго, але 
більш ість вітамінів такий корм втрачає. Якщо годувати 
риб лиш е сушеною дафнією, то вони повільно розви
ваються, часто не набувають забарвлення дорослих риб. 
Від постійного годування суш еною даф нією  в риб м ож е 
статися розлад травної системи. При цьому екскременти 
тягнуться довгими нитками, в них багато слизу і крові, 
риби виснаж ую ться, хворіють.

Повноцінним кормом для риб м ож на вваж ати гра
нульований акваріумний комбікорм латвійського ви
робництва. До його складу входять суш ена дафнія, рос
линні доміш ки, кров, вітаміни, л іки  в проф ілактичних 
дозах. Цей корм охоче поїдають м айж е всі риби, навіть 
мальки.

Час від часу рибам м ож на давати енхітрей — білува
то-ж овтих черв'яків 20 мм завдовжки. П остійно году
вати енхітреями риб не варто, бо від них риби жирію ть.

Розводити енхітрей просто. У невеликий пластм а
совий або дерев'яний (не з хвойних порід) ящ ичок на
сипають пухкої садової землі шаром 10 см і кладуть 
підж ивлення — картопляне пюре, каш у, розм очену 
в молоці булку. Через кілька тиж нів з'явиться без
ліч  енхітрей. Грунт повинен бути вологим, але не м ок
рим. Ящичок треба накрити склом. Температура — 16... 
20 °С. Перед годуванням риб черв'яків промиваю ть 
водою.

Великі риби не відмовляю ться і від дощ ових черв 'я 
ків. їх треба лише промити і порізати.

Рибам, які потребую ть рослинної їж і, згодовую ть
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м 'які водяні рослини — елодею, наяс, ряску. О хоче вони 
поїдаю ть салат і молоду кропиву. Листя цих рослин 
обливають окропом, чіпляю ть до них тягарець і опус
кають в акваріум.

Тимчасово ж ивий корм мож на замінити неж ирною  
яловичиною, серцем, печінкою, ф іле морської риби, 
крихтами яєчного білка, креветками, розпареною  і п ро
митою манною крупою. Для великих риб м 'ясо р іж уть  
нож ицям и на дрібні шматочки, маленьким на склі лезом 
нож а зіскрібаю ть окремі волокна. Подрібнене m ':-jo  
промивають.

Риби-кулі, малавійські цихліди, лабіринтові та деякі 
інші риби з апетитом поїдаю ть м 'ясо молюсків. М ож на 
давати його й іншим рибам, попередньо розбивш и чере
паш ку молюска. Годувати риб м ож на лиш е аквар іум 
ними молюсками, бо молюски з природних водойм є п е
реносниками паразитів.

Риб годують двічі на день у той самий час і в одному 
місці акваріума. Вони швидко звикають до реж и м у й 
заздалегідь збираються біля годівниці. К орму їм даю ть 
стільки, скільки вони з'їдаю ть за 2—5 хв. Від переїдання 
риби ж ирію ть і перестають розмнож уватися. їж у  треба, 
по можливості, урізноманітнювати.

Годування мальків. Особливу увагу слід звертати 
на корм для мальків. Ж ивитися вони починаю ть відразу 
після личинкової стадії, коли пож ивні запаси ж овтко
вого міш ка вичерпаються повністю. М альки більш ості 
видів охоче поїдають інфузорій. Інф узорію  туфельку, 
загальновідому одноклітинну тваринку завдовж ки 0,1— 
0,3 мм, м ож на знайти серед рослинних решток. Взявши 
піпеткою  кілька крапель рідини і помістивш и їх на скло, 
під лупою  м ож на відокремити інфузорій від інш их 
тварин. Д ля цього поряд капають краплю  свіж ої води
і сірником сполучаю ть краплі. Інф узорія  туф елька 
швидко перепливе в свіж у воду. П оживний розчин 
для  інф узорій готую ть за кількома рецептами.
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Кормові об'єкти
для вигодовування мальків:

1 — коловертка брахіонус;
2 — інфузорія туфелька;
3 — коловертка філодіна;
4 — коловертка кератела;
5 — личинка циклопа;
6 — личинка артемії.
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М ож на взяти 10 грамів сіна без квіток і прокип'ятити 
його 15—20 хв в 1 л води. Відвар настояти 3 дні, потім 
розбавити двома літрами дистильованої води. Інф узорії 
в таких умовах ш видко розмнож ую ться. Банку з в ід 
варом закривають марлею, щоб у воду не потрапляв 
пил, і оберігають від сонячного проміння. Для п ідж и в
лення бактерій мож на додати 1—2 краплі м олока раз 
на 7— 10 днів.

М ож на приготувати пож ивний розчин тільки на м о
лоці, без сіна. На 3 л відстояної води додаю ть 1—2 крап 
лі знятого молока. Через 2—3 дні розвиваю ться м олоч
нокислі бактерії. К ультура інфузорій, вигодованих на 
молочнокислих бактеріях, нестійка, часто гине, на стін
ках банки з'являється слизистий осад. В таком у випадку 
культуру тотую ть заново.

Добре розмнож ую ться інф узорії на суш ених і п о
дрібнених листках салату, ш кірочках бананів або гар
буза.

Збираю ть інф узорій на світло. Досить яскраво осві
тити банку з інф узоріям и з одного боку, як через 10-— 
15 хв усі вони перемістяться ближ че до дж ерела світла, 
звідки їх  відсмоктую ть скляною  трубочкою . М альки 
деяких риб, наприклад багатьох харациновидних, д уж е 
чутливі до бактерій. Щоб очистити інф узорій від бак 
терій, їх на день поміщ ають у  банку з чистою водою, 
інф узорії самі знищ ать усіх бактерій. Після цього м о ж 
на підливати воду з інфузоріями малькам або процідити 
вміст банки крізь ф ільтрувальний папір і опустити цей 
папір в акваріум  з мальками.

Годують мальків також  коловертками.
К оловертки належ ать до найпримітивніш их і най- 

дрібніш их червів. Вони повільно перепливаю ть з м ісця 
на місце, поїдаючи м ікроскопічні водорості в зеленій 
воді ставків і калю ж. Найкращ е придбати чисту ку л ь
туру коловерток і розводити її на сінному настої так 
само, як інфузорій.
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У теплу пору року в ставках сачком з густої тканини 
м ож н а наловити «живого пилу». Це найдрібніш ий 
прісноводний планктон: личинки рачків (науплії), їхні 
яйця, м ікроскопічні водорості, коловертки тощо. Б іль
ших за розміром тварин відмивають на ситі.

Якщо поява мальків припала на холодну пору року 
і не м ож на знайти дрібного корму, то їх  м ож на году
вати личинками зяброногого рачка артемії, який у  вели
кій кількості населяє солоні озера й лимани (дорослі 
рачки великі, покриті ж орстким  панциром і для году
вання мальків непридатні). Яйця артемії рокам и збер і
гаються в скляних закритих банках у  прохолодному 
сухому місці. їх мож на придбати в зоомагазинах. Щоб 
дістати личинок артемії, в і л  води розчиняю ть 2 чайні 
лож ки  (без верху) солі і всипають туди 1 чайну лож ку  
яєць. Воду продувають, температуру води підтримую ть 
таку саму, при якій личинок артемії згодовуватимуть,— 
так вони довше залиш атимуться ж ивими в прісній воді. 
Личинки з'являю ться через 48, 36 і 24 години при темпе
ратурі відповідно 20, 25 і ЗО °С. Коли вилупляться 
личинки, компресор вимикають. П орож ні оболонки 
яєць спливають на поверхню, а червонуваті личинки 
збираю ться на дні. Звідти їх відсмоктую ть шлангом. 
Вихід личинок з яєць залеж ить від умов і строку їх 
зберігання. Перед годуванням мальків личинок артем ії 
відловлю ю ть сачком з густої тканини і обереж но про
мивають.

П ідростаю чих мальків легко вигодовувати мікро- 
черв'якам и турбатриксами завдовж ки 1—2 мм. Розво
дять їх у плоскій посудині, наповненій сумішш ю піску 
і торфу або моху у співвіднош енні 1:2, до якої додаю ть 
трохи чорнозему й тертої моркви. Суміш заливаю ть 
водою і варять 10 хв. О холодж ену суміш розбавляю ть 
до густоти сметани, на поверхню виливаю ть трохи к е 
ф іру  і вносять кілька черв'яків. Від моркви черв 'яки  
стають червоними, у  них багато вітаміну А. На суміш
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зверху кладуть кілька дерев'яних брусочків, на яких 
збиратимуться черв'яки. При розведенні черв 'яків  на 
рідком у толокні або торф і з сиром на пож ивне середо
вище м ож на покласти круж ечки  моркви.

П еред годуванням мальків черв 'яків  промиваю ть 
у плоскій посудині, з якої їх  зручно вибирати пензли
ком. Ч ерв'якам и в перш у чергу годують мальків, які 
ж ивляться на дні акваріума, наприклад мальків сомів. 
Якщо мальки ж ивляться в товщі води, вмикають п роду
вання — і маленькі черв'ячки, підхоплені течією , п ід 
німаються. Ж ивими в акваріум і вони залиш аються м ай
ж е добу.

Годувати мальків потрібно часто, але маленькими 
порціями, рівномірно протягом усього періоду їхньої 
активності. Коли мальки перестаю ть плавати, збиваю ть
ся в щ ільні зграї й засинають, світло треба вимкнути 
або пригасити, зменш ити струмінь повітря в розпилю 
вачі. Якщо малькам не давати часу на сон або на день- 
два залиш ити голодними, то частина їх  загине, реш та 
погано ростиме.

У виростковому акваріум і треба підтримувати бездо
ганну чистоту. Як правило, грунт у  такий акваріум  
не кладуть, щоб зручніш е було щ одня чистити дно. 
К ілька кущ иків ш видкоростучих рослин пускаю ть пла
вати або садж аю ть у  горщики. Без рослин важ ко підтри
мувати воду чистою. Її постійно продуваю ть і ф іль
трують.

Велика кількість акваріумних риб виводить своє 
потомство у м 'якій воді, а ж иве в твердій. Тому мальків 
необхідно поступово привчати до більш  твердої води, 
підвищ уючи її твердість на 1—2° на тиждень.

Молюски. Роль молюсків як санітарів акваріум а 
акваріумісти часто перебільшую ть. Утримують їх  в а к 
варіумах в основному для повноти картини підводного 
світу.

Найчастіш е в акваріумах утримую ть черевоногих
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молюсків — фіз, ампулярій, котуш ок, мелані, гелісом. 
А м пулярії великі за розм іром  і м ож уть пош кодж увати 
м 'які частини рослин. Розмнож ую ться молю ски ікрою, 
драглисті грудочки якої відкладаю ть на підводних пред
метах. А м пулярії відкладаю ть гроно великої ікри над 
водою на скло акваріума. В акваріумах виведено ж о в 
тих ампулярій.

Корисним акваріумним молюском вваж ається м ела
ні. Вона прокладає собі ходи в грунті, чим збільш ує 
надходж ення свіж ої води до коренів рослин і запобігає 
гниттю решток. З грунту мелані виповзають тільки 
вночі. Якщо мелані виповзаю ть з грунту вдень, це є сиг
налом, що акваріум треба негайно почистити, освіж ити 
воду. М елані теплолю бна, живе при температурі води 
понад 18 °С. М олоді мелані м ож уть вигризати нірки 
в акваріумній замазці. Щоб цього не сталося, в кутки а к 
варіума на зам азку вмазую ть або проклею ю ть липкою  
стрічкою  см уж ки скла.

Хвороби риб та їх  лікування. Риби іноді хворіють, 
частіш е це трапляється там, де нехтую ть чистотою 
акваріума. Захворюють перш за все ослаблені риби, 
умови утримання яких не відповідаю ть природним. 
Тому потрібна проф ілактика хвороб. Якщо ж  захворю 
вання все-таки виникло, треба встановити його причину 
і лікувати риб за одним з обраних способів.

Умовно хвороби поділяю ть на заразні і незаразні. 
До останніх належ ать пош кодження, отруєння, наслід
ки неправильного утримання, задуха та розлади трав
лення при неправильному годуванні. Н езаразні хворо
би виснаж ую ть організм і роблять його беззахисним 
перед м ікроорганізмами, які спричиняють заразн і з а 
хворювання. З останніми боротися д у ж е  важ ко, інколи 
неможливо. Тому виявлених хворих риб треба негайно 
ізолювати від здорових і не допустити пош ирення 
хвороби.

Найчастіш е в акваріумі спалахую ть захворювання,
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спричинені одноклітинними дж гутиконосцями, ін ф у
зоріями, бактеріями. Д ж гутиконосець оодініум  оселя
ється у верхньому ш арі ш кіри риби, зябрах, плавцях 
і спричиняє захворювання оодініоз. Забарвлення риби 
стає невиразним, зникає блиск. На тілі висипають б ілу 
ваті та сірі вузлики, ніби піщинки. Риба втрачає апетит, 
плаває, погойдуючись, поштовхами, часто треться об 
якісь предмети. Потім на тілі відкриваю ться рани, з 'я в 
ляються крововиливи, відриваю ться клаптики шкіри. 
Це означає, що оодініум  оселився на ш кірі й утворив 
цисту, яка вийшла з тіла і, залеж но від температури 
води, три-чотири дні перебуває в стані спокою. Потім 
циста розривається, і з неї виходять маленькі рухомі 
диноспори оодініума. Якщо протягом 12—24 год дино- 
спори не прикріпляться до тіла риби, вони гинуть.

Знаю чи ж иттєвий цикл збудника хвороби, м ож на 
боротися з нею на стадії диноспор. Добрим л ікуваль
ним засобом при оодініозі є розчин 1 г хім ічно чистого 
сульфату міді (II) в і л  води. Технічний мідний купорос 
використовувати не мож на, бо в ньому є доміш ки, яки 
ми м ож на отруїти риб. Хворих риб негайно переса
дж ую ть у невеликий, кращ е суцільноскляний, акваріум  - 
ізолятор. Клеєні силікон-каучуком  акваріуми неп ри
датні. Л іки руйную ть їх. Вода повинна бути акваріумна, 
частково освіж ена й продута. Температура води 24... 
26 °С. За таких умов оодініум  ш видше проходить усі 
стадії розвитку. Л ікування проводять у двох окрем их 
банках з такою самою водою, як і в ізоляторі. Рибу п о 
міщають у перш у банку і поступово додаю ть по 100 мл 
розчину сульфату м іді (II) на кож ний літр води. У цей 
час необхідно уваж но стеж ити за поведінкою  риби, щоб 
підібрати таку кількість л іків  (можливо, меншу), при 
якій ослаблена риба не отруюється. Тримають у  цій 
банці рибу 10—ЗО хв.

Потім рибу переносять у другу банку. Тут з її ш кіри 
змивається слиз разом із загиблими спорами. У цей
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час ізолятор добре миють теплою водою і дезинф ікую ть 
рож евим розчином перманганату калію. П ісля кож ної 
ванни воду в ізоляторі та в банках замінюють повністю. 
Л ікування проводять протягом 3— 10 днів 2—3 рази 
на день. М ож на лікувати риб 10— 12 годинними ванна
ми. У цьому випадку на 1 л води ізолятора додається 
1,5 мл лікувального розчину.

Здоровим на вигляд рибам з акваріума, в яком у ви
явлено захворювання, роблять проф ілактичні ванни і 
влаштовують двотиж невий карантин. При цьому б аж а
но розсадити риб у  банки поодинці або невеликими 
групами, щоб зменш ити можливість зараж ення здоро
вої риби від хворої. У залиш еному без риб акваріум і 
загинуть усі диноспори, і через тиж день він буде гото
вий до заселення здоровими рибами.

Інш ий дж гутиконосець — іхтіободо (інша назва 
костія) — спричиняє костіоз. Ж иттєвий цикл паразита 
такий самий, як і в оодініума. При цьому захворю 
ванні на тілі риби з'являю ться багато слизу і сірувато- 
ж овті плями, які з часом набувають червонуватого від
тінку. Риби труться об предмети, плавають неспокійно, 
поштовхами. При сильному ураж енн і зябр починається 
задуха.

Іхтіободо втрачає активність при температурі води
23...25 °С, а при ЗО °С він гине. Тому захворю вання 
виникає лиш е в акваріум ах без нагрівача. Щоб при пи
нити хворобу, хворих риб відсаджують, акваріум  облад
ную ть нагрівачем і протягом 2—3 діб підтримую ть тем 
пературу води ЗО °С. Хворих риб тримають в ізоляторі 
також  при високій температурі води, якщ о дозволяє 
їхній стан, і лікую ть 5-годинними ваннами з розчином 
брильянтового зеленого (зеленки). У перш их два дні 
на 3 л  води капають 4 краплі 1% -ного спиртового р о з
чину зеленки, на третій — четвертий — 6 крапель. З е 
ленкою  лікую ть тільки дорослих риб. М альків лікую ть 
риванолом. Для багатогодинних ванн 0,1 г риванолу роз-
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чиняють у 40—80 л води, залеж но від віку риб. Виразки 
та запалення на тілі дорослих риб м ож н а змастити роз
чином, що містить 0,1 г риванолу в 100 мл води. Риванол 
продається в аптеці у  вигляді ж овтих таблеток по 0,1 г, 
які розчиняю ть в теплій воді, або готового розчину, 
який розбавляю ть до потрібної концентрації.

Одна з хвороб, на яку  часто хворіє молодь риб,— 
плавцева гниль. У хворих риб плавці розпадаю ться, 
стають кривавими, на тілі з'являю ться темні плями, які 
незабаром перетворюю ться на виразки. Одночасно п о 
чинається запалення кишечника, риби стають млявими, 
втрачаю ть апетит. Збудник плавцевої гнилі — паличко- 
видна бактерія, яка ж иве в брудній холодній воді. Отже, 
запобігти захворюванню м ож на додерж анням  чистоти, 
особливо в густонаселених виросткових акваріумах, 
регулярною  заміною  води. Л ікування м ож ливе тільки 
на початку захворювання. Л ікую ть риб багатогодинни- 
ми ваннами з розчином риванолу або півгодинними ван
нами з розчином перманганату калію  (0,5 г на 10 л  води) 
двічі на день. Д ійовим засобом проти описаних хвороб 
є біцилін-5. Це сильний антибіотик, який вбиває м ікро
організми і практично не заш кодж ує здоров'ю  риб, 
У його розчині риб тримають двічі на день по півгоди
ни у ванні. Вміст однієї упаковки антибіотика (1 500 000 
ОД) розчиняю ть у 10 л води для дорослих риб і в 20 л 
для мальків. Біцилін-5 продається в аптеці. Речовина ця 
дуж е нестійка. Після розкриття упаковки зберігати його 
м ож на лиш е кілька днів у  холодильнику. Біцилін-5 — 
білий порошок, у воді розчиняється неповністю, утво
рюю чи емульсію. Розчиняти порош ок, як і всі інші р е 
човини, треба в окремій склянці при температурі 28 °С 
і тільки потім доливати його розчин у  воду, де вміщ ено 
хворих риб.

Плавцева гниль надзвичайно заразна для риб, тому 
потрібно вжити всіх заходів проти перенесення ін ф ек
ції: обливати окропом або витримувати у розчині пер-

48



Життєвий цикл 
іхтіофтіріуса:
1 — паразитуюча

інфузорія;
2 — вільноплаваю-

ча інфузорія;
3 — поділ;
4 — вихід

диноспор.

манганату калію  сачки, обладнання, банки. Д ля дезин- 
ф екції води від плавцевої гнилі в акваріум  вносять 1/3 
вмісту упаковки біциліну-5 на 100 л води. Біцилін ш вид
ко розкладається на світлі, тому кращ е це робити на ніч. 
Воду переміш ую ть посиленим продуванням. Риб у  цей 
час не годують. Такі дезинф екції або лікування роблять 
протягом тиж ня раз на день.
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У холодній воді на ш кірі риб, на зябрах і на плавцях 
часто осідаю ть інфузорії. Інф узорії іхтіофтіріус осе
ляю ться колоніями, схож йми на сіруваті або ж овтувато- 
білі піщинки. У риб, ураж ених іншими інф узоріям и — 
хілодонелою , тріходіною, циклохетою ,— на тілі з 'яв л я 
ється молочно-білий або сіруватий наліт, виділяється 
слиз, плавці склеюються. Риби мало їдять, незграбно 
плавають поштовхами, стають лякливими, труться об 
грунт і підводні предмети.

Ж иттєвий цикл паразитичних інф узорій схож ий на 
ж иттєвий цикл дж гутиконосців. Л ікування проводять, 
враховую чи беззахисність нецистованої вільноплаваю - 
чої інфузорії, в ізоляторі при температурі води, на к іл ь 
ка градусів вищій від звичайної, розчином біциліну-5, 
зеленки, риванолу або кухонної солі. Розчйнивши сто
лову лож ку  солі в невеликій кількості води, виливаю ть 
розчин на кож ні 10 л води ізолятора. У такому розчині 
риби м ож уть бути тривалий час. Л ікувати риб м ож на та
кож  короткочасними ваннами. Д ля них розчиняю ть сто
лову лож ку  солі на 1 л води. У такій ванні риб витри
мують 20—ЗО хв.

Л ікування сіллю — неш кідливий і простий спосіб, 
яким м ож на лікувати багатьох, але не всіх риб. Погано 
почуваю ть себе у солоній воді лабіринтові риби, не ви
тримую ть щ онайменш ої кількості солі у воді прісновод
ні соми. Легко піддаються лікуванню  сіллю всі риби 
солонуватих вод.

Добре л ікує кухонна сіль грибкові хвороби — сапро- 
легніоз і зяброву гниль. Спори гриба сапролегнії при
кріплю ю ться найчастіше на тілі виснаж ених та пере
охолодж ених риб, на пош кодж ених ділянках ш кіри 
і на незаплідненій ікрі, звідки переходять на ж иві 
ікринки. Спочатку проростають дрібні пучки тонких 
ниток, які розростаються в щ ільний білий або ж о вту 
ватий шар. Хворі риби труться об предмети, намагаю 
чись звільнитися від нальоту, хитаються на місці. Роз-
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ростаючись, гриб ураж ує ш кіру, м 'язи, навіть внутріш ні 
органи. Л ікую ть хворих риб риванолом, біцилі- 
ном-5.

При зябровій гнилі гриб бранхіоміцес проникає 
в кровоносні судини зябр і закриває їх, поруш ую чи 
кровообіг. Риби спочатку стають неспокійними, мало 
їдять. Потім у  них відмирають окремі ділянки на зябрах. 
Риба починає задихатися. Хворих риб лікую ть коротко
часними сольовими ваннами. В акваріумі проводять ре
тельний огляд і дезинф екцію  всіх риб, воду частково 
освіжаю ть, дно та стінки очищаю ть від бруду.

Д еякі акваріумісти-початківці додаю ть у  воду видо
вого акваріум а із здоровими рибами в невеликих к іль
костях ліки, вважаю чи, що цим м ож на запобігти будь- 
яком у захворюванню. Цього робити ні в яком у разі 
не можна, бо ліки пригнічую ть і ш кідливі й корисні 
м ікроорганізми, спричиняють поруш ення біологічної 
рівноваги, спричиняють повільне отруєння риб. О кремі 
збудники хвороб пристосовую ться до незначної кон
центрації ліків, розмнож ую ться, і з ними д у ж е важ ко 
боротися.



АКВАРІУМНІ
РИБИ
ПІВДЕННОЇ
АЗІЇ

О знайомлення з рибами і водя
ними рослинами Південної А зії по
чнемо з ознайомлення з рибами 
острова Ш рі-Ланка.

Острів леж ить недалеко від н у
льової паралелі в екваторіальній 
смузі. Яскраве сонце і волога, яку 
постачає теплий океан,— причина 
того, що основний колір на острові 
зелений. Опадів тут навіть більше, 
ніж  потрібно: 1000 мм у  «посуш ли
ві» і до 6000 мм у дощові роки. Тому 
на узбережних рівнинах багато боліт. 
На багнистих землях скрізь утворю 
ються великі й маленькі ставки, ями. 
Вода тепла, 26...ЗО °С, слабокисла. 
Усю товщ у води пронизую ть спле
тіння рослин, над водною поверх
нею піднімаю ться їхні квітконоси, 
тягнуться вгору болотяні трави.

Особливо багато тут криптоко- 
рини, лімнофіл, водяних папоротей, 
апоногетонів. З 50 видів роду крип- 
токорина на острові зустрічається 
м айж е половина. Ростуть вони в тіні 
уздовж  берегів, часом виходять 
на сушу. В усіх криптокорин листки 
розміщ ені на довгих череш ках і з і
брані розетками. П ереваж на біль
ш ість рослин має ланцетовидну 
листкову пластинку.

Одна з найдрібніш их криптоко
ри н  — м ал ен ьк а  я с к р а в о -зе л е н а  
криптокорина Невіля. Д уж е гарно 
виглядає вона в перш ому ярусі ак 
варіумних рослин, створює суціль-
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ний килим заввиш ки близько 5 см. Інші, пош ирені 
в акваріум ах ланкійські криптокорини, мають висоту 
12— 15 см. Краї їхніх листків трохи хвилясті. Д уж е м ін
лива за забарвленням і формою  листків криптокорина 
Вендта. При яскравому освітленні її листкова пластинка 
виростає ш ирока, хвиляста по краях, зверху оливково- 
зелена з темними рисками, знизу —- оливкова. В напів
темряві череш ки і листки видовжую ться, малюнок зн и 
кає. У однієї з пош ирених різновидностей криптоко
рини Вендта листки світло-зелені, на довгих червону- 
вато-коричневих череш ках. По центральній ж илці чер
вонуватий відтінок заходить до середини листка. Росли
на м ож е створювати густі зарості. М олоді рослини 
виростають з кореневих паростків. Криптокорини добре 
витримую ть затемнення. Найкращ е ростуть на круп но
зернистому, засм іченому або підж ивленом у торфом 
піску.

Прикрасою  будь-якого акваріум а є л ім ноф іла (амбу- 
лія). Товсте стебло рослини несе кільця розгалуж ених 
світло-зелених листочків, що нагадую ть страусове пір 'я. 
Різні види лім ноф іл відрізняю ться за  формою  листків, 
розмірами, але на перший погляд вони д у ж е  схож і. 40 
видів цих рослин пош ирені по всій П івденній Азії, б іль
шість з них росте в невеликих водоймах з повільно- 
текучою  і стоячою чистою або слабозабарвленою  час
точками глини водою.

Л імноф іла велетенська має товсте стебло, листки 
її завдовж ки близько 7 см. У лім ноф іли  сидячоквіт- 
ково'і 'к ільця листків 3—4 см у  поперечнику. Верхівки 
рослин дуж е ніж ні. їх  м ож уть пош кодити рослиноїдні 
риби.

На освітленому сонцем мілководді ростуть пиш ні 
кущ і хвилястого апоногетона. П ідводні листки разом
з череш ком бувають завдовж ки до 40 см. Ф орма листко
вої пластинки мінлива: дуж е видовжена, трохи довгаста 
або округла. На чистому піску листки стають напівпро-
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зорими, жовтувато-зеленими. На грунті, багатому на 
пож ивні речовини, рослина набуває соковитого зелено
го кольору. М олоді апоногетони з двома-трьома листоч
ками і бульбочкою , завбільш ки з горошину, з'являю ться 
на довгих вусах, як у полуниць.

У водяної папороті листки світло-зелені, тонкі, з і
брані у великі кущі. Поряд ростуть вирізьблені гілочки 
папороті дрібнолистої, або сітчастої. Д очірні рослини 
папоротей з'являю ться прямо на листку, особливо часто 
в м ісцях злому. Коли на маленькій рослинці з 'являться 
власні корінці, вока починає рости самостійно.

Поверхню стоячих водойм вкриває м 'який килим 
темно-зелених розгалуж ених пластинок моху ричії. Над 
ним піднімаю ться сизо-зелені опуш ені розетки вод я
ного салату, або пістії, схож і на напіврозквітлу квітку.

Біля поверхні води, серед м 'яких корінців плаваючих 
рослин, ховаються азіатські щучки. Це коропозубі риби. 
Вони не родичі справж ніх щук, але схож і на них ф ор
мою тіла. На голові у  риби є блискуча пляма, що при
вертає увагу комах. Щ учки ж ивляться личинками і л я 
лечками комарів, які сную ть біля поверхні водойми, 
а також  комарами і мухами, які падають у воду.

Тут ж е, біля поверхні, плавають зграї мальків расбор 
і барбусів різних видів. Роди расбора і барбус — най
більші в родині коропових. Разом з гірінохейловими, 
в'юновими, гомалоптеровими та чукучановими короп о
ві риби об 'єдную ться в підряд короповидних, який ви
діляю ть серед інших риб за відсутністю  на щ елепах 
зубів. Личинок, комах, рачків, черв'яків і рослинну їж у  
риби перетираю ть глотковими зубами, які м істяться на 
видозмінених зябрових дугах. Тіло коропових стиснуте 
з боків. У деяких видів риб є одна або дві пари вусиків.

Велика кількість дрібних видів коропових потрапляє 
до акваріума. Х иж аків серед коропових риб практично 
немає. Коропові ж ивуть зграями. У зграю збираю ться 
риби приблизно одного віку. У боротьбі за існування
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зграйний спосіб ж иття дає переваги миролю бним др іб 
ним тваринам перед одинаками. Зграєю риби пливуть 
впевненіше, не звертають убік без необхідності, за 
ощ адж ую ть сили і менше витрачаю ть кисню на дихання. 
У зграйної риби, яка опинилася на самоті, поступово 
розвиваю ться розлади: втрачається апетит, рухи стають 
метушливими, риба м ож е загинути. Тому зграйних риб 
в акваріум і утримую ть 3—4 пари.

Зграї буваю ть двох типів: без вож ака і з вожаком. 
В перш их усі риби займаю ть однакове становище. Зграї
з вож аком  зустрічаю ться рідше. Такі зграї, наприклад, 
у м а л а б а р с ь к и х  д а н і  о. У центрі зграї з 8— 10 
рибок — найсильніш ий даніо. К ож на зграя займає пев
ну д ілянку у водоймі і не допускає туди інших.

Тіло даніо струнке, основне забарвлення синювато- 
зеленувате, сріблясте. У дорослих самців рож евий від
тінок. За головою — кілька ж овтих штрихів, від яких до 
хвоста тягнуться золотисто-ж овті смуги. Спина оливко
ва, черевце сріблясто-рожеве. Плавці самця біля основи 
червонуваті. У самок смуга, яка проходить уздовж  
верхньої лопаті хвостового плавця, більше, н іж  у самців, 
вигнута вгору. Д овж ина тіла даніо 10 см.

Тримаються малабарські даніо в ш видкотекучих р іч 
ках поруч з ч о р н и м и  б а р б у с а м и .  Тіло барбусів 
високе, 6 см завдовжки. Упоперек тіла проходять чотири 
чорні смуги. Передня половина тіла пурпурова, задня тем
на, з зеленуватим блиском. Спинний, анальний та черевні 
плавці вугільно-чорні. Н айпривабливіш ого забарвлення 
набувають дорослі самці, які з кож ним  нерестом стають 
усе красивішими.

Витоки ланкійських річок здебільш ого в горах, де під 
тінистим пологом зелених дж унглів б іж ать по кам 'ян и 
стих схилах прозорі струмки. Температура води 23... 
26 °С. Падаючи з каменя на камінь, вода розбризкується 
і піниться, насичується киснем. Ось великий уламок 
став на ш ляху потоку й утворилася м аленька запруда.
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Тут серед камінців і густих кущ иків водоростей хо 
ваються виш нево-червоні з чорною поздовж ньою  см у
гою в и ш н е в і  б а р б у с  и. Д овж ина рибок 5 см. Тіло 
вузьке, зверху темніше. Низ хвостового стебла із золо
тистим блиском. Забарвлення самки бліде, черевце 
округле, плавці жовтуваті. У самця плавці червоні з чор
ною облямівкою.

У субекваторіальному кліматі більш ої частини Індії 
добре виявлені сухий і вологий сезони. К ількість опадів 
залеж ить від напрям у вітру. П ід час злив річки вихо
дять з берегів, розливаються. Вирвані з корінням росли
ни переносяться потоками каламутної води з місця 
на місце. Після повені водойми знову відокремлюю ться, 
в кож ній  з них розвивається свій рослинний і тварин
ний світ. Річки, що течуть з глибини півострова, так 
і залиш аю ться каламутними, тому рослинам на дні світ
ла не вистачає. Ростуть вони лише на поверхні води, 
й уздовж  берегів. Це очерети, осоки, бамбукові гаї. 
У спокійних ставках і затоках вода очищ ається не тільки 
через відсутність течії, а й завдяки виділеним росли
нами речовинам, що склеюють дрібні часточки й осад
ж ую ть їх. У прозорій воді рослини починаю ть ш видко 
рости, виносити на поверхню свої квітки. Це букетики 
білувато-рЬж евих дзвоників лімнофіли, запаш ні колос
ки апоногетонів.

В Індії дуж е багато рослин-космополітів, тобто та 
ких, що пош ирені в теплому кліматі по всій Землі. Це і 
водяна папороть, і пістія, ричія, ряска, водопериця, 
роголисник. Стебло в двох останніх рослин довге, лист
ки містяться на ньому кільцями. У водопериці листки 
пірчасті, м 'які. Листочки роголисника  довгі, розгалуж е
ні, жорсткі. Стебло дуж е ламке. Зустрічаю ться ці росли
ни і на Україні.

Листки валіснерії зібрані в розетки і яскраво-зеле- 
ними стрічками піднімаю ться крізь усю товщ у води, 
стеляться по поверхні водойми. Д овж ина листка ЗО—40
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Рослини:
а — лімнофіла
сидячоквіткова;
б — лімнофіла
велетенська;
в — криптокорина
Вендта;
г — криптокорина 
Невіля.
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до 100 см і більше. Рослина ця дводомна, має цікавий 
спосіб розмнож ення: під час цвітіння з'являю ться непо
казні зеленуваті ж іночі квітки на довгому квітконосі. 
М аленькі чоловічі квітки розвиваються зануреними, 
у  прозорій оболонці. Потім вони відламую ться від н іж 
ки і спливаю ть на поверхню, де запилю ють ж іночі 
квітки. Після запилення квітконос ж іночих квіток скру 
чується в спіраль, і насіння достигає під водою. В аква
ріумах, на жаль, пош ирені тільки ж іночі рослини. Але 
валіснерія швидко розм нож ується й вегетативно, за д о 
помогою вусів, на кінцях яких виростає маленький 
кущ ик. М олода рослина злегка закріплю ється в грунті 
білими корінцями, а через тиж день-два від неї також  
виростає новий вус. М асове пош ирення валіснерії, во
допериці та роголисника було б неможливе, якби 
не їхня надзвичайна невибагливість. Рослини добре 
ростуть і розмнож ую ться в акваріумі.

Видовий склад риб здебільш ого спільний для Шрі- 
Л анки і для південної частини Індії. Так, з ЗО видів 
ланкійських коропових 20 оселилося і на материку.

Д ля річок вузької смуги мусонних лісів на західном у 
узбереж ж і звичайним видом є малабарський даніо. 
У ставках біля поверхні плавають азіатські щ учки. У р іч 
ках водиться кілька видів барбусів, зокрема барбус 
аруліус, ф іламентоза та інші. Полює за мальками схо
ж и й  на срібну стрілу сарган. Довгі, як  пінцет, щ елепи 
саргана вкриті дрібними гострими зубами. Свою ж ертву 
сарган захоплю є, стрімко кидаю чись на неї, затискує 
її впоперек тіла і ковтає цілою. Більшість сарганів — 
морські риби. Але сріблястий азіатський сарган пош и
рився в усіх  ставках і спокійних річках від Індії до Ін до
китаю і на островах М алайського архіпелагу. Таких 
переселенців називають первинноморськими видами.

З моря переселилося до річок щ е кілька видів риб. 
А ле тримаються вони здебільш ого зони зм іш ування со 
лоної і прісної води в гирлах річок, узбереж них соло
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нуватих водоймах з стоячою водою. Двічі на день проти 
течії річок піднімається вгору припливна хвиля, яка 
заносить морську воду на десятки кілометрів у  русло.

Ніби із золотистого скла вирізьблено тендітне тіло 
с к л я н о г о  о к у н я з  родини робалових. Видно к о ж 
ну кісточку, кож н у  судинку в прозорому тілі. Внутріш 
ні органи прикриває срібляста плівка. Спинних плавців 
два, перш ий складається з колю чок. Край анального 
плавця в дорослих самців облямований блакитною  л і
нією. В природі скляні окуні виростають до 7 см, в аква
ріумі — з п 'ятикопійкову монету. Зграйні, д у ж е  спо
кійні риби. Ж ивляться дрібною  живою  їж ею  в товщі 
води.

Д уж е цікаві види об 'єднує родина чотиризубих — 
риб-куль. Тіло в них яйцеподібне. Ш кіра гола або всіяна 
мікроскопічними голочками. Черевних плавців немає. 
Риби пересуваються у воді не дуж е швидко, але в будь- 
яком у напрямку, швидко рухаю чи при цьому м алень
кими прозорими грудними та спинним плавцями. Чоти- 
ризубими родина названа за особливу будову щелеп, 
які складаю ться з чотирьох кісткових пластин з гостри
ми, як лезо бритви, краями. Цими міцними щ елепами 
риби розчавлю ють і розтирають черепаш ки молюсків, 
щоб з'їсти  їх  м 'ясо. Очі риби-кулі помітно виступаю ть 
по боках великої голови. Будова їх унікальна. По краях 
рогівки ока є округлі клітини, від яких до центра ока 
тягнуться тонкі вирости. Коли риба перебуває у темряві, 
жовто-червоний пігмент зосередж ується в кулястій час
тині клітини, а коли на око потрапляє яскравий про
мінь, пігмент переміщ ується у вирости й послаблю є 
світло в 100 раз. Такі «сонцезахисні окуляри» даю ть 
рибі м ож ливість бачити однаково добре в напівтемряві 
глибин і на поверхні.

Більш ість азіатських риб-куль поводиться д у ж е  
агресивно щ одо всіх риб. Ж ивуть вони переваж но серед 
рослин або каміння. Н епроханих гостей зустрічаю ть
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перед схованкою  й лякають, нам а
гаючись прогнати. При цьому риба 
ш видко заковтує воду в особливий 
відросток киш ечника і роздуваєть
ся, мов м 'ячик, показую чи против
никові, яка вона велика. При зустр і
чі двох риб-куль бійка м іж  ними 
починається із взаємного «обпльо
вування» струменем води. Від силь
ного противника риба-куля при 
перш ій нагоді спритно тікає. Якщо 
якийсь хиж ак усе-таки поласує її 
м 'ясом, то його чекає страшна 
смерть. П ечінка риби-кулі виробляє 
тетраодотоксин — отруту, втричі 
сильніш у за отруту кобри і в триста 
разів за отруту гадюки. О днак у пев
ній пропорції розведений тетраодо
токсин — ефективні ліки проти д е
яких серцево-судинних хвороб. То
му здобуті з велетенських м ор
ських риб-куль криш талики отрути 
ціняться дорож че за діаманти.

У наш их акваріумах найчастіше 
ж иве к у т к у т і я. Д овж ина тіла 
цієї риби-кулі — близько 8 см. З а 
барвлення сіро-коричневе або олив
кове з дрібними плямами, що добре 
маскує рибу під колір грунту. Ч е
ревце брудно-біле. Самки трохи 
дрібніш і, забарвлення їх світліше.

В акваріумах рибу-кулю  утри
мують окремо. К ож на риба повин
на мати свою схованку — квітковий 
горщик, печерку з кам іння тощо, 
їдять ці риби будь-яку недрібну

Риби узбережних 
водойм Індії:
1 — саргани;
2 — скляні окуні;
3 — куткутія;
4 — хоботорил

вічкастий.

НЕП

Рослини:
а — валіснерія; 
б — роголисник; 
в — водопериця.
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ж иву їж у, невеликих рибок і молюсків. Ж ивуть одна
ково добре в прісній і ^солонуватій воді (1 столова 
л ож ка кухонної солі на 10 л води).

У природних умовах під час розм нож ення куткутії 
опускаються вниз по річці до більш  солоної води. Ікру, 
відкладену на плоский камінь, оберігає самець, обм а
хую чи її плавцями. Л ичинок він переносить у зроблену 
ним в грунті борозенку й охороняє їх кілька днів.

На протилеж ність первинноморським, деякі види 
риб переходять з прісних вод до солонуватих. Це, 
зокрема, х о б о т о р и л  в і ч к а с т и й ,  який ж иве 
в річках та узбереж них водоймах. їж у  він розш укує, 
рию чись уночі в м 'яком у мулистому дні. Тіло його 
добре пристосоване до цього — довге, пасовидне, плавці 
зсунуті назад. Голова конічна, ніздрі містяться на дов
гому чутливому хоботку, яким риба намацує черв'яків 
та личинок комах. Перед спинним плавцем є довгий 
ряд вільних від перетинки колю чок. За це хоботорилів 
називаю ть ще колю чими вуграми. Черевних плавців 
немає.

Забарвлення риби сіре з коричнюватим відтінком, 
черевце світле. Різко виділяються на спинному плавці 
вузькі світлі кільця з темною серединкою . На голові 
розмиті світлі цяточки, канал бічної лін ії добре пом іт
ний. Д овж ина тіла — близько 35 см.

Утримуючи хоботорилів, необхідно зваж ити на те, 
що вони не відмовляються від своїх звичок у  неволі. 
Уночі вони риються в грунті, а вдень зариваю ться так, 
що видно тільки голову. Щоб риби не травмувалися, 
гравій в акваріумі повинен бути дрібний і обов'язково 
без гострих країв. Рослини із міцним корінням риби 
не виривають, часто відпочивають у їх гущавині. А ква
ріум треба щ ільно закривати, бо збудж ений або пере
ляканий хоботорил м ож е кинутися до поверхні, вислиз
нути в найменший отвір і загинути на підлозі.

Дельта Гангу — один з густонаселених людиною
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районів світу. Природні умови сприяю ть вирощ уванню 
рису. Смарагдові, дбайливо доглянуті клаптики рисових 
полів тут видніються повсюди в низовинах, на колиш ніх 
болотах, підіймаю ться терасами на схилах пагорбів, 
на верш ину яких прокладено водопровід. Яскраве сонце 
нагріває тут воду вдень до ЗО °С і більше. Середня 
температура води на рисових полях 25...26 °С.

М який грунт рисових полів через кож ні місяць-два 
обробляють. Його важко було б вберегти від розмивання, 
якби не густе коріння рослин, посадж ених разом з ри 
сом. Найчастіш е це синеми. К ож ний листок, частина 
стебла цих рослин м ож е дати ж иття новій рослині. 
Сінема сильно зміню ється під впливом освітлення — 
листки у  неї овальні при слабкому освітленні і д уж е 
розчленовані, пальчасті, при доброму освітленні. Листо- 
розм іщ ення чергове супротивне. Колір листків яскраво- 
зелений, ниж ній їх бік світліший.

Л им онник  має овально-видовжені загострені листки 
інтенсивно зеленого кольору. Довжина листка — до 15 см, 
ширина — до 5 см. П оходять ці рослини з болотистих 
біотопів. Ростуть також  уздовж  берегів річок. Н еви
багливі до умов ж иття, ростуть ш видко й потребую ть 
лиш е яскравого освітлення.

З риб до зам уленої води рисових полів добре при
стосувалися езомуси. Ці риби мають вуса, довж ина 
яких м ож е дорівнювати довж ині тіла. Такі вуса допо
магають вчасно відчути небезпеку.

Розкладаючись, органічні рештки поглинають багато 
кисню, тому в воді на полях його мало. Там ж ивуть 
риби, пристосовані до дихання атмосферним повітрям. 
Це, зокрема, лабіринтові, які мають надзябровий лаб і
ринтовий орган (лабіринт). Він складається із звивистих 
каналів, стінки яких утворені кістковими пластинками, 
покритими плівками з кровоносними судинами. П ідряд 
лабіринтовидних входить до ряду окунеподібних.

Лабіринтовий орган дає мож ливість виж ити у  воді,

65



де практично немає кисню. Більше 
того, якщ о лабіринтовій рибі зава
ж ати дихати повітрям, вона загине 
навіть у  насиченій киснем воді. Т о
му, утримую чи таких риб в аква
ріумі, необхідно стеж ити, щоб пла
ваючі рослини не закривали п о
верхню води повністю.

Лабіринт дає змогу рибам також  
подорож увати сушею. Це роблять 
риби-повзуНи, пош ирені по всій П ів
денній Азії. Уранці по вологих від 
роси травах повзуни пересуваю ться 
у  пош уках нового м ісця ж иття, я к 
що водойма, де вони ж или, пере
сихає або риби винищили там усіх 
мальків і залиш аються голодними. 
Під час переповзання до інш ої во
дойми їх зяброві криш ки щ ільно 
закриті. Це захищ ає зябра від ви
сихання. Пересуваються риби зав
дяки потовщеним першим колю ч
кам у грудних плавцях і зябровим 
кришкам, якими вони спираються 
і відштовхуються.

Більше відомі акваріумістам інші 
види лабіринтових північно-східної 
Інд ії та Бангладеш. Це л я л і у  с і 
м е д о в и й  г у р а м і .  У природі 
вони селяться в густих заростях 
стоячих водойм. Д овж ина риб 4— 
6 см. Тіло округле, д уж е стиснуте
з боків, добре пристосоване до пла
вання серед стебел і листків. Основа 
спинного й анального плавців довга, 
черевні плавці витягнуті ниточками.

Лабіринтові 
риби дельти 
Гангу:

1 — медові гурамі;
2 — ляліуси.

Рослина:
лимонник.
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4 — даніо
рожевий;

5 — даніо
крапчастий.

Рослини:
а — синема;
6 — водяна

папороть.
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Риби обмацують ними предмети та одна одну при 
зустрічі.

Самець ляліуса — д уж е красива акваріум на рибка. 
Сяючі блакиттю і вогнем ряди луски проходять навкіс 
по боках тіла і звиваються на плавцях у  дивовиж ний 
візерунок з крапок, плям і рисочок. Низ голови і черевця 
переливаю ться темно-синім металічним блиском. Са
мочка трохи менша, з помітним черевцем. Забарвлення 
в неї невиразне, з розмитими блідими смугами.

У медових гурамі тіло жовтувато-коричневе. Відтін
ки забарвлення вони зміню ють залеж но від настрою  
та умов життя. Так, під час нересту, вони стають черво
ними. Від ока до хвостового стебла в них тягнеться тем 
на смуга. М айж е чорно-блакитне забарвлення з н и ж 
ньої щ елепи переходить на анальний плавець. Верхівка 
спинного плавця лимонно-ж овта. М едові гурамі і ля- 
л іуси  миролю бні риби.

У річках, затоках, чистих стоячих водоймах грають 
біля поверхні зграї маленьких ж вавих д а н і о  р е р і о  і 
д а н і о  к р а п ч а с т о г о .  Тіло їх  вузьке, завдовж ки 
4—5 см. На ж овтувато-сріблястих боках проходить 
по кілька темно-синіх блискучих смуг. У даніо реріо 
смуги покривають усе тіло, хвостовий і анальний п ла
вці. У крапчастого — черевце й анальний плавець 
укриті дрібними цяточками. Плавці прозорі, безколірні 
або жовтуваті. Від крапчастого даніо виведено л е о 
п а р д о в о г о .

А реал р о ж е в о г о  д а н і о  — від Бірми до Т аїлан
ду, М алайзії, Суматри. Д овж ина тіла рож евого даніо — 
6 см. Забарвлення сірувато-зелене, боки з зеленуватим, 
блакитним або ф іолетовим блиском. Уздовж задньої 
частини тіла проходить виш нева смуга, знизу  і зверху 
підкреслена синьою лінією. У старих риб ця смуга 
стає невиразною.

В о г н я н и й  б а р б у с  завдовж ки 6—8 см. Тіло має 
сріблясто-золотистий блиок. На хвостовому стеблі є
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кругла чорна пляма. Плавці ж овтувато-рож еві, кінчик 
спинного плавця чорний. Н азву свою риба дістала за 
нерестове забарвлення — яскраво-золотисте, блискуче. 
Спина стає оливково-зеленою, ниж ня частина т іла чер
вона. П лавці теж  червоні. Таке саме забарвлення, але 
постійно, мають золотисті вуалеві форми вогняного 
барбуса.

Із  селекційних форм д уж е красивий ч е р в о н и й  
(одеський) б а р б у с .  Сильне тіло завдовж ки до 6 см 
прикраш ає ш ирока червона смуга, що проходить від 
голови до хвоста. Спина коричнювата, черевце ср ібля
сте. На кож ній  лусці є чорна пляма. На спинному, 
анальному й черевних плавцях плями містяться рядами. 
У самок червона смуга малопомітна або зникає зовсім.

Предки одеського барбуса ж ивуть у  Бірмі, в ниж ній 
течії Іраваді. Це один з підвидів барбуса тікто, пош и
реного на Ш рі-Ланці та в Індостані.

Даніо і барбуси — риби надзвичайно невибагливі й 
доступні для утримання початківцями. Н айкращ е вони 
почуваю ть себе в яскраво освітленому видовж еном у 
акваріумі, де є вільне місце для плавання в середніх 
і верхніх ш арах води. М аленьким даніо досить 10— 15- 
літрового акваріума, для барбусів кращ е мати акваріум  
на 40—50 л. Температура води повинна бути 22...26 °С, 
хоч риби витримую ть короткочасні перегрівання до 
ЗО °С і переохолодж ення до 15... 17 °С. Раз на тиж день 
1/5 частину води заміняю ть свіжою. Густо заселений 
акваріум  обладную ть ф ільтром і розпилю вачем п о 
вітря. Апетит риби мають відмінний, бо невпинно р у 
хаються. їдять вони будь-який живий і рослинний корм. 
При повноцінному годуванні й добрих умовах ж иття 
риби виростають здоровими і стають статевозрілими 
в 8— 10 місяців. Д рібні даніо стають статевозрілими 
раніше.

У природі період розм нож ення риб припадає на п о
вінь. М 'яка, насичена киснем дощова вода затоплю є
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низькі береги річок, ліси. Сонце прогріває мілководдя, 
бурхливо розвиваю ться зелен і водорості, а слідом за 
ними — циклопи і дафнії, якими ж ивляться мальки.

Посилене доливання свіж ої м 'яко ї води в акваріум  
спричиняє сутички серед самців, пож вавлення риб. 
Вони починаю ть ділити акваріум. У багатьох риб п о
мітно зміню ється забарвлення. Чим більш е відрізняєть
ся нерестове забарвлення від звичайного, тим агресив
ніш е поводяться риби під час нересту.

Нерестовищем м ож уть бути трилітрова банка для 
даніо і акваріум  на 10—20 л — для барбусів. П осудину 
ретельно миють, притискую ть камінцями до дна (без 
грунту) дрібнолисті рослини, заповнюю ть банку водою 
з акваріума, наполовину із свіжою . Рівень води повинен 
бути невисокий: на 4—6 см вище від рослин для даніо 
і на 15—20 см — для барбусів. Освітлення яскраве.

Із  зграйки дорослих риб відбираю ть готових до н е
ресту. Самці, як правило, вуж чі, менші, яскравіш і. С ам
ки мають округле, заповнене ікрою черевце. Д ля успіху 
нересту самців м ож на відокремити від самок на кілька 
днів і посилено годувати пож ивною  їжею .

У нерестовищ е звечора випускаю ть пару або сам ку 
й двох самців і підвищують температуру води на 2...4 °С. 
З перш ими променями сонця риби починаю ть нерестові 
ігри, забарвлення їх стає найбільш  яскравим. С тиснув
ши самочку хвостовим стеблом, самець допомагає їй 
виметати ікру, яку тут ж е  поливає молочком. За кілька 
годин пара залиш ає від 50 до 600 ікринок. Барбуси
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ж адібно поїдаю ть власну ікру, том у після закінчення 
нересту їх одразу виловлюють з нерестовищ а. Д аніо 
ікру  не їдять. Через тиж день-два пара буде знову готова 
до нересту. Якщо самка не віднереститься, то ікра за 
твердне і самка стане безплідною.

Після нересту з рослин знімаю ть тягарці й огля
дають ікру, вилучаю ть піпеткою  з оплавленим кінцем  
незапліднені й ураж ені бактеріями ікринки. З ікри че
рез добу-півтори викльовуються маленькі личинки, які 
на кілька днів повисають на стінках нерестовищ а й рос
линах, причепившись до них цементую чим органом, 
який міститься на голові. Спочатку вони ж ивляться 
за рахунок жовткового м іш ка — білково-ж ирового за- 
лиш ка ікринки. Потім м іш ок зникає, з одного плавця, 
який стрічкою  обгортає все тіло, утворюю ться непарні 
плавці. Рибка спливає до поверхні, щоб ковтнути п о 
вітря і заповнити ним плавальний міхур. Тепер це вж е 
мальок, який починає самостійно плавати й ж ивитися — 
інфузоріями, «живим пилом», личинками артемій або 
розчиненим у  воді вареним яєчним жовтком. З часом 
мальки переходять до ж ивлення циклопами, дафніями, 
черв'яками. Воду з мальками в перші дні обереж но 
переливаю ть у  просторі чисті виросткові акваріуми. 
А кваріум обов'язково обладную ть фільтром, п роду
вають воду. Щ одня чистять дно, заміню ють третину 
води свіжою, відстояною. Роблять це обереж но, стеж а
чи, щоб не вилити разом з водою мальків. Через п ів 
місяця починаю ть поступово, по 1...2 °С на тиж день,



зниж увати температуру води. Розве
дення багатьох коропових риб не
складне. М олодь росте швидко, я к 
що її правильно годувати.

Рельєф Індокитаю  й південного 
Китаю зумовлюю ть невисокі склад
часті гори, хребти яких простяглися 
переваж но з півночі на південь. 
У таком у самому напрямі течуть 
до океану річки в розлогих доли
нах. За вершини лісистих гір ч іп 
ляються дощ ові хмари, з яких за рік 
випадає близько 2000 мм і більше 
опадів. Р ізноманітний рельєф  і во 
логий теплий клімат — причина ве
ликої кількості водойм із неповтор
ним набором рослин і тварин.

У кришталево-чистих гірських 
річках пож ивних речовин мало. 
М айж е немає рослин, які б утрим у
валися на течії серед голого кам ін 
ня. Лиш е де-не-де звиваю ться у  воді 
довгі стебла водопериці й роголис- 
ника. Від яскравого світла на камінні 
наростає товстий ш ар зелених во
доростей. Ці водорості — єдина їж а 
гіринохейлусів — маленьких рибок, 
схож их на пічкура. Гіринохейлуси 
зіскрібаю ть водорості серповидним 
ниж нім  ротом, оточеним товстими 
губами-тертуш ками, вкритими д р іб 
ними роговими зубчиками. Щоб у т
римуватися на місці, риби при
смоктуються до каменя ротом. Це 
м ож ливе завдяки перетинці м іж  
ротовою і зябровою  порож нинами.

Коропові риби
Південного
Китаю:

1 — кардинали
(знизу
вуалевий);

2 — барбус
зелений;

3 — барбус
Шуберта.
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Набирати воду крізь рот і випускати її крізь зябра, 
як інші риби, гіринохейлуси не можуть. Зяброва 
порож нина гіринохейлуса поділена пополам. Дихаючи, 
вони набирають воду верхньою половиною, а випуска
ють крізь нижню.

Там, де течія сповільнюється, рослин і тварин значно 
більше. У гірських річках Південного Китаю водяться, 
зокрема, зелений барбус і кардинал, яких утримую ть 
в акваріумах.

З е л е н и й  б а р б у с  має невисоке тіло завдовж ки 
до 7 см. На зеленувато-ж овтих боках його є кілька к о 
ротких поперечних рисок. Плавці прозорі, коричню вато- 
червонуваті.

Золотиста акваріум на ф орма зеленого барбуса н а
звана на честь лю бителя, який її вивів. Це б а р б у с  
Ш у б е р т а .  Тіло в цієї риби золотисто-оранж еве. На 
хвостовому стеблі є чорна крапка, окремі крапки мо
ж уть бути вздовж  боків і на спині. Плавці яскраво- 
червоні.

П рудкі к а р д и н а л и  за формою  тіла схож і на да- 
ніо. Завдовж ки вони 4 см. Уздовж боків проходить ш и
рока коричнева смуга, над нею блискуча темно-синя
і золотиста лінії. Спинка зеленувата, черевце біле. П лав
ці лимонно-жовті, верхівка спинного, анального, черев
них і середина хвостового плавців червоні.

Ш тучно виведені вуалеві форми кардиналів за ж в а 
вий характер і яскраві фарби влучно названо м е т е о 
р а м и .  В акваріум і ці риби невибагливі. Легко пере
носять повільні тимчасові охолодж ення з 23 °С до 18... 
17 °С, адж е і в теплому кліматі вночі в горах тем пера
тура падай на 5...6 °С.

Щоб кардинали розмнож увалися, треба заміню вати 
раз на тиж день 1/10 об 'єм у  води акваріума на свіж у. 
В таких умовах протягом 3—4 тиж нів підряд кардина
ли відкладаю ть по 5— 10 ікринок на дрібнолисті рос
лини.
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М олодь свою вони не поїдають, тому мальків м ож на 
не відсаджувати. Годують мальків дрібним кормом.

Річкові долини під час мусонних дощів у  серпні й ве
ресні перетворюю ться на суцільне море прісної води. 
У цей час риби виводять потомство. Коли вода спаде, 
вони повертаються в звичні місця.

По дну рівнинних річок, мов підводне перекотиполе, 
несе течія кущ ики к р и л о в и д н о ї  п а п о р о т і .  Від 
повзучого стебла відходять ланцетовидні яскраво-зеле- 
ні листки і чорні м 'як і корінці. В акваріумі ця рослина 
розвивається повільно. Вона тривалий час, м ісяцями 
звикає до нових умов. Якщо вода не д у ж е  тверда і регу
лярно заміню ється, а освітлення яскраве й особливо, 
якщ о корені самостійно зм ож уть закріпитися в м 'яком у  
грунті, то за кілька тиж нів кореневищ е, листки, навіть 
ризоїди вкриються десятками дрібних кущ иків.

У річках на глибині 1—2 м розростаються довго
листі рослини, листки яких розгойдую ться течією . Це 
к р и п т о к о р и н а  Б а л а н с а .  Листки її яскраво- 
зелені, д уж е вузькі, гофровані. Д овж ина листка разом 
з череш ком понад 40—50 см.

Багато в річках й інших криптокорин, а також  косм о
політичних рослин, властивих для всієї П івденної і 
П івденно-Східної Азії.

Навколо підводних рослин збираються зграйки ро
ж евих даніо, расбор та зеленуваті мальки лабео. М а
ленькі лабео перевертаються черевцем до найближ чої 
поверхні (каменів, листків, корчів), збирають губами 
з неї суміш  мертвих органічних речовин і слизьких 
цвілевих грибів, нитчастих водоростей, ікри молюсків 
та інших дрібних тварин. Підростаючи, рибки почи
нають відш укувати собі постійні ділянки для ж ивлення 
і ворогують із сусідами. Статевозрілі д в о к о л і р н і  
л а б е о  стають вугільно-чорними з рубіновим хвости
ком, з е л е н і  — оливково-сірими з червоними плав
цями. Д овж ина тіла риб 10— 12 см. В акваріум і лабео
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ж ивуть непогано, особливо якщ о їх 
підгодовувати рослинною  їжею , але 
регулярно розмнож  у єтьсяч'ільки зе 
лений лабео.

Серед стебел річкових рослин, у 
тіні гілок ховаються, виставивши 
вперед довгі вуса, скляні соми, або 
соми-примари. Тіло риби настільки 
прозоре, що крізь нього мож на п о
бачити листочки на рослинах. П ро
зорість — це один із способів м аску
вання.

В основних руслах річок велики
ми зграями ж ивуть барбуси, езо- 
муси, соми-косатки. Соми-косатки 
під час збудж ення починають р и 
піти, проганяючи незваного гостя 
від нірки. Звук утворюється від тертя 
перш ими променями грудних плав
ців, які мають зазублини, об довгий 
гострий виступ на зябрових криш 
ках. Слиз на тілі сомів-косаток от
руйний. Поряд з ними рию тьс»' в 
грунті тропічні в'ю ни боції з яскраво 
забарвленим валькуватим тілом.

Багато в річках куткутій , лим он
них, гладкош кірих та інших чотири- 
зубів. Таїландські види риб менше, 
н іж  індійські, тримаються солону
ватих вод. Ч о т и р и з у б  г л а д 
к о ш к і р и й  у  довж ину досягає 
12 см, д уж е схожий на куткутію , але 
плями в нього більш округлі, на 
боках по великому круглом у вічку. 
Самки у ж овто-чорного л и м о н 
н о г о  ч о т и р и з у б а  досягають

Риби
Індокитаю:
1 — лабео

двоколірний;
2 — чотиризуб

гладкошкірий;
3 — скляні

соми;
4 — лабео

зелений;
5 — чотиризуб

лимонний.

Рослини:
а — криловидна 

папороть; 
б — криптокорина 

Баланса.
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Бійцевий напіврил.

20 см у довж ину, самці значно менші. П ід час нересту 
кілька самців ударам и в ж ивіт вибивають із самки 
ікру, яка падає на рослини. Ці чотиризуби, як і кутку- 
тії, агресивні. Коли риби роздуваю ться, щоб зл яка
ти суперника, круглі плями на їхніх боках опиняю ть
ся ззаду і виглядаю ть як справж ні очі. Дволикий 
суперник остаточно збиває з пантелику небаж аного 
гостя.

У заростях заток, стариць та неглибоких озерець, 
яких особливо багато в східній частині Таїланду, осе
ляються риби менших розмірів з тендітним тілом, для 
яких швидка течія була б переш кодою. Серед плава
ю чих рослин, які вкривають більш у частину водного 
дзеркала, полюють на комах азіатські щ учки і зграйки 
напіврилів. Стрункі напіврили схож і із сарганами й н а
леж ать до одного підряду летючовидних. П омітно від
різняю ться напіврили видовж еною  щелепою, якою  во
ни, мов совочком, збирають з поверхні води комах. 
В акваріумах утримую ть б і й ц е в о г о н а п і в р и л а .  
Забарвлення рибок малопомітне, сталево-сіре. На ниж -
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ній щ елепі проходить чорна поздовж ня смуж ка. 
Плавці прозорі. У самця на спинному плавці є 
червоний ліхтарик. Самці завдовж ки до 5,5 см, самки — 
до 7 см.

Напіврили — єдині в старому світі риби, що народ
ж ую ть ж ивих малят. Запліднення внутріш нє. М олочко 
потрапляє в тіло самки крізь щ ілину м іж  передніми 
променями анального плавця самця, який формою  від
різняється від анального плавця самки.

Розвиток зародків триває 4—8 тижнів. Самку обо
в 'язково треба підгодовувати пож ивним ж ивим ко р 
мом: дрозофілами, комарами або трубочником  (згодо
вують його з пінцета). Без ж ивої їж і мальки н арод ж у
ються переваж но мертвими. За кілька днів до нересту 
самка опускається в середні та ниж ні шари води. У цей 
час самку висадж ую ть в окремий акваріум середніх 
розмірів. У момент народж ення малька самка робить 
рвучкий рух уперед на 5—20 см. Всього народж ується 
10—20 мальків завдовж ки 7— 10 мм. Відразу після н е
ресту самку повертають до загального акваріума. 
Годують мальків у  перші дні артемією, цикло
пами або дрібним штучним кормом, багатим на 
вітаміни. З—4 тиж ні щ елепи малят мають однакову 
довж ину.

У загальному акваріум і бійцевими напіврилами 
мож на заселити верхні ш ари води. Кращ е їх тримати 
зграйкою. Самці при цьому затівають турнірні бійки, 
залякую чи один одного розчепіреними зябровими 
криш ками й плавцями. Ж ителі Таїланду також  тр и 
мають напіврилів у  неволі і влаштовують змагання на 
звання «кращого забіяки серед риб».

Як і саргани, напіврили — риби первинноморські. 
Але окремі місцеві зграї зв 'язок з морем втратили 
м айж е повністю. Так само втратили зв 'язок з морем ба
гато риб-голок. Довгі, як  лозини, морські голки легко 
переносять опріснену воду в гирлах річок, піднімаю ть-
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ся високо проти течії й утворюю ть нові прісноводні 
види. Тіло в них, як і в інших голок, закуте в ребристі 
кістково-ш кіряні кільця, що захищ аю ть їх не тільки від 
поштовхів, а й від нападу. Рухам вони не заважаю ть. 
Рот у морських голок довгий, трубчастий і д уж е вузь
кий. Зябра теж  не такі, як в інших риб. Вони містяться 
не на зябрових дугах, а з 'єднані у  вигляді кущ иків. 
Черевних плавців немає, хвостовий д уж е маленький. 
Плавають риби завдяки швидким коливанням спин
ного плавця, повороти роблять завдяки грудним. Т ри
валий час голки висять вертикально в заростях рос
лин.

Перед нерестом у самців з 'являється виводкова ка 
мера — дві ш кіряні зморш ки на черевці. Під час ікро
метання риби, притуливш ись головами під кутом  до дна, 
плавають по колу, струш ую чи тілом. Потім стають вер
тикально, самка обвивається навколо самця і відкладає 
два ряди янтарних ікринок у  його виводкову камеру. 
П ісля нересту ікра розвивається 18—20 діб. Н овонарод
ж ені голки мають довж ину 1,5 см, схож і на ниточки, 
без жовткового міхура. Ікра й мальки розвиваю ться 
в солонуватій воді, риби через це опускаю ться в гирла 
річок.

М орський коник відомий усім. Таку незвичайну 
рибу варто побачити раз, щоб запам 'ятати назавж ди. 
Та не всі знають, що це близький родич риб-голок. Тіло 
його також  закуте в кільця, але голова розміщ ена під 
прямим кутом до тіла. Хвіст чіпкий, ним коники три
маються за водяні рослини.

М орські коники ж ивуть у  морі. А чи є прісноводні 
види? Чутка про них ходила щ е з початку XX століття, 
після однієї з природознавчих експедицій. М инали 
роки, але прісноводних коників ніхто не бачив. Устано
вили навіть винагороду — 10 000 доларів тому, хто при
везе пару ж ивих прісноводних коників. І от нареш ті, 
в 1953 p., сенсація в колі акваріумістів! П рісноводного
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коника знайдено в підводних заростях повільнотеку- 
чих річок на кордоні Таїланду з Лаосом. Ж ива колек
ція акваріумних риб поповнилась ще одним експо
натом.

Болотисті низини, вкриті вічнозеленими вологими 
лісами, займаю ть чималу частину рівнин Індокитаю. 
На болотах багато невеликих озерець, ям, ставочків. 
У вологому повітрі відчувається запах прілого листя, 
квітів. Над болотами лунає тисячоголосий хор жаб, 
дзиж чать комарі, мухи, булькаю ть болотяні гази. З баг
нистих берегів у  коричневу воду спускаю ться суцільні 
зарості болотяних рослин. Удень верхній шар води на
грівається до ЗО...35 °С, вночі охолодж ується до 26 °С. 
Насичена органічними кислотами болотяна вода 
має слабокислу реакцію, дуж е забруднена і бідна на 
кисень.

Типові болотяні рослини П івденно-Східної А зії — 
криптокорини. В акваріумах середнього розм іру  добре 
ростуть загальнопош ирені криптокорина афініс і 
криптокррина сіамська. Заввиш ки вони до 35 см. В аква
ріумах вони звичайно набагато нижчі. У криптокорини 
аф ініс листки ланцетовидні, зверху темно-зелені, 
глянсові, знизу світло-зелені або пурпурові на яскра
вому світлі. Листки криптокорини сіамської овальні, 
ш ирокі, на довгих череш ках. Верхня частина тем 
но-зелена, ниж ня блідо-зелена або ф іолетова. Рос
лини невибагливі до світла, утворюю ть зарості. Се
ред криптокорин є ще чимало видів, схож их на 
описані.

У болотах ж ивуть переваж но риби з допом іж ним и 
органами дихання. Це зм ієголови і несправж ньовугрові. 
Н есправж ньовугрова риба — моноптерус світлий — ц і
кава тим, щ о в неї молоді риби — всі самки, а після 
кількох нерестів вони перетворюю ться на самців. Д и
хають моноптеруси за допомогою великих дихальних 
мішків, які нагадують примітивні легені. Дихальні п о
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рож нини є й у  м іш козябрових сомів. Ці ненаж ерливі 
вусаті чудовиська мож уть, як і риби-повзуни, перехо
дити вночі з однієї водойми, де вони знищили дрібних 
риб, до іншої, де знайдуть собі їж у. По дорозі вони не 
відмовляю ться проковтнути слимака або жабу.

Д уж е багато в болотистих районах риб боцій і особ
ливо акантофтальмусів. Пасовидне тіло дає змогу цим 
тропічним в'ю нам легко зариватися в грунт. Лю блять 
вони сплітатися в клубок по кілька тварин і ховатися 
під корінням рослин. Дихання в них, як і в усіх в'юнів, 
кишкове. Крім цього, половина потрібного для ж и ттє
діяльності організму кисню, всмоктується крізь ш кіру. 
Як і інші риби, що дихаю ть за допомогою  ш кіри і киш еч
ника, в’юнові реагують на зміни тиску повітря, м ету
ш аться перед дощем. Велика кількість молоді в'юнових, 
у якої ще погано розвинені органи дихання, гине, 
особливо на стадії зародка. Щоб вижити, риби в ід 
кладаю ть десятки тисяч дрібненьких ікринок. У дрібної 
ікри віднош ення її поверхні до об 'єм у більше, н іж  в 
ікри великого діаметра, і зародок дістає більш е кисню 
з води. Крім того, у воді оболонка ікри д уж е набрякає, 
збільш ую чи її поверхню.

Забарвлення акантофтальмусів д уж е яскраве порів
няно з іншими донними рибами. Вони світло-оранжеві 
або ж овті з ш ирокими коричневими смугами. Таке за 
барвлення ніби про щось попередж ає. Та чим м ож е за 
грож увати маленька тварина завдовж ки 10— 15 см? 
Виявляється, може. Під око{4 у в'ю нів є рухома загнута 
назад колючка. Вона допомагає рибі проповзати у вузь
ких щілинах, серед стебел. Для цього риба повертає го
лову вбік, чіпляється колю чкою  за якийсь предмет і 
п ідтягує своє тіло вперед. Якщо в'ю на схопить хиж ак 
середніх розмірів, то гострий шип змусить його відразу 
виплю нути й запам 'ятати цю смугасту рибку. Великі 
птахи або соми часто ковтають акантофтальмусів 
цілими. М аленька рибка пробиває стінки ш лунка тва
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рини, а іноді й виходить назовні. Тварина при цьому 
гине.

Справж німи володарями болотяних вод є найбільш  
пристосовані лабіринтові риби. Це гурамі, б ійцеві риб
ки, макроподи.

Тіло гурамі д уж е стиснуте з боків, високе. Черевні 
плавці нитчасті, анальний — довгий, спинний — з корот
кою основою. Самці п л я м и с т и х  г у р а м і  срібляс
то-бузкові з темними розмитими поперечними смугами, 
які добре ховають їх серед рослин. Посередині тіла й б і
ля хвостового плавця є дві великі темні плями. Плавці 
прозорі, з невиразними яскраво-ж овтими плямами, на 
ниж ній  частині анального плавця проходить червону
вата смуга. Під час нересту забарвлення риб яскраві
шає, смуги чорніють, анальний плавець вкривають чер
воні плями, а смуга переливається різними кольорами. 
Червонувате око стає вогненно-червоним. Довжина риби 
в природі до 15 см, в акваріум і — 10— 12 см.

У п е р л и с т и х  г у р а м і  сріблясті, блідо-фіоле- 
тові боки з плямами, що нагадую ть перли. Такі самі 
плями є на плавцях. Під час нересту низ голови, пе
редня частина черевця й анальний плавець стають яс
краво-червоними з оранж евим відтінком. Від голови 
до хвостового плавця тягнеться розірвана темна смуга. 
Самки гурамі, як і більш ості риб, забарвлені блідо, про
мені спинного плавця в них коротші, н іж  у самця.

П оряд з чудово забарвленими гурамі не відразу впа
дає в око сірувато-зеленувата рибка. У неї тіло завдовж 
ки 6 см, трохи стиснуте з боків, видовжене. На боках 
є невиразні поздовж ні смуги з зеленуватим блиском. 
Та ось до рибки наблизилася така сама сіра, непримітна 
рибка. І враз наче спалахнуло щ ось і засвітилося в м а
ленькому тілі. Корпус і розчепірені плавці стали см а
рагдовими. Рибка розкриває зяброві криш ки й руш ає 
назустріч гостю. Хто це — самка чи суперник-самець,— 
рибка м ож е визначити, лише побачивши, чим відпо-
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Риби стоячих
водойм
Індокитаю:
1 — акантофталь-

мус;
2 — гурамі

перлистий;
3 — расбори

гетероморфи;
4 — макропод;
5 — гурамі

плямистий.

вість незнайомець. Самка перед ч у 
довим самцем, підкоряю чись, скла
дає плавці. Якщо вона -не готова 
до нересту, то негайно рятується 
втечею. У готової до нересту самки 
перед анальним плавцем м ож на по
бачити білу зернинку. Якщо зустрі
нуться два самці, то наміри їх ви
являться серйозніш ими, ніж  м ож на 
уявити. П очинається взаємне п озу 
вання, демонстрування яскравості, 
гри блиску і розмірів плавців. Це 
м ож е тривати кілька хвилин, а іно
ді й годину. Якщо одна рибка ви
явиться вдвічі менш ою за другу, 
то вона залиш ає чу ж у  ділянку. Але 
якщ о самці однакового розміру, то 
рано чи пізно буде зроблено перш ий 
удар. За лічені хвилини після почат
ку  бійки плавці у слабкіш ого самця 
звисають клаптями, зяброві кришки 
розбито, тіло вкривають криваві р а 
ни. Риби не кусають, а, роззявивши 
рот так, що зуби стирчать уперед, 
з усієї сили вганяють десятки голок 
у тіло суперника. Через якийсь час 
перемож ений самець, що виграв бій, 
не допускає його за повітрям до 
поверхні.

Називають цих акваріумних д уе
лянтів п і в н и к а 'м  и. Крім зелених 
таїландських півників, у Сінгапурі 
ж ивуть червоні рибки. Під час збуд 
ж ення самець вишнево-червоний, 
промені плавців — бірюзові. До Єв
ропи півників завезено в 1896 р. Н езабаром з'явилися

Рослина:
криптокорина
сіамська.
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вони і в Росії. Та місцеві ж ителі ще задовго до євро
пейців утримували півників і проводили м іж  ними ту р 
ніри. Перед змаганням рибок загартовували — вим уш у
вали протистояти сильній течії, драж нили дзеркальним 
відображ енням. Відбирали рибок не тільки за зовніш 
нім виглядом, а й за силою, агресивністю, спритністю.

Виведені в європейських акваріум ах декоративні 
форми мають д уж е яскраве забарвлення червоного, 
зеленого, синього, фіолетового та золотистого кольорів 
з плавцями вдвічі-втричі більшими, н іж  у  диких риб.

Не менший забіяка серед риб і м а к р о п о д  з в и 
ч а й н и й .  Його тіло видовжене, д уж е стиснуте з бо 
ків, завдовж ки до 10 см. Довгі спинний і анальний плав
ці в самця загострені й закінчую ться ниточками. Такі 
самі вирости є й на ліровидному хвостовому плавці. 
Тіло макропода коричневе або зеленувато-коричневе. 
На боках чергую ться ш ирокі зелені й червоні верти
кальні смуги. Спинний і анальний плавці сині, кінчики 
плавців і хвіст — червоні. С амка менш яскрава.

А реал макропода — узбереж на смуга боліт, рисових 
полів і неглибоких озер від В 'єтнаму до Кореї. Риби, 
особливо північних частин ареалу, добре пристосовані 
до переохолодж ення води до + 1 5  °С, невимогливі до 
якості води та їж і. В акваріумах ці риби ж ивуть і р о з
множ ую ться з 1869 року. Як наслідок того, що аква- 
ріумісти, зважаю чи на їхнє міцне здоров'я, тримали 
риб у прохолодній, надто старій воді, забарвлення 
акваріумних макроподів значно гірше, н іж  у тих, що 
ж ивуть у природних водоймах. Останнім часом виве
дено блакитну форм у м акропода із світло-блакитним 
тілом, синім малюнком на боках і плавцях. Зустрічаю ть
ся й макроподи-альбіноси з молочно-білим тілом, на 
яком у зберігся ледь помітний червонуватий малюнок.

М олоді макроподи допомагаю ть акваріумісту боро
тися з гідрами. Занесені разом з кормом із природних
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водойм, гідри нападаю ть на мальків, ж алять дорослих 
риб. Щоб позбутися їх, потрібно на кілька днів до аква
ріум а без риб пустити голодних макроподів.

Для утримання невеликих лабіринтових риб м ож на 
використати акваріуми навіть на 5— 10 л. Гурамі, м акро
подам потрібен акваріум  на 50—70 л. Головну роль під 
час утримання цих риб відіграє не об 'єм  води для ди
хання, а вільне місце, де б риби могли плавати.

До якості води риби не вимогливі, але раз на тиж день 
треба заміню вати 1/10 об 'єм у води свіжою , бо у більш 
свіж ій воді півники й макроподи б 'ю ться особливо 
часто. Риби лю блять яскраве освітлення. На поверхню 
води такого акваріум а пускаю ть плавати ричію, водяну 
папороть, пістію тощо.

Влаштовують в акваріум і й кілька схованок з рослин, 
корчів, каміння. Годують риб будь-яким корм ом  — 
живим, рослинним, зрідка сухим. Гурамі, макроподи й 
півники їдять молюсків, спритно витягаю чи їх за ногу 
з черепашки. У хелостом велику частину раціону ста
новлять мертві органічні рештки, водорості. Риби зби 
рають їх з підводних предметів витягнутими трубоч
кою і загнутими губами. В забрудненій водоймі хело- 
стома очищ ає ш кіру риб свого виду від паразитів. Ін к о 
ли хелостоми зчеплюю ться ротами, за що дістали назву 
гурамі, що цілую ться. Насправді це один з прийомів 
бійки двох самців.

У природі нерест лабіринтових риб починається 
з настанням дощів, тому сигналом до розм нож ення 
в акваріум і стане посилена зам іна води на свіж у. Самці 
відповідаю ть на це частими сутичками, яскравіш им 
забарвленням. На нерест відбираю ть готову до метання 
ікри самку й молодого активного самця. Старі самці, 
особливо півники й макроподи, стають з кож ним  нерес
том усе агресивніш ими і часто вбивають самку. Віді
браних рибок розлучаю ть на тиж день-два й посилено 
годую ть різноманітною  їж ею , уникаю чи давати цикло-
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Нерест півників.

пів і дафній, бо після годівлі ними риби нерідко поїда
ють потомство.

Нерестовищем м ож е бути невеликий акваріум . Його 
заповнюю ть на 3 /4  старою акваріумною  водою і на 1/4 
м 'якою  свіж ою  водою. Рівень води 7— 15 см для неве
ликих видів риб і 20 см — для великих. З дрібнолистих 
рослин створюють схованку для самки.

Коли все готове, до нерестовищ а висадж ую ть пару 
риб і підвищ ують температуру води на 2...З °С. О гля
нувш и кож ний закуток і переконавш ись, що там немає 
суперників, самець розпочинає будувати гніздо. Зм і
ш ую чи воду із слиною, він пускає невеликі бульбаш ки, 
з яких і будує округле гніздо — справж ній повітряний 
замок. К ож ний вид робить гніздо за «власним п роек
том» на поверхні води, під листком або в печерці. П ів
ники для спорудж ення гнізда використовую ть ш м а
точки ричії. Рослини скріплю ю ть піну, не даю ть хвилям 
розкидати її. В гурамі гніздо велике, плоске, складаєть
ся тільки з піни. Щоб скріпити гніздо, гурамі пускаю ть 
у воду маслянисту речовину, яка гасить дрібні хвилі.

Гніздо з піни допомагає зберегти ікру в брудній бо 
лотяній воді. Ті риби, які не доглядаю ть за мальками, 
наприклад, риби-повзуни, відкладаю ть плаваю чу ікру. 
Велика краплина ж и ру  в кож ній  ікринці не дає їй пото-
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нути, підтримує її біля насиченої киснем поверхні.
Закінчивш и будувати гніздо, самець перестає відга

няти самку, навпаки, запрош ує її до гнізда, виконую чи 
ритуальний танок. М аленький самець гурам і-буркуна 
супроводж ує свій танок звуками, схож ими на тихе гар
чання собаки. Звуки виникаю ть від того, що риба пере
ганяє повітря з лабіринту в ротову порож нину і нав
паки. П ід час метання ікри риби стискую ть одне одного 
на якусь мить і видавлюють ікру та молочко. Велика 
краплина ж и ру  підносить прозорі кульки ікри на п о 
верхню. Дбайливий батько поквапливо ловить їх ротом 
і випльовує в гніздо. Іноді він дозволяє самочці допо
могти йому. Навіть ті ікринки, що відразу потрапили 
в піну, самець ще раз втягне у рот і виплюне, щоб змити 
з ікринки мікроорганізми. Крім механічного очищення, 
це й своєрідне дезинф ікування ікри. Слина лабіринто
вих риб має здатність вбивати збудників хвороб.

Після нересту в гнізді залиш ається від 300—500 
(ляліуси, медові гурамі, півники) до 1000—2000 ікринок 
(макроподи, великі гурамі). Самець проганяє сам ку 
й стереж е гніздо. Якщо самку вчасно не виловити з не
рестовища, то самець м ож е її вбити. М аленький варто
вий нападає на кож ного, хто наблизиться до гнізда.

Трапляється, що самець не набув батьківських інс
тинктів або йому заваж аю ть несприятливі умови, і він
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кидає гніздо й поїдає ікру. Такого самця треба негайно 
висадити з нерестовища.- Ікра розвиватиметься сам о
стійно. Щоб вона не загинула від грибкових хвороб, 
у воду додають 2—3 краплі 1% -ного розчину м етиле
нового синього на кож ний літр води.

Через 1—2 дні з ікри прокльовую ться м аленькі л и 
чинки й повисають під гніздом. Цікаво, що вигодувати 
мальків у перші дні допомагає гніздо. Рослинні частин
ки, слина, яка містить білки, втрачає до цього часу бак
терицидні властивості й починає розкладатися. П ід гн із
дом збираються хмари інфузорій, коловерток, дрібних 
черв'яків, а потім і рачки. Такі самі скупчення дрібних 
істот є й серед коріння плаваю чих рослин. Як тільки 
мальки попливуть і почнуть їсти, самця треба висадити. 
Ч ерез 8— 12 днів від початку ж ивлення малькам даю ть 
циклопів. їж і у виростковому акваріум і повинно бути 
багато, щоб мальки плавали серед неї. К ож них два дні 
2 /3  об 'єм у води обереж но заміню ю ть свіжою .

Лабіринт починає допомагати малькам дихати через 
3—5 тиж нів після народж ення. Коли мальки дихаю ть 
тільки зябрами, рівень води в нерестовищ і зберігається 
невисоким, воду постійно продувають д уж е дрібними 
бульбаш ками повітря. Не м ож на в цей час зниж увати 
температуру води. Сигналом, що мальки почали дихати 
також  за допомогою лабіринту, є їхня поведінка: вони 
регулярно спливають до поверхні води й заковтую ть 
повітря. Тепер м ож на підвищити рівень води у вирост
ковому акваріумі й поступово, на 1—2 °С на тиж день, 
зниж увати температуру води.

При додерж анні всіх вимог мальки лабіринтових 
риб ростуть швидко й у  віці кількох місяців набуваю ть 
забарвлення дорослих. Якщо ріст молоді нерівномірний, 
то менш их мальків м ож уть поїдати більші. Запобігти 
цьому можна, сортую чи мальків за розміром.

Дрібні лабіринтові риби стають статевозрілими в 7— 
8 місяців, більші — трохи пізніше.
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Ближ че до екватора на Індокитаї і на півострові 
М алакка збільш ується кількість опадів, менш помітні 
сезонні коливання температури. У січні температура 
повітря + 2 6  °С, у липні + 2 7  °С. Типовими біотопами 
тут є ставочки, суцільні болота, короткі річки, які ж и в
ляться болотяною  водою. Твердість води в цих водой
мах не перевищ ує 2—3°, реакція слабокисла. Зб іль
ш ується кількість видів, серед яких переваж аю ть при
стосовані до боліт риби: акантофтальмуси, хоботорили, 
лабіринтові, невеликі барбуси, расбори.

Тіло р а с б о р и  г е т е р о м о р ф и ,  риби родини 
коропових, високе, звуж ується до хвоста. Д овж ина 3 — 
5 см. На коричню вато-рож евому боці виділяється чор
на трикутна пляма, над якою  проходить золотиста 
блискуча смуж ка. На хвостовому й спинному плавцях 
є червоні плями. Стать рибок визначається за чорним 
трикутником: у самців передній ниж ній кут його за 
гострений, а в самок заокруглений.

Расбори — зграйні ж ваві рибки, добре ж ивуть у за 
гальному акваріумі. їм потрібна невелика за розміром 
їжа. Розмножую ться у м 'як ій  торфованій воді. Ік 
ра на яскравому світлі гине. Расбори гетероморфи 
відкладаю ть ікринки на ниж ній  бік листка крипто- 
корини.

Вологий і рівномірно теплий клімат панує й на остро
вах М алайського архіпелагу. Там є багато гірських 
і рівнинних річок з теплою коричнюватою або чистою 
водою, великі болота. Видова різноманітність риб най
більша на Великих Зондських островах, особливо на тих, 
які ближ че до Суматри і Калімантана.

У гірських річках до висоти 1500 м над рівнем моря 
ж ивуть бійцеві рибки. Гніздо з піни розбилося б об ка 
міння течією, тому свою ікру (100— 130 ікринок) гірські 
види бійцевих рибок виношують 10— 12 днів у роті. 
В цей час вони не живляться, уникаю ть зустрічей з ін
шими рибами. За зовніш нім виглядом від індокитай-
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ських видів вони відрізняю ться б іль
шою головою і великим -ротом.

В ш видкотекучих річках глибина 
рідко буває понад 1—2 м. Вода в них 
коричнева від гумусу й ш ару опало
го листя, що вкриває дно. Твердість 
води 0,5— 1°, pH 6. Навіть уранці 
температура води 26...28 °С.

Біля води на коренях дерев, ка 
мінні, на вологій землі стеляться 
темно-зелені сплетіння дрібнорозга- 
луж еного яванського моху. П ош ире
ний мох на Ф іліппінських і Зондсь- 
ких островах. До Європи він потра
пив з ботанічного саду янванського 
міста Дж акарти, за що й дістав свою 
назву. М 'які ш апки яванського моху 
прикрасять будь-який акваріум  із 
старою або свіж ою  не д уж е твердою 
водою. Його м ож на використати як 
рослину для нересту багатьох риб. 
Яванський мох підкислю є воду, очи
щає її, вбирає з води багато розчи
нених речовин, навіть метиленовий 
синій і брильянтовий зелений, на 
ньом у осідає бруд. На ж аль, розви
вається рослина повільно, на яскра
вому світлі обростає нитчастими во
доростями. Якщо пучечок моху дов
го не чіпати, він закріплю ється на 
грунті або на поверхні підводних 
предметів.

У річках дуж е багато расбор, 
які на Великих Зондських островах 
набувають найбільш ої р ізном аніт
ності. Плавають зграї барбусів, ро 
ж евих даніо.

Риби Суматри:
1 — гурамі

мармуровий;
2 — гурамі

блакитний;
3 — барбуси

суматранські.

Рослина:
апоногетон
кучерявий.
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С у м а т р а н с ь к и й  б а р б у с  — один з улюблена 
ців акваріумістів. Рибкц яскрава і рухлива. Високе ж ов- 
тувато-рож еве тіло перетинаю ть чотири чорні попереч
ні смуги. Н иж ня частина спинного плавця чорна, верх
ня, як і реш та плавців, рубіново-червона. У - деяких 
самців передня частина голови також  червона. Д овж ина 
тіла суматранського барбуса до 7 см.

В акваріум ах від суматранського барбуса було виве
дено синьо-зеленого мутанта. У нього чорні смуги зли
ваються на всьому тілі, крім  черевця. На чорному за 
барвленні м 'яко поблискує зеленуватий наліт.

Крім коропових риб, у  річкових затоках з густою 
рослинністю багато риб-куль, напіврилів, сарганів, хо- 
боторилів, а також  лабіринтових риб: гурамі-буркуна, 
хелостом та перлистих гурамі. Плямисті гурамі на С у
матрі утворюють окремий підвид з блакитним забарв
ленням  тіла. До ш тучно виведених кольорових варіацій 
суматранських гурамі належ ать мармуровий, золотис
тий і сріблястий. У мармурових гурамі на бірюзових 
боках проступаю ть розмиті темні плями. Забарвлення 
золотистих і сріблястих гурамі відповідає їхнім назвам. 
На спині помітні поперечні темні смуги.

Н еможливо уявити узбереж ж я екваторіальних ос
тровів без мангрових лісів. М ангри ростуть на м ілко
водді іноді протягом 20—ЗО км. Опале листя, численні 
непомітні армії мікроорганізмів і тепле море створили 
чорний мул, який вкриває грунт під деревами. Закр іп 
люю ться мангрові дерева в рідком у мулі за допомогою 
численних стовбурів-ходуль. Розгалуж ене й сплутане 
коріння, переплітаю чись із корінням сусідніх дерев, 
підтримує одне одного. Двічі на добу води моря від
ступають від берега, а потім повертаються, зм іш ую чись 
з прісною водою річок, струмків і дощовою. Уздовж 
берега утворюється смуга зміш аних опріснених м орсь
ких вод, дуж е багатих на органічні речовини. Н егли
бока вода добре освітлю ється й прогрівається до ЗО...
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35 °С. За пож ивою  сюди запливаю ть і річкові, і морські 
тварини. Кількість і різноманітність їх порівняно з м о
рем або річкою  зростає за рахунок тимчасових пере
селенців, які приходять сюди на короткий час, а потім 
знову повертаються назад. Кож ний вид риб пош ирю 
ється тільки до певного ступеня солоності води, в яком у 
він м ож е жити. Тварин, які витримую ть зміни солоності 
води в ш ироких меж ах, небагато. Це деякі бички, бриз- 
куни, риби-голки, риби-кулі, саргани, робалові й моно- 
дактилуси, схож і на срібні півмісяці.

Коричню вато-зеленуватого бризкуна важ ко поба
чити в тіні мангрових гілок. Проте сама рибка добре 
бачить і в воді, і за її меж ами. Наприклад, вона м ож е 
побачити яскраву муху за півтора метра від себе. При 
цьому риба стає так, щоб муха була прямо перед нею 
і з силою випльовує тоненький струмінь води, який 
збиває муху. В бризкуна є вузький канал на п ідне
бінні рота, по яком у кінчик язика виш товхує воду крізь 
маленьку щ ілинку м іж  губами. Цікаво, що бризкуни 
комах м айж е не їдять. Вони ж ивляться переваж но во
дяними безхребетними і мальками риб, м 'ясом  мертвих 
риб і молюсками й тільки іноді — комахами. В аква
ріумах спостерігали, як бризкуни тільки полю вали за 
комахами, а ж ивилися іншим кормом. М ісцеві ж ителі 
використовують бризкунів як  ж иву іграшку.

У наш их акваріум ах бризкуни зустрічаю ться дуж е 
рідко. Ще кілька риб, крім  бризкуна, вміють викидати 
воду фонтанчиком. Це ляліуси, медові гурамі, лябіози. 
Роблять вони це рідко, найчастіше під час спорудж ення 
й охорони гнізда. Струмінь води, викинутий ними, 
не перевищ ує 5 см.

Звичайними для всього тропічного узб ереж ж я від 
А фрики до А зії й Австралії є мулисті стрибуни. Н але
ж ать вони до родини бичкових. Голова риби велика, рот 
широкий. Спинних плавців два, черевні містяться за 
головою й перетворилися на присоски. За допомогою
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присоска й схож их на лапи грудних 
плавців рибка виповзає -на коріння 
мангрів, на оголене відливом узбе
р еж ж я далеко від води й живиться 
там різними комахами і слимаками. 
П ід час перебування на суші зяброві 
криш ки мулистого стрибуна щ ільно 
закриті й зберігаю ть вологу. Кисень 
надходить крізь усіяні кровоносни
ми судинами стінки зябрової п о
рож нини й частково крізь зволо
ж ен у  ш кіру. С уха ш кіра не дихає, 
том у риба намагається час від часу 
занурити у воду хоч би хвіст. Ве
ликі, мов у жаби, вирячені очі стир
чать над головою і рухаю ться н е
залеж но одне від одного, щоб вчасно 
помітити ворога. Л едь помітне ш а
рудіння розганяє всю зграю у різні 
боки. При цьому риби роблять силь
ний пош товх хвостом і, розкидаю чи 
бризки мулу, летять на півтора-два 
метри. Через якийсь час над водою 
знову з'являється кілька пар очей, 
які обереж но озираю ться навкруги.

Під час розм нож ення самець м у
листого стрибуна на березі поблизу 
води риє конічну ямку. Грунт він 
виносить у  роті. У різних видів д іа 
метр гнізда різний: від 7 до 100 см, 
глибина від 2—3 до 20 см. Ікру  самка 
відкладає в калю ж ку брудної води, 
яка збирається на дні гнізда. Самець 
заплідню є ікру і не залиш ає гнізда 
до появи малят.

Доглядають за своїм потомством

Риби мангрових
боліт:

1 — бризкун;
2 — мулисті

стрибуни:
3 — аргус.
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також  інші види бичків. Так, маленькі, схож і на бдж іл 
брахігобіуси відкладаю ть ікру в невеликій печерці 
під камінням або в порож ній черепаш ці молюска.

Соми — риби виключно прісноводні. З ЗО родин, 
об 'єднаних у ряд сомоподібних, лиш е в чотирьох ро
динах є кілька видів, що ж ивуть у морі. К оралові соми 
илотосуси легко пристосовую ться до прісної або м ор
ської води, якщ о їх посадити туди мальками, тому іноді 
потрапляю ть до акваріумів із солонуватою  водою. 
У природних водоймах мальки плавають такою  щ іль
ною зграєю, що в ній не м ож на розрізнити окремих 
риб, а під час небезпеки збиваються у  щ ільний клубок. 
Анальний, хвостовий і другий спинний плавці сполу
чені в єдиний плавець, який довгою стрічкою  огортає 
вугреподібну задню частину тіла. Дві ж овті см уж ки 
вздовж  темного т іла 'п о п ер ед ж аю ть  про те, що біля 
основи перш их колю чок спинного та грудних плавців 
є отруйні залози. Від уколу гострим променем людина 
відчуває слабкість, головний біль, у неї підвищ ується 
температура й розладнується серцева діяльність. За 
кілька днів лю дина одуж ує.



АКВАРІУМНІ
РИБИ
АВСТРАЛІЇ

М іж  островами Балі і Ломбок, 
далі м іж  Калімантаном і Сулавесі 
й на схід від Ф іліппін проходить 
уявна м еж а Індо-М алайської та 
А встралійської зоогеографічних об
ластей. Для риб, особливо м еш кан
ців морської і солонуватої води, 
кордон у  вигляді неш ирокої п р о 
токи не є переш кодою . Тому там 
багато спільних видів. З н аближ ен
ням до Австралії видова різном аніт
ність риб поступово зменш ується. 
Там водяться тільки риби солонува
тих узбереж них водойм, такі самі, 
як  і на узбереж ж і Індокитаю  та 
Індонезії. На островах і північному 
сході Австралії клім ат вологий, ви
падає по 1000—2000 мм опадів на 
рік. Утворюються невеликі річки, 
а в острівних западинах з 'являю ть
ся озера й болота.

Підводні рослини тут — водо
периці, роголисник, спіральна ва
ліснерія, водяна папороть, пістія, 
рдесники, елодеї, а також  лімнофі- 
ли, апоногетони, велетенська ва
ліснерія, отелія.

У прісних водоймах А встралії 
зустрічаю ться скляні окуні, напів- 
рили, соми, бички тощо.

Т а т е у р н д и н и ,  або к и л и 
м о в і  е л е о т р и с и ,  забарвлені 
яскравіше, н іж  будь-який інший 
представник родини бичкових. Д ов
ж ина валькуватого тіла — до 6 см. 
Спинних плавців два. А нальний і
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другий спинний плавці довгі: хвосто
вий плавець округлий. Тіло і плавці 
яскравого блакитного кольору 
з вогненно-червоним візерунком. 
Зустрічається на півдні Н ової Гвінеї.

Килимові елеотриси м ож уть ж и 
ти в невеликих акваріум ах з водою 
середньої твердості при температурі 
25 °С. А кваріум  густо засадж ую ть 
рослинами, роблять схованки із ка 
міння або корчів. Риби тримаються 
поблизу дна і уж иваю ться з будь- 
якими миролю бними видами. Го
тову до нересту пару пересадж ую ть 
у нерестовищ е з м 'якою  слаб.окис- 
лою  водою. Самку м ож на в ідріз
нити тільки за округлим черевцем. 
Риби на пласкому камінці відкла
дають увечері близько 200 ж овту
ватих ікринок. С амку після нересту 
відсаджую ть, самець залиш ається 
доглядати за ікрою. Самця відсад
ж ую ть після того, як  молодь почне 
плавати. Личинки з'являю ться на 
четвертий день, ще через день їх 
починаю ть годувати личинками ар 
темії.

Найбільш  характерними для А в
стралійської зоогеографічної об
ласті є меланотенієві риби. Це 
стрункі рухливі тварини з двома 
спинними плавцями.

І р і а т е р и н и  В е р н е р а
зустрічаю ться разом  з татеурнди- 
нами. Тіло стиснуте з боків, срібляс
те, завдовж ки до 6 см. Голова за-

Риби
Австралійської
області:

1 — іріатерина
Вернера;

2 — райдужні
рибки;

3 —- татеурндина.
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гострена. На боках помітний зеленуватий і блакитний 
полиск. Хвостовий плавець глибоко вирізаний, черво
нуватий. Перший спинний плавець рожевий, другий 
має д уж е довгі відокремлені чорні .промені. Забарв
лення самок скромніше, і вони менш і за розміром.

Іріатерина — миролю бний і зграйний вид. В аква
ріум і плаває в верхніх і середніх ш арах води. Щ о
тиж н я 1/10 об 'єм у води треба заміню вати свіжою . 
Годують цих риб дрібним живим кормом. У 5— 6 м іся
ців іріатерини починаю ть нереститися.

Перед нерестом воду підміню ють м 'якою . Н ерес
тяться риби попарно або групою по 3 самці і 5—8 самок. 
Після бурхливих ігор та залицянь у  ранкові години 
на дрібнолистих рослинах поблизу поверхні залиш аєть
ся по кілька ікринок. Ікра прикріплю ється довгими 
ниточками до рослин. Нерест триває кілька тиж нів щ о
дня. Ікру  дорослі риби не поїдають, але коли через 
тиж день з'являться мальки, то дорослих риб кращ е 
відсадити. Рівень води у  виростковому акваріум і п о 
винен бути невисокий. Через добу після появи мальків 
годую ть спочатку інфузоріями, потім дрібним «живим 
пилом», циклопами. При постійному продуванні води 
і додерж анні чистоти у виростковому акваріумі мальки 
ростуть швидко.

Найбільше розводять в акваріум ах р а й д у ж н и х  
р и б о к  з р ічок східного та північного К вінсленду 
(Австралія). Д овж ина тіла в них до 7 см. Забарвлення 
сірувато-сріблясте, блискуче. Спина коричнювата, чере
во жовтувато-зеленувате, груди червоні. По боках т і
ла проходить кілька темних поздовж ніх смуг. Основа 
спинного й анального плавців зеленувата, середина 
цеглясто-червона, а край жовтий. Хвіст коричнювато- 
червоний або цеглясто-червоний. Самка повніш а, за 
барвлення в неї бліде.

Річки, в яких ж ивуть райдуж ні риби, витікаю ть з 
напівпустині, том у в них рівень води протягом року
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зміню ється, вода тверда, слаболуж на. Утримують зграй
ку  райдуж них рибок в просторому акваріум і з чистою 
водою середньої твердості. Освітлення повинне бути яс
кравим. Температура 2І...24 °С. Тримаються риби п о
близу поверхні води, їдять циклопів, личинок і л яле
чок комарів, суш ену дафнію. А кваріум потрібно закри
вати склом, щоб тварини не вистрибнули. Статево
зрілими райдуж ні рибки стають у 7—8 місяців. Роз
множ ую ться так само, як іріатерини.

Перед нерестом воду освіжають, додають чайну 
лож ку  кухонної солі на кож ні 10 л і продувають.

Луска в готових до нересту рибок перетворюється 
на сяючі перлини, на зябрових криш ках мерехтять 
синьо-зелені, золотисті й вогненні плями.

На відміну від більшості риб, ікра райдуж них рибок 
потребує воду середньої твердості, у  м 'як ій  непідсо- 
леній воді ікра часто гине, враж ена цвілевими грибами, 
особливо при температурі понад 25 °С.

Райдуж ні рибки легш е розмнож ую ться з ж овтня по 
грудень.

У посуш ливих районах, де пекуче сонце поділяє 
русло річки на окремі ділянки з брудною перегрітою  
водою, ж ивуть так звані дводиш ні риби — неоцерато- 
дуси. З 'явилися вони 350 м ільйонів років тому в д е
вонському періоді й стали прямими предками зем но
водних тварин. Повітря, на відміну від інших риб, вони 
не заковтують, а вдихають, як  земноводні, крізь ніздрі. 
Довге валькувате тіло неоцератодусів вкриває луска д іа 
метром 3—5 см. Спинний, хвостовий і анальний плавці 
зрослися в один. Парні плавці мають сильну м 'язисту 
лопать і служ ать рибам для повзання по дну. Якщо во
дойма, де ж иве неоцератодус, висихає, він відш укує 
собі нову, переповзаю чи по суші. Йому необхідно лиш е 
час від часу занурю ватися хоча б у невелику калю ж у.



АКВАРІУМНІ
РИБИ
АФРИКИ

Західну й центральну частину 
материка займають екваторіальні во
логі ліси. Клімат Екваторіальної А ф 
рики, як і на всій низькош иротній 
смузі земної кулі, відзначається ста
лістю. Д ень у день повторю ю ть
ся безхмарний ранок, удень зби
раються купчасті хмари, які після 
обіду проливаю ться зливами з гро
зою; прикраш ена темними перисти
ми хмарами вечірня зоря всіх в ід 
тінків — від жовтого до багряного. 
Води з дощами випадає більше, н іж  
випаровується, тому тут вічнозелені 
ліси, багато річок, річечок і струм 
ків, м іж  якими розкидані болота, не- 
ьеликі ставки, просто ями з водою, 
калю ж і. Тут, на Східно-А фрикансь- 
кому плоскогір 'ї, починається мо
гутня річка Ніл, з численних приток 
черпає силу повноводна Конго.

У насиченій киснем, але прохо
лодній для теплого клім ату — 22... 
24 °С — і бідній на органічні речо
вини воді річок, тваринний і рослин
ний світ переваж но бідний. Це п о 
ясню ється тим, що тут кам 'янисте 
дно, недостатня кількість кормових 
організмів і сильна течія. Щоб не за 
губити одне одного хоча б під час 
розмнож ення, самець м аленької 
кнерії змуш ений присмоктуватися 
до самки спеціальними присосками, 
які утворилися у нього на зябрових 
кришках. Внутрішня поверхня присос
ка рельєфна і допомагає рибі міцніше
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триматися. Якби не було цього, молочко й ікру бурхли
вий потік вмить розкидай би в різні боки і ікра залиш и
лася б незаплідненою.

Трохи ниж че течія сповільнюється, численні при
токи збільш ую ть річку. Води болотистих приток мають 
коричневе забарвлення. Твердість води не перевищ ує 
1—2°. Дно вкриває товстий ш ар м улу й напівгнилого 
листя. Такі річки називаю ть «чорними». Вода в них 
буває іноді настільки кисла, що риби й рослини у н и 
кають її, і тільки після повені на мулі на короткий 
час з 'являю ться зелені паростки.

Є і «білі» річки. Вони протікаю ть по місцевостях 
з глинистим грунтом, вимивають з нього часточки 
й стають каламутними жовтими, червонуватими або 
білувато-сірими. Твердість води в них від 0 до 3—4°. 
Через забрудненість такі річки також  малонаселені.

У середній течії річки багато найпростіш их, весло
ногих рачків, комах, а також  риб, земноводних, водо
плавних птахів і звірів. Рослинність на болотистих 
берегах підходить до самої води, схилені гілки дерев 
нависають над водою. Серед риб переваж аю ть добрі 
плавці. Це представники родин харацинових і цихлових. 
Чимало в р ічках і барбусів. На дні ж ивуть соми. Під 
затопленими стовбурами дерев стоять головою до течії 
зграї плоских риб-нож ів, примарами пропливаю ть 
африканські скляні соми.

Н а піщ аних плесах Конго ж иве тетраодон міурус. 
Ця риба-куля до самих очей заривається в грунт. Ж овто- 
коричнева з темними крапками ш кіра непомітна на та 
кому фоні. Тіло кутасте, роздувається слабо. Смугасті 
риби-кулі фахаки пош ирені в А фриці на великій тери
торії — від витоків Нілу до Гвінейської затоки. Ж ивуть 
вони в прісній і в морській воді. Утворюють велику к іль
кість підвидів і м ісцевих форм. Ф ахаки з озера Рудольф 
мають довж ину до б см, тоді як звичайно риби цього 
виду бувають завдовж ки до 40 см.
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Багато дрібних яскраво забарвлених риб населяє 
щ ільно зарослі річкові затоки, стариці й озера. Основну 
масу рослин становлять водопериця, роголисник, валіс
нерія, водяна папороть, елодея. На поверхні плаваю ть 
ричія, пістія і ряска.

Уздовж заболочених берегів і в дельтах річок утво
рюю ться суцільні поля німфеї. Є чимало їх  видів. П о
ш ирені вони повсюди в Євразії, Африці й А мериці. 
В наш ій країні один з видів німфеї називають лататтям 
білим. Виведено десятки кольорових сортів німфей для 
розведення в декоративних ставках. Квітки їх м ож уть 
мати жовте, рожеве, яскраво-червоне, блакитне або 
блідо-ф іолетове забарвлення. В акваріум ах набула п о
ш ирення німф єя строката. Залеж но від освітлення її 
тонке, хвилясте по краях підводне листя зміню є колір 
від зеленого до зеленувато-фіолетового. По всій лист
ковій пластинці розкидані червонуваті або коричню- 
вато-фіолетові плями. Н иж ній бік листка рож ево-ф іо- 
летовий. Листки червоної німф еї забарвлені в багряний 
колір. Квітки тропічної німф еї розкриваю ться опівночі. 
Щоб німфея не давала плаваючого листя, яке затуля
тиме світло іншим рослинам, її не висадж ую ть у  н ад 
мірно освітлених частинах акваріумів.

На відміну від нашого латаття, акваріумні н ім ф еї 
не мають товстого повзучого кореневищ а, а утворюю ть 
бульбу. Розмнож ую ться бічними пагонами. У ж и вород
ної н ім ф еї молоді рослини нерідко вж е з квітками 
проростають на плаваю чому листку старого куща.

По всій А фриці в тінистих лісових водоймах ростуть 
кущ ики папороті больбітис. А ж урні, наче вирізьблені, 
темно-зелені листки ц ієї папороті відходять від повзу
чого кореневища. Корені в грунт не занурю ються, але 
з часом м ож уть закріпитися на поверхні підводних 
предметів. Висота рослини до ЗО см. В акваріум і вона 
розм нож ується поділом кореневища.

Використовуються в акваріумах і анубіаси  — неве-
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ликі болотяні рослини з цупкими 
глянцевими листками яйцевидної 
й овальної форми. Ж овте суцвіття 
анубіаса огорнуте білою  пелю ст
кою. А нубіаси ростуть уздовж  само
го ур ізу  води. Листки їхні залиш а
ються на повітрі, а корені занурені 
в м 'який  грунт. Під водою анубіаси 
ростуть повільно.

Верхній шар стоячої води на
грівається до 26...ЗО °С. Над водою 
літаю ть хмари комарів, а у  воді ж и 
вуть їхні личинки й лялечки. їх 
збираю ть ш ироким ротом риби- 
метелики. Ш видкими сильними ко 
ливаннями видовж ених променів 
хвостового плавця вони розганяю ть
ся, вистрибують з води і, розчепі
ривши величезні грудні плавці, про
літаю ть по два-три метри, ж енучись 
за комахами. Здобич збивається і 
бризками води, що утворюються під 
час стрибків риб.

Біля дна м іж  стеблами рослин 
плаваю ть неолебіаси з підряду ха- 
рациновидних. Зовні риби схож і на 
м аленьких линків. Завдовж ки во
ни 3,5 см. Спина оливково-коричне
ва, боки самця коричню вато-черво
ні, ближ че до черевця — жовтуваті. 
Вздовж тіла проходить темна смуга, 
обмежена зверху золотистою лінією. 
На основі хвостового плавця є темна 
цятка. А нальний плавець червоний 
з вузькою  темною облямівкою. Ч е
ревні плавці також  червоні, груд-

Риби стоячих 
водойм
Екваторіальної
Африки:

1 — риби-метели-
ки;

2 — фаго;
3 — неолебіаси.
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ні — прозорі, безколірні. Хвостовий і прямокутний 
високий спинний плавець кремові. Самки неолебіасів 
забарвлені менш виразно. М аленький жировий плавець 
позаду спинного, характерний для більшості харацино- 
видних риб, у  неолебіасів відсутній. Рот у  них м алень
кий, міститься на кінці голови, тому їж у  їм треба під
бирати невелику за розміром. Температура в акваріумі 
повинна бути 20...24 °С. Розмнож ую ться так само, як 
південноамериканські харациновидні.

Видовжені, строкаті, хиж і фаго — також  представ
ники харациновидних риб. У заростях рослин вони 
полю ють на пуголовків, мальків. Вночі фаго змінюють 
численні ктенопоми — аф риканські лабіринтові риби.

Крім лабіринтових, ряд окунеподібних ш ироко пред
ставлений в африканських водоймах цихловими, або 
цихлідами. Вони схож і на лабіринтових, але тіло у них 
трохи масивніше. Ц ихліди уникаю ть сильної течії та 
боліт. Багато видів зустрічається в солонуватих водах 
узбереж них водойм і в гирлах річок.

За поведінкою  цихлові риби — територіальні. К о ж 
ний самець, зрідка і самка, займає певну д ілян ку серед 
густих заростей чи біля корча або щ ілину м іж  камінням, 
їж у  добуваю ть на дні. Риби завдовж ки понад 5—6 см 
полюють за мальками. Н айбільші аф риканські ци
хліди — тиляпії — викопую ть і поїдають водяні рос
лини.

В акваріумі цихлід кращ е утримувати в не д уж е 
свіж ій, але і не в старій воді. 1/5— 1/4 води раз на два 
тиж ні заміню ють на відстояну водопровідну. На дно 
акваріум а кладуть горщики, корчі, кам 'ян і нірки. Рос
лини розміщ ую ть так, щоб згодом утворилися зарості. 
У сутичках за схованки визначається ватаж ок — влас
ник найбільш ої ділянки. Годують риб різноманітним 
ж ивим кормом, рослиноїдним додаю ть рослинну їж у. 
Риби часто і охоче риються в грунті. Тому чистоту 
води м ож уть забезпечити тільки фільтри.
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У лісових ставках південної Н ігерії ж ивуть цихліди- 
п а п у г и .  Тіло цих риб видовжене. Самець ж овтувато- 
коричневий з блакитним або ф іолетовим відтінком. 
Вздовж тіла і ромбовидного хвостового плавця прохо
дить чорна смуга. На боці, б іля анального плавця, є п у р 
пурна пляма. Довгий спинний плавець темно-сірий 
з сріблястим або золотистим верхнім краєм, у деяких 
риб з плямами. Н иж ня частина хвостового плавця сіра, 
верхня — рожева, іноді з кільком а плямами. Черевні та 
анальні плавці блакитні. Д овжина тіла самців до 9 см. 
Тіло самки вище, повніше. Черевце повніше, округле, 
пурпурне. Золотиста смуга на спинному плавці ширша, 
з однією -двома темними плямами в задній частині. Зяб
рові криш ки фіолетові, блискучі. Д овж ина тіла до 7 см. 
В усіх цихлід, залеж но від стану риби, умов ж иття, 
часу доби, присутності ватаж ка або особи протилеж ної 
статі забарвлення зміню ється. П ерелякані або відпочи
ваючі папуги знебарвлюються, бліду поздовж ню  смугу 
перетинає кілька поперечних.

Тримати папуг кращ е зграєю  в акваріум і об 'ємом  
не менше як на 40—60 л. Температура води повинна 
бути 22...24 °С, твердість до 10°. Д ля розм нож ення 
папуг воду частково пом 'якш ують, нагрівають до 26... 
28 °С. Пару риб кращ е помістити в окремий акваріум  
з квітковим горщиком. Знизу або збоку в горщ ику 
роблять отвір, у який могли б запливати дорослі риби. 
У природних умовах перед розм нож енням  риби вири
вають під каменем або корчем нірку. А кваріумні риби 
ретельно оглядають і чистять горщик. Такий ритуал 
для пари просто необхідний. У цей час остаточно 
виявляється їх готовність до нересту, закінчую ться 
останні перебудови в організмі. Тому надто чисте не
рестовище м ож е заш кодити успіш ному нересту, а 
спільне розчищ ення закиданого піском отвору в горщ и
ку  зміцнить відносини м іж  самцем і самкою.

Після нересту всередині горщ ика залиш ається 120
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червонуватих ікринок. Усі цихліди турбую ться про п о
томство. Папуги обмахую ть ікру плавцями, скльовую ть 
враж ені бактеріями ікринки. Через три дні з'являю ться 
личинки, які повисають на стінках горщика. Ч ерез п 'ять  
днів вони стають мальками, плавають, ж ивляться др іб 
ним кормом — інфузоріями, личинками артемії, «ж и
вим пилом». Дорослі риби ще тривалий час догля
даю ть своїх мальків. Удень маленькі папуги плавають 
поблизу дорослої риби, поїдають дрібну ж и ву їж у. 
Якщо сімейка перепливає з місця на місце, то всі м а
лята тримаються групкою позаду дорослої риби так, 
щоб бачити її під певним кутом, тобто, чим більш а 
риба, тим далі від неї тримаються мальки. Якщо це 
необхідно, дорослі риби перетираю ть їж у  для мальків, 
подрібнюю ть черв'яків, личинок, комах. Скільки по
винен тривати догляд за молоддю, мальки визначаю ть 
самі, виділяючи в воду пахучі речовини. Відчуваючи 
цей запах, папуги кидаю ться на непроханих гостей, 
не відпливаю ть далеко від потомства.

Не менш у турботу про потомство виявляю ть і п о 
ш ирені в Екваторіальній А фриці х р о м і с и - к р а с е -  
н і. Д орослих риб кращ е утримувати парами: в загаль
ному акваріум і вони затівають смертельні бійки з риба
ми свого виду та іншими. Хроміси-красені у  природних 
умовах буваю ть завдовж ки 10 см, в акваріум ах — удвічі 
менші. Риби завдовж ки 7 см м ож уть розмнож уватися.

Н езваж аю чи на непомірну агресивність, багато лю 
бителів утримую ть цих риб завдяки їх д уж е красивому 
забарвленню. Тіло їх  багряно-червоне. На плавцях зеле
нувато-блакитні сяючі крапки. На зябровій кришці, 
посередині тіла і біля хвостового плавця є по чорній 
плямі в оправі блакитних полисків. У самок передня 
частина тіла більш золотиста.

Спілкую ться дорослі цихліди з мальками за допом о
гою рухів плавців, різноманітних поз тіла. О собливо 
добре це помітно у  яскравих хромісів-красенів. Так
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мальки збираються під самкою у  виритій на дні зап а
дині, коли вона швидко смикає спинним плавцем, то 
опускаючи, то розкриваю чи його. Блакитні полиски 
при цьому зникаю ть і знову спалахують. М альків, які 
не помітили сигналу самки, підбирає батько. Оглядаючи 
кож ний закуток своєї території, риба розш укує малят 
і забирає їх у свій просторий рот. При цьому у  мальків 
рефлективно стискується плавальний міхур, вони ста
ють важ чими за воду і нерухомо леж ать у роті. Так 
само нерухомо вони леж ать і в гнізді.

І все-таки, як би не турбувалися цихліди про своє 
потомство, вони з'їдаю ть частину його після закінчення 
періоду догляду. Це просто необхідно в природі для 
збереж ення виду. Полювати на власну молодь — це 
єдиний спосіб виж ити в замкнутій водоймі, властивий 
не тільки для цихлід. А дж е мальки ж ивляться м ікро
скопічною тваринною і рослинною їжею , якою  дорослі 
риби ж ивитися не можуть.

Т и з і й  А н с о р г е я  називають п 'ятиплямистими, 
або шаховими, цихлідами. Зустрічаю ться вони в пріс
них та солонуватих водоймах усіх типів на території 
від Л іберії до Нігерії. Тіло їх  завдовж ки до 13 см (зви
чайно близько 10 см). При неяскравому освітленні 
має колір морської хвилі. Черевце в самки рож еве, 
у  самця червоне. На зябрових криш ках є синьо-зелена 
пляма з червоною облямівкою, вздовж  боку тіла п ро
ходить темна смуга, яка сполучає п 'ять чорних плям. 
На м 'яких частинах непарних плавців чергую ться світлі 
і темні плямки. Черевні плавці д уж е довгі, перш і про
мені їх  вугільно-чорні. Риби відкладаю ть у печерки 
або нірки до 1000 ікринок, розвиток яких триває 2—3 дні.

Багато африканських цихлід мають інший спосіб 
нересту: вони виношую ть ікру в роті. Так робить чорно- 
горлийхром іс (хаплохроміс Буртона), пельматохроміси.

П е л ь м а т о х р о м і с  Г ю н т е р а  зустрічається 
у  водоймах від Гани до Камеруна. Самці завдовж ки
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20 см (у неволі — близько 10). Самки 
дрібніші. Тіло риб високе, голова ве
лика. Забарвлення самця сірувато- 
коричневе. Від зябрової криш ки до 
хвостового плавця тягнуться три 
темні смуги. Зяброві криш ки з бла
китним металічним блиском. Грудні 
плавці також  блакитні, інші плавці 
сірі. Спинний плавець з яскраво- 
червоною облямівкою, хвостовий — 
з яскраво-блакитними рисочками. 
Забарвлення самки яскравіш е. Тіло 
коричнювате, на черевці велика 
яскраво-червона пляма. Зяброві 
криш ки ж овті з блакитним відтін
ком. Грудні плавці червонувато- 
блакитні, реш та — сірі, хвостовий 
злегка блакитний. Верхня третина 
спинного плавця золотиста, по плав
цю розкидані виразні чорні крап
ки.

Пельматохроміси Гюнтера агре
сивні до інших риб, особливо під 
час нересту. їх  м ож на утримувати 
з миролю бними великими цихліда- 
ми і барбусами. Вода повинна б у 
ти такою, як для всіх риб еквато
ріальної А фрики: пом 'якш ена, не 
д уж е свіжа.

Готуючись до нересту, риби сво
їми товстими губами очищають 
плескатий камінь і відкладаю ть на 
нього 150—200 ж овтувато-сірих ік 
ринок. П ісля запліднення і самець, 
і самка забирають ікру в рот. Ш кі
ра на ниж ній щ елепі розтягується,

Цихліди
Екваторіальної
Африки:

1 — чорногорлий
хроміс;

2 — тизія Ансоргея;
3 — пельматохро-

міс Гюнтера.
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утворюю чи прозорий мішок. Крізь ш кіру видно, як 
риба весь час переміш ує ікринки, забезпечую чи до 
них доступ кисню, зчищ ає м ікроорганізми з їх  обо
лонки. Якщо ікру  інкубує лиш е один з батьків, д р у 
гого слід висадити з нерестовища, бо риба намагається 
відібрати ікру собі. При сумісному винош уванні ікри 
під час ж ивлення пельматохроміси Гюнтера пере
дають ікру  один одному. При температурі 26...28 °С 
з ікри через три дні з'являю ться мальки. На деся
тий день батьки вж е не м ож уть утримати їх  у  роті, 
і мальки розпливаю ться в пош уках їж і. Д орослі ри 
би допомагаю ть їм знайти в грунті личинок комах, 
черв'яків, переж овую ть їх і випльовують малькам. Ще 
через 3—4 дні батьків рекомендується відсадити. М о
лодь починає самостійно живитися.

У самця ч о р н о г о р л о г о  х р о м і с а н а  анально
му плавці є округлі ж овті плями, які нагадують ікринки. 
Це так звані релізери. П ризначення їх  таке: під час не
ресту риби не відкладаю ть ікру на предмети і не запл ід 
нюють її у  товщі води: самка відразу підбирає великі 
ікринки і заплідню є їх  молоками в роті. Ж овті плями 
на анальному плавці привертаю ть увагу самки.

Чорногорлі хроміси пош ирені на території від вер
хів 'я  Н ілу до озер Чад і Танганьїка, у  вологих лісах 
Ц ентральної А фрики. Д овж ина тіла самця 12 см, сам 
ки 8 см. Забарвлення жовтувате або зеленувато-сіре 
з блідим блакитним блиском і кільком а поперечними 
смугами. Передня частина тіла, спинний і хвостовий 
плавці вкриті візерунком  з червонуватих плям. Губи 
товсті. Голова велика з сильним металічним (синім) 
блиском. По боках голови, навкіс крізь око, проходить 
чорна смуж ка. Ще дві чорні см уж ки є на лобі. Низ 
голови самця вугільно-чорний. Спинний і анальний 
плавці мають загострені верхівки.

Ж ивляться чорногорлі хроміси будь-Якими ж ивими 
організмами. Вони спокійні і миролюбні, але під час
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нересту стають агресивними. М альки виходять з рота 
через 12 днів, і самка ще кілька днів охороняє їх.

Порівнюючи кількість ікри у  різних видів риб, м о ж 
на помітити, що чим менш е дбаю ть вони про своє п о
томство, тим більше ікри відкладають. Ктенопоми, на
приклад, також  належ ать до лабіринтових, але гнізд 
не будують. Ікринки, які підтримую ться великою  ж и 
ровою краплею , пливуть на поверхні за течією , р о з
сіюються вітром і хвилями. Ікра гине, потрапляю чи 
в несприятливі умови, її поїдають птахи, земноводні 
і комахи. Риби за один нерест викидають десятки тисяч 
ікринок. І це далеко не межа. Багато видів морських 
риб, що живуть у  відкритому океані, відкладають десят
ки м ільйонів ікринок. До зрілого віку дож иваю ть л і
чені одиниці риб, решта гине з різних причин. У риб, 
які турбую ться про своє потомство, кількість ікри зн ач 
но менша.

Коли батьки або один з них винош ує ікру в роті, 
то вона практично не гине. З неї виходять всі личинки. 
Так, у пельматохромісів Гюнтера 150—200 ікринок, 
а у чорногорлого хроміса 80. Проте зростає маса окремої 
ікринки, її розмір. Ікра чорногорлих хромісів, нап ри
клад, 5 мм у  діаметрі. Личинки мають для свого роз
витку великі запаси пож ивних речовин.

Розгалуж ена річкова система утворює з часом чис
ленні затоки, стариці, відрізані від річки частини русла. 
Старі водойми починаю ть замулюватися, заростати і 
перетворю ватися на болота. К ож на водойма має свій 
характерний склад ж ивих істот, найбільш е пристосо
ваних до ж иття у  ній. Так, у  р ічках Африки, особливо 
її екваторіальної частини, відш укую ть їж у  в багнис
тому дні риби-слони. Вони добре пристосовані до цього. 
Риби-слони мають хоботок на ниж ній щелепі. Рот в ід 
кривається на кінці хоботка. Хоботком вони добуваю ть 
їж у  з м 'якого мулу, який осідає в ямах іноді к ілька
метровим шаром. Риби плавають у суцільній темряві,
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Умовне зображен
ня силових ліній 
електромагнітного 
поля навколо 
риби:

1 — волохатовусий сом;
2 — риба-слон.
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тому очі в них невеликі, бачать вони погано, виявляю ть 
навколиш ні предмети за допомогою  біолокації. Двісті 
раз на секунду спеціальна група м 'язів  на хвосто
вому стеблі риби виробляє слабкий електричний 
імпульс. Навколо риби створюється електричне поле. 
Предмет, що опинився поряд, викривляє силові лін ії 
поля, і це відчувають риби.

Електричний сом видає потуж ні електричні ім пуль
си, які глушать дрібну рибу, ж аб, інш их невеликих 
водяних тварин. Так, сом, рухаю чись порівняно мало, 
добуває собі їжу.

Серед сомів є багато цікавих за будовою  і способом 
життя. Наприклад, у  сомів з родини волохатовусих 
на вусах є вирости і перетинки. Як і більш ість сомів, 
вони ведуть нічний спосіб життя, а відпочивають удень. 
Риби двох видів цієї родини сплять вдень біля поверхні 
води догори черевом, щоб зручніш е було заковтувати 
повітря ниж нім  ротом. Щоб на поверхні їх не помітили 
птахи, черевце сома чорне, а спина світла, плямиста. 
Так само перекинувш ись на спину, вони плавають 
і збирають з поверхні комах.

У зам кнутих водоймах, річечках, болотах і ямах 
з дощовою водою ж ивуть тисячні зграї аф риканських 
коррпозубоподібних риб: епіплатісів, аф іосеміонів, ро- 
лофій. Основна їж а  коропозубоподібних — комахи, що 
пролітають над водою, личинки і лялечки комарів, 
дрібні рачки. Невеликі рибки часто самі стають в зам к
нутих водоймах єдиною здобиччю цихлід і сомів.

До акваріум ів найчастіш е потрапляю ть риби вели
кого роду афіосеміон. Тіло їх циліндричне, слабо стис
нуте з боків. Спинний плавець зсунуто назад. У за 
барвленні самців поєдную ться м айж е всі кольори спек
тра. Часто спостерігається географічна мінливість за 
барвлення виду.

А ф і о с е м і о н  ( к а л і у р у м ) А л я  ж иве в боло
тистих місцевостях Камеруна. Самець 6 см завдовж ки,
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блискучо-зеленуватий, спина тем
ніша. Яскраво-червоні плями на 
тілі утворюю ть в задній частині по
перечні смуж ки. Посередині спин
ного і анального плавців проходить 
ш ирока яскраво-червона смуга з 
ж овтим  краєм. Такий самий малю 
нок на верхній і ниж ній частині 
ліровидного хвостового плавця. Очі 
смарагдові. Грудні плавці молочно- 
білі з ш ирокою оранж евою  облямів
кою. Часто на горлі у самок є темна 
пляма.

А ф і о с е м і о н  п і в д е н н и й  
таких самих розмірів. Ж иве в у збе
реж них болотах Конго та Габону. 
Забарвлення самця коричнювато- 
червоне, дуж е темне, особливо вно
чі й під час нересту. За головою 
луска світло-блакитна з зеленим 
відтінком, блискуча. По всьому т і
лу розкидані великі червоні плями. 
По видовж ених червонувато-корич
невих спинному й анальному плав
цях проходить виш нева смуга з зе- 
ленувато-блакитною  на спинному і 
білою  на анальному плавцях обля
мівкою. Хвостовий плавець ліро- 
видний, знизу і зверху з білою або 
блідо-оранж евою  смугами. К інчики 
хвостового, а іноді й анального 
плавців закінчую ться білими коси
цями. У деяких водоймах риби 
мають блакитний візерунок на 
хвості.

Самки афіосеміонів забарвлені

Географічна мін
ливість самців дво- 
смугого афіосемі- 
она (1);

2 — афіосеміон
Аля;

3 — афіосеміон
південний.
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маловиразно, в коричню ваті й оливкові кольори. По 
тілу й округлих прозорих плавцях розкидані червону
ваті або коричнюваті дрі'бні крапки.

А реал а ф і о с е м і о н а  д в о с м у г о г о  займає 
велику площ у від Того до Екваторіальної Гвінеї. Ж и
ве він в стоячих водоймах у лісах та саванах. Самець 
завдовж ки до 6 см. Тіло коричню вато-сіре або черво
нувато-коричневе. Численні плями на лусці у  формі 
півмісяця зливаю ться в червону сіточку. На боках тіла 
луска має ряди дрібних зелених крапок з металічним 
блиском. У риб з південно-західної Н ігерії ці крапки 
бронзові. Вздовж тіла тягнуться дві паралельні чорні 
смуги, одна смуга проходить посередині крізь око, 
інша трохи нижче. Смуги проявляю ться виразніш е у 
риб із західної частини ареалу і м айж е зникаю ть у риб 
із східної частини ареалу. Смуги м ож уть збліднути 
або почорніти залеж но від умов: під час нересту, бійки 
самців або від переляку. Непарні плавці двосмугого 
аф іосеміона д у ж е  довгі, особливо спинний — оран ж е
вий з рядами чорних крапок. Верхня частина спинного 
плавця червоно-оранж ева у  риб з Нігерії або лимонно- 
ж овта у камерунських. По краю спинного плавця п ро
ходить чорна і блакитна лінії. А нальний плавець оран
ж евий або світло-зелений біля основи з червоною  см у
гою у  ниж ній частині. Форма хвостового плавця зм і
нюється від округлого (Нігерія, Камерун) до ліровид- 
ного з д уж е довгими крайніми променями. Верхня 
частина хвостового плавця блідо-оранж ева, ниж ня — 
яскраво-оранж ева, середина вкрита червоними плям а
ми або штрихами. Грудні плавці оранж еві або ж овті 
у риб з південно-західної Н ігерії і безколірні у риб 
з дельти Нігеру. Самки двосмугого аф іосеміона ко 
ричнюваті, з білим черевцем і двома поздовж німи 
смугами на тілі.

Утримання аф іосем іонів нескладне. Вони добре се
бе почуваю ть у  невисокому акваріум і з великою  пло
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щею поверхні, де багато плаваючих рослин. З др ібн о
листих рослин для риб необхідно створити зарості, 
де ховатимуться самки і молоді самці. Забарвлення 
риб більш е виграє при неяскравому освітленні і тем 
ному фоні.

Вода в акваріум і повинна бути стара, торфована і, 
по можливості, м 'яка. Погано африканські коропозубо- 
подібні переносять продування води. Температура води 
повинна бути не вище 21...23 °С. Чим тепліш а вода, 
тим швидше ці риби розвиваються, старію ть і вмирають. 
Надто тепла вода у природних водоймах п ідказує їм, 
що водойма поступово пересихає і треба швидше зали
шити потомство.

А фіосеміони у  природних умовах ж ивуть великими 
зграями. К ерує зграєю найсильніш ий самець. Він пер
ший підпливає до їж і, має перевагу під час нересту. 
Якщо субстрату, на який риби відкладаю ть ікру, мало, 
то ватаж ок вваж ає себе єдиним його володарем і з а 
плідню є ікру всіх самок. Інш і самці в цей час плаваю ть 
осторонь і затіваю ть м іж  собою бійки. Встановлюючи 
спокій, ватаж ок час від часу розганяє забіяк. Якщо ж  
його перем ож е молодий самець, то старий ховається 
в рослинах. Кілька днів він не їстиме, зблідне, а потім 
пристане до зграї як  рядовий її член.

За способом нересту афіосеміонів поділяю ть на дві 
групи: ті, що прикріплю ють ікру до рослин (південний 
і двосмугий афіосеміони), і ті, що зариваю ть ікру 
в грунт (гуляріс, аф іосеміони ф іламентозум, Гарднера, 
блакитний). Деякі види, аф іосеміон Аля, наприклад, 
під час високої води нерестяться на рослини, а в пере
сихаю чих водоймах у грунт.

Д ля риб перш ої групи нерестовищ е на 10— 15 л  за 
ливаю ть старою водою із загального акваріум а і ки 
дають туди кілька дрібнолистих рослин або сплутану 
виварену зелену або коричневу риболовну волосінь. 
На нерест відсаджую ть пару або, якщ о самець д уж е
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активний, то двох самок і самця. Самця в таком у разі 
замінюють кож ні 10— 12 днів. Н ерест триває кілька 
тижнів, іноді риби відкладаю ть по кілька ікринок щ одня 
протягом усього життя. З віком кількість ікри у самок 
зростає.

Субстрат з приклеєною  ікрою переносять у  плоскі 
посудини, де шар води 3—4 см, посудини прикриваю ть 
склом. Ікринки жовтуваті або коричнюваті, у  деяких 
видів з помітними темними крапками або сіточкою. 
Якщо ікра гине, враж ена мікроорганізмами, в нересто
вище необхідно капнути 2—3 краплі метиленового синьо
го на літр води. Н ормально розвивається ікра і там, 
де ж ивуть дорослі риби.

При температурі 22...24 °С через 12— 18 днів з ікри 
з'являю ться личинки. Якщо личинки не м ож уть розірва
ти м іцну оболонку ікри, то у воду треба додати свіж ої 
води, обереж но струсити посудину або насипати в н е
рестовище щ іпку сухого корму або кілька кристаликів 
цукру. У воді відразу з'являться бактерії й розірвуть 
оболонку ікри. З перш их годин ж иття маленькі аф іо 
семіони живляться. Личинок обереж но переносять 
лож кою  до виросткового акваріума і починаю ть году
вати інф узоріями й «живим пилом». Ростуть личинки 
ш видко і за півтора м ісяця досягаю ть у довж ину 3—4 см, 
а ще через місяць-півтора стають статевозрілими.

У нерестовищ і для афіосеміонів, які відкладаю ть 
ікру в грунт, дно закриваю ть шаром вивареного торфу 
завтовш ки 2—3 см. Риби зариваю ть ікру різким и уда
рами хвоста. П ісля ікрометання воду необхідно злити 
до самого торфу. Нерестовище тримають закритим у  н а
півтемряві при температурі 18...24 °С. Через 15—20 днів 
торф  з нерестовищ а обереж но процідж ую ть крізь др іб 
не сито, розкладаю ть його на газеті, щоб відібрати 
зайву вологу, і, злегка ущільнивши, поміщ ають у  пласт
масові або скляні плоскі банки. У такому стані ікра 
м ож е зберігатися від 4 до 9 місяців. У цей час розвиток
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зародка припиняється. В природних ум овах затримка 
розвитку — діапауза — виникає в пору, коли тимчасова 
водойма починає пересихати. Першою ознакою  вм ира
ючої водойми є нестача кисню, він витрачається на ди
хання рослинами і тваринами, які в ній живуть, і гниття 
відмерлих решток. На це ікра відповідає діапаузою . 
Після пересихання водойми ікра зберігається у  воло
гому мулі.

Після дощів або повені м 'яка  вода знову заливає 
всі западини. Ікринки оживаю ть, розвиток продов
ж ується, але через деякий час знову припиняється. 
В ікринці вж е помітно зародок. Д іапауза виникає знову 
за браком кисню, який у великій кількості поглинається 
гниючими рештками. Тривалість другого періоду спо
кою 6—8 місяців. Розвиток зародків продовж ується 
тільки після того, як у  водоймі поновляться відповідні 
умови, з'являться зелені рослини. Потім з перш им силь
ним дощем з ікри за ЗО— 40 хв з'являю ться личинки. 
В неволі розвиток ікри афіосеміонів стимулюю ть д о 
ливанням м 'яко ї води температурою  18 °С до рівня 
7— 10 см. До більш  твердої води мальків привчаю ть 
поступово.

П рипинення розвитку ікри — пристосування коро- 
позубоподібних до умов тимчасових водойм. У деяких 
видів це вираж ено менше, але зовсім не зникає. Навіть 
афіосеміонам, які відкладаю ть ікру на рослини корисно 
обереж но її підсушувати. Личинки після цього з 'яв л я 
тимуться дружніш е.

Н айчіткіш е вираж ена діапауза в розвитку ікри коро- 
позубоподібних Східної А фрики — нотобранхіусів. Ри
би схож і на афіосеміонів, але тіло їх коротш е, сильніш е 
звужується на хвостовому стеблі. Плавці округлі. В аква
ріум ах найчастіше утримую ться н о т о б р а н х і у с и  
Г ю н т е р а  з прибереж них районів на кордоні м іж  
Танзанією  і Кенією. Самці 8,5 см завдовж ки, сам 
ки 7 см. Основне забарвлення тіла самця блакитно- 
зелене з коричневим і рядами червоних крапок. Хвосто-
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Річний цикл
розвитку
нотобранхіусів:
1 — нотобранхіус

Рахова;
2 — нотобранхіус

Гюнтера.

130



вий плавець, особливо стебло плавця, рож ево-червоний, 
дуж е яскравий. На ж овтуватих плавцях коричню ва
тий і червоний візерунок. На грудних плавцях блакитно- 
біла облямівка, на хвостовому вугільно-чорна, а на 
спинному чорно-біла. Самки сірувато-коричневі.

Н о т о б р а н х і у с и  Р а х о в а  вивезені з околиць 
порту Бейра (М озамбік). Ц еглясто-червоне тіло п 'яти- 
семисантиметрових самців вкрите блакитними плямами 
на лусці. Спинний плавець синьо-зелений, анальний 
блакитний. Візерунок складається з ш ироких коричне
вих або чорних ліній і розводів. На хвостовому плавці 
складний візерунок з чорних, зелених і оранж евих смуг. 
По краю  прозорих грудних плавців проходить ш ирока 
блакитна стрічка. Самка дрібніша, сіро-коричнева.

П ісля нересту нотобранхіусів залиш ається 50—60 
м аленьких ікринок, захищ ених міцною оболонкою . 
З липня по листопад їх топтатиме худоба вздовж  
доріг, по них ходитимуть люди, зем ля стане твердою , 
мов камінь, і потріскається від спеки. А ле з настанням 
дощ ів у воді з'явиться нове покоління нотобранхіусів.

Заплутавш ись у густій шерсті тварин, приклеївш ись 
на лапки птахів і земноводних, що побували біля 
водойми, ікра нотобранхіусів пош ирю ється на десятки 
кілометрів від свого ставка. Іноді птахи заносять їх 
навіть у дупла дерев, де є дощова вода.

Інакш е переносять посуху аф риканські дводиш ні 
протонтери. Товсте їх тіло здається голим, бо луска 
глибоко захована під шаром слизу. Парні плавці втра
тили промені і перетворилися на якісь видовж ені к ін 
цівки. З настанням сухого періоду риби зариваю ться 
в м 'який мул на дні, згортаються і вкривають себе 
коконом із слизу. Дихають протоптери атмосферним 
повітрям крізь невеликий отвір у  коконі.

П роходить день, два, і на місці ставка залиш ається 
лиш е западина, вкрита в 'язким  мулом та густими тр а
вами. П ротоптер впадає в сплячку. М ісцеві ж ителі в цей
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Протоптер (угорі). 
Кокон у грунті 
(ліворуч) і 
розрізаний кокон 
(праворуч).
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час викопую ть їх лопатою, відш укую чи рибу за м а
леньким конічним підвищ енням з отвором на верхівці. 
В коконі протоптера м ож на перевозити і пересилати. 
Потрапивши у воду, кокон розмокає, і з нього з 'я в 
ляється виснаж ена риба. На тілі помітні зморш ки, п ро
леж ні, відбитки власних плавців. Поступово протоптер 
починає рухатися. Після довгого сну в воду крізь зябра 
виділяється багато продуктів обміну речовин, адж е 
довгі тиж ні і м ісяці протоптер жив, дихав, діставав 
енергію з власних запасів жиру.

Протоптерів збирають місцеві ж ителі заради см ач
ного м ’яса. Вони також  корисні тим, що поїдаю ть 
багато молюсків, які є переносниками страш ної хворо
би людини і худоби — ш истосоматозу.

У невисихаючих водоймах саван палю че сонце р о 
бить воду гарячою, рослини розростаються, заповню 
ючи вільні простори. Від посліду птахів, зграї яких 
ж ивляться на мілководді, вода забрудню ється, «зацві
тає» і в ній з'являю ться міріади збудників хвороб, пара
зитичних грибів, червів. Найменша подряпина на тілі 
риби загрож ує стати причиною її загибелі. І все-таки 
риби тут виживають. Де чистіше і просторіше, там 
ж ивуть барбуси, соми, цихліди, де умови гірші, там 
більш е коропозубоподібних. Багато тут рослиноїдних 
цихлових тиляпій, які не тільки ікру, а й мальків у разі 
небезпеки ховають у  величезному роті. Т и л  я п і я 
л у ж н а  витримує тривале перегрівання води до 45 °С
і високий вміст розчинених у ній солей. Тиляпії різних 
видів нерідко допомагаю ть один одному доглядати за 
мальками.

Серед тиляпій є чимало риб великого розм іру  із 
смачним білим м 'ясом. Завдяки невибагливості й ви
соким кулінарним якостям м 'яса тиляпії набули пош и
рення в ставкових господарствах. У багатьох країнах 
Південно-Східної А зії вони стали невід 'ємною  части
ною місцевої іхтіофауни. В країнах помірного клімату
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тиляпій розводять у відстійниках теплових електростан
цій, де температура води взимку не падає ниж че 15 °С.

О зера Танганьїка і Ньяса — одні з найглибш их озер 
світу. Н айбільша глибина Танганьїки — 1435 м, а Н ья
си — 706 м.

Неповторні умови ж иття зберегли протягом десятків 
мільйонів років світ тварин, який зустрічається тільки 
тут і ніде більше. Такі ж иві організми називаю ть енде
міками. В озері Ньяса ж иве 242 види риб, з них 222 енде
міки, в Танганьїці — з 190 видів 173_ендеміки.

О зера леж ать близько від екватора. Тому на п о 
верхні їх  температура води коливається від 23 °С у  най- 
холодніш ий місяць серпень і до 28 °С — у  січні. Як і 
в більшості озер, тут відсутні сильна течія і перем іш у
вання теплої води з холодною. Тому з глибиною при
поверхневий шар води, який зазнає добових і сезонних 
коливань температури, досить різко заміню ється ш аром 
із сталою температурою  23 °С. Шар води з такою  
температурою  леж ить глибше 300 м в Ньясі і глибше 
125 м в Танганьїці. Тут проходить м еж а ж иття і с ірко
водневої задухи. С ірководневі бактерії — єдині ж иві 
істоти глибоководної частини великих озер. Існую ть 
вони за рахунок мертвої органічної речовини. Кисень 
сірководневим бактеріям  не потрібен.

Основні дж ерела води, які ж ивлять озера,— це опади 
(1/3 щ орічного притоку) і безліч  великих та малих 
річок, які в них впадають (2/3 щ орічного притоку). 
В сумі за р ік це становить 72 км3 для Ньяси і 65 км3 для 
Танганьїки. М енше 1/20 цієї кількості води витікає 
з Ньяси Ширею до Замбезі і Лукугою  з Танганьїки 
до Конго. Решта води випаровується. Отже, вміст солей 
тут досить значний для прісної води — 0,5—0,8 г/л . 
Активна реакція води слаболуж на.

Ж иття в озерах розподілене нерівномірно. Ч ерез ве
ликі розм іри і малопривабливе забарвлення риби від 
критих просторів в акваріуми не потрапляють. Н ай
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більше населена в цих озерах багата на кисень, від
крита для сонячного світла узбереж на смуга води.

Берегова лінія Ньяси д уж е порізана, в багатьох м іс
цях до води виходять кам 'ян і скелі, які на 5— 15 м обри
ваються вглибину. Повсюди із нірок, печерок і западин 
виглядаю ть їх володарі — яскраві цихліди. Озеро Ньяса 
африканці називають М алаві, тому риб Ньяси прийнято 
називати малавійськими, або малавійцями.

М е л а н о х р о м і с  а у р а т у с  завдовж ки 11 см. 
Тіло видовж ене, циліндричне. Дорослий самець кори ч
нево-чорний з двома блідими блакитними см уж кам и 
вздовж  верхньої частини тіла. Плавці, крім  спинного, 
теж  чорні. Довгий спинний та край хвостового плавця 
жовті, а краї анального та черевних плавців блакитні, 
непрозорі. Самка менша, золотисто-ж овта з двома чор
ними поздовж нім и смугами. Третя смуга — на спинно
му плавці. А нальний і черевні плавці блакитні.

П с е в д о т р о ф е у с  з е б р а  також  11 см зав 
довжки, але тіло його значно вище. Існує кілька варіан
тів забарвлення цих риб, тому буває важ ко визначити 
вид. Звичайно, зебри сині з темними поперечними см у
гами. Іноді смуг немає, а колір тіла дуж е світлий, 
молочно-блакитний. Буваю ть рибки зовсім білі або з 
червонувато-рож евим відтінком. Самки часто забарвле
ні так само, як самці, іноді на блакитному або білом у 
фоні тіла чорнуваті, коричневі та оранж еві плями.

П і н д а н і завдовж ки 12 см. Довгасте тіло й плавці 
світло-блакитного кольору. Упоперек боків проходить 
з десяток вузьких темних смужок. Передні промені 
грудних плавців молочно-білі. У деяких місцях у зб е
р еж ж я піндані мають чорну смугу на спинному плавці. 
Така чорна смуга проходить по ниж ньом у краю  аналь
ного плавця, прикраш еного десятьма-дванадцятьма 
ж овтими релізерами. Самка забарвленням д уж е схож а 
на самця, навіть має релізери, хоч і бліді.

П с е в д о т р о ф е у с и  Л о м б а р д о  завдовж ки
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Малавійські
цихліди
скелястих
біотопів:

1 — лабеотрофеу-
си;

2 — псевдотро-
феуси Ломбардо;

3 — петротиляпії;
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4 — зебри;
5 — ауратуси;
6 — піндані;
7 — блакитний

лабідохроміс;
8 — лабідохроміс

Фрайберга.
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10 см мають чітко вираж ений статевий диморфізм  
(відмінність м іж  самцем і самкою). Самець апельсино
вий, іноді з кільком а поперечними темно-коричневими 
смугами. Самка блакитна з чорно-синіми поперечними 
смугами на тілі.

У м е л а н о х р о м і с а  Й о г а н а  самки ж овто- 
оранж еві, а самці темно-сині, м айж е чорні, з двома 
блискучими блакитними смугами вздовж  тіла. Як і 
у всіх цихлід, кінчики черевних, спинного та анального 
плавців самця довші і гостріші, н іж  у  самок.

Зовніш ність їх має кілька десятків варіантів забарв
лення. Ми описали невелику частину риб двох близьких 
родів — псевдотрофеус і меланохроміс. В акваріум і ці 
роди представлені двадцятьма видами. Багато з них 
д уж е схож і забарвленням. Так, самець меланохроміса 
Йогана починає залицятися до оранжевого самця псевдо- 
трофеуса Ломбардо, який нагадує йому власну самку.

Невизначеним видам малавійців дають тимчасове 
позначення. Наприклад, псевдотрофеус М7 означає, що 
він є сьомим малавійським (М) псевдотрофеусом не- 
визначеного виду. Час від часу вчені проводять ревізії 
роду і дають рибам наукову назву. Так, під назвою 
псевдотрофеус М7 була завезена п е т р о т и л я п і я ,  
або м буна кумва, що на місцевій мові означає «та, що 
нападає на скелі». Н азву свою риба дістала за оточені 
товстими губами, всіяні гострими зубами щ елепи, якими 
вона зчищ ає водорості з каміння. П озбавлена рослин
ної їж і, петротиляпія перестає розм нож уватися і рости, 
хворіє і гине. П етротиляпії буваю ть завдовж ки до 20 см. 
Рот широкий. Самці блакитно-сині з оранж ево-черво
ними ш трихами на плавцях. Самки менш і за розміром, 
коричнювато-жовті, з темними поперечними смугами на 
тілі. Забарвлення риб маловиразне і мінливе. Трапля
ються також  золотисто забарвлені екземпляри.

Д овготілий л а б е о т р о ф е у с  з в и ч а й н и й  бу 
ває завдовж ки 12 см. Виділяється великою нависаючою
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верхньою губою, за що його іноді називаю ть рибою- 
тапіром. Існує кілька варіантів забарвлення риб. Самці 
і самки найчастіше блакитні з малопомітними поп е
речними смугами. Спинний плавець має забарвлення 
від червоно-коричневого до оранж евого. Близько поло
вини самок народж ується з оранж ево-ж овтим  тілом, 
вкритим червоними, чорними і блакитними плямами. 
Д уж е привабливе забарвлення оранж евих самок з 
рож ево-червоною  плямою на кож ній лусці боків.

Н евеликі (6— 10 см завдовжки) рибки роду лаб ідо
хроміс мають синє забарвлення всіх відтінків. Самець 
б л а к и т н о г о  л а б і д о х р о м і с а  білувато-бла
китний або світло-кобальтовий. Ш ирока смуга на спин
ному плавці, плями в передній частині анального 
і черевних плавців чорні. Всі плавці з молочно-білими 
см уж ками спереду. Самки сіро-блакитні. За ж вавість 
рухів, блискуче забарвлення і невеликі розм іри блакит
них лабідохромісів називаю ть ще цихлідами колібрі.

У л а б і д о х р о м і с і в  Ф р а й б е р г а  самець 
світло-блакитний з ш ирокими поперечними ф іолетово- 
синіми смугами. Голова і плавці з ф іолетовим відтін
ком. Черевні плавці чорні з молочно-білим перш им 
променем, на анальному плавці чорна пляма. Самка 
менш а за розміром, сіро-блакитна, без виразного м а
люнка.

Як і більшість інших риб, малавійці обирають для 
свого ж иття певний пром іж ок глибин, за м еж і якого 
намагаються не випливати. Із зменш енням освітленості 
зникаю ть водорості, том у глибоководні риби ж ивляться 
здебільш ого молюсками та іншими безхребетними. Губ
ляться в* сутінках і кольори, спочатку червоні, потім 
оранж еві, жовті, зелені. Останніми зникаю ть блакитні 
й сині фарби. Саме так забарвлені глибоководні волош 
кові хаплохроміси — сині з металічним блиском.

Велику роль в ж итті водойми відіграють піщ ані 
пляж і. Хвиля за хвилею накочується на чистий мокрий
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пісок. Вода тут просочується м іж  піщ инками. Вздовж 
смуги прибою, органічні та мінеральні нерозчинні у во
ді речовини затримуються шаром піску і розкладаю ться 
м ільярдами невидимих бактерій, амеб, інф узорій. П і
щ ані пляж і — це природні ф ільтри озер. Крім того, 
на піщ аних берегах зібрані багаті запаси пож иви, особ
ливо там, де в озеро впадає річка. Річки приносять 
багато мертвих органічних речовин, які осідаю ть тов
стим шаром на дні. Близько чверті площі дна річки 
займаю ть зарості валіснерії, роголисника, водопериці, 
елодеї, іноді німфей. З берегів у воду заходять очерет 
і папірус. У піщ аних біотопах на 1 м 2 припадає сотня 
личинок комарів і рачків, тисяча черепаш кових рачків 
(у заростях рослин) і до 10 тисяч дрібних молюсків 
(на чистому піску). Охоче відвідую ть м ілководдя 
зграї чапель, фламінго, які процідж ую ть воду в пош у
ках їж і. Екскременти птахів стають пож ивою  для м ікро
організмів, підтримую ть бурхливий ріст зелених водо
ростей, особливо в сухий період року, коли дрібні п і
щані острівці та коси розтинаю ть м ілководдя на окремі 
водойми.

Тут зустрічається 16 видів цихлід. Риби на м ілко
водді, де немає схованок, ж ивуть великими зграями
і мають маловиразне непримітне забарвлення. Аква- 
ріумістів цікавлять лише хаплохроміси Лівінгстона, 
дельфіни і королеви Ньяси, що ж ивуть на м еж і м іж  
піщ аними та скелястими біотопами.

Самці х а п л о х р о м і с а  Л і в і н г с т о н а  синьо- 
блакитні. Тіло й голова великі, губи товсті. Н иж ня 
частина тіла коричнювата, боки голови з синьо-зеленим 
блиском. На анальному, спинному і черевних плавцях 
біла облямівка. С амка світла, з коричневими плямами 
на тілі і плавцях. Риби буваю ть 20 см завдовжки.

До роду хаплохроміс належ ать і так звані б л а к и т 
н і  д е л ь ф і н и .  Н азву риби дістали за крутий лоб 
самця, ж ирова подуш ка якого збільш ується з кож ним
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нерестом. Самці сині з зеленуватим відтінком на боках. 
Упоперек тіла проходить від чотирьох до семи темно- 
синіх смуг. Самки світліші, з двома д уж е блідими чор
ними плямами на боці і червонуватими крапкам и на 
хвостовому стеблі. Д овж ина тіла 12— 15 см. Х аплохро- 
міси в пош уках їж і постійно риються в грунті.

У зграях разом з іншими, здебільш ого блакитними 
меш канцями піщ аного і кам ’янистого дна, зустрічаєть
ся рибка к о р о л е в а  Н ь я с и .  В її забарвленні поєд
ную ться сині і червонуваті кольори. Самці завдовж ки 
13 см, сині, з металічним блиском, черевні плавці і боки 
за зябровими криш ками оранж ево-ж овті або червону
ваті. На тілі є 8— 10 поперечних темних смуж ок. Боки, 
а особливо спина і голова, вкриті блакитними цяточ
ками. Спинний і анальний плавці сині з білою облям ів
кою, хвостовий плавець червонуватий з блакитними 
жилками. Самки коричню вато-бронзові, поперечні 
см уж ки темніші.

Дорослі риби займаю ть постійну н ірку-схованку 
й кормову д ілянку і нікого не допускаю ть у свої воло
діння. Яскраве забарвлення сигналізує про силу й н а
міри володаря. М алавійські цихліди скелястих біотопів 
ніколи не віддаляю ться від місця свого народж ення, 
утворюю ть родинні угруповання. Постійні схрещ ування 
м іж  близькими по крові особинами та осіла поведінка 
спричиняють появу та закріплення нових ознак. Так, 
якщ о на острові Л ікома самці меланохроміса Йогана 
мають дві блакитні смуги на чорному фоні, то в риб, 
що ж ивуть на у зб ереж ж і М акандж іли, ці смуги пере
творилися на ряди блакитних плям.

Багато ж ителів скелястих берегів утворюю ть м іж 
видові зграї та колонії-поселення. Особливо характер
но це для схож их за  формою тіла, розм ірами і забарв
ленням псевдотрефеусів і меланохромісів. М іж видові 
зграї — ще одне підтвердж ення того, що ці види утво
рилися саме тут, в Ньяса, від якогось спільного пред-
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ка і відносно недавно, бо риби не 
втратили спільних ознак.

О тже, і в неволі малавійців кр а
ще тримати в загальному акваріумі. 
Щоб менше було бійок м іж  самцями 
на м еж ах їхніх ділянок, слід уни ка
ти утримання риб з однаковим за 
барвленням, особливо якщ о вони 
відрізняю ться за  розміром. Краще 
підібрати по одному самцю кож ного 
виду на три-чотири самки. Цікаво, 
що агресивне ставлення самців до 
самок зменш ується в загальному 
акваріумі. Під час переслідування 
самка рятується на сусідній ділянці, 
володар якої не звертає на неї 
уваги, але самця нізащ о не пропус
тить на свою територію.

Загальний акваріум  повинен бу 
ти просторим — не менше, н іж  на 
80— 100 л. При парному утриманні 
м ож на використати акваріуми м ен
шого об 'єму. Загальна кількість риб 
для акваріума визначається за пра
вилом: на 1 см довж ини тіла риби 
повинно припадати 2—3 л води.

Із  вапняків — піщаників, черепаш- 
ників, кварцитів в акваріум і роблять 
кількаповерхові печерки. Камені 
повинні триматися міцно, щоб риби 
не могли скинути їх. М ож на склею 
вати їх силікон-каучуком.

Нерідко, щоб полегшити наван
таж ення на дно, ставлять квіткові 
горщики, печери складаю ть із ш мат
ків непрозорої пластмаси або скле-

Малавійські
цихліди
скелясто-піщаних
біотопів:

1 — королева
Ньяси;

2 — блакитний
дельфін;

3 — хаплохроміс
Лівінгстона.
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єних м іж  собою обрізків пластмасових труб. Аква- 
ріуміст сам повинен визначити, що для нього важ ли
віш е,— привабливий вигляд чи практичність акваріума. 
При створенні ш тучних схованок, необхідно пам 'ятати, 
що вони повинні бути без гострих країв і обов'язково
з двома виходами. Пластмаси, використані в акваріумі, 
не повинні виділяти в воду якісь речовини.

Щоб спіймати спритну цихліду в акваріумі, най зруч
ніш е підставити під вихід з печерки прозорий поліети
леновий пакет і почекати, поки риба запливе до нього. 
Н айкращ ий грунт — це крупний гравій. Щ ебінь, який 
має гострі краї, м ож е пош кодити губи й черевце риб. 
Гравій кращ е брати темний: риби на його фоні вигля
дають яскравіш ими.

Освітлення, як і в озері, повинно бути сильним. Л ам 
пи встановлюють із розрахунку 1 Вт на 1 л води. 
Розміщ ую ть лампи рівномірно, бо малавійці лякаю ться 
своїх тіней на дні. Від яскравого світла на поверхні 
каменів ш видко з'являю ться нитчасті водорості, які 
риби охоче зчищають.

М алавійські цихліди дуж е вимогливі до чистоти 
води і насиченості її киснем. Твердість води близько 
18°; pH 7,5—8.

Для прискорення біологічної очистки води в аква
ріум висадж ую ть ш видкоростучі рослини: валіснерію, 
лимонник, гігрофілу, цупколисті ехінодоруси. їх  пом і
щ ають у  горщики, а коріння прикриваю ть камінцями, 
захищ аючи від виривання рибами. Д уж е красиво вигля
дає на фоні каміння яскраво-зелене листя таїландської 
папороті. Дрібнолисті м 'як і рослини цихліди часто о б 'ї
дають, але саме ці рослини швидко очищаю ть воду. 
Тому елодею, наяс, ряску тощо м ож на помістити або 
у  вільну від поролону частину просторого зовніш нього 
фільтра, або у відгородж ену склом від однієї із стінок 
акваріум а кам еру завш ирш ки 5 см. Доцільно тут поста
вити розпилювач повітря і сполучити камеру з більшою
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частиною акваріум а отворами зверху і знизу. Це буде 
справж ній біофільтр.

Щ отижня 1/4 об 'єм у води в акваріум і необхідно 
заміню вати на свіж у відстояну водопровідну воду. 
Ф ільтри регулярно промивають.

їж а  малавійських цихлід повинна бути різном ан іт
ною і поживною : личинки комарів, енхітреї, трубоч
ники. Час від часу рибам дають у  невеликій кількості 
неж ирну яловичину, серце або печінку. Добре розви
ваються риби, якщ о їм регулярно згодовувати ф іле 
морської риби, м 'ясо молюсків, креветок.

М айж е всі риби в акваріум і мають розм іри на кілька 
сантиметрів менші, н іж  у  природних умовах, а мала- 
війські цихліди, навпаки, виростають більшими. Це 
поясню ється постійним переїданням, обмеж еністю  їх 
рухливості і зменш енням в раціоні рослинної їж і. В ак 
варіумі рибам згодовують ряску, нитчасті водорості, 
ош парене кип 'ятком  листя салату і кропиви.

При правильному годуванні і чистій воді в акваріумі 
риби швидко ростуть і в 9— 12 місяців стають статево
зрілими.

Перед нерестом самці жвавіш ають, затіваю ть сутич
ки у верхніх ш арах води. Нерест парний, проходить 
в загальному акваріумі. На очищену, вільну від кам іння 
д ілянку дна самка відкладає кілька великих ж овтувато- 
оранжевих, ікринок і одразу ховає їх у  рот. Ікра запл ід 
ню ється молоками самця, на анальному плавцеві якого 
помітні ж овтогарячі релізери. У самок релізерів немає 
або вони слабо вираж ені. Нерест триває близько години. 
За цей час самка відкладає ЗО—80, іноді трохи більш е 
або менш е ікринок.

Розвиток ікри й личинок малавійських цихлід п ро
ходить в роті самки приблизно за три тиж ні. Щоб 
самку не турбували інші мешканці, її треба відсадити 
в акваріум місткістю 40—60 л з печерками і такою  самою 
водою, як і в загальному акваріумі. Освітлення повинно
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бути спокійне, не д уж е яскраве. Температура води 
на 1...2 °С вища, н іж  у загальному акваріумі. Надто 
тепла вода (29...ЗО °С) непридатна, бо прискорю є обмін 
речовин в організмі самки й вона виснаж ується, стає 
нервовою, лякається найменших звуків і рухів. У воді 
повинно бути достатньо кисню. Зменш ення кількості 
кисню в воді м ож е стати причиною поїдання ікри 
самкою, ослаблення і каліцтва мальків. П ереносити 
самку до відсадки кращ е в поліетиленовому пакеті 
з водою, щоб вона не потрапила на повітря.

Якщо самка залиш ається в загальному акваріум і, 
її не повинні зачіпати інші риби. Годувати інших 
меш канців потрібно так, щоб це її не турбувало. Деякі 
риби, наприклад псевдотрофеус трофеопс, навіть з ік 
рою в роті щодня потроху їдять.

О скільки ікра розвивається в найсприятливіш их ум о
вах, майж е з усієї кількості її виходять личинки, чого 
ніколи не буває в риб, які не турбую ться про потомство. 
Але іноді трапляється, що риба з 'їдає власну ікру. Трап
ляється це, коли самка поводиться д уж е агресивно або 
ж  коли її переслідує забіякуватий самець у  загаль
ному акваріумі.

Голодна самка не повинна бачити їж у, брати в рот 
сторонні предмети, гравій. Зростання пауз м іж  нереста
ми також  свідчить про згасання материнських інстинк
тів. У такому разі ікру треба інкубувати штучно. Ікри н 
ки відбираю ть у самки лиш е після того, як  мине стадія 
спокою, інакш е розвиток ембріонів припиниться. При 
Нерест



температурі 26 °С це буває на третій день. Д ля ін куба
тора беруть посудину місткістю 300— 150 мл з гладень
кою внутріш ньою поверхнею, промиваю ть її солоною 
гарячою  водою і споліскують. Наповнивши наполовину 
водою з виросткового акваріума, інкубатор пускаю ть 
плавати на поверхні. Тіло самки, не виймаю чи з води, 
обгортають м 'якою  чистою тканиною, але рот зал и 
ш ають відкритим. О береж но розкривш и самці рот д ер 
ж аком  лож ки, її повертаю ть головою донизу і кілька 
разів занурю ю ть у воду інкубатора. Потім самку опус
кають у  сачок, щоб вона заспокоїлась, і звільняю ть. 
П оки самка не заспокоїться, не слід поспішати пересад
ж увати її в загальний акваріум.

Запліднена ікра малавійських цихлід продовгувата, 
непрозора, рівномірно забарвлена в світло-коричневий 
колір. На гострому кінці її є ледь помітна прозора 
крапля рідини. У воду інкубатора додаю ть 3 краплі 
1% -ного розчину метиленового синього на літр води 
для дезинф екції. В інкубаторі ікра повинна леж ати  
на пластмасовій або скляній сіточці, над якою  розм і
щують розпилювач і подають дуж е слабкий потік п о
вітря. Раз на добу воду повністю заміню ють водою 
з відсадки. Через кож ні 5—8 годин ікру оглядають 
і піпеткою  з оплавленим кінцем вилучаю ть враж ені 
бактеріями або грибами ікринки. Загибла ікра має 
плями, вм'ятини, незвичайне забарвлення. П ісля вилу
чення загиблих ікринок воду замінюють. Н ехтування 
цими правилами м ож е призвести до загибелі всієї ікри.



~ |
Відбирання ікри

Л ичинки з'являю ться на світ великими і розвину
тими. За забарвленням вони схож і на самок. Перші два- 
три тиж ні мальки їдять циклопів, артемію, дрібних 
дафній. Якщо ікру винош увала самка, то за потомством 
вона доглядатиме ще кілька тижнів, але кращ е відса
дити її після того, як мальки почнуть самостійно ж и ви 
тися.
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Для правильного розвитку ш тучно інкубованих 
мальків необхідно уникати різкого перепаду тиску м іж  
інкубатором (рівень води повинен бути 5—8 см) і аква
ріумом (рівень води ЗО—40 см). Рівень води у  вирост
ковому акваріумі протягом двох тиж нів повинен бути 
невисоким (10—20 см). Якщо поруш ити це правило, 
плавальний міхур мальків розвивається ненорм аль
но, мальки плавають догори хвостиком, хитаються. В по- 
томстві під впливом різного складу води та інших не
сприятливих умов часто спостерігається поруш ення 
пропорції 1:1 за кількістю  самців і самок, з'являється 
нехарактерне забарвлення. При правильному году
ванні, регулярній заміні частини води, достатньому 
об 'єм і акваріума мальки ростуть ш видко і в чотири м і
сяці буваю ть завдовж ки 4—5 см. В цей час їх потрібно 
обов'язково підгодовувати рослинною  їжею . Потім 
зміню ється забарвлення рибок. Наприклад, блакитний 
смугастий псевдотрофеус Ломбардо перетворю ється 
на апельсинового самця.

Більш ість малавійців поступово виродж ую ться при 
близькоспорідненому схрещуванні. Тому треба часті
ше заміню вати самців. Досить часто виникаю ть м іж ви
дові гібриди з незвичайним забарвленням.

П ейзаж і Танганьїки схож і на малавійські. Такі самі 
скелі, піщ ані пляж і, розсипи каміння. Вода трохи м 'як- 
ша, 11° твердості. Води Танганьїки населені двома 
видами оселедців, п 'ятьма видами скляних окунів, оди
надцятьма видами хоботорилів, волохатовусими сомами, 
барбусами і харациновими. Решту меш канців станов
лять цихліди. Схож і умови в двох східноафриканських 
озерах спричинили утворення групи риб з подібними 
будовою тіла, поведінкою  і способом життя. Багато 
яскраво забарвлених видів риб було відкрито останнім 
часом у  зв 'язку  з посиленим вивченням іхтіофауни 
озер і вивозом риб до акваріумів. З 1963 по 1978 pp. 
кількість відомих видів цихлових зросла з 126 до І60.
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1 — звичайний;
2 —г масковий;
3 — перламутровий;
4 — орнатус;
5 — сітчастий.

Юлідохроміси:
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В акваріум ах найбільш  пош ирені риби скелястих 
і кам 'янистих біотопів — юлідохроміси і лампрологуси. 
В акваріумі середнього розм іру кращ е утримувати юлі- 
дохромісів, схож их на мальків ауратусів. М а с к о -  
в и й ,  п е р л а м у т р о в и й  ю л і д о х р о м і с и  та 
ю л і д о х р о м і с  о р н а т у с  (золота папуга) ж ивуть 
на глибині 4—5 м, ховаю чись серед куп каміння. Забарв
лення їх схож е: три чорні поздовж ні смуги на ж овтом у 
тілі. У маскового ю лідохроміса смуги в деяких місцях 
з'єдную ться. Щоб правильно визначити вид, необхідно 
звернути увагу на малюнок на хвостовому плавці. 
У золотого папуги ниж ня смуга утворю є на хвості чор
ну пляму. Яєчно-жовтий плавець облямований світлою, 
а потім темною  смугою. У маскового ю лідохроміса 
теж  є чорні плями біля основи плавця, але темних смуг, 
які м істяться по периметру, дві. Є темна пляма і біля 
задньої частини анального плавця. У перламутрового 
ю лідохроміса темна облямівка хвостового плавця д уж е 
невиразна, але на хвостовому і спинному плавцях — 
блакитні сяючі цяточки. Передня частина черевних 
плавців, верхній край спинного, верхня частина ока 
також  блакитні. Д овж ина рибок 6—8 см.

Численні нірки в скелях на глибині 20—25 м зай 
мають сітчастий і звичайний юлідохроміси. У з в и ч а й -  
н о г о  ю л і д о х р о м і с а  (юлідохроміс Рігена) тіло 
завдовж ки 12 см. Уздовж нього проходять чотири чор
но-коричневі смуги. Хвостовий плавець перетинає чо- 
тири-п 'ять поперечних звивистих чорних смуг. С і т- 
ч а с т о г о  ю л і д о х р о м і с а  визначити легко. П оз
довж ні смуги в нього, перетинаю чись з поперечними, 
утворюють на тілі шаховий малюнок. Д овж ина рибки 
10 см. Умови утримання танганійських риб такі самі, як 
і малавійських. Тільки воду їм заміню ю ть малими 
порціями (1/20 частину двічі на тиждень). Зам іна б іль
шого об 'єм у води свіжою  м ож е викликати агресивне 
ставлення дорослих самців навіть до мальків.
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М альки ю лідохромісів ж ивуть зграйками. Вони 
грають м іж  собою, разом живляться, плавають і хвос
том, і головою вперед. At) риб свого виду ставляться 
миролюбно. Бійка заверш ується тим, що одна з рибок 
перевертається донизу хвостом біля поверхні, і її пере
стають зачіпати. У вісім-десять місяців рибки стають 
статевозрілими, одна за одною із зграї виділяю ться 
пари. Відрізнити сам ку від самця за  забарвленням  не
мож ливо, самці лиш е трохи менші і стрункіш і. Пара 
обов'язково повинна виділитися сама із зграї. П рим у
сове утворення пари в більшості випадків закінчується 
смертю самки. Пари утворюються постійні. Як проти
леж ний приклад м ож на назвати малавійських цихлід, 
самці яких утворюю ть цілі гареми.

Риб до нересту заохочую ть додаванням свіж ої води. 
Під час відкладання ікри самка плаває перед самцем, 
повертаючись до нього боком, а самець ударам и голо
вою в спину самки, починає вибивати з неї ікру. Потім 
самка швидко перевертається догори черевцем і в ід
кладає ікру на стелю печери або керамічного квітко
вого горщика. Ікринок небагато, 50—60, у звичайного 
ю лідохроміса іноді 300. Нерест проходить вночі або 
рано вранці. Батьківські турботи видаляють самець і самка. 
Самець, охороняю чи відкладену ікру, накидається на 
все живе, нервово реагує на гучні звуки, рух біля аква
ріума. При температурі 25...26 °С личинки з'являю ться 
на 11— 12 день. Через 5—7 днів ж овтковий міш ок у них 
розсмоктується, і вони починаю ть їсти циклопів, арте
мію, коловерток, а потім дрібну дафнію , коретру, м о
тиля. Дорослі риби через три-чотири тиж ні знову готові 
до нересту. Ю лідохроміси ж ивуть в акваріум і 10— 
12 років, зберігаю ть здатність до розм нож ення до 4— 
5 років.

Рід лампрологус представлений сорока видами в Тан
ганьїці і чотирма в Конго. Розміри риб від 3,5 до ЗО см. 
Ж ивуть риби від узбереж них мілин до стометрової
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глибини, одні з них їдять личинок ком ах і молюсків, 
інші — вегетаріанці. Д еякі живляться дрібними рибами.

В акваріумах найчастіше зустрічаю ться апельсинові 
лампрологуси й тендітна рибка з манірною  назвою 
принцеса Бурунді. А п е л ь с и н о в і  л а м п р о л о г у -  
с и досягають 12 см у  довж ину, тіло їх видовжене, 
трохи стиснуте з боків, плавці лимонні або оранж еві. 
Інколи трапляю ться сіро-коричневі екземпляри. Єдина 
пляма іншого кольору на тілі — чорнувате око. Самці 
більші від самок, яскравіш е забарвлені. П оведінка риб 
така сама, як і у юлідохромісів. Апельсинові лам про
логуси також  утворюю ть постійні пари. Слід п ам 'ята
ти про надзвичайно агресивне ставлення самця до самки 
та інших риб свого виду в свіж ій воді та під час переве
зення риб. А пельсиновий лампрологус розкриває рот 
так, що за кілька атак зубами вбиває суперника. П ере
ш кодити бійкам м ож на утриманням риб у старій воді 
та наявністю в загальному акваріум і риб різних видів.

Нерест парний, в печерках. Самки апельсинового 
лам прологуса відкладаю ть по 150 ікринок, які при тем 
пературі 26 °С розвиваю ться дві доби. Через 7—8 днів 
мальки починаю ть самостійно живитися коловертками 
і личинками циклопа.

П р и н ц е с а  Б у р у н д і  завдовж ки 7—9 см, тіло 
вище, н іж  у  апельсинового лампрологуса. Забарвлення 
світло-сіре з піщаним, кавовим або інш ими відтінками. 
У верхньому кутку зябрової криш ки яскрава ж овта 
плямка, під нею чорна, яка сполучається темною см уж 
кою з оком. Голова з боків у ниж ній частині прикра
ш ена у  дорослих риб сяючими світло-блакитними л і
ніями. Хвостовий плавець має видовжені верхні і ниж ні 
промені. Усі плавці мають тоненьку молочно-білу обля
мівку. Н езваж аю чи на стриманість кольорової гами, 
принцеса Бурунді надовго привертає увагу спостерігача 
виш уканістю  форми, м 'якими спокійними тонами за 
барвлення.
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Рибки миролюбні, ж ивуть зграя
ми, які складаю ться з кількох пар. 
Самці визначаю ть всі свої права на 
територію  також  досить миролю б
но. В акваріумі як сховищ е для не
ресту пара принцес обирає печерки, 
вертикальні труби ф ільтрів і в ідкла
дає там 20—40 ікринок. У д уж е вели
ких акваріум ах одночасно м ож е не
реститися кілька пар. У таких ви
падках м ож на спостерігати рідкісне 
для риб явищ е — груповий догляд 
за мальками. М альки різних вивод
ків об'єдную ться, охороняє їх  кілька 
самок, які плавають над зграєю, 
кож на на своєму чітко встановле
ному місці. Через тиж день після 
вилуплення мальки починаю ть їсти 
личинок артемії. Дорослі риби дуж е 
лю блять м 'ясо молюсків. Дно біля 
нірок принцес і деяких інших лам- 
прологусів вкривається порож німи 
черепаш ками. Найменші представ
ники роду навіть відкладаю ть ікру 
всередину черепаш ки — єдиної схо
ванки на піщ аних ділянках дна.

Ще один рід цихлід, що ж иве 
серед кам іння — трофеуси. У цих 
риб крутий лоб, високе в передній 
частині тіло плавно звуж ується. 
Серед них трофеус М ура цікавий 
тим, що в різних місцях узбереж ж я 
утворює близько 25 варіантів за 
барвлення.

Потрапляю ть в акваріуми й ін
ші танганійці з чуж озем ним и на-

Танганійські
лампрологуси:

1 — принцеса
Бурунді;

2 — апельсиновий
лампрологус.
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Самці
офтальмохромісів.



звами: еретмодуси, цифотиляпії, петрохроміси, тельма- 
тохроміси. Більш ість з них забарвлені д уж е привабливо 
у блакитні, жовті, зелені кольори, з блискучими крап
ками, плямами, візерунками. На ж аль, ці риби дуж е 
примхливі до їж і і розмірів акваріума, потребую ть 
від акваріум іста постійних турбот. Д уж е складно п ід 
тримувати відносно стару воду високої твердості при 
слаболуж ній реакції: в умовах обмеж еного об 'єм у 
акваріум а в такій воді бурхливо розмнож ую ться бакте
рії та інші м ікроорганізми.

Ц ікавими за  нерестовою поведінкою танганійськими 
цихлідами є офтальмохроміси і ціатофаринкси. Темно- 
коричневе або лазурне, сяюче тіло самців прикраш ене 
надзвичайно довгими черевними плавцями. Самці оби
рають місцем майбутнього нересту вершини великих 
підводних валунів, виступи скель і розчищ аю ть гніздо, 
створюючи таким чином нерестову колонію. Самки 
тримаються в озері окремо, утворюю чи велику зграю, 
і плавають у приповерхневих ш арах води. Біля гнізда 
вони з'являю ться лиш е під час нересту. П ісля запл ід 
нення ікри самки знову повертаються до своєї зграї 
і виношую ть ікру у роті.



АКВАРІУМНІ
РИБИ
ПІВНІЧНОЇ
АМЕРИКИ

А мериканський континент м іс
титься вздовж меридіанів. Його пере
тинаю ть усі природні зони в п ів
нічній і південній частині. П ідвод
ний світ річок П івнічної А мерики 
не відзначається різноманітністю . 
Серед риб А мериканського конти
ненту є кілька видів рідкісних в ак 
варіумі. Це, наприклад, північна 
сліпоочка, яка населяє водойми в 
карстових печерах на північ від 
Ф лоріди. Зайві у  темряві очі риби 
вкриті наростами. А нальний і стате
вий отвори містяться на ниж ній час
тині тіла одразу за головою. К ілька 
десятків ікринок самка забирає до 
зябрової порож нини і через півтора 
місяці випускає личинок.

Плямистий коропозуб обрав не
звичайне місце поселення — гарячі 
дж ерела в районі Великого С оло
ного озера, де температура води 50... 
52 °С.

М аленька ж ивородящ а гамбузія 
раніш е ж и ла на півдні С получених 
Ш татів від східного Техасу до А ла
бами. Зараз вона акліматизована 
в усіх незамерзаю чих водоймах сві
ту, особливо в болотистих місцево
стях. Ж ивиться гамбузія виключно 
личинками і лялечками комарів, то
му людина використала рибку в бо
ротьбі з малярійним комаром, пере
носником збудника малярії.

У нашій країн і гам бузії ж ивуть 
у Середній А зії, на чорноморському
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Панцирна
щука.'

узбереж ж і Кавказу, на півдні України. Риби ж ивуть 
у досить ш ироких м еж ах температур, похолодання 
взимку вони переносять, зариваю чись у мул.

В басейні М іссісіпі, в річках Центральної А мерики 
і на островах Карибського моря ж ивуть риби, які вж е 
150— 160 млн років тому населяли прісні водойми. Це 
ровесник динозаврів — панцирна щ ука. Тіло цих риб 
вкрите лускою  рідкісного типу — ганоїдною. Ромбовид
на луска щ ільно прилягає одна до одної і вкрита ганої- 
ном, який надає рибі вигляду полірованої слонової 
кістки. Панцир цей настільки міцний, що його не м ож е 
пробити навіть гарпун підводної руш ниці. Проте це 
не заваж ає рибі робити блискавичні атаки на здобич.

В Центральній А мериці відчувається близькість тро
піків, середня температура липня доходить до ЗО °С. 
К ількість опадів різко зменш ується, том у великі тери
торії, особливо в горах, займаю ть пустині і напівпусти
ні. Річки, що стікають з М ексіканського нагір 'я до А т
лантики, на своєму ш ляху вимивають багато солей, 
вода ш видко випаровується. Твердість її досягає 4—5°, 
іноді 10°, pH 6,8—7,5.

Рівень води дуж е коливається протягом року, м ало
водні річки часто губляться в гарячому піску і утво-
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рюють тимчасові водойми. Вода в них нагрівається 
сонцем до ЗО °С і більше, вона бідна на кисень, дуж е 
брудна. Протягом доби відчувається різниця м іж  ден
ною і нічною  температурами, особливо в гірських м іс
цевостях. У водоймах багато рослин: водопериці, ва
ліснерії, елодеї, роголисника, стрілолисту, людвігії, 
кабомби та інших.

Стрілолист ш иловидний  залеж но від умов ж иття 
буває 5—50 см заввишки. Вузьке ланцетовидне листя 
зібране в розетку, світло-зелене, загинається донизу. 
При яскравому освітленні на кінчиках листків, що 
досягли поверхні, з'являю ться округлі плаваючі листки. 
За цією ознакою  стрілолист легко відрізнити від валіс
нерії. Розм нож ується рослина підземними пагонами.

На болотах скрізь росте лю двігія. Невеликі овальні, 
загострені на кінчику листки на довгих череш ках. Ли- 
сторозміщ ення супротивне. Верхній бік листя залеж но 
від освітлення яскраво-зелений або оливковий, н и ж 
ній — сріблясто-зелений або червонуватий. Розм но
ж ується поділом стебла.

Кабомба  росте на м ілководдях річок пишними к у 
щами. Д уж е порізані віялоподібні листки містяться 
на стеблі супротивно. В акваріум і кабомба добре росте 
на крупнозернистому піску, навіть без підживлення. 
Лю бить теплу (23...26 °С) воду і яскраве освітлення. 
Розм нож ується поділом стебла.

Поверхню водойм вкривають острівці плаваючих 
рослин — річія, ряска, схож а на опуш ені листочки горо
бини папороть сальвінія. Волохаті корінці сальвінії — 
це видозмінені підводні листки. В акваріум і рослина 
потребує яскравого освітлення. Є доброю  схованкою 
для мальків. П лаваюча папороть, схож а на водяну п а
пороть, тримається на поверхні і м айж е не вкоріню ється 
в грунті.

Серед риб Ц ентральної А мерики найчастіш е зустрі
чаю ться коропозубоподібні — ривулуси і ф ундулуси,
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ж ивородящ і риби родини пецилієвих, гудієвих, чотири- 
оких та інші.

У річках і озерцях М ексиканського нагір 'я  ж ивуть 
ж ивородящ і рибки к с е н о т о к и  з родини гудієвих. 
Тіло їх дуж е стиснуте з боків, високе, завдовж ки до 9 
см. В акваріум і риби виростають до 6—7 см. Забарвлен
ня ксенотоки оливкове, спина сірувато-зелена, черевце 
золотисто-сріблясте. У самця хвостове стебло і хвосто
вий плавець цегельно-червоні. П опереду червоної п ля
ми луска відсвічує синім. Забарвлення самки одно
барвне. Ксенотоки не завж ди миролюбні до інш их риб, 
тому тримати їх кращ е з більш ими рибами або у  ви
довому акваріум і. Вода в акваріумі повинна бути не
стара, заміню вана раз на 7— 10 днів, твердість — серед
ня. Температура води 20...25 °С. Освітлення яскраве, 
верхнє.

У таких самих умовах утримую ть також  інших 
живородящих риб. На одну особину вистачає 1—2 л води, 
якщ о це 3—4-сантиметрова ж ивородка і близько 3—7 л 
для великих мечоносців, високоплавцевих молінезій, 
ксеноток. П родування води повітрям дає змогу щ ільні
ше заселити акваріум, але перенаселення допускати не 
можна. Краще брати більші акваріуми й населяти їх 
рибами різних видів, які добре уж иваю ться м іж  собою.

В акваріумі з ж ивородками кращ е використовувати 
світлий грунт. Рослини висаджую ть густими заростями. 
Н еобхідно мати багато дрібнолистих рослин, особливо 
поблизу дж ерел  світла. В густі зарості рослин м ож уть 
сховатися щойно народж ені мальки. В природі їм схо
ватися легше, тому що прозорість води, де вони живуть, 
часто не перевищ ує кількох десятків сантиметрів.

їдять ж ивородящ і риби багато. їж а  різноманітна — 
мотиль, черв'яки, даф нії і циклопи. Рот у риб верхній, 
ним вони легко збирають з поверхні води комах. В аква
ріум і риби охоче спож иваю ть ш тучні корми і очищаю ть 
підводні предмети від нитчастих водоростей. А кваріум
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треба регулярно чистити, воду 
фільтрувати, заміню вати свіжою.

Для розм нож ення риб не потріб
но ніяких особливих умов. У ксено- 
ток, наприклад, самка винош ує 
мальків протягом 6—8 тижнів. Емб
ріони розвиваю ться сполученими 
з самкою тоненькою  судиною. Н е
рест проходить на світанку або в 
перш ій половині дня. Щоб дорослі 
риби не з 'їли  мальків, самку з пов
ним черевцем, у якої поблизу аналь
ного плавця помітно темну трикут
ну пляму, заздалегідь висаджую ть 
в маленьке нерестовищ е з пучком 
дрібнолистих рослин. Воду частково 
освіжаю ть, підвищ ують температу
ру  на 2...З °С. Н ародж ується 20— 
60 мальків завдовж ки 12— 14 мм. 
Вони одразу м ож уть їсти цикло
пів і ростуть швидко.

Родина пецилієвих об'єднує риб — 
пецилій, мечоносців, молінезій, 
гупі та інших — у яких зародки роз
виваються в ікринці в тілі самки. 
М олочко потрапляє до статевого 
органу самки по гоноподію. Гоно- 
подій утворюють кілька злитих у тру
бочку променів анального плавця. 
Самки більші за розміром, з повні
шим черевцем, забарвлені менш  
яскраво.

У заростях річок центральної 
і південної М ексіки ж ивуть т р и 
к о л і р н і  п е ц и л і ї .  Самки зав
довж ки 6 см оливково-коричневі

Живородящі 
короп 03 убо- 
подібиі:
1 — пецилії;
2 — мечоносці;
3 — ксенотоки.

Рослини:
а — кабомба; 
б — людвігія; 
в — стрілолист.
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або коричнювато-сірі з двома зигзагами вздовж  боків. 
У самців спина коричнювато-чорна, передня частина 
тіла ж овтувато-зелена, * задня синювата, низ голови 
і черевце оранж еві. По тілу розкидані чорні і коричневі 
плями. П опереду анального плавця є темна пляма, 
схож а на пляму у  самки перед нерестом. Д овж ина сам 
ця до 4 см.

Д обором акваріумісти вивели рибок з яскраво-оран
ж евим хвостом, жовтим спинним плавцем і жовто- 
коричневим забарвленням тіла. Триколірних пецилій 
з високим сильним тілом завдовж ки 6— 7 см часто на
зирають ліміями. Це невірно. Велетні серед пецилій — 
це гібриди від схрещ ування триколірної пецилії і лі- 
мії, а не справжні лімії.

На території, що прилягає до Атлантики від п ів
денної М ексіки до Гватемали в затоках річок і озерцях 
ж ивуть з в и ч а й н і  п е ц и л і ї .  Ф орма тіла така сама, 
як і в триколірної пецилії. Забарвлені рибки по-різному 
в різних частинах ареалу. Найчастіш е тіло в них ж овту
вато-сіре, на хвостовому стеблі одна над одною дві 
плями. В результаті селекційної роботи виведено чер
воні, чорні, жовті, золотисті, червоні з чорним — «ти
грові» — породи.

Поряд з пециліями ж ивуть м е ч о н о с ц і .  С трунку 
сильну рибку легко впізнати за видовженими ниж німи 
променями хвостового плавця у  дорослих самців. Спина 
оливково-зелена, боки ж овтувато-зелені. Черевце б ілу
вате. На світлі все тіло має зеленуватий або блакитний 
блиск. Від кінчика голови до хвоста проходить темно- 
фіолетовий або пурпуровий зигзаг, на фоні зеленува
тої блискучої смуж ки. В передній частині тіла є також  
кілька червонуватих прямих ліній. На спинному плавці 
міститься ряд дрібних червоних або коричнюватих кр а
пок і рисок. М еч більш жовтий, зверху і знизу обля
мований чорною смужкою . Самці до 8 см завдовж ки, 
самки до 12. М еча в самок немає. У водоймах, роз'єдна-
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них сушею, мечоносці утворюю ть кілька підвидів, які 
трохи відрізняю ться за забарвленням.

Від схрещ ування акваріумних порід триколірної 
і звичайної пецилій з мечоносцями дістали чорного, 
червоного, тигрового, червоного з чорним спинним та 
хвостовим плавцями мечоносця-метелика. Добір гіб
ридних мечоносців привів до появи вуалевих плавців, 
двох або трьох мечів. Д уж е гарні також  блідо-рож еві 
альбіноси мечоносців та ситцеві породи, у яких по мо- 
лочно-рож евом у тілу розкидані червоні і чорні цятки.

Для багатьох ж ивородок та легкість, з якою  вони 
здатні утворю вати нові форми забарвлення та форми 
тіла, плавців, стали основною причиною того, що в аква- 
ріумістів важ ко знайти риб з природним забарвленням.

П родуктивна селекційна робота була б немож ливою  
без високої плідності ж ивородящ их риб. Так, доросла 
самка мечоносця народж ує за один раз до сотні м аль
ків, які відразу починаю ть їсти й швидко ростуть. 
М олоді самки народж ую ть по 10—20 мальків, але з к о ж 
ним нерестом кількість їх зростає. Виношують потом
ство мечоносці та пецилії ЗО—35 днів, залеж но від 
температури води.

Н ародж ую ться мальки мечоносців без певної статі 
й тільки згодом половина їх ф ормується в самців, 
інші — в самок. Така властивість стає корисною, коли 
в маленькій водоймі залиш ається тільки дві рибки. Все 
одно з них виросте пара. Трапляється також , що рибка 
з добре помітними ознаками самки стає раптом самцем. 
Зміна статі буває і в інших ж ивородок. Причиною 
цього м ож уть стати перенесене захворю вання і неспри
ятливі умови життя.

У водоймах східної частини Ц ентральної А мерики 
від М ексіки до Н ікарагуа живе белонесокс — найбіль
ший представник живородних коропозубих і єдиний 
серед них хиж ак. За довгі щелепи, озброєні гострими 
зубами, белонесокса називають живородною  щукою.
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Риби полюють із засідки, нападають 
на ж ертву блискавично і припи
няють переслідування в ' разі не
вдачі.

Н иж ні течії, гирла і дельти річок 
обрали молінезії. В болотистих міс
цевостях півострова Ю катан живе 
в і т р и л ь н а  м о л і н е з і я .  У при
родних умовах високе сильне тіло 
цих риб буває завдовж ки 15 см, 
в акваріумі — 6—9 см. Тіло і спин
ний плавець самців, який заввиш ки 
5—7 см, синьо-сталеві. По них поз
довж нім и рядами проходять блис
кучі синювато-зелені крапки. На 
хвості також  є такі самі крапки і 
коричню вато-червонуваті риски. На 
спинному і хвостовому плавцях 
червонувата облямівка. Н иж ня час
тина голови і черевця оранжеві. 
У самки спинний плавець нижчий, 
забарвлений менш виразно. В аква
ріум ах трапляються чорні з черво
ною облямівкою на спинному плав
ці, золоті і бантові з довгими черев
ними плавцями форми вітрильної 
молінезії.

Чорне забарвлення молінезії д і
стали від однієї з форм г о с т р о 
г о л о в о ї  м о л і н е з і ї ,  пош ире
ної і на Ю катані. В природних ум о
вах вона зустрічається в тих самих 
місцях, що і вітрильні молінезії, 
але на більш ій території — від М ек- 
сіки до Колумбії. Рибка значно мен
ша за розмірами. Самка до 9 см зав-

Живородні
коропозубоподіб-
ні:

1 — чотириок;
2 — белонесокс;
3 — гостроголова

молінезія;
4 — чорна

ліровидна
порода
гостроголової
молінезії;

5 — вітрильна
молінезія.
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довжки, самець до 6 см. Ж овтувато- 
сіре тіло вкрите чорними, синіми, 
жовтими і зеленими плямами. 
А кваріумні гостроголові молінезії 
суцільно чорні, бархатисті. Виведе
на форма з ліровидним хвостовим 
плавцем.

У Центральній А мериці ж иве ще 
один вид — в и с о к о п л а в ц е в а  
м о л і н е з і я .  Від вітрильної в ід 
р ізняється трохи коротш им спинним 
плавцем та деталями забарвлення. 
Гостроголова та високоплавцева м о
лінезії утворюють в природі гіб
рид — молінезію -амазонку. З гіб
ридних екземплярів виростають 
тільки самки. Рибки заплідню ю ться 
самцями інших споріднених видів.

В акваріумі молінезій кращ е го
дувати не тільки трубочником, а д а
вати різноманітний ж ивий корм, 
щоб у риб не сталося розладу трав
лення. А кваріумні породи м оліне
зій потребую ть більш теплої (25... 
27 °С) води, н іж  інші ж ивородки. 
Високоплавцевих молінезій кращ е 
утримувати при температурі, близь
кій до ниж ньої меж і. Спинний пла
вець у  мальків при цьому виростає 
вищий. В холодній воді молінезії 
часто хворіють.

Не зважаю чи на те, що ж и во
родні риби набагато витриваліші, 
н іж  інші, чисельність їх багатьох 
видів у природі значно зменш ила
ся. Причина цього — господарська 
д іяльність людини. Тому в М іж на-

Астіанакс 
мексіканський 
та його сліпий 
різновид.
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родну Червону книгу занесено белонесоксів, ксено- 
ток, мечоносців Андерсу. Кочинський мечоносець у 
природних умовах уж е не існує. На 1981 р. цей вид 
зберігався лиш е в акваріум і в кількості 100 особин.

Разом з молінезіями в лиманах уздовж  М ексікан- 
ської затоки і в узбереж них болітцях зустрічаю ться 
тисячні зграї ж ивородного чотириока. У цієї риби і сіт
ківка, і рогівка поділені навпіл, а криш талик не круг- 
лйй, а яйцеподібний, і тому вона одночасно бачить 
у воді й на поверхні. Щоб дуж е опуклі і підняті вгору 
очі не висихали, риба постійно нахиляє голову й зволо
ж у є  їх.

Повною протилеж ністю  чотириочки є харацинова 
с л і п а  р и б а  з печер на околицях Сан-Луїс-Потосі. 
У мальків віком до 18 днів очі ще є, але згодом вони 
заростаю ть шкірою. Орієнтуватися рибам допомагаю ть 
надзвичайно розвинуті органи бічної лінії, що реагують 
на найслабші коливання води. Сліпа харацинова риба 
має довж ину 6—7 см. Забарвлення в риб рож еве. Ж и
вуть зграями, д уж е рухливі. Ж ивий предок цієї риби — 
астіанакс. мексіканський — звичайний для центрально
американських річок вид. Сліпа й зряча його форми на
леж ать до одного виду, хоч крім очей підземні астіанак- 
си втратили і забарвлення.

В акваріум ах сліпа риба почуває себе чудово, ж иве 
і розм нож ується у воді середньої твердості й твердій. 
Ікру  відкладає на камені. П ід час нересту плавці 
в самців стають рубіновими. Температура води для 
утримання риб 24 °С, для нересту 26 °С. М альки 
з'являю ться на шостий день. Вигодовують їх «живим 
пилом».

Крім коропозубоподібних, у водоймах Ц ентральної 
А мерики у  великій кількості водяться цихліди, пере
важ но з роду цихлазома. Цей великий рід населяє ам е
риканські озера й річки від північного до південного 
тропіка. В акваріум і представлений понад 35 видами.
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Риби до ЗО—35 см завдовж ки з сильним високим тілом. 
За зовніш нім виглядом цихлазоми схож і на аф рикан
ських тиляпій — така сама велика голова й крутий лоб. 
Але їхня подібність не тільки зовнішня. Ц ихлазоми 
і заселяю ть однакові водойми й ж ивляться так само — 
водяними личинками комах, молюсками, зеленими рос
линами та мальками інших риб. Своїх мальків дбай
ливо доглядають. Кладку вони приклею ю ть на плоский 
камінь.

Чудовими соковитими барвами і сяйвом виграють 
кольорові цяточки на цихлазомах. У багатьох на тілі 
є великі темні плями або ш ирокі смуги. Це своєрідний 
розпізнавальний знак для риб свого виду — самці цих
лазоми хоч і стикаю ться в бійках за д ілянку на дні або 
під час охорони потомства, але ж ивуть сім 'ями, ділянки 
окремих членів сім 'ї знаходяться поряд.

Забарвлення цихлазом часто виконує захисну ф у н к
цію. Наприклад, смуга, що проходить крізь око, ховає 
його, а на хвостовому стеблі є яскраве вічко, облям о
ване блискітками. Воно відвертає увагу суперника від 
найвразливіш ої частини тіла — ока. Як і більшість цих- 
лід, цихлазоми дуж е виразно виявляють свій намір 
не тільки поведінкою, а й забарвленням. Темні попереч
ні смуги на тілі — це сигнал готовності до бою. При цьо
му риби розкриваю ть перетинку, що сполучає зяброві 
криш ки знизу голови, припадаю ть до грунту, роззявив
ши рота і розчепіривш и плавці. Ускладнені рухи та 
зм іна забарвлення передують і нересту.

Серед цихлазом є невеликі риби, придатні для утри 
мання в акваріума?;. Найчастіш е — це цихлазома М еєка, 
чорносмуга і костаріканська. Завдовж ки вони відповід
но 15, 10 і 12 см, починають розмнож уватися, коли д о 
сягають 8 см.

Ц и х л а з о м а  М е є к а  пош ирена в Гватемалі і 
на Ю катані. Голова загострена, загальне забарвлення 
тіла бузкове з ф іолетовим блиском. Уздовж тіла про-
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ходить ряд темних плям, які пере
тинаю ться з п 'ятьм а — сімома не
виразними смугами. Н иж ня частина 
голови і черевце полум ’яно-червоні, 
за що рибу називають ще червоно- 
горлою цихлазомою. В ниж ньому 
кутку зябрових криш ок є вугільно- 
чорна пляма із жовтим ободком. 
На плавцях синю вато-зелені плями. 
Верхівка спинного плавця червона, 
ниж ня частина анального — чорна. 
Як і в більшості цихлід, забарвлення 
самки трохи блідіше, спинний і 
анальний плавці не загострені й ко 
ротші, н іж  у самця.

Товсті губи в цихлазом М еєка 
вказую ть на те, що вони лю блять 
ритися в грунті. Щоб вода в аквар іу 
мі завж ди була прозорою, необхідно 
встановлювати фільтр. В акваріумі 
ці цихлазоми добре почувають себе 
серед великих риб.

У гватемальських вулканічних 
озерах. А матітлан і Атітлан ж ивуть 
ч о р н о с м у г і  ц и х л а з о м и .  
Голова чорносмугої цихлазоми та
кож  крутолоба. Тіло перетинаю ть 
вісім-дев'ять поперечних чорних 
смуг, які у  самців заходять аж  на 
спинний плавець. Загальне забар
влення сіре, різних відтінків. А наль
ний і спинний плавці мають червону 
облямівку. М аленькі смугасті м аль
ки чорносмугих цихлазом снують 
біля поверхні каменів, дна і нага
дують заклопотаних бджіл.

Центральноамери
канські цихліди:

1 — мультиспіноза;
2 — цихлазома

чорносмуга;
3 — цихлазома

костаріканська;
4 — цихлазома

Меєка.
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К о с т а р і к а н с ь к а  ц и х л а з о м а  теж  сіра 
або піщ аного кольору.  ̂ Н епарні плавці сіро-блакит- 
ні, бузковий або блакитний блиск є й на боках. Чорна попе
речна смуга проходить крізь все тіло від спинного 
плавця до анального. Під час збудж ення проступаю ть 
ще кілька невиразних поперечних смуг.

У самців темна смуга проходить і крізь спинний 
плавець. Черевні плавці чорні.

Описаних цихлазом утримую ть в акваріумі на 70 л 
і більш е літрів. Годують різноманітними живими орга
нізмами і рослинами. Ікру  риби відкладаю ть на камінь 
або всередину горщика. За потомством із 300—800 м аль
ків доглядають обидва батьки. Коли мальки почнуть пла
вати, їх годують «живим пилом», потім дрібними цикло
пами, дафніями. Воду регулярно освіжають. Час від 
часу мальків треба сортувати за розміром, бо ростуть 
вони нерівномірно.

В акваріум і на 30—40 л, мож на утримувати м у л ь -  
т и с п і н о з  із озер Коста-Ріки та Н ікарагуа. Риби 
завдовж ки до 10 см. Тіло ж овтувато-коричневе поді
лене навпіл від ока до хвоста бархатисто-чорною  см у
гою. Плавці мають світло-блакитні облямівки. Самців 
м ож на відрізнити за чорною круглою  плямкою  позаду 
і трохи вище ока. Розведення цих риб не становить 
труднощів. Ікру  риби відкладаю ть на камінь.

У водах Панами, північної Венесуели, К олумбії і Т рі
нідаду ж ивуть б л а к и т н і  а к а р и .  Завдовж ки вони
17 см. За зовніш нім виглядом схож і на цихлазом. Спина 
оливкова, боки з блакитним блиском. Зеленувато-бла
китні звивисті візерунки прикраш аю ть ниж ню  частину 
голови. Упоперек боків помітно від п 'яти до восьми 
темних поперечних смуг, на четвертій смузі є чорна 
пляма. Хвостовий плавець блідо-рожевий, решта плав
ців блакитні, в плямах. У більшого самця, як і у всіх 
цихлід, трохи довші з загостреними кінчиками аналь
ний і спинний плавці. Під час нересту нижню  частину
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Акари:
1 — блакитна;
2 — бірюзова.
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тіла риб вкривають ряди зеленувато-блакитних з м ета
лічним блиском плям. .

Своїм забарвленням привертаю ть увагу й молоді 
акари. Упоперек тіла маленьких рухливих рибок ч ер 
гуються золотисті і темно-сірі смуж ки. На боках тіла 
в них по дві темні плями, оточені золотистими крап 
ками.

Блакитні акари порівняно миролюбні. До інших риб 
вони ставляться ворож е лиш е в період нересту.

Останнім часом в колекції акваріум істів з'явилися 
колум бійські б і р ю з о в і  а к а р и .  Від блакитних вони 
відрізняю ться яскравою жовтогарячою  облямівкою  
спинного і хвостового плавців.

Скоріш  за все бірюзові акари — лиш е варіант 
забарвлення блакитних акар. На користь цього свід
чать подібність будови тіла і забарвлення, однаковий 
спосіб життя.

В акваріумах акар утримую ть у  таких самих умовах, 
як і центральноамериканських цихлазом. У 8— 10 м іся
ців риби починаю ть розмнож уватися. Пара відкладає 
до 700 ікринок на камінь. Через 8— 10 діб мальки вж е 
плавають й ж ивляться «живим пилом».



АКВАРІУМНІ
РИБИ
ПІВДЕННОЇ
АМЕРИКИ

На південь від Колумбії й Вене
суели простирається неозора зелень 
Амазонії. Н айповноводніш а в світі 
р ічка має півтисячі приток. Назву 
річці дали індіанці за гул чотири- 
ш естиметрової припливної хвилі. 
«Амазуну» — означає гримляча 
вода.

Починається велика річка гірсь
кими дж ерелам и серед перуанських 
Анд. Кристалічні породи вулканіч
ного походж ення розмиваю ться ду 
ж е слабко, вода — м айж е чистий 
дистилят. Набираючи силу, струмки 
зливаю ться в р ічечки і збігаю ть зі 
схилів під пологом галерейних л і
сів. Температура води 18...20 °С. 
Ч ерез кам 'янисте дно і стрімку те
чію рослин у  р ічках мало, з 'явля
ються вони тільки в затоках. Гірські 
річки сполучаю ться з М араньон та 
Укаялі, які виходять на величезну 
низовину і утворюю ть Амазонку.

У гірських річках риб мало — за 
важ ає ш видка течія. А ле з кож ною  
сотнею кілометрів вниз по течії 
кількість їх  збільш ується. Це соми, 
цихліди, коропоподібні та коропозу- 
боподібні риби. Заселення А м азон
ки рибами почалося мільйони років 
том у з боку Атлантичного океану. 
В прісній воді пройш ли еволюцію 
риби найрізноманітніш их, часом н е
численних родин і рядів. В м ерехтін
ні тіней на піщ аних плесах та п ля
ж ах  перуанської А мазонки ховаєть-
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ся ахіропсис — риба з родини Морськйх язиків (ряд кам- 
балоподібних). А ле ахіропсис лише один з цікавих 
винятків. Основну масу риб становлять харациновидні. 
Від інших коропоподібних вони відрізняються наяв
ністю зубів на щ елепах. Зародки всіх харациновидних 
риб мають маленький ж ировий плавець, залиш ається 
він і в більшості дорослих риб. Усі харациновидні 
непогані плавці. Понад тисяча видів пристосувалася 
до різноманітних умов А мазонії, в кож ном у біотопі 
утворилося кілька спеціалізованих видів, об 'єднаних 
в тринадцять родин: харацинові, піраньєві, мечороті, 
лебіасинові, верхньороті, клиночеревцеві тощо.

Найбільш а родина харацинових складається з неве
ликих і середнього розм іру риб. Зграйні, рухливі, яскра
во забарвлені харацинові подобаю ться багатьом аква- 
ріумістам.

Н е о н  — один з найвідоміш их акваріумних видів. 
Тіло струнке, завдовж ки 4 см. У здовж  тіла проходить 
ш ирока блакитна смуга, що виблискує, як газоосвітлю 
вальна реклама. У самців блакитна смуга майж е рівна. 
Самки повніші за самців, смуга в них трохи вигнута 
посередині. Задня частина тіла, нижче смуги, рубіново- 
червона. Плавці прозорі, безбарвні. Ж ивуть неони в п е
руанській Амазонці і її чистих притоках.

На територію  Бразілії припадаю ть середня та ниж ня 
течія Амазонки. Оточена прирусловими валами, боло
тами й старицями, несе свої води річка-велетень серед 
вологих бразільських лісів — сельви. Корінні береги 
річки урвисті, розходяться на відстань 80— 100 км. Вони 
заповнюються водою тільки під час повені — в бе
резні — квітні, коли рівень води в річЦі збільш ується 
на 5— 15 м. П отуж на течія змиває з корінням дерева, 
вириває трав'янисту рослинність і несе на схід. Через 
це в повеневих долинах дерев мало. У долині відчу
вається помітне коливання температури повітря протя
гом доби (до 8 °С). Уранці з'являється туман від пере
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сиченого вологою повітря, яке приносять з океану 
східні пасати. Температура води в різних місцях від
18 до ЗО °С.

У гирлі Ріу-Н егру — Чорної річки — ж ивуть сотні 
видів риб. Більш ість з них — баж ані й постійні меш 
канці сучасних акваріумів.

В одних риб розвинулося яскраве сигнальне забар
влення, за яким вони відрізняю ть одна одну серед 
безлічі подібних. У інш их тіло захищ аю ть колючки, 
зазублини, панцири тощо. Наприклад, у  боколускови- 
кових сомів тіло захищ аю ть кілька рядів кісткових 
пластин із міцними звернутими назад колю чками. П ере
творилися на зазублені колю чки також  перші промені 
спинного й грудних плавців, зяброва криш ка закін чу
ється довгим гострим виростом. Під час небезпеки риба 
запливає м іж  корінням, розчепірю є зябра й плавці так, 
що її важ ко витягти звідти. А коли і вдається хиж акові 
спіймати цей «живий напилок», то надовго запам 'ята
ються йому колю чки й голки.

Соми дуж е цікаві за поведінкою. Відрізняються один 
від одного будовою тіла і зовніш нім виглядом. їх  регу
лярно завозять в акваріуми з природних водойм, але як 
акваріумні риби пош ирення вони не набули. Основною 
причиною є те, що вони не розмнож ую ться у неволі. 
Очевидно, в акваріумі сомів годую ть незвичною для 
них їжею , яка за вмістом пож ивних речовин відріз
няється від природної. Як наслідок — статеві органи 
риб не розвиваються. Крім того, в акваріум і вони 
ж ивуть здебільш ого на гравійному або піщ аному дні, 
а в природі займаю ть ділянки глинистого або багнисто
го дна.

Винятком є панцирні і кольчуж ні соми, які в аква
ріумі регулярно розмножую ться. У панцирних сомів 
тіло валькувате, з боків його прикриваю ть два ряди то
неньких кістково-ш кіряних пластинок. П озаду спин
ного плавця міститься маленький жировий. Оселяються
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панцирні соми вздовж  багнистих берегів, ховаються 
в підводних хащах. Через нестачу кисню в забрудненій 
воді вони заковтую ть атмосферне повітря, кисень з яко 
го засвоюється кишечником. Деякі види тривалий час 
(майже добу) м ож уть залиш атися ж ивим и у  воло
гій траві, мулі, витримувати охолодж ення м айж е 
до 0 °С.

По всій теплій частині П івденної А мерики ж ивуть 
т о р а к а т у м и .  Двадцятисантиметровий сом м айж е 
не помітний на дні через сіро-чорне плямисте забар
влення. Голова торакатума велика, рот ниж ній.

Від рота вперед стирчать дві пари довгих вусів. Ста
тевозрілими торакатуми стають після року. Самець від
різняється від самки товщими й довшими перш ими п ро
менями черевних плавців і червонуватим забарвленням 
грудних.

Торакатуми весь час риються в грунті, тому в аква
ріумах використовують лиш е плаваючі рослини і м 'який 
пісок. Воду необхідно обов'язково фільтрувати. Го
дую ть будь-якою  живою  і рослинною їж ею  перед тим, 
як вимкнути світло, адж е соми нічні риби.

Щоб риби нерестилися, їм доливають свіж ої м 'якої 
води також  увечері. Температуру води підвищ ують до 
26 °С, рівень її зниж ую ть до 10— 12 см. У природі це 
означає, що почалася повінь, і риби вийшли на про
гріті мілини. Н ерестового забарвлення торакатуми, як і 
інші риби, що нерестяться вночі, не мають. Під пла
ваючим листям або у печерках самці торакатумів бу 
дують гніздо з піни, в яком у самка відкладає до 800 ікри 
нок. Воду інтенсивно продувають, дезинф ікую ть к іль
кома краплями метиленового синього. На четвертий- 
п 'ятий день з'являю ться личинки, які через два дні 
стають мальками й починаю ть їсти дрібну їж у, потім 
мотиля, трубочника. Н еобхідні їм і рослини. П ідро
стаюча молодь забарвлена більш виразно в сірі та ж о в
туваті поперечні смуги.
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З о л о т и с т і  с о м и к и  населяють дно невеликих 
приток Амазонки. Тіло .в них завдовж ки до 6,5 см. 
Забарвлення сірувато-коричневе. Вздовж боків прохо
дить ш ирока темно-сіра з бронзовим блиском смуга. 
В передній частині тіла над темною смугою тягнеться 
золотиста лінія. Золотисті сомики рослини з грунту 
не викопують, інших риб в акваріум і не лякають. 
Розмнож ую ться в таких самих умовах, що і торакатуми, 
але гнізда не будують. Самка забирає по кілька ікринок 
в складені міш ечком черевні плавці і приклею є їх до 
листя, каміння або скла. При температурі води 26... 
28 °С через тиж день з ’являється 50—200 малят. П очи
нати вигодовувати сомикїв краще інф узоріями на моло
ці (такі інф узорії повзають по дну). Згодом сомикам 
даю ть мікрочерв'яків.

У місцях з помітною течією, де на відкритих сонцю 
стовбурах повалених дерев і камінні ростуть пасма 
нитчастих водоростей ховаються кольчуж ні соми — 
плекостомуси, стурисоми, ксенокари. Тіло їх і голова 
вкриті дрібними кістково-ш кіряними пластинками. З а 
хистити від нападу пластинки не мож уть, але запоб і
гають пош кодж енням  при ударах. Щоб втриматися 
на місці, риба присмоктується круглим ротом до по
верхні предметів і дрібними зубами, як тертуш кою , 
зчищ ає водорості. Утримувати в акваріум і пару анци- 
струсів корисно, вони очищають листки рослин від 
водоростей, не пош кодж ую чи їх. Основна їж а  коль
чуж них сомів — рослинна. Охоче поїдають соми і тру
бочників, мотиля, штучні корми, збираючи їх на дні 
або чіпляю чись догори черевом під годівницею.

Успіху в розведенні окремих кольчуж них сомів було 
досягнуто в кінці 70-х років XX ст., коли стали відомі 
особливості їх поведінки і ж ивлення. Тому зараз в аква
ріум і м ож на побачити деякі види стурисом — вузень
ких рибок піщ аного кольору в темних крапках. Вдень 
стурисоми малорухливі і ховаються в нірках і щілинах.
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Найкращ е нерестяться в керамічних або бамбукових 
трубках. Ікра янтарного кольору. Її доглядає самець, об
махуючи кладку плавцями. М аленькі стурисоми відпо
чивають зграйками, вчепившись за ниж ній бік череш ків 
і листків рослин. У природі стурисоми, як і інші коль
чуж ні соми, на час нересту утворюють колонії, риють 
нірки в глинистому грунті.

Пош ирений в акваріум і кольчуж ний сом к с е н о -  
к а р а. Забарвлений у  чорний або чорно-коричневий 
колір з білуватими крапками. Спинний і хвостовий 
плавці облямовані світлою смугою. У дорослих самців 
довж иною  12— 13 см на рилі й по боках голови з 'яв 
ляються гіллясті вирости шкіри.

Багато кольчуж них сомів виловлюють місцеві ж и 
телі. Виразно забарвлені, часто з високим спинним 
плавцем кольчуж ні соми швидко висихають на сонці 
й не втрачають форми, тому йдуть на виготовлення 
сувенірів для іноземних туристів. Великих кольчуж них 
сомів використовую ть також  як їж у.

Затонулі стовбури дерев, корчі, які леж ать у воді 
біля берегів надають притулок багатьом рибам. Удень 
тут ховаються хиж і харациновидні хопліаси, соми, 
постійне місце ж иття обирають цихліди. Риби нерес
тяться, доглядають кілька тижнів мальків, поки вони 
не підростуть і не почнуть самостійне життя. П івден
ноамериканські цихліди також  турбую ться про своє 
потомство.

До цихлід належ ать пош ирені в акваріум ах с к а л я -  
р і ї. Тіло їх д уж е стиснуте з боків, високе, з спинним 
та анальним плавцем, до 25 см заввишки. Д овж ина 
тіла 15 см. Черевні плавці також  дуж е довгі; ними 
риба обмацує предмети та інших скалярій. Забарвлен
ня скалярій допомагає їм ховатися серед рослин. Тіло 
сріблясто-сірувате, м 'яко поблискує в падаю чому світлі. 
Упоперек тіла проходять чотири смуги. Залеж но від 
стану риби колір смуг зміню ється від бархатисто-чор-
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ного до сіруватого. Плавають скаля-1 
р ії поваж но, але в разі небезпеки 
миттю зникаю ть у  заростях. Щоб 
вчасно помітити небезпеку, вони 
тримаю ться зграями по 10— 15 риб. 
У зграї м ож на помітити поділ на 
пари. Відрізнити самця від самки 
важ ко, та це і не обов'язково. В ак
варіумі риби самі оберуть собі парт
нера із зграї з 6— 10 молодих ри
бок.

Перед нерестом пару в окремому 
акваріумі годую ть різноманітним 
недрібним кормом. Ікру  риби від
кладатимуть на ш ирокий листок 
рослини. Це м ож е бути ехінодорус 
або німфея. Рівень води над листком 
повинен бути трохи меншим за ви
соту тіла риб, а температура води 
на кілька градусів вихца, н іж  зви
чайно (28 °С). За кілька днів до 
нересту риби чистять ротом поверх
ню листка. Потім, після танцю самця 
перед самкою, пара приклею є 400— 
600 ікринок. Воду в нерестовищі 
переміш ую ть продуванням. Через 
дві доби з'являю ться личинки. Бать
ки обереж но знімаю ть їх і в роті п е
реносять на інший листок. На сьомий 
день личинки перетворю ю ться на 
мальків. їх  годую ть «живим пилом» 
і дрібними циклопами. Ростуть скаля- 
рії швидко і переходять на корм 
більш их розмірів. К ілька днів тіло 
мальків вузьке, і вони не схож і на 
дорослих риб.

Амазонські
цихлові:

1 — скалярії;
2 — дискуси. .
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С елекціонери вивели нові породи скалярій. Тепер 
є чисто чорні і білі з золотистою спиною, а також  вуа- 
леві скалярії з м 'якими довгими плавцями. У деяких 
порід смуги збереглися, в інших вони перетворилися 
на вертикальні плями з ламаними (мармурові) або 
округлими (леопардові) краями.

П оряд із скаляріями ж ивуть д и с к у  с и, яких заслу
ж ено називають королями акваріумних риб. Тіло дис- 
кусів майж е кругле, сильно стиснуте з боків. Від лоба 
до підборіддя його охоплюють плавці. Д овж ина тіла 
15—20 см. Загальний тон забарвлення ж овтувато-ко
ричневий. На тілі помітно кілька вертикальних темних 
смуг. Вздовж тіла проходять блакитні хвилясті лінії.

Дискуси — дуж е н іж ні і вибагливі риби, вимагають 
ретельного додерж ання всіх правил утримання. Ікру  
вони відкладають, як і скалярії, на листок або на верти
кальну поверхню підводних предметів. Л ичинок також  
переносять з місця на місце. Коли мальки починають 
живитися, вони чіпляю ться до боків батьків. Так вони 
не тільки плавають разом, а й скльовую ть пож ивні 
виділення ш кіряних залоз батьків. Вважається, що виді
лення секрету на ш кірі батьків — це реакція організму 
на подразнення шкіри мікроорганізмами, які у масі 
розмнож ую ться під час повені.

Доглядаю чи за мальками, дискуси по черзі струш у
ють їх з тіла, коли баж аю ть передати партнеру.

Крім дискусів, підгодовую ть мальків виділеннями 
ш кіри ще деякі цихліди П івденної А мерики — уару, 
астронотуси. Риби останнього виду невибагливі й кра
сиві: мають на золотистому тілі сіро-чорні плями. Проте 
в акваріумах початківців вони зустрічаю ться не часто 
через великі розміри (до ЗО см завдовжки), непомірний 
апетит і звичку виривати з грунту рослини. Ж ивуть 
астронотуси в р ічках від Ріу-Негру до Парагваю.

Ареал маленької а п і с т о г р а м и  Р а м і р е з а ,  
або цихліди-метелика, складається з двох частин —
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М адейри з болівійською  притокою 
Ріо-Гранде і басейна Оріноко. Дов
ж и на самця 5 см, самка трохи м ен
ша. На боках і непарних Плавцях 
у  них є блакитно-ф іолетові сяючі 
цяточки. Нижню частину голови 
прикраш аю ть голубі звивисті лінії. 
Тіло сірувато-ж овте. На ньому п о
мітно кілька чорних смуг і плям, 
візерунок яких риба швидко змінює 
під час ш любних ігор, догляду за 
ікрою, від переляку або загрози, 
під час живлення.

Апістограми Раміреза дуж е м и
ролюбні, часом лякливі, тому кращ е 
їх тримати разом з дрібними хара- 
циновими рибами. В акваріум і ви
ведено золотисту ф орм у апістогра
ми Раміреза.

Проте найчастіше в Амазонці 
зустрічаю ться харациновидні — від 
кількасантиметрових хіфесобрико- 
нів до щ укоподібних мечоротів 
довж иною  50—70 см і сильних пі- 
раній.

Х иж ак піранья добре відома ж  
ненаж ерливе страховисько. До ро 
дини піраньєвих належ ать сріблясті 
двадцяти-тридцятисантиметрові ри
би з високим тілом і масивною щ е
лепою, озброєною  двома рядами 
гострих зубів. Якщо рибі не вдаєть
ся відкусити ш маток м 'яса, вона п о 
чинає рвати його, викручувати, м іц
но затиснувш и в зубах. Загрозу для 
людини складаю ть чотири види

Харациновидні
риби:

1 — тайєрія
Больке;

2 — пецилобрикон;
3 — пульхер;
4 — хілодус;
5 — аностомус.
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піраній, поведінка яких залеж ить від пори року і умов 
водойми. Так, у  річках вони досить лякливі, напа
дають лиш е на старих і Хворих тварин, чим прино
сять користь. В узбереж них відокремлених від р іч
ки ставках, які висихають з кож ним  днем, піраньї 
знищую ть спочатку риб іншого виду, потім своїх ослаб
лених сородичів.

Д уж е ненаж ерливі також  метиніси, мілосоми і мі- 
леуси. Але вони вегетаріанці. У неволі за добу-дві пара 
цих риб очищаю ть від рослинності чималий акваріум.

Скрізь у  головному руслі А мазонки плавають зграї 
астіанаксів, хеміодусів, пульхерів, моенкаузій та інших 
харацинових риб середніх розмірів. Приємним спокій
ним забарвленням, м 'яко поблискую чими плямами 
привертає увагу п у л ь х е р. Тіло його 5—6 см завдовж 
ки, високе. Л уска коричнювато-зелена, блискуча. Над 
анальним плавцем починається ш ирока чорна смуга, 
яка трохи звуж ується до хвостового плавця. Над чор
ного смугою проходить золотисто-ж овта блискуча лінія. 
За головою розкидані невеликі блакитні і м ідно-чер- 
воні плями на фоні виблискуючих, залеж но від освіт
лення, зелених або блакитних боків.

Там, де річка намиває косу, на вільному від рослин 
мілководді, срібними краплинами з червоними плав
цями поблискую ть афіохаракси. Біля поверхні злагод
ж еною  зграйкою  плавають тайєрії. Риби займаю ть у воді 
незвичайне полож ення — навкіс, головою вгору. В аква
ріум ах найбільш е пош ирена т а й є р і я  Б о л ь к е ,  яка 
відрізняється від інших риб свого роду ш ирокою  чор
ного смугою, що проходить від голови, а не з середини 
тіла, до хвостового стебла і повертає вздовж  ниж ньої 
лопаті глибоко вирізаного хвостового плавця. Завдовж 
ки риба до 8 см. Ж ивляться тайєрії переваж но ком а
хами, тому сильніші самці збираються ближ че до по
верхні.

Серед плаваючих рослин полюють на комах м алень
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кі пецилобрикони. Вони також  плавають догори го
ловою. Крім цього, пецилобрикони цікаві тим, що вдень 
у них на тілі є вугільно-чорні поздовж ні смуги. Вночі 
або від переляку зграйне забарвлення зміню ється мас
кувальним — тіло риб стає блідим, на ньому з'являю ть
ся розмиті плями.

Зовсім в інш ому полож енні тіла збирають їж у  своїми 
товстими губами аностомуси і хілодуси. У хілодусів 
рот кінцевий, тому, плаваючи головою донизу, вони 
виш укую ть черв'яків тільки на дні. У золотисто-чорних 
аностомусів рот верхній: так рибі зручніш е зіш крябу- 
вати водорості і водяних тваринок з вертикальної п о
верхні: з кам іння і рослин. Щоб узяти їж у  з дна, ано- 
стомус лягає на бік або кумедно перекидається на спи
ну. П ереляканий аностомус займає м айж е горизонталь
не полож ення і миттю тікає. Х ілодус навіть плаває 
у полож енні догори хвостом.

Утримувати хілодусів і аностомусів рекомендується 
акваріумістам після набуття певних навичок.

' Щ ільно населені харациновидними рибами і ам а
зонські притоки. Тут ж ивуть червоний неон, тернеція, 
серпас, скляна тетра. Ч е р в о н и х  н е о н і в  відлов- 
люють у чорних водах лівої частини басейну Ріу-Негру. 
Самки неонів завдовж ки 5 см, самці 3. За формою 
тіла і забарвленням риба нагадує звичайного неона, 
але тіло в неї трохи вище і міцніше. Червоне сяйво 
розливається по всій ниж ній частині тіла від голови 
до хвоста. Великі очі свідчать про те, що в місцях їхнього 
пош ирення завж ди панує напівтемрява.

«Рибка в спідничці» — т е р н е ц і я  — ж иве в т і
нистих чорних і чистих річках від Ріу-Н егру до боліт 
М ату-Гросу. У молодих тернецій анальний і спинний 
плавці вугільно-чорні. В передній частині тіла є дві 
чорні вертикальні смуги. Хвостовий плавець прозорий 
і безбарвний. Дорослі риби зберігаю ть темне забарв
лення лише при утриманні їх у темряві, на світлі чорне
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забарвлення перетворю ється на с і
рувато-сріблясте. Д овж ина тіла до
рослих риб 3—4 см. Аквйріумістами 
виведено вуалеву форм у тернеції.

Від Гуапоре до А мазонки пош и
рені ж ваві цегельно-червоні с е р  - 
п а с и .  Завдовж ки вони 4—5 см, за
барвлення тіла і плавців м айж е ру б і
нове. М айж е весь спинний плавець 
займає чорна пляма, чорна смуга 
проходить по ниж ньом у краю 
анального плавця. К інчики черев
них, спинного і анального плавців 
молочно-білі. Є ціла група риб роду 
хіфесобрикон, близьких за спосо
бом ж иття і зовніш нім виглядом до 
серпаса. Відрізняються вони за про
порціями тіла, відтінками забарв
лення, формою  і розмірами плями. 
Так, у молодих серпасів пляма за 
зябровими криш ками нагадує чор
ну кому, по мірі росту риби вона 
послаблю ється і м айж е зникає.

Униз за течією  Гуапоре, зливаю 
чись з Бені, утворює повноводну 
М адейру. На вільних від рослин 
д ілянках з помітною течією пла
вають зграйки с к л я н и х  т е т р  
(пріонобрам). Тіло і плавці прозорі, 
біля хвостового плавця є оранж ево- 
червона пляма. Перші промені 
анального плавця молочно-білі. 
У самців за ними проходить м ало
помітний чорний штрих. У тілі до 
рослих самок добре помітно янтар- 
но-рож еві ікринки. Д овж ина тіла 
рибок до 6 см.
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Харацинові риби
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Амазонки:
1 — тернеція;
2 — скляна

тетра;
3 — кері;
4 — серпаси;
5 — червоні

неони.

Рослина:
ехінодорус
горизонтальний.





У 1977 р. в р ічках бразільського ш тату М ату-Гросу 
вперш е впіймали кілька рибок, названих і н п а ї х т и с  
к е р  і на честь ІНГ1А (Національний інститут по ви
вченню А мазонки) та Керра (директора ІНПА). Вздовж 
стрункого бузкового тіла рибки проходить чорна смуга. 
Плавці ж овтуваті з червоним відтінком на кінчиках. 
Д овж ина рибки 4—5 см. За поведінкою, умовами утри
мання і розведення кері — типова харациніда.

Для харацинових риб м ож на використати невеликі 
акваріуми. Однак слід пам'ятати, що зграйних риб утри
мують по п 'ять-сім  ш тук і що їм потрібне місце для п ла
вання. Різноманітність форм, забарвлення і поведінки 
даю ть змогу підбирати цікаві колекції для загальних 
акваріумів. Зручне й те, що різні види займаю ть різні 
рівні в акваріум і й створюють рівномірне заселення 
всієї товщі води.

Освітлення в акваріумі з рибами чистих вод м ож е 
бути нормальним. Чорноводні види, багато з них мають 
блискучі плями, виразніш е виглядають під розсіяним 
неяскравим світлом на темному грунті. Рослини виса
дж ую ть густими заростями, залиш аю чи окремі ділянки 
для плавання. Поверхню акваріум а заселяю ть плава
ючі рослини. Вода в акваріумі повинна бути пом 'якш е
ною, 2—8° твердості. Харацинові риби, особливо меш 
канці витікаю чих з боліт річок і лісових ставків, не лю б
лять д уж е свіж ої води. Тому заміню ють воду рідко, 
раз у 10— 14 днів по 1/10 об'єму акваріума. Для очищення 
води встановлюють ф ільтри, для поглинання розчи
нених речовин утримую ть кущ ики яванського моху. 
Яванський мох і больбітис допомагаю ть також  підтри
мати кислу реакцію  води. П ідкислювати воду мож на 
і відваром торфу.

Свіж іш а вода і більша кількість кисню потрібна 
рибам з чистих водойм та основного русла — терне- 
ціям, тайєріям, скляним тетрам. Температура води для 
харацинових 23...26 °С.
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Годують харацинових риб різноманітним живим 
кормом, іноді сухим. Н еобхідно звертати увагу на роз
міри корму, бо у дрібних риб рот буває дуж е м алень
кий.

З харацинових риб розводити легш е тернецій, л іх 
тариків, хіфесобриконів Ш ольца, пристел. Багато уваги 
під час нересту потребую ть серпаси, пульхери. Н ересто
вищем служ ить суцільноскляний, клеєний або старий 
каркасний акваріум. М аленьким рибкам досить п осу
дини з площею дна 200—600 см 2 і рівнем води 10— 15 см, 
рибам довшим за 5—7 см — двадцятип'яти — сорока- 
літрового акваріума. Нерестовище добре миють, чистять 
скло, дезинф ікую ть 20—30 хв концентрованим розчи
ном кухонної солі, після чого кілька разів споліскують. 
При розведенні харацинід в усьому треба дотримува
тися чистоти, бо ікра і мальки гинуть від найменшого 
враж ення інф узоріям и і грибами.

Вода для правильного розвитку ікри повинна бути 
м 'якою , тому відстояну водопровідну воду розбавляю ть 
дистильованою до твердості 2—6°. Щоб збагатити воду 
гуміновими кислотами, у  нерестовищ е заздалегідь кла
дуть невелику гілочку водопериці або інш ої м 'якої 
рослини, додаю ть кілька криш таликів солі, закриваю ть 
склом і залиш ають в темному місці на три-чотири 
тижні. За цей час водопериця розкладається, виділяю чи 
кислоти, потім мікроорганізми, що спричинюють гнит
тя, загинуть. П оказником готовності води є її янтарний 
колір і повне розкладання рослини з утворенням на дні 
коричню ватих згусточків.

Нерест більшості харацинових проходить над гущею 
дрібнолистих рослин — водопериці, роголисника, яван
ського моху,— які на 5—6 см не доходять до поверхні 
води. Охоче риби відкладаю ть ікру серед чорного гус
того коріння перевернутих кущ иків криловидної папо
роті або сплутаної зеленої або коричневої риболовної 
жилки, яку  перед цим добре виварюють. Грунт в нере-
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,стовище не кладуть, дно закривають капроновою  сі
точкою  або дрібнолистими рослинами, які захищ ають 
ікру від поїдання батьками.

Освітлюють нерестовище д уж е слабо, наприклад 
двома з'єднаними послідовно двадцятип’ятиватними 
лампами, що ж еврію ть упівсили. Знизу на лампу при
клею ють ш маточок станіолю, стінки акваріум а закри
вають чорним папером і залиш ають віконце для спосте
реж ення. Ікра і мальки харацинових, які в природі 
ж ивуть у напівтемряві, бояться світла.

Статеві ознаки харацинових виявлені слабо. Як пра
вило, самець трохи менший. Тіло його стрункіш е, за 
барвлення яскравіш е. На анальному плавці самців є 
дрібні гачечки, ними самці зачіплюю ться за сітку сачка, 
під час пересадж ування риб. У самок черевце повн і
ше, крізь напівпрозоре тіло при освітленні помітно 
ікру.

Перед нерестом самок і самців розділяю ть на один- 
два тиж ні й посилено годують різноманітною  живою  
їжею . У нерестовищ е садж аю ть пару або самку з двома 
самцями й підвищ ують температуру води на 2...З ЧС. 
П осадж ені звечора риби вночі або рано-вранці почи
наю ть нерестові ігри. При цьому вони плавають з кутка 
в куток одне за одним або круж ляю ть, потім самець 
робить кілька випадів у бік самки, вдаряє її. Самка 
відкладає від трьох до десяти ікринок, самець за 
плідню є їх  молочком. Після короткої перерви все по-
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вторюється. Загальна кількість ікри залеж ить від виду, 
розм іру і в іку риб: 100—200 ш тук у  еритрозонусів 
і неонів, 400—600 ш тук — у пульхера, ліхтарика, хі- 
фесобрикона Шольца, пристели, 1000—2000 — у терне- 
ції. Чим більш е ікри відкладаю ть риби, тим твердіш у
і свіж іш у воду мож на брати для нересту. П ов'язано 
це з тим, що в чорних водах ікра менше враж ається 
паразитичними мікроорганізмами, н іж  в чистих.

О дразу після нересту батьків відсаджую ть. .Воду 
частково заміню ють водою такого самого складу або 
скляною піпеткою  з оплавленими краями ікру обе
реж но переносять до невеликої плоскої посудини з р ів
нем води 5 см і розміщ ую ть шаром в одну ікринку. 
Ікра малопомітна: дрібна і прозора. Б ілу (незапліднену 
й ураж ену  паразитами ікру) треба вчасно видаляти. 
Через 18—36 год з ікри з'являю ться маленькі личинки, 
які за допомогою цементую чого органа на голові при
кріплюю ться ниточками з нижнього боку листків або 
на склі й висять від двох до п 'яти днів. Після цього 
вони миттю випливають до поверхні, заповнюють п о
вітрям плавальний міхур, перетворюються на плаваю 
чих мальків і починаю ть живитися. М альків переводять 
у виростковий акваріум, поступово, протягом кількох 
днів привчаю ть до яскравіш ого освітлення й годую ть 
найдрібніш им «живим пилом», личинками артемій, к о 
ловертками, а потім інфузоріями, дрібними циклопами 
тощо. Воду замінюють обереж но, краплями додаючи



в акваріум  свіжу, Поступово збільш ую ть твердість води, 
стеж ать за чистотою в акваріумі.

На болотистих берегам А мазонки і сотнях її приток 
розкидана численна кількість стариць, ставків, озер, 
які поступово заростаю ть і стають болотами, просто 
ям, воду в які м айж е щ одня підливаю ть теплі зливи. 
Всю товщ у води пронизую ть стебла, листя, коріння, 
тягнуться вгору пагони і квітки болотяної рослинності. 
П еріод посиленого росту амазонських рослин при
падає на січень — березень, коли опадів випадає трохи 
більше, н іж  в інші пори року. Температура стоячої води 
вдень біля поверхні доходить 35...40, вночі до 28...30 °С. 
Дно вкриває товстий шар напівзгнилих гілок, листків 
дерев та болотяних трав.

З численних елодей в акваріумі найкращ е при ж и
лася густолиста елодея. Довге, часто кількаметрове 
стебло її виростає за день на 5— 10 см, тягнеться до 
світла, пробиваю чи сплетіння інших рослин. Листки 
розміщ ені кільцями, в кож ном у кільці по 3—5 сокови
тих, зелених, загострених на кінці листків. В акваріум і 
густолиста елодея відома як невибаглива ш видкоросту- 
ча рослина. Пош ирений в акваріум і близький до елодей 
наяс. Листки в нього довші й вуж чі. Рослина склада
ється з напівпрозорого ламкого стебла і розміщ еного 
кільцями видовж еного листя. К раї листків дрібно за 
зублені. Пош ирені наяс та елодея у водоймах по всій 
теплій частині П івденної Америки. В акваріум і легко 
розм нож ую ться поділом стебла і кращ е ростуть на 
яскравому світлі.

П оряд з елодеєю  і наясом ростуть кілька видів 
водопериці, кабомби, роголисника, валіснерії, сітчастої 
папороті. На поверхні води леж ать листки плаваючої 
папороті, водяних гіацинтів, плаває ряска і сальвінія.

Х арактерними рослинами всіх болотистих територій 
П івденної А мерики є ехінодоруси. Одні з них ростуть 
на самому узбереж ж і так, що цупке листя повністю
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знаходиться в повітрі, інші розвиваю ться під водою. Ба
гато рослин групи підводних ехінодорусів завезено до 
акваріумів. Вони добре ростуть в акваріум і з п ож ив
ним грунтом при температурі 20...30 °С. Потребують, 
як  правило, яскравого освітлення. У ехінодоруса ніж
ненького  і близьких до нього видів листкова пластинка 
ланцетовидна, без черешка. У інших рослин листки 
на довгих череш ках, зібрані в розетку. Ф орма листків 
і малю нок ж илок м ож е бути найрізноманітніш им і у  ба
гатьох видів зм іню ється протягом ж иття залеж но від 
освітлення і рівня води. У загальновідомої амазонки  
листки ланцетовидні, розходяться рівномірно в усі боки. 
Окремі кущ і виростають до метра в діаметрі (в аква
ріумі завж ди набагато менші, діаметром 20—40 см). 
У ехінодоруса горизонтального  листки серцеподібні, 
ш ирокі, містяться паралельно поверхні грунту. Забарв
лення листків світло-зелене. Розмнож ую ться ехінодо- 
руси стрілками, на "вузлах яких відкриваю ться білі 
квіточки з ж овтою  серединкою  або проростаю ть молоді 
рослини. П ід вагою куща, який росте, стрілка згинається 
донизу і молода рослина вкорінюється. В акваріумі 
молодий кущ ик м ож на відділити як тільки на ньому 
з'явиться кілька корінців. Деякі види розмнож ую ться 
поділом куща.

Альтернантери часто ростуть по берегах водойм 
серед вологого різнотрав'я. Під час розливу річки вони 
затоплю ю ться і продовж ую ть рости під водою. В аль
тернантери листки розміщ ені супротивно, забарвлення 
їх  пурпурове, яскравість його залеж ить від освітлення. 
Щоб рослина в акваріум і утворю вала нові пагони, треба 
прищ ипнути її верхівку. Рослину м ож на розм нож у
вати, розрізавш и на частини після появи білих корінців 
на стеблі. У стоячій воді водяться переваж но дрібні х а 
рациновидні з яскравими блискучими смугами й плям а
ми, які допомагаю ть їм побачити одна одну в коричне
вій воді.
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Над болотами завж ди літаю ть зграї комарів і мух. 
На них полю ють біля поверхні води карнегіели і пеци
лобрикони. У карнегіел спина, як  і у всіх приповерхне
вих риб, рівна, спинний плавець зсунутий назад, лінія 
грудей і черевця круто вигинається донизу. Тіло дуж е 
стиснуте з боків. Забарвлення риб сріблясте з коричню 
вато-зеленими плямами. Грудні плавці сильні й довгі. 
Під час небезпеки або полю вання комах риби вистри
бують з води й проносяться над поверхнею  на відстань 
до 10 м. У цей час вони не планерую ть, а активно летять, 
трохи зануривш и у  воду ниж ню  частину черевця. Від 
грудних плавців, які швидко ударяю ть по поверхні 
води, чути легке дзиж чання. Іноді рибі вдається від і
рватися від води й пролетіти, не торкаю чись поверхні. 
М 'язи  грудних плавців складають чверть маси тіла. 
В акваріумі риби також  вискакую ть з води, тому аква
ріуми їм потрібні довгі. Зверху акваріум щ ільно закри
вають. Щоб наблизити умови утримання до природних, 
продуванням повітрям, ш тучно створюють сильну те
чію, в якій риби весь час рухаються.

Серед амазонських риб є одна дуж е незвичайна 
за формою тіла, спочатку її просто важ ко побачити. 
Вона нагадує листок, який упав у  воду: округле тіло 
в темних плямах, очі замасковані темними смугами, 
голова загострена. На ниж ній щ елепі маленький 
виріст, схож ий на улам ок черешка. Це риба-лис- 
ток.

Н иж ня течія А мазонки заболочена. Видовий склад 
риб у ній схож ий на видовий склад у середній частині 
річки.

Розглянемо найпош иреніш их в акваріумі харацино
вих риб. В річці Пара, яка сполучається з Амазонкою  
протокою, у великій кількості водяться х і ф е с о б р и -  
к о н и  Ш о л ь ц а  — п'ятисантиметрові сріблясті рибки
з чорною поздовж ньою  смугою, яка закінчується пля
мою на корені хвостового плавця.

Такого самого розм іру риби-л і х т а р и к и .  На сріб-
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лясто-сірих боках у  задній третині 
тіла проходить темно-коричнева або 
чорна смуга, яку біля хвоста пере
тинає поперечний штрих. Поряд 
поблискує золотиста або червонува
та пляма. М енш виразні плями є 
над очима і за головою. Спинний 
плавець блідо-червоний, інші без
барвні і прозорі. По передньому 
краю  спинного, анального і черев
них плавців проходять білі смуж ки. 
Райдуж на оболонка верхньої части
ни очей золотисто-червона. Плаває 
ліхтарик зграями.

У тінистих чорних водах Гайани 
ж ивуть е р и т р о з о н у с и .  Тіло їх 
напівпрозоре, жовтувате, завдовжки 
4,5 см. Черевце біле. Уздовж боків 
тягнеться яскраво-червона см уж ка. 
Плавці прозорі, з молочно-білими 
кінчиками. Спереду спинного плав
ця є червона пляма.

Звичайною рибою для всіх по- 
вільнотекучих і стоячих водойм 
північної частини материка є п р и -  
с т е л а .  Тіло в неї напівпрозоре, 
високе. У передній частині спин
ного та анального плавців є по ж о в
тій, чорній і білій плямі. Чорна ц я
точка міститься і за головою. Хвос
товий плавець яскраво-оранж евий. 
Д овж ина риби — 4—5 см.

Утримання і розведення в аква
ріум і згаданих вище дрібних ха- 
рацинід нескладне.

Цікавою для натураліста своєю 
нерестовою поведінкою  є ще одна

Харацинові риби 
нижньої 
Амазонки та 
Гайани:
1 — дракон;
2 — пристели;
3 — хіфесобрико-

ни Шольца;
4 — ліхтарик;
5 — еритрозонуси.

Рослини:
а — амазонка; 
б — ехінодорус 
ніжненький.
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Нерест копели 
Арнольда.

харациновидна, риба невизначеного виду, яку  нази
вають к о п е л а  А р н о л ь д а .  Тіло їх струнке, ви
тягнуте. Ж ирового плавця немає. Забарвлення чорну
вато-коричневе із сріблястим блиском. Плавці ж овтува
ті. На хвостовому червоні плями, на спинному чорна 
і біла. Від ниж ньої губи око перетинає чорна риска. 
Самець яскравіш ий, більший, з довшими плавцями до 
8 см завдовжки. Ж ивуть риби зграями біля поверхні 
води.

Після ритуальної бійки двох самців, в якій перемагає 
той, хто перш им торкнувся поверхні води і відтіснив 
суперника, самець починає переслідувати самку. Потім 
пара завмирає під самою поверхнею  води. Д еякий час 
риби дриж ать всім тілом на місці, а потім одночасно 
вистрибують і, перекинувш ись догори черевцем, зави
сають на кілька секунд під ш ироким листком рослини 
або нависаю чим коренем. Після кож ного стрибка зали
ш ається 5— 10 прикріплених слизом і запліднених ікри
нок. Відстань від води до листка 3—6 см. В акваріумі 
риби приклеюю ть ікру на накривне скло, навіть на лам-



пи освітлення. Коли ікра (50—200 ікринок) відкладена, 
самець постійно залиш ається під листком і ударами 
хвоста зволож ує її. Ч ерез добу-дві в краплях води 
стають помітними маленькі личинки, які тільки на чет- 
вертий-п'ятий день падають у воду і починаю ть само
стійно жити. В цей час на спині в мальків є довгі при
датки — стерна, які з віком зростаються з хвостовим 
плавцем. Копели А рнольда — єдині серед харациновид- 
них риб, що турбую ться про своє потомство.

Ще один цікавий представник харацинових зустрі
чається на півночі Венесуели і на Трінідаді. Це ма
ленька, 7 см завдовж ки, рибка з гучною  назвою д р а - 
к о н. Зяброві криш ки самців прикраш аю ть довгі ви
рости з оранж евою  головкою на кінці.

Від інших харацинід дракони відрізняю ться внут
ріш нім заплідненням.

Д рібні харацинові рибки ж ивуть зграями. Д ля біль
шості видів характерна яскрава пляма на хвостовому 
стеблі. Таку плям у мають хіфесобрикон Ш ольца, пуль- 
хер, ліхтарик та інші. За нею риби не тільки визна
чають особин свого виду, а вона ще й відвертає увагу 
суперника від вразливих частин тіла — голови, ока, 
зябер. Тому здобиччю хиж аків найчастіше стають менш 
спритні живородящ і коропозубі, більш ість з яких плями 
на хвості не мають, наприклад гупі. Г у п і пош ирені 
на півночі Бразілії, а також  Гайани, Венесуели, Тріні
даду, Барбадосу і Малих Антільських островів у прісній 
і солонуватій воді, нерідко забрудненій харчовими 
відходами. Самець завдовж ки 2—3 см, самка 4—5. За
барвлення самки невиразне, оливкове, коричнювате 
або ж овтувате з блакитно-зеленим блиском. Плавці сірі. 
Черевце повне, округле. Забарвлення самців рябе, з р із
номанітними малю нками на тілі і плавцях. У Венесуелі 
переваж аю ть гупі зеленого кольору, на Барбадосі — 
червоно-чорні з фіолетовими тонами. Трінідадські риб
ки мають чітко окреслені сині, золотисті, зелені та фіо-
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Форми хвостового 
плавця гупі 
різних порід 
та варіанти 
їх  забарвлення:
1 — круглохвоста;
2 — шилохвоста;
3 — гранчаста;
4 — ліровидна;

5 — верхній меч;
6 — нижній меч;
7 — подвійний меч;
8 — прапорова;
9 — шлейфова;

10 — віялова;
11 — трикутна.



летові плями. Хвіст золотистий з чорним краєм, спин
ний плавець видовжений.

У природних водоймах гупі ж ивляться личинками 
комарів. Завдяки невимогливості до умов ж иття й істот
ну користь у  боротьбі проти м алярії гупі були завезені 
в М ексіку, США, Африку, Індію, на М адагаскар, Яву, 
в південну Ф ранцію, Італію. В гарячих дж ерелах  під 
відкритим небом ж ивуть гупі в Угорщині й Чехосло- 
ваччині. Рибка стала найпопулярніш им об 'єктом  аква- 
ріумістів усього світу.

Ш тучно виведені породи гупі витіснили диких пред
ків в акваріумах. П ороди розрізняю ться за формою  
хвостового плавця. Всього їх одинадцять: круглохвоста, 
ш илохвоста, гранчаста, ліровидна, верхній, ниж ній та 
подвійний меч, прапорова, шлейфова, віялова і трикут
на. Спинний плавець м ож е бути нормальної довж ини 
або подовж еним і звисати. Назви, які дають рибам за 
малю нком на тілі та плавцях, непостійні. Так, риб 
із дрібними жовто-чорно-смарагдовими розводами н а
зиваю ть і ф ілігранними, і кобрами, і зм іїною  шкірою, 
і віденськими. Правильніш е називати їх  за кольором 
тіла і плавців — смарагдові, чорно-червоні, сині. Серед 
самок також  з'явилися красиві золотисті рибки з руб і
новим спинним і хвостовим плавцями.

В акваріумі гупі уж иваю ться з будь-якими рибами, 
важ ливо тільки, щоб сусіди не обірвали самцям їх довгі 
хвости. М інімальний об'єм  води на одного самця 0,5 л, 
на самку — вдвічі більше. Умови ж иття такі самі, як 
і для всіх ж ивородок. Корм будь-який ж ивий і сухий. 
К ож ні 4—6 тиж нів самка народж ує ЗО—250 мальків за 
вдовж ки 6—8 мм. При своєчасному годуванні і регу
лярній зам іні води мальки швидко ростуть і через мі- 
сяць-півтора визначається їх стать. Акваріумісти, які 
хочуть поліпш ити забарвлення і форм у тіла рибок, п о 
винні в цьому віці розділити мальків, утримувати самок 
і самців в окремих акваріум ах і схрещ увати най
кращих.



Басейн річки Парана, який леж ить на південь від 
А мазонки,— це ще один багатий рибами район П івден
ної Америки. Верхів'я приток знаходяться в горах. С е
редня і ниж ня течія припадає на рівнину. Річка пере
пікає з півночі на південь ряд природних угруповань: 

імпос — сухі трав'янисті савани й ліси, чако — сухі 
тропічні ліси та рідколісся на правобереж ж і і змінново- 
логі вічнозелені та араукарієві ліси, високотравні вологі 
савани на лівобереж ж і. Уздовж ниж ньої частини русла 
простяглася суха безліса пампа. В океан річка вливаєть
ся ш ирокою  Ла-Платою. Клімат району тропічний на 
півночі й субтропічний у  південній частині. Тут чітко 
зміню ється тривалість світлового дня і температура 
повітря в різні пори року. На узбереж ж і Ла-Плати 
різниця середньомісячних температур за рік 14, а на 
річці К уяба 4 °С. Опади більш-менш  рівномірні.

Уздовж русла Парагваю і основних приток тягнуться 
величезні болота, населені багатьма видами риб. Тут 
і десятки видів ривулусів, і близькі їм кінолебіаси. 
Самки і самці кінолебіасів настільки різні, що їх  описа
ли спочатку під різними назвами. Існую ть навіть в ід 
м інності в будові скелету. Так, у самок хребет скла
дається з менш ої кількості хребців, а, значить, і в плав
цях у неї менше променів. Ікру  кінолебіаси відкладаю ть 
серед м улу і торфу, пірнаючи в м 'який грунт парами. 
На лусці кінолебіасів є маленькі гачечки, якими партне
ри зчеплюються, щоб не загубитися. Ікра риб також  не 
зовсім звичайна. П оверхня її ш естикутна, на ребрах 
ш естикутника є схож і на пальми вирости. Кінолебіаси 
ж ивуть один сезон і залиш ають ікру до нових злив.

Над болотами час від часу чути ніби важ кий подих. 
Це дводишний лепідосирен вдихнув на ЗО—60 хв 
повітря. Як і африканський протоптер сухий період риба 
перебуває в коконі із зцементованого слизом мулу. 
У період розм нож ення самець лепідосирен забезпечує 
киснем і ембріони ікри, що розвиваю ться в болотяній
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воді: з пухирців на черевних плав
цях з'являю ться розгалуж ені ви
рости, пронизані кровоносними су 
динами, які і насичую ть воду в гн із
ді киснем. В перші два-три місяці 
ж иття мальки дихаю ть за допом о
гою зовніш ніх зябр.

У річкових біотопах найбільш 
звичайними є харацинові, дрібні 
цихліди та соми. Представник хара
цинових ч о р н и й  н е о н  живе 
в басейні К уяби і верхньої течії 
Парагваю. Тіло риби завдовж ки 4— 
5 см. К оричневу спину від б ілува
того черевця відділяє ш ирока чорна 
смуга. Н иж ній край смуги розм и
тий, верхній чіткий, підкреслений 
сяючою золотисто-зеленою  лінією. 
Спинний та анальний плавці ж о в 
тувато-рож еві.

Семи сантиметрів досягають 
м о е н к а у з і ї  ф і л о м е н и ,  п о
ш ирені від Парагваю до Парнаїби. 
Л уска жовтувато-срібляста з тем 
ним краєм. На тілі є дві яскраві 
плями — верхня вогненно-червона 
половина ока і ш ирока чорна по
перечна смуга з золотистою  цяткою 
попереду. Плавці безколірні, перші 
промені спинного і анального — 
молочно-білі. У тримання і розведен
ня цих риб нескладне, таке саме, 
як і амазонських харацинід.

У водах Ла-Плати водяться 
т е т р а г о н о п т е р у с и ,  риби за 
вдовж ки 5—6 см. Основне забарв-

Риби
басейну
Парани:
1 — чорні неони;
2 — філомена;
3 — крапчастий

сомик;
4 — тетрагонопте-

рус;

Рослина:
елодея
густолиста
(ліворуч).





лення їх ж овтувато-коричневе з блиском, черевце сріб
лясте. Вздовж тіла тягнеться чорна смуга, яка утворює на 
хвостовому стеблі ромбовидну пляму. Всі плавці, крім 
грудних, червоні. До умов утримання в акваріум і тетра- 
гоноцтеруси надзвичайно невибагливі. Ж ивуть навіть 
в акваріум ах без нагрівача, поїдають будь-який живий, 
зрідка рослинний корм.

Розмнож ую ть тетрагоноптерусів так само, як і інших 
харацинових риб, але створити необхідні умови для 
їх розм нож ення значно легше. Вода м ож е бути більш 
свіж ою  і твердою, температура 22...24 °С. Пара риб 
в ранкові години дає до 1500 ікринок. Через одну-дві 
доби з'являю ться личинки, які через чотири-шість днів 
перетворю ю ться на мальків і ж ивляться інфузоріями, 
артемією, розтертим листям салату, дрібними циклопа
ми. Виведено золотисту форм у тетрагоноп теруса— 
золотисту тетру. ,

П анцирний к р а п ч а с т и й  с о м и к  ж иве зграями 
в річках на південному сході Бразілії та в Ла-Платі. 
Ф орма тіла така сама, як у золотистого сомика, довжина 
самки 8 см, самця 5 см. Забарвлення оливкове, темніше 
на спині. По всьому тілу й плавцях розкидані темні 
плями. Як і попередній вид, крапчасті сомики надзви
чайно витривалі. Розмнож ую ться так само, як золотисті 
сомики.



ПІСЛЯМОВА Цінність акваріум а як частин
ки річки чи озера безумовна. Тільки 
в акваріум і м ож на простежити, як 
зміню ється забарвлення при зустрі
чі двох риб-самців, як і що риби 
їдять, якими барвами і рухами суп
роводж ується нерест.

Хочеться вірити, що набутий 
досвід і любов до своїх вихованців, 
не дозволять людині пройти повз 
калю ж у, в якій після повені зади
хаю ться мальки, і просто спостеріга
ти, як з чиєїсь безвідповідальнос
ті отрую ється брудними водами 
сусідня річка. Звичайно, у тварин є 
чимало пристосувань, що допома
гають їм виж ити в скрутні години. 
На появу кож ного такого присто
сування природа витратила м іль
йони років. Людина в процесі сво
го розвитку здобула найдосконалі
ший витвір природи — розум. О ці
нити ситуацію, прийняти ріш ення й 
виконати його — на це людський 
мозок витрачає одну мить.

Лю дина тепер завж ди у виграші 
перед твариною, а природа не всти
гає за змінамй нашого життя. Але й 
повернути назад не можна. Не м о ж 
на не будувати нових промислових 
підприємств і міст, не прокладати но
вих доріг. Тому доводиться оголо
ш увати заповідники, будувати очис
ні споруди, влаштовувати підго
дівлю звірів і птахів узимку.
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Любов до природи не виникає сама по собі, вона 
з'являється лиш е тоді, коли людина сама піклується 
про якусь маленьку тваринку чи, скаж імо, вирощ ує 
квіти. І допомагати природі треба вміло, з розумінням  
того, що робиш, інакш е з доброї справи нічого не вийде.

Бажаю чі продовжити знайомство з ж иттям  аквар і
умних риб м ож уть звернутися за порадами до вчителя 
біології, в бібліотеку, в місцеве товариство акваріум і- 
стів, активно вклю чатися в роботу ш кільних гуртків 
юних натуралістів.
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Для вас, школярі!
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йшла книж ка «Риби наших водойм» (автор А. Я. Щ ербу- 
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за рибами у природі і ш кільному кабінеті біології, ре
комендації голубим патрулям з охорони водойм.

Опис риб супроводж ується кольоровими малю н
ками.

Вийш ли у  1988 році:

П илипчук О. Я. Загадковий світ сирен. 6 арк. 35 к.
К ниж ка знайомить читача з представниками м ор

ських ссавців — сиренами: дюгонями, ламантинами та 
морськими коровами. В ній розповідається про при
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стосування цих тварин до ж иття у  воді, їх  походження 
і географічне поширення. Читач взнає про будову і 
поведінку, харчування і розмнож ення, дихання і пере
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У книж ці представлено цікавий пізнавальний мате
ріал про будову тварин, їхній спосіб життя, пристосу
вання до навколиш нього середовища, розкрито б іоло
гічні особливості тварин та їх практичне значення. При
ділено увагу питанням охорони природи. Розглядаються 
тварини різних типів і класів, різних континентів відпо
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