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Rzeźby – sadzawki
W chińskiej prowincji Hunan, nieopodal Gór Żółtych (przez autochtonów
zwanych też Górami Czarnymi), w niektórych sklepikach z rękodzielnictwem
ludowym można kupić przeróżne wyroby z czarnego kamienia – z wyglądu
i opisu rzeźbiących jest to rodzaj czarnego marmuru. Pomijając przeróżne figurki czy prymitywną biżuterię, uwagę
zwracają „domowe sadzawki“. Właśnie
nie przydomowe, a domowe. Monolityczne rzeźby, które same w sobie
stanowią dzieła sztuki, przedstawiające
smoki, lotosy, żółwie, są rodzajem małej
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sadzawki, którą możemy postawić w salonie i delektować się pięknem zarówno
rzeźby, jak i wnętrzem, które sami urządzimy. Chińczycy sadzą w nich rośliny
wodne (przeważnie małe grzybienie)
i wpuszczają małe karpie koi lub złote
rybki. Ale bywa, że trzymają w nich żółwiki i żabki. No cóż, nie każdy ma możliwość założenia sadzawki w ogródku,
natomiast namiastka wodnego oczka
(całorocznego!) w pokoju pewnie wielu
by zachwyciła.
Tekst i fot. Krzysztof Pająk

Shanghai Ocean Aquarium
Oceanarium w Szanghaju znajduje się
w nowoczesnej dzielnicy Pudong, nieopodal Oriental Pearl Tower – charakterystycznej dla miasta wieży telewizyjnej. Zajmuje łącznie ponad dwadzieścia
tysięcy metrów kwadratowych i uważane jest za największe w Azji. Co roku
odwiedza je ponad milion turystów.
Podzielone na dziewięć tematycznych
stref (uwzględniając oczywiście Chiny),
obejmujących ryby z pięciu kontynentów. W oglądaniu oceanarium pomagają nam cztery tunele o łącznej długości

168 metrów bieżących, częściowo wyposażone w ruchome chodniki, co przy
ogromnej liczbie zwiedzających umożliwia komfortowe podziwianie podwodnego świata. Zbiorniki urządzone są
w sposób odzwierciedlający naturalne
warunki bytowania ryb, jakby fragmenty biotopów wyrwane z przyrody. Robi
wrażenie, szczególnie na dziesiątkach
małych Chińczyków, „atakujących“
praktycznie każdy zbiornik.
Tekst i fot. Krzysztof Pająk
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Changfeng
Ocean World
Changfeng Ocean World, znane również pod nazwą Sea Life Shanghai,
otwarty pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w zachodniej
części Szanghaju, jest główną atrakcją
Changfeng Park – parku, który został
udostępniony w 1959 roku. Na powierzchni ponad 10 tysięcy metrów
kwadratowych prezentowanych jest
ponad 15 tys. „żyjątek”. Główny „budynek” położony jest 13 metrów pod
jeziorem Yin Chu. Przy urządzaniu
oceanarium zadbano bardzo o wystrój
wokół zbiorników: poruszamy się wewnątrz zatopionego drewnianego statku, gdzie zbiorniki są zalanymi kajutami. Wrażenie robi zwłaszcza zatopiona
stołówka, gdzie ryby pływają ponad
stołem, miast leżeć na talerzu. Do tego
mureny w rozbitych amforach, po prostu bajkowa sceneria.
W porównaniu z Shanghai Ocean
Aquarium znajdziemy tu więcej gatunków z chłodniejszych wód, a oceanarium jest mniej oblegane przez
zwiedzających.
Tekst i fot. Krzysztof Pająk
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Polar Ocean
World
W Chengdu, chyba najszybciej rozw jającym się mieście w Chinach, znajduje
się Polar Ocean World – obiekt, w którym prezentowane są zwierzęta stref
polarnych. Budynki zajmują obszar blisko 70 tysięcy metrów kwadratowych.
Można tu zobaczyć niedźwiedzie polarne, foki, morsy, pingwiny, żółwie, oczywiście ryby, a także skrzypłocze. Na terenie Polar Ocean World odbywają się
pokazy tresury fok, delfinów i bieług.
Ponieważ zwiedzającymi są przeważnie
rodziny z dziećmi, na terenie parku znajduje się również niewielki akwapark,
wystawy, place zabaw, kino 4D itp. Pomysł w sumie ciekawy. We Wrocławiu
mamy Afrykarium, może któregoś roku
doczekamy się Polarium?
Tekst i fot. Krzysztof Pająk
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Pierwszego dnia

naszego pobytu postanow śmy zbadać teren wybra śmy s ę na dług
spacer wzdłuż p aż z pomostam
oraz małych portów Już na samym
początku naszej wyprawy przyw tały
nas jeżowce ś mak , których n ez czone ośc znajdowały s ę na w ęk-

szośc przybrzeżnych skał kam en
W naszych akwar ach zw erzęta te
pełn ą ro ę ek py czyszczącej Dało s ę
to równ eż zaobserwować w naturze
ś mak skup ały s ę w ększym grupam na kam en ach skałach porośn ętych g onam , które stanow ą główne
źródło ch pożyw en a Na głach je-
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żowców zna eźć można było z ko e
różne organ czne szczątk n es one
przez wodę, np śc e opadłe z drzew
Tego dn a wybra śmy już swoje (jak
s ę późn ej okazało) u ub one m ejsce, w którym to główn e szuka śmy
stworzeń zam eszkujących Morze
Jońsk e

Dzień drugi

był pełen przygód n espodz anek Zabra śmy w ęc
nasz podwodny aparat ruszy śmy
na mało uczęszczaną p ażę Wśród
w ększych mn ejszych kam en rozpoczęła s ę nasza przygoda, a jej
początek był n esamow ty, zwłaszcza d a naszego redaktora Grzegorza Otóż popros łem go, aby stanął
w wyznaczonym m ejscu chc ałem
mu po prostu zrob ć zdjęc e Tuż
przed nac śn ęc em spustu m gawk
bardzo s ę przestraszył Okazało s ę,
że pod kam en em, przy którym stał,

znajdowała s ę ośm orn ca Octopus
vulgaris Chyba został przez n ą potraktowany jak potencja na zdobycz,
pon eważ złapała jego nogę mackam
próbowała wc ągnąć pod skałę Sytuacja była ogó n e bardzo zabawna,
choć w p erwszej chw stresująca
Udało nam s ę zrob ć zdjęc e głowonoga, a także nakręc ć fi m, w którym
ośm orn ca próbuje wyrwać m z ręk
k j Przyznać trzeba, że, trzymając
s ę jednocześn e skały, m ałem spore prob emy w tym starc u s ł Jak s ę
dow edz e śmy od m ejscowej Gre-
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czynk o m en u Mar a, ośm orn ce
te są ogó n e n egroźne oczyw śc e
często spożywane przez Greków
stn eje jednak ryzyko, że zdoła ona
przyczep ć s ę do c ała człow eka bardzo mocno n e będz e chc ała puśc ć
Podobno jedynym rozw ązan em jest
wtedy złapan e jej za otwór gębowy
n estety uśm ercen e przez jego rozdarc e ob ema rękam N e ukrywam,
że po usłyszen u tych opow eśc zaczę śmy być ostrożn ejs , jeś chodz o te stworzen a, na szczęśc e n e
mus e śmy m n c rozrywać

Dzień trzeci

to przede
wszystk m wypad do pob sk ego małego portu, w którym znajdowało s ę
pochy ne betonowe zejśc e służące do
wodowan a łodz Warto zwróc ć uwagę na to, że tak e m ejsca są n ezwyk e ś sk e z reguły pokryte g onam
Trzeba w ęc bardzo uważać, bo chw a
n euwag może spowodować przewrócen e s ę uderzen e choc ażby głową o beton (co przytrafiło s ę m ), a e
w końcu czego s ę n e rob , aby złapać
do małej różowej s ateczk różnego ro-

dzaju ś zg , których w tym m ejscu było
naprawdę dużo S ateczk tak e można
kup ć w każdym sk ep e, także spożywczym, a Grecy często używają ch do
połowu drobnych ryb (także ś zgów)
na przynętę Oczyw śc e złapana przez
nas ryba była szybko fotografowana
natychm astowo wracała do wody
Po przeprowadzonych obserwacjach
zachowań ś zgów w naturze śm ało mogę stw erdz ć, że to chyba jedne
z najbardz ej poc esznych
c ekawsk ch ryb Podobn e jak w akwar ach
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są raczej mało płoch we, boją s ę ty ko
przez chw ę kon eczn e muszą zobaczyć, co s ę dz eje w ch pob żu Jako
przykład tak ego zachowan a ś zgów
akwar ach morsk ch można podać
choc ażby Escenius bicolor, któremu
na własne potrzeby nadałem przydomek akuku , pon eważ chowa s ę
w żywej ska e co chw a z zac ekaw en em wyg ąda z nnej dz ury To samo
zachowan e zaobserwowałem przy
w ększych skałach u nnych gatunków
ś zgów w Morzu Jońsk m

dnia następ-

Tak stało s ę
To samo m ejsce, n eco n ższy poz om wody Skała, która jeszcze
wczoraj była cała pod pow erzchn ą
służyła m początkowo za s edz sko
Temperatura w c en u 38°C powodowała, że trudno było przyzwycza ć s ę
do temperatury morsk ej wody Nag e
z da eka dojrze śmy coś czerwonego
Okazało s ę, że to jedna z dość popuarnych w akwarystyce morsk ej rozgw azd Był to czerwony okaz z rodzaju Linckia Pod wodą ob ewała ona
swo m c ałem skałę, na której os adła
Drugą, podobną, zauważy śmy na
pob sk ch skałach nad wodą Oprócz
tego w wodz e trafi śmy na różnego
gatunku ś mak , których wcześn ej n e
w dz e śmy, małe małże (w tym także
mu e) sporą ość krabów puste n ków
różn ły s ę one n eco od s eb e ubarw en em c ała, w e kośc ą pos adaną
musz ą Stworzen a te są n ezm ern e
c ekawe, co obserwujemy także w domowych rafach Wraz ze wzrostem

nego

poszukują nowych w ększych musz
W akwar ach można równ eż zaobserwować wa k krabów, których przyczyną jest zwyk e rywa zacja o dom
Czasam musz a nnego kraba spodoba s ę na ty e jego rywa ow , że słabszy
n e ma szans rzadko udaje s ę mu
wtedy równ eż ujść z życ em Na obWWW MAGAZYNAKWAR
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serwacj główn e tych zw erząt m nęła
nam n edz e a Tego dn a dotknąłem
n echcący małych wystających trawek
z n ew e k ego kam en a Był to chyba
jak ś gatunek ukw ału, pon eważ ekko
oparzył m rękę Zaczerw en en e na
szczęśc e zn knęło równ e szybko, jak
s ę pojaw ło

Musieliśmy zmagać się
ze sztormem

zanim jednak przejdę do sedna,
chciałbym wyjaśnić błędy w identyfikacji lub, inaczej, zamieszanie związane z nazewnictwem gatunków tęczanek opisanych przez G.R. Allena
w 1982 roku: Melanotaenia misoolensis
z małego dopływu rzeki Kasim. Allen
był przekonany, że ten gatunek można
znaleźć w wodach całej wyspy Misool,
a także na wyspie Batanta. Od początku miałem co do tego wątpliwości, bo
po prostu jako pierwszy prowadziłem
tam badania, a po drugie, odłowiłem
tam piękną tęczankę i przedstawiłem
światu w 1990 roku jako Melanotaenia
sp. ‘Batanta’. Musiałem więc odłowić
z natury ostatnio opisywany gatunek
lokalnej tęczanki z Misool, zaobserwować ją w naturalnych warunkach
i potem porównać z hodowaną w warunkach akwariowych.
Na samym początku nowego tysiąclecia, w styczniu 2001, udało nam
się z Nataszą polecieć z przesiadką
w Dżakarcie do Sorong położonego
w Papui Zachodniej w Indonezji. Tutaj, po dwóch dniach negocjacji, wynająłem łódź (nie pytajcie cenę). Misool
leży na południowym krańcu Raja

Mapa Raja Ampat z
zaznaczonymi miejscami
eksploracji G. R. Allena

Wyspa Misool. Mapa z
zaznaczonymi miejscami
eksploracji Heiko Blehera

Ampat. Można tu dotrzeć łodzią tylko
przez otwarte morze Arafua. Jak zwykle w tej części świata padał deszcz.
Burzliwe morze zamieniło naszą łódź
w swoisty rollercoaster. Aby utrzymać
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się na niej musieliśmy być przywiązani, ponieważ woda cały czas wlewała
się na pokład. Po całym dniu zmagań
(wyruszyliśmy o 5-tej rano) dotarliśmy
do północnego brzegu wyspy.

Limalas, chrześcijańska
wioska na północnym
krańcu Misool

Zacumowaliśmy na brzegu rzeki
we wsi Limalas i poszliśmy do domu
przewodniczącego wsi, tzw. Kepala Desa. Tam, w obecności innych
mieszkańców wioski, powiedziałem
mu, że przybyłem po małą rybę z pobliskiego dopływu rzeki Kasim. Poczęstowaliśmy jego i jego małżonkę
prawdziwym włoskim cappucccino
i innymi drobnymi podarunkami,

a on zapewnił nas, że następnego
ranka da nam przewodnika, który zabierze nas w dorzecze Kasim. A że ja
nie potrafię bezczynnie czekać, jeszcze tej samej nocy poszedłem zbadać
pobliskie słodkowodne cieki, jednak
odkryłem w nich jedynie ryby z rodzajów takich jak Toxotes, Scatophagus
itp., które zwykle występują w słonawych wodach.

Czekamy z Nataszą na
przewodniczącego wioski
Kepala Desa na Misool
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Spaliśmy w namiocie w pobliżu wsi.
Następnego dnia wstaliśmy wcześnie
i poszliśmy w kierunku ujścia białych
wód rzeki Kasim, gdzie zastaliśmy naszego przewodnika stojącego na dziobie łodzi.
Indonezyjscy tubylcy
zamieszkujący północną
część wyspy Misool

O D ł O W y n A W Y S P I E B A TA N TA
■■ Smilosicyopus mystax
odłowiona na wyspie Batanta
prowincja Irian Jaya
■■ Styphodon birdsong samica
odłowiona na wyspie Batanta
prowincja Irian Jaya

■■ Prianobutis microps odłowiona
na wyspie Batanta prowincja Irian
Jaya
■■ Melanotaenia synergos
w grupie Batanta Raja Ampat

Biotop Melanotaenia synergos
Batanta Raja Ampat

Melanotaenia batanta samiec
z wyspy Batanta Raja Ampat
Indonesia G.R. Allen
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ODłOWy nA wysPiE Misool

Grupa Melanotaenia misoolensis z
rzeki Kasim na Misool w akwarium
hodowlanym rozmnożona przez
M.Dielen

Melanotaenia misoolensis dorosła
samica wyhodowana w akwarium
przez M. Dielen pokolenie z
odłowionych w rzece Kasim

Melanotaenia misoolensis dorosły
osobnik nie całkiem wybarwiony
z dopływu Waitama rzeki Kasim
G.R.Allen

Melanotaenia misoolensis dorosły
samiec w akwarium pochodzący z
dopływu rzeki Kasim

Melanotaenia sp. 1 niebieski
dorosły okaz z dopływu rzeki
Ifaupan

Melanotaenia sp. 1 żółty okaz z
dopływu rzeki Ifaupan

Melanotaenia sp. Młody samiec z
rzeki Gam 1999-G.R. Allen

Microphis retzii odłowiony na
Misool

Oxieleotris cf. herwerdenii
odłowiony na Misool

Redigiobius cf. bikolanus
odłowiony na Misool

Stenogobius cf. psilosinonus
odłowiony na wyspie Misool

Zenarchopterus sp. odłowiony na
wyspie Misool
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Leporinus cf. agassizii

Hyphessobrycon sp.

Młody okaz Hoplias sp.

[powyżej] Carnegiella sp.
z błyszczącą plamką na
grzbiecie mającą wabić owady
[po lewej]
Moenkhausia cf. napoensis

o dwie godziny w górę rzeki peruwiański posterunek wojskowy. Zdobiły go cztery krzyże stojące na grobach
zabitych tutaj lub zmarłych na malarię
ludzi. Trójka stacjonujących tu żołnierzy nie miała lekkiego życia – mieszkali niczym na wygnaniu w niedużej,
drewnianej chatce stojącej na wzgórzu,
zaś łódź z zaopatrzeniem docierała do
nich tylko raz na miesiąc. Ich dowódca
powiedział mi, że ujście rzeki Arabella
oraz jej dwóch dopływów znajduje się
już niedaleko. Niosą one czarną wodę,
która miesza się z docierającą aż tutaj
białą wodą z Yavari. Dodał też, że przed
dwoma tygodniami zaczęło padać (padało praktycznie każdego dnia naszej
wyprawy) i że poziom wody podniósł
się już o około 2 metry (tak dzieje się
w czasie każdej pory deszczowej, kiedy to w jej kulminacyjnym momencie
poziom wody podnosi się tutaj nawet
o 10 m). Zaniepokoiłem się, ponieważ
mogło to znacznie utrudnić nam dotarcie w górę Arabella.

Podarowałem nieszczęsnym wygnańcom butelkę rumu, włoskie słodycze,
musli i zupy, co wprawiło ich w doskonały nastrój, po czym kontynuowaliśmy
naszą podróż i po dwóch godzinach dotarliśmy do ujścia rzeki Arabella. Miało
ono ok. 30 m szerokości. Gdy wpłynęliśmy w głąb rzeki, poczuliśmy się niczym
w innym świecie – jeszcze bardziej dzikim i pierwotnym niż Yavari–Mirim.
Wzdłuż prawego brzegu zwieszały się
potężne korzenie ogromnych drzew,
wyglądających jakby liczyły sobie setki
lat. Wysoko nad naszymi głowami latał
orzeł, a nieco niżej dropie i para długodziobych tukanów przemierzająca
koryto rzeki. W powietrzu wokół łodzi
unosiły się stada wielkich, osiągających
do 15 cm rozpiętości skrzydeł lazurowoniebieskich,
charakterystycznie
opalizujących motyli morpho (Morpho
menelaus). Widzieliśmy też co najmniej
trzy różne czaple siedzące na gałęziach
oraz przelatującego z rybą w dziobie zimorodka.
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Po prawej stronie rzeki wypatrzyłem mały strumyk połyskujący wśród
drzew i poprosiłem Stefena, żeby zatrzymał łódź. Wspiąłem się na brzeg
z ręczną siatką i przedzierając się przez
dżunglę dotarłem do strumyka. Ponieważ był niemal wyschnięty, musiałem
zejść w dół prawie osiem metrów, aby
sięgnąć do wody. Była to dla mnie pomyślna okoliczność, bowiem wszystkie
bytujące w nim ryby musiały „ścieśnić”
się w niewielkiej ilości wody, gdzie łatwo było je złapać. Już za pierwszym
pociągnięciem siatki schwytałem pięknego, nigdy wcześniej niewidzianego
i z całą pewnością jeszcze nieopisanego zwinnika z rodzaju Hemigrammus.
Przypominał nieco zwinnika Blehera
– miał ok. 4,5–5,5 cm długości i pomarańczowoczerwony, jaskrawy ogon
z czarno–białymi zakończeniami. Być
może pewnego dnia stanie się równie
popularny jak on (zwinnika Blehera
odkryłem w 1965 roku…). Po chwili
złowiłem innego zwinnika, tym ra-
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Chalceus erythrurus

Heiko podczas fotografowania ryb
zem z żółtą plamą na ogonie, a także
przedstawiciela rodzaju Phenacogaster,
dwie różne pstrążenice (z których
jedna może okazać się nowym gatunkiem), Hyphessobrycon cf. loretoensis (ale
znacznie bardziej kolorowego od zwykłego bystrzyka z Loreto), niezidentyfikowane ryby z rodzajów Elachocharax, Hypoptoptoma i Otocinclus oraz
z całą pewnością nowy gatunek kiryska z połyskującą, owalną czarną plamą w złotej, lśniącej otoczce u nasady
płetwy ogonowej. Przy okazji złowiłem też kiryska podobnego do kiryska
trójpręgiego. Do mojej siatki wpadło
również wiele innych ryb, z których
część przedstawiłem na fotografiach.
Połów prowadziłem wcześnie rano,
o godzinie 6:15 – woda w strumyku
była idealnie przejrzysta i miała wtedy następujące parametry: pH 5,75,
przewodność elektrolityczną 17 µS/
cm i temperaturę 26,4°C. Nie było
tam żadnych podwodnych roślin, tylko mnóstwo leżących na dnie liści
i drewna.
Następne miejsce połowu znajdowało się dwie godziny drogi w górę
rzeki Arabella, która na wielu odcinkach okazała się bardzo trudna
do przebycia. Nic dziwnego, bowiem
zapewne nikt wcześniej tamtędy nie
pływał i w jej korycie nagromadziły się tysiące leżących pni i gałęzi
drzew. To była prawdziwa dziewicza
wyprawa. Wreszcie dotarliśmy do
ujścia rzeki Capivara. Dalsza podróż

Zbiornik do fotografowania ryb
była już niemożliwa. Woda miała nie
więcej niż 20–50 cm głębokości, zaś
koryto rzeki było dosłownie zawalone drzewami…
W tym miejscu brzegi rzeki były
gęsto porośnięte łanami cibory, zaś
w cieniu pod okapem drzew pleniły
się skrzydłokwiaty. Znaleźliśmy tu zupełnie inne ryby: pięknego suma z rodzaju Pimelodus z 3–4 złotymi paskami
na ciele, zbrojniki z rodzajów Farlowella, Otocinclus i Peckoltia oraz trzeci gatunek kiryska należący do grupy
„C. elegans”. Stefen złowił w pobliżu
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dorodny okaz piranii z gatunku Serrasalmus immaculatus, kilka mniejszych
przedstawicieli rodzaju Serrasalmus
i Ageneiosus cf. magio. Na kolację wystarczy…
Miałem możliwość poławiania ryb
w 19 różnych rzekach, strumieniach
i jeziorach. W ciągu trzech dni i nocy
schwytałem na tym nietkniętym
i niezbadanym jak dotąd obszarze
łącznie 152 różne gatunki ryb, z których
50 wydaje się zupełnie nowych dla nauki
i akwarystyki. Spośród tych ostatnich
warto wymienić zwłaszcza nieznanych

Acestrocephalus cf. anomalus (Cambao, Rio Magdalena)

Niezidentyfikowany zbrojnik… (Cambao, Rio Magdalena)

miejsc częstego występowania tej ryby.
Po całodziennej pracy schwytałem
niewielkiego zbrojnika z rodzaju Ancistrus, dwóch przedstawicieli rodzaju
Hypostomus (jeden prawdopodobnie
należał do gatunku Hypostomus hondae), a jeden z naszych towarzyszy
(dawny rybak, obecnie pracujący przy

wypasie bydła) wyciągnął z przybrzeżnej nory okazałego zbrojnika pokrytego osobliwymi, długimi kolcami…
Niestety, opisana historia potwierdza
jedną z głównych przyczyn zagłady
endemicznych gatunków ryb. Z moich
obserwacji podczas podróży dookoła
świata niezbicie wynika, że za sytuację
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…miał okazałe kolce na
płetwach piersiowych…

taką w 99% przypadków winę ponosi wyłącznie człowiek. A oto przykład
– właśnie budują na Rio Xingu wielką
tamę Belo Monte, dokładnie w miejscu
występowania chronionego zbrojnika
Hypancistrus zebra, który żyje wyłącznie
w tamtejszych wodach. Na ironię zakrawa fakt, że pozwolenie na budowę tamy

Leporinus sp.
(Cambao, Rio Magdalena)

Hypostomus sp. (Cambao, Rio Magdalena)

…oraz na płetwie ogonowej

wydały te same brazylijskie władze, które zobowiązały się do ochrony tej pięknej i zagrożonej wyginięciem ryby…
Poznana właśnie przyczyna wyginięcia błękitnookiego zbrojnika,
u której podstaw leżała wyłącznie
ludzka głupota, zdenerwowała mnie
tak bardzo, że postanowiłem jak naj-

szybciej udać się w kierunku wschodnich stoków gór. Natychmiast ruszyliśmy więc na zachód, zatrzymując
się wyłącznie na nocleg w Cambao.
Na szczęście, większość dróg była
w całkiem niezłym stanie (czego nie
dało się powiedzieć, gdy podróżowałem tędy przed 20 laty). Przez większą
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część podróży prowadził Antonio, a ja
co chwila wyskakiwałem z samochodu, żeby zbadać mijany właśnie strumyk lub rzeczkę.
Wiele rzek było otoczonych z obu
stron ranczami, na których hoduje się
bydło. Na szczęście większość ich właścicieli pozostawiła nieco drzew, nie

Wschodnie podnóża Andów
w okolicy Tolima

tak jak w Brazylii, gdzie zwyczajowo
wycina się wszystko, co rośnie. Mimo
to jednak większość rzek została zanieczyszczona przez bydło, a ich brzegi i roślinność wodna zniszczone.

Kiedy dotarliśmy do pogórza Andów i na wprost nas zarysował się
z bliska potężny masyw górski, przekroczyliśmy pierwszy czysty i niezmieniony przez człowieka strumyk.
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Postanowiłem go zbadać. W przeciwieństwie do mijanych wcześniej cieków wodnych, które, podobnie jak Rio
Magdalena, niosły białą, mętną, pełną
osadów glebowych wodę, był krysta-

Creagrutus sp.

Phenacogaster sp. (samica)

Saccodon sp.

Niezidentyfikowany zbrojnik

Astroblepus sp.

Sturisomatichthys cf. leightoni

Hemibrycon cf. raqueliae

Andinocara cf. pulcher

Characid sp.
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Sum z rodziny Trichomycteridae

Sum z rodziny Trichomycteridae (głowa)

Pimelodus sp.

Nieznany zbrojnik

Roeboides sp.

Saccoderma cf. hastata

Roeboides cf. dayi

Gephyrocharax aff. valenciae

Krewetka Caridina sp.
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licznie przejrzysty. Poszedłem w górę
strumienia tak daleko, jak tylko się
dało. W mrocznej dżungli, gdzie do
powierzchni wody docierało niewiele
światła, zauważyłem w nim kilka żyworódek połyskujących złotożółtymi
płetwami grzbietowymi. Udało mi
się schwytać kilka okazów za pomocą
ręcznej siatki. Tak pięknych przedstawicieli rodzaju Poecilia nie widziałem
nigdy przedtem! Po chwili tuż przy
brzegu, w bardzo płytkiej, może 30–
centymetrowej głębokości wodzie złowiłem jeszcze kilka pielęgnic z rodzaju
Aequidens. Przypominały młode akary

błękitne (A. pulcher), obecnie zaliczane
do rodzaju Andinocara, ale miały nieprawdopodobnie jaskrawo ubarwione
głowy, w tym dolne wargi, poza tym
różniły się drobnymi szczegółami budowy ciała.
Po chwili wjechaliśmy na górską
drogę, którą zamierzaliśmy kontynuować naszą podróż. Okazała się jednak zablokowania i niedostępna dla
ruchu. Później dowiedzieliśmy się, że
zamknięto ją na polecenie miejscowej
kompanii górniczej. Zresztą działalność kopalni sprawiła, że wszystkie
miejscowe rzeki i strumienie były cał-
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kowicie zatrute i pozbawione życia. To
kolejny przykład biotopów zniszczonych przez człowieka. Nigdy nie dowiemy się, jakie ryby w nich niegdyś
żyły, bowiem – jak już wspomniałem
– nikt wcześniej nie prowadził w tych
stronach stosownych badań…
Naszym kolejnym celem było Chaparral – miasto leżące 850 m n.p.m.,
oficjalnie założone w 1767 r., ale mające
swe korzenie w okresie XVI–wiecznej
kolonizacji hiszpańskiej. Były w nim
trzy banki i trzy hotele. Zostaliśmy tam
na noc i następnego ranka udaliśmy
się bardzo wąską, stromą górską drogą,

której wiele fragmentów zostało podmytych przez ulewne deszcze. Przeprawienie się przez niektóre z tych miejsc
graniczyło nieledwie z cudem. Wreszcie
dotarliśmy do San Antonio leżącego na
wysokości ok. 1500 m. n.p.m. Dalej nie
było już dokąd jechać.
W kilku strumieniach, które mijaliśmy pod drodze schwytałem trzy rodzaje sumików z rodziny Trichomycteridae,
do której należą osławione rybki candiru. Co ciekawe, znajdowałem je nawet
w pobliżu wodospadu. Trzymały się
miejsc o piaszczystym podłożu usianym
kamieniami. W jednym ze strumieni

o szerokości ok. 6 m, ale bardzo płytkim,
złowiłem również w niewielkiej zatoczce
drapieżną „rybę–wilka” z rodzaju Hoplias.
Strumień, w którym wcześniej
znalazłem niezwykłe okazy z rodzaju
Poecilia, nazywał się Pajande. W drodze
powrotnej ponownie się przy nim zatrzymaliśmy. Po jego dokładnym przeszukaniu schwytałem kolejne ryby, z których
kilku nie byłem w stanie zaklasyfikować
nawet co do rodzaju. Część z nich
zostało przedstawionych na załączonych
fotografiach.
Strumień ten stanowił doskonały
przykład pierwotnego biotopu, w któ-
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rym, co mogłem stwierdzić na pierwszy rzut oka, z pewnością żyło wiele
nieznanych gatunków, które zyskałyby
uznanie w oczach akwarystów na całym
świecie. Miejsca takie jak te są po prostu piękne i należałoby zrobić wszystko,
by zachować je w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń. Niestety, to
tylko cudowny sen, który pewnie nigdy
się nie spełni… Dlatego trzeba wprowadzać jak najwięcej ryb z takich miejsc
do akwarystyki. Tylko wtedy będą miały
bowiem szansę na przetrwanie – przynajmniej w szklanych ściankach akwarium…

Rovera, ale i udzielił mi wielu wskazówek na temat budowy auta, obsługi skrzyni biegów, oraz przeszkolił
z jazdy w terenie. Najpierw, jako pasażer, uważnie słuchałem, jak należy
przejeżdżać naturalne przeszkody. Po
zapoznaniu się z trasą zasiadłem za
sterami. Początki były trudne. Miałem
problem, by się przełamać i nie używać
odruchowo na stromych zjazdach hamulca. Niełatwe były też podjazdy na
wzniesienia, podczas których samochód przybiera nienaturalne pozycje,
przechylając się mocno na boki. Wizyta u pana Konrada była naprawdę
bezcenna.

Wróćmy jednak do naszej wyprawy.
Punkt docelowy w pierwszym dniu
naszej eskapady to zlokalizowanie
i dojazd do źródła rzeki Barycz. Dotarliśmy tam późnym popołudniem.
Objechaliśmy pobliski rejon, szukając
dogodnego miejsca na nocleg pomiędzy wioskami Bogufałów, Wydarta
i Sadowie. Nasze obozowisko rozbiliśmy na skraju lasu, skąd rozciągał się
wspaniały widok na łąki, z których to
właśnie spływające wody dają początek rzece. Większość z nas zupełnie
inaczej wyobraża sobie źródło. Rzeka
Barycz bierze jednak swój początek
z torfowisk znajdujących się na ob-
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szarze około 3 km2. Źródłowy teren
Baryczy jest miejscem interesującego
zjawiska – bifurkacji obszarowej –
czyli rozwidlenia się rzeki. Część wód
źródłowych tworzy rzeczkę, określaną
jako Leniwa Barycz, płynącą w przeciwnym od „właściwej” rzeki kierunku
– na wschód. Wpada ona do płynącej z południa Gniłej Baryczy, która
uchodzi do Ołoboku. Nas interesuje
ta część Baryczy, która odpływa na zachód w stronę Odry.
Pierwszy dzień dobiegał końca.
Obozowisko rozbite, plan wykonany
– teraz można delektować się gorącą
kawą na łonie natury.

Barycz wygląda jeszcze niepozornie.
Przepływa tuż przy stawach i to właśnie jej wody zasilają ów kompleks.
Największy staw to Trzcielin Wielki.
Stawy te są ważnym miejscem lęgowym dla ptaków wodno–błotnych,
szczególnie dla rybitwy czarnej. Na
tym odcinku jazda wzdłuż Baryczy jest

dość uciążliwa. Ze względu na grząski
teren jesteśmy zmuszeni do częstych
objazdów i szukania innej drogi, którą
możemy znów zbliżyć się do rzeki.
Kolejne takie miejsce jest przed
Odolanowem. Zatrzymujemy się na
polnej drodze, tuż przy wale przeciwpowodziowym. Zabieramy sprzęt
WWW MAGAZYNAKWAR
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i idziemy w stronę rzeki. Tutaj koryto Baryczy jest zdecydowanie szersze,
bogato porośnięte roślinnością wodną.
Prąd wody w rzece jest bardzo wolny,
dzięki czemu zakorzeniło się tu wiele
gatunków roślin wodnych i brzegowych. Woda ma bardzo dużą przejrzystość, nadal o lekkim herbacianym za-

Dzień 3

Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo ciekawie. Przed nami odcinek
rzeki, który w dużym stopniu zachował swój naturalny wygląd. Pomiędzy
Miliczem a Sułowem wykształciły
się okazałe meandry, natomiast bliżej
Sułowa krajobraz urozmaicają liczne
starorzecza. Do Baryczy dojeżdżamy
w okolicy wsi Świętoszyn. Kolejny
raz natura udowadnia nam, że musimy włożyć sporo wysiłku, aby zbliżyć
się do rzeki. Ale to, co zastaliśmy na
miejscu, zapiera dech. Rzeka wije się
poprzez lasy i łąki. Powalone drzewa stawiają opór resztkami sił, by nie
zostały porwane przez nurt wody.
Strome osuwiska brzegu ukazują,
z jakim uporem rzeka nieprzerwanie
zabiera kolejne części łąk, lasu, zmieniając ciągle swoją linię brzegową.
Jesteśmy zauroczeni tym miejscem.
Postanawiamy zostać tu dłużej. Jedynym minusem są chmary komarów.
W tak upalny dzień nie mogłem sobie odmówić kąpieli. Już na początku
zauważyłem, że nurt jest zdecydowanie mocniejszy na tym odcinku, a dno
o wiele bardziej zróżnicowane. Zapewne wpływa na to fakt, że rzeka płynie tu
ostrymi zakolami. Jej nurt przyśpiesza
i przeskakuje z jednej strony na drugą,
tworząc w dnie zagłębienia i wyrwy.

Ochłodzenie się w wodzie przyniosło
oczekiwany efekt świeżości i napływu
nowej dawki energii. Piotr zabiera się
za robienie testów. Temperatura wody
jest o kilka stopni wyższa od miejsc
położonych bliżej źródła. Oczywiście
ta różnica może też wynikać z tego, że
pomiary temperatury robimy na różnych odcinkach rzeki w różnych godzinach. Słupek rtęci na termometrze
pokazuje 24 stopnie. Czyż nie idealna
temperatura, żeby jeszcze raz skorzystać z kąpieli? I tak właśnie robimy.
Takie miejsca opuszcza się z żalem
w sercu. Myślę, że na długo zostanie
ono w naszej pamięci Ruszamy dalej. Żegnamy się z bogactwem natury
Rezerwatu Stawów Milickich, mijając
Rudę Żmigrodzką. Rozstanie to pozostawia w nas pewien niedosyt, mamy
nadzieje, że niebawem powrócimy
w te rejony, aby poświęcić mu zdecydowanie więcej czasu i uwagi. Na naszej
drodze jest kolejne z większych miast
leżących przy Baryczy, mianowicie
Żmigród. Przejeżdżamy dalej, kierując
się razem z biegiem rzeki w kierunku Wąsosza. Pomiędzy Chodlewem
a Unisławicami trafiamy na wspaniały
pomnik przyrody – „Dęby Graniczne”. Zatrzymujemy się przy nich, aby
uwiecznić je na zdjęciach. Potężne

85

drzewa stoją obok siebie niczym niestrudzeni podróżnicy. Sprawiają wrażenie, jak gdyby przystanęły na chwilę na skraju drogi, zastanawiając się,
w którą stronę pójść. Każde kolejne
pokolenie, które natknie się na nie na
swej drodze, będzie mogło podziwiać
tych podróżników rozmyślających nad
kierunkiem dalszego marszu. Dla takich właśnie miejsc warto zbaczać
z trasy. Te ponad stuletnie dęby, oprócz
niepowtarzalnego uroku, były zapewne świadkami wielu wydarzeń.
Wieczór zbliża się wielkimi krokami i musimy zadecydować o naszym
kolejnym noclegu. Wybór pada na
miejsce oddalone o kilka kilometrów
od Wąsosza, na wysokości miejscowości Płoski przy samej Baryczy. Ruszamy czym prędzej. Po ujechaniu kilku
kilometrów zatrzymujemy się kolejny
raz przy korycie rzeki. Naszą uwagę
zwróciła na siebie stara śluza, a raczej
jej pozostałości. Stalowy szkielet osadzony w solidnych kamiennych podstawach spina brzegi rzeki. Zapewne
kiedyś dzięki tej budowli można było
spiętrzać poziom wody na rzece. Robimy kilka fotografii i ruszamy dalej, zostawiając za sobą te urokliwe miejsca.
Mijamy po drodze jeszcze kilka wsi,
po czym zjeżdżamy na polną drogę

ce okazałe mosty kolejowe. Niestety
w 1991 roku oficjalnie zawieszono
tam ruch pociągów osobowych. Mosty te były świadkami wielu przemian
historycznych i dalej stoją na straży
granic miasta Wąsosza. Nie możemy
się oprzeć i robimy kilka zdjęć. W roli
głównej majestatyczny i potężny most
kolejowy na rzece Barycz. Dzięki temu
choć w małym stopniu wpisujemy się
na karty historii. Natrafiamy też na
przystań na rzece, z której wyruszają spływy kajakowe. Podoba nam się
ten rodzaj wypoczynku, pozwalający
na obcowanie z naturą i poznawanie
ciekawych zakątków. Na nas już czas,
opuszczamy Wąsosz i jedziemy dalej.
Każdy przejechany kilometr zbliża nas
do ujścia rzeki.
To już ostatni dzień naszej wyprawy.
Staramy się o tym nie myśleć i korzystamy z każdej okazji na podziwianie
pięknych widoków. Na niebie zbierają się
chmury, słońce z coraz większym trudem
przebija się przez nie. Dość długi odcinek
trasy przejeżdżamy leśnymi ścieżkami.
Dopiero przy miejscowości Ryczeń wyjeżdżamy na normalną drogę i docieramy
nią do kolejnego punktu postoju Osetno. Zatrzymujemy się przy nieczynnym
moście drogowym, chyba dzisiaj jesteśmy
skazani na małą dawkę historii. Most ten,
wybudowany w 1900 r., łączył Osetno
z Osetnem Małym. Przez stulecie służył
ludziom, ułatwiał przeprawę z jednego
brzegu na drugi, a dziś stoi zniszczony
i opuszczony. Zapewne od czasu do czasu
odwiedzają go przypadkowi podróżnicy
tacy jak my. Schodzimy na brzeg rzeki.
Spora część płytszych wód porośnięta jest roślinnością wodną, a między nią
przepływają ławice małych ryb. Woda
w tym miejscu jest czysta, co pozwala
na obserwację wszystkiego, co się w niej
dzieje. Nurt jest spokojny, ale do tego
już nas rzeka przyzwyczaiła. Potężne kamienne filary mostu delikatnie są obmywane przez wody Baryczy. Most i rzeka
niesamowicie komponują się wspólnie
i tworzą nieoderwany element przyrody. Sprawiają wrażenie, jakby nie mogły
istnieć bez siebie. Rzeka schładza strudzone filary mostu, dodając mu sił, a on
w zamian dzięki swej potężnej posturze
rzuca cień, w którym choć na moment
przepływająca woda może schronić się
przed piekącym słońcem. Dosięgają nas
pierwsze krople deszczu, jeszcze wygląda
to niewinnie, ale w oddali słychać zbliżającą się burzę.

Pośpiesznie wsiadamy do auta
w nadziei, że ominie nas ulewa. Po
kilku kilometrach przecinamy rzekę
w miejscowości Szaszarowice. Tu również Barycz ukazuje swe piękno. Delikatne zakola przecinają łąki, a w oddali
jej koryto chowa się między drzewami.
Brzegi w tym miejscu są wzmocnione drewnianymi palikami. Zapobiega to podmywaniu i zabieraniu przez
wodę brzegu rzeki. Pogoda jednak się
zmienia, coraz więcej ciemnych chmur
zbiera się nad naszymi głowami. Trudno, najwyżej zmokniemy. Mijamy
kilka wiosek po drodze i dojeżdżamy
do Wyszanowa. Zjeżdżamy nad samą
rzekę, żeby dobrze jej się przyjrzeć.
Jej koryto ma już kilkanaście metrów
szerokości, ale nic dziwnego, jesteśmy
bardzo blisko ujścia. Woda Baryczy
wartko przemierza ostatnie kilkaset
metrów, jakby nie mogła doczekać się
już spotkania ze starszą siostrą Odrą.
Pytamy okolicznych mieszkańców,
którędy możemy dojechać do samego
ujścia Baryczy. Ten ostatni odcinek, jaki
został nam do pokonania, jest dość wąski i zarośnięty. Przedzieramy się autem
przez lasek, mijamy ostatni ciasny zakręt,
przeciskamy się jeszcze koło kilku drzew
i już widzimy to miejsce. Udało się!!! Po
czterech dniach zmagań osiągamy cel.
Przejechaliśmy Barycz od źródła do ujścia! Stajemy na cyplu, z którego podziwiamy miejsce łączenia się wód Baryczy
z wodami Odry. Niesamowite! Przechodzimy teraz bliżej ujścia. Komary atakują
nas z każdej strony, jakby nie chciały nas
dopuścić do tego miejsca. Ale my uparcie idziemy dalej, naciągając kaptur na

głowę, aby choć w ten sposób się ochronić. Czujemy, jak wypełnia nas radość,
że udało nam się zrealizować nasz plan.
Wokół nas wiszą już ciemne chmury, ale
mamy nadzieje, że jeszcze trochę pogoda
wytrzyma. Z wody co chwilę wyskakują
sporych rozmiarów drapieżne ryby, które
polują na narybek kryjący się w płytkich
porośniętych roślinnością wodach, robiąc
przy tym spory hałas. Zaczyna kropić,
zbieramy aparaty i idziemy w stronę samochodu. Gdy ruszamy z miejsca, deszcz
pada już dosyć mocno. Można by stwierdzić, że rzeka żegna się z nami, płacząc.
Kilka dni obcowania razem. Przyzwyczailiśmy się do jej obecności i pewnie
ona do naszej też. Mieliśmy okazję obserwować ją, jak zmienia się z niewinnie
wyglądającego strumyczka w dużą i silną
rzekę. Odjeżdżamy w strugach deszczu,
pomału opadają emocje, czujemy, jak
ogarnia nas zmęczenie, ale czas na odpoczynek będzie dopiero za kilka godzin,
jak dojedziemy do domu. Przez drogę
powrotną rozmawiamy o tym, co razem
przeżyliśmy. O tym, co nam się podobało, co nas zaskoczyło. To były cztery dni
pełne wrażeń. Każdy z nas przeżywał to
na swój sposób, wiele rzeczy postrzegaliśmy inaczej, ale najważniejsze jest to, że
w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na siebie.
Ta wyprawa zbliżyła nas jeszcze bardziej
do siebie. Pokazała, że pomagając sobie
nawzajem, łatwiej jest przejść trudy jakie
na nas czekały. Nieważne, kto jest lepszy,
kto gorszy. Najważniejsze, ile możesz dać
drugiej osobie, aby jej pomóc, dodać wiary,
zmobilizować do jeszcze większego wysiłku. Ta wyprawa była sprawdzianem dla nas
samych. Dwoje ludzi – jeden cel.

Specjalne podziękowania dla naszych żon:
Doroty Ślusarczyk i Irmy Ślusarczyk za cierpliwość
i zrozumienie dla naszych pomysłów.
Dziękujemy za wsparcie projektu firmom:
Salon Akwarystyczny Trzmiel
z Wrocławia
JBL.de
Dziękujemy również osobom, które wsparły nasz projekt:
Konradowi Walczakowi, Hannie Witkowskiej i Grzegorzowi
Witkowskiemu.
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Działalność człowieka poważnie zmieniła Morze
Śródziemne, najważniejszy akwen Europy
od czasów starożytnych. Ekosystemowi w basenie
portowym poświęcono specjalną ekspozycję

Nie tylko akwaria szczegółowe modele
anatomiczne niektórych
zwierząt pozwalają
zrozumieć ich biologię

Szczegółowe informacje
podawane są po hiszpańsku
i angielsku
a może i na świecie. Można odczuć
specyficzną, właściwą tylko dla tego
zakątka świata atmosferę. Nowoczesne, ale gustownie zaprojektowane budynki o rozpoznawalnym wyglądzie,
a wokół nich – coś w rodzaju parku
wodnego z alejkami i stawami. Miejsce zachęcałoby do długich spacerów,
ale nawet wrześniowe słońce jest tak

silne, że wbija w ziemię. Na szczęście
wcale nie trzeba poruszać się na powierzchni, można zejść pod ziemię.
W przeciwieństwie do gigantycznego oceanarium w Lizbonie, które
w całości mieści się w jednym budynku, w Walencji kilkanaście mniejszych
ośrodków rozrzuconych jest na pewnej
przestrzeni. Między nimi można poru-
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szać się zarówno na powierzchni, będąc
narażonym na bezpośrednie działanie
hiszpańskiego słońca, jak też i systemem
tuneli łączących większość z nich. W tunelach także znajdują się atrakcje akwarystyczne, a jeden z nich jest atrakcją
wyjątkową, o której jeszcze wspomnę.
Każdy z pomniejszych ośrodków
jest zbudowany w nieco inny sposób.

Poszczególne ekspozycje L'Oceanographic są
zbudowane z rozmachem. Arktyka - górny poziom
obserwacji bieług i morsów - klaustrofobia to
ostatnia rzecz, jaka może się tam przytrafić

8
Zwiedzanie jest zorganizowane biotopowo i geograficznie – każdy poświęcony jest zupełnie odrębnemu
biotopowi, albo rejonowi geograficznemu. Opiekunowie zadbali, by te
biotopowe zbiorniki były urządzone
w sposób odpowiadający rzeczywistości.
Wszystkie informacje są podawane zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku.

Aspekt edukacyjny nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do prezentowanej fauny i flory. Mini wystawy prezentujące kulturę i folklor
związane z wodą, które powstały
w ciągu wieków współżycia z żywiołem w różnych miejscach na świecie, stanowią nie mniej interesujący
element.
WWW.MAGAZYNAKWARIUM.PL
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Służą temu zarówno belki i zatopione łodzie, model złowionego rekina
wiszący razem z sieciami rybackimi,
jak też przedstawienia legend opowiadanych przez japońskich rybaków. Tak, to nie pomyłka – legendy
japońskie związane z morzem były
częścią ekspozycji dotyczącej półwyspu Izu.

Przegląd biotopów
i regionów

Trochę przerażający model
ryby głębinowej

t Morze Śródziemne

Walencja leży nad Morzem Śródziemnym. To morze od wieków żywiło sporą część Europy, stanowiło
drogę łączącą Europę z Afryką. Jednocześnie jest to także ciekawy ekosystem. Dlatego nie mogło zabraknąć
dokładnej ekspozycji poświęconej
temu ekosystemowi, z podkreśleniem
roli, jaką pełniło i nadal pełni w gospodarce obszarów przyległych.
W jednym ze zbiorników odtworzono
z wielką pieczołowitością biotop, który utworzył się przy wejściu do portu,
włączając w to zatopioną łódź oraz
boje sygnałowe.
Inną niezwykle ciekawą instalacją
jest strefa przełamywania się fal przy
brzegu. Obserwujemy to zjawisko
znajdując się w akrylowym „dzwonie” usytuowanym w samym centrum
akwarium, do którego musimy się
wczołgać przez niski, kilkumetrowy
tunel (tunele są ulubionym pomysłem
projektantów L’Oceanogràfic).
W tej części możemy też zobaczyć
rafę koralową – ale rafę koralową
z Morza Śródziemnego.
Nie może zabraknąć też bezkręgowców, w tym ośmiornicy.

W portach Morza
Śródziemnego kwitnie życie,
mimo ewidentnego wpływu
niszczącej działalności
człowieka

t Oceany i rekiny

To jest największy zbiornik, którego główną atrakcją są wielkie ryby
chrzęstnoszkieletowe, takie jak rekiny
i płaszczki.
Tak naprawdę są to dwa odrębne
zbiorniki, w których odtworzono dwa
różne biotopy. Jeden z nich, zwany
wieżą wschodnią, to okolice wyspy
El Hierro w archipelagu Wysp Kanaryjskich, wieża zachodnia to Bermudy. Oba zbiorniki łączy 30–metrowy
tunel, który umożliwia szczegółową
obserwację przepływających ryb także
od spodu.
Uderza fakt, jak bardzo przemyślane
i z wielką dbałością o szczegóły urządzone są te akwaria.
t Wyspy

Lwy morskie. Ich „mieszkanie” znajduje się na wolnym powietrzu, ale
temperatura wody jest kontrolowana.
t Antarktyka

Pingwiny, bez których nie może się
obejść żadne szanujące się akwarium,
oczywiście także można zobaczyć

w L’Oceanogràfic. Mieszkanie dla
pingwinów urządzone jest na skałach
przypominających klify, z których
mogą one nurkować w słusznych rozmiarów zbiorniku wodnym.

t Arktyka

Oddzielny budynek przeznaczony
jest dla mieszkańców zimnej strefy po
przeciwnej stronie globu. Ogromna
hala o kształcie jaja, w której możemy spotkać zwierzęta wręcz unikalne:
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morsy i bieługi. Warto podkreślić,
że bieługi w Europie można zobaczyć
jedynie w Walencji, a morsy jeszcze
tylko w Holandii w Hardewijk.
Morsy mieszkają w akwaterrarium
reprezentującym skalistą plażę, typową dla regionu arktycznego.
Budynek jest dwupoziomowy –
wspomniane akwaria można oglądać
zarówno z góry, jak też i spod poziomu wody.

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 27,90 euro.
Jak często w podobnych miejscach, bilet
roczny nie kosztuje aż tak wiele - 60 euro

t Strefa umiarkowana i tropikalna

Nie jest to jeden zbiornik, ale grupa
różnych instalacji, przedstawiających
biotopy od chłodnych wód do strefy
tropikalnej:
1. Foki
2. Lasy alg u wybrzeży Baja California
3. Półwysep Izu w Japonii
4. Pingwiny Humboldta
5. Wielki błękit (Deep Blue), czyli

pięć zbiorników, w których woda jest
zimna i z małą ilością światła, innymi
słowy – głębiny
6. Koniki morskie i meduzy
7. Tunel
8. Tropiki
9. Żółwie
Charakterystyczne dla akwarium w
Walencji jest koncentrowanie się na
konkretnych, ściśle określonych geograficznie obszarach. Np. możemy
WWW.MAGAZYNAKWARIUM.PL

96

obejrzeć zwierzęta, charakterystyczne
dla Półwyspu Izu w Japonii (zwłaszcza kraby olbrzymie). Na reprezentanta lasów alg zostało natomiast wybrane miejsce u wybrzeży Kalifornii.
Dalej podziwiać możemy akwaria tropikalne, czyli oczywiście rafy koralowe.
Rafy prezentowane są w dwóch 24–metrowych zbiornikach znajdujących się
po obu stronach sali o owalnym kształcie, której dach przypomina kil okrę-

Amfiteatr Morza Czerwonego z 16-metrowym
akwarium na scenie. Tu odbywają się szczególne
przedstawienia z udziałem prelegenta i płetwonurka

L'Oceanographic to nie tylko akwarystyka, ale także kultura i sztuka.
Wielką wagę przyłożono do architektury. Instytucja nie stroni też od
innej aktywności kulturalnej - w tle widać wystawę fotografii

Nie tylko wielkie
akwaria - mniejsze
organizmy też
są odpowiednio
wyeksponowane

tu. Jeden ze zbiorników pokazuje rafy
Oceanów Indyjskiego i Spokojnego.
Drugi zbiornik to wyłącznie biotop Karaibów. Raz jeszcze dbałość o odwzorowanie biotopów w L’Oceanogràfic
umożliwia nam naocznie się przekonać
o tym, czym się różnią podobne biotopy,
w tym przypadku rafy koralowe,
w dwóch różnych miejscach na świecie.
Najciekawszym pomysłem jest długi tunel łączący obie strefy. Ten
70–metrowy rękaw, który łączy
wody umiarkowanej strefy z tropikami, urządzony jest tak, aby

pokazać, jak w rzeczywistości
wygląda przejście między tymi
strefami w Oceanie Atlantyckim.
Maszerując kilkadziesiąt metrów,
obserwujemy zmieniające się środowisko, ukształtowanie terenu,
a nawet zwierzęta. Niektóre gatunki ryb towarzyszą nam przez znaczną część podróży, ale nie docierają
poza obszary dla nich przeznaczone.
Z prezentowanej na ścianach i na podłodze informacji możemy odczytać,
w którym miejscu oceanu faktycznie
się znajdujemy, i jak daleko mamy
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jeszcze do końca. Podróż tę możemy wykonać zarówno od tropików do strefy umiarkowanej, jak też
i na odwrót.
t Amfiteatr Morza Czerwonego

Morze Czerwone jest jednym z większych zbiorników, o długości przedniej
szyby około 16 m. Akwarium znajduje
się na scenie, wokół której znajduje się
amfiteatr z 466 wygodnymi fotelami.
Odbywają się tu prezentacje, podczas
których jeden z prelegentów znajduje
się na scenie, a w tym czasie drugi nurkuje w akwarium.

Akwarium miejskie
w Santa Pola dumne jest
z rozmnażania miejscowych
gatunków
Sala dostępna jest także poza prezentacjami. Właściwie to można zachęcić do
odwiedzenia tego miejsca w czasie, gdy
przedstawienie się nie odbywa – tylko
w tym czasie można liczyć na podejście do
samegoakwarium.Możnatuteżposiedzieć
w klimatyzowanym wnętrzu na dość
wygodnym fotelu. Zaobserwowałem
kilka osób znużonych intensywnymi
wrażeniami, ucinających sobie w tej sali
drzemkę.
t Mokradła

Osobną instalacją są mokradła. Zgodnie z tradycją L’Oceanogràfic, odwiedzamy dwa różne biotopy: bagna
śródziemnomorskie oraz amerykańskie lasy mangrowe. Możemy tam
zobaczyć nie tylko charakterystyczne
dla tych obszarów organizmy wodne,
ale także ptaki, które mają dużo swobody wewnątrz kopuły wysokiej na
26 m. Ze względu na ptaki, które dość
swobodnie latają wewnątrz specjalnie
zaprojektowanej woliery, jest to jedyny
obszar L’Oceanogràfic, który zwiedzać można tylko w małych grupach.
t Delfinarium

Nie można zapomnieć oczywiście
o delfinarium, zwłaszcza że 26 milionów litrów wody czynią delfinarium w L’Oceanogràfic największym
w Europie. Może tu mieszkać około
30 delfinów.
Przedstawienia odbywają się kilka
razy dziennie i są bardzo widowiskowe. Może je oglądać jednocześnie
2000 ludzi.
Bardzo dziwną sprawą jest widok
apartamentowców znajdujących się
tuż za basenami. Można sobie wyobrazić, że ich mieszkańcy nie mają
najmniejszych problemów z obserwacją delfinów, choć głos prowadzącego
raczej tam nie dociera.
t Rośliny

Na zakończenie warto wspomnieć,
że odwiedzić L’Oceanogràfic warto
też ze względów botanicznych. Podczas naszych wędrówek po parku zobaczymy 27 gatunków palm, 64 gatunki traw i krzewów, 37 gatunków
roślin liściastych i wiecznie zielonych.
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Wydarzenia
specjalne
L’Oceanogràfic organizuje także rozmaite wydarzenia specjalne, które nie
należą do programu dostępnego przez
okrągły rok. Planując wycieczkę, warto zorientować się, jakie dodatkowe
atrakcje będą możliwe w wybranym
terminie. Najbardziej aktualne informacje można znaleźć oczywiście
w internecie na oficjalnej stronie, więc
nie będę tutaj wymieniał wszystkich.
Jedyną w swoim rodzaju atrakcją,
o której warto wspomnieć, jest nurkowanie z rekinami – „Sharkencounter”.
Dostępna jest ta możliwość tylko dla osób,
które już są doświadczonymi nurkami.
Dla osób o bardziej akwarystycznych
zainteresowaniach, które nie mają
ochoty pływać z rekinami, a pragną dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu
tych wszystkich zbiorników, przygotowana jest półtoragodzinna wycieczka

„na drugą stronę” – „The otherside of
the aquarium”, podczas której można
zobaczyć wycinek z 25 km rur, stanowiący część skomplikowanej infrastruktury technicznej.
Za uczestnictwo w wydarzeniach
specjalnych trzeba oczywiście zapłacić dodatkowo. Uczestnictwo w grupach hiszpańskojęzycznych jest nieco
tańsze niż angielskich.

Podsumowanie
L’Oceanogràfic jest akwarium wybitnym i wyjątkowo wartym uwagi.
Nie tylko ze względu na rozmiar, ale
też na niezwykłą wagę, jaką przywiązuje się tu do odzworowania
środowiska naturalnego. Wystarczy
wspomnieć, że większość zbiorników
ma odpowiednik w dość ograniczonym geograficznie obszarze. Sama
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rafę koralową prezentują trzy osobne
zbiorniki, dzięki którym możemy porównać, czym różni się rafa w różnych
miejscach świata – na Karaibach,
w Oceanie Indyjskim i Spokojnym
oraz w Morzu Śródziemnym.

Post scriptum
Miejskie akwarium
w Santa Pola
Oprócz wielkich i rozreklamowanych
oceanariów, takich jak to w Walencji, gdzieniegdzie istnieją mniejsze
ośrodki. Przykładem takiego skromniejszego zbiornika jest Akwarium
Miejskie w Santa Pola. Miejscowość
ta znajduje się około 200 km na południe od Walencji.
Akwarium urządzone jest na planie
kwadratu, wokół którego zainstalo-

wane są zbiorniki. Największy ma
zaledwie kilka metrów długości. Dobór gatunków zwierząt nie wydaje
się zaskakujący na pierwszy rzut oka.
Celem takiej instytucji jest pokazanie przede wszystkim miejscowej
fauny – jeśli liczyliśmy na mnóstwo
gatunków z innych strony świata, to
źle trafiliśmy.
Akwarium Miejskie w Santa Pola
jest dowodem, że nawet taki mały
obiekt może pozytywnie zaskoczyć,
ukazując naszym oczom to, czego
zwykle nie możemy zobaczyć nawet
w takich miejscach, jak zbiorniki
w Walencji.
W czasie gdy tam byłem, największą
atrakcją dla mnie były małe, niedawno urodzone mureny. Mureny owe
patrzą na świat niesamowicie błękitnymi oczami, wrażenie jest zupełnie
inne, niż w przypadku dorosłych
osobników. W akwarium tym wylęgają się też małe rekiny. t

Wyjątkowym zainteresowaniem
zwiedzających cieszy się ośmiornica
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Sztokholm zaprasza
Aquaria Vattenmuseum
Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc wypadowych
Sztokholmczyków jest akwarium miejskie Aquaria
Vattenmuseum. Niewielki drewniany budynek, w którym
mieści się akwarium, wybudowano na brzegu jednej z wysp
Archipelagu Sztokholmskiego zwanej Djurgården.
Nie jest bez wątpienia ani widowiskowym, ani imponującym
gmachem, ale nie oceniajmy książki po okładce…

Tuż przy wejściu do Aquaria Vattenmuseum wita nas przyjemny, choć
nieco zaniedbany wodospad spadający
z dachu do niewielkiego oczka wodnego, w którym w sezonie letnim pływają
karasie lub złote orfy. W szczycie sezonu przed kasami ustawiają sie spore
kolejki i zawsze się zastanawiam, czy
jest to spowodowane atrakcyjnością
miejsca, czy też jego niewielkim rozmiarami.
Hol budynku wita zwiedzających
dosyć ciemną i ponurą atmosferą.
W pomieszczeniu znajduje się szatnia oraz jedna tylko kasa, przy której

uśmiechnięta kobieta obdarza wszystkich wszędobylskim „Hej”. Kontuar
mieści niewielkie akwarium z małymi
słodkowodnymi płaszczkami pływającymi po piaszczystym dnie. Wraz
z otrzymaniem biletu rozpoczynamy
sztokholmską przygodę akwarystyczną.
Za drzwiami z piaskowanego szkła
jest kompletnie ciemno, wkraczamy na zupełnie nieznane terytorium,
ale umieszczona na ścianie strzałka
w lewą stronę informuje nas o trasie
zwiedzania. Atmosfera przypomina
klimat lasu deszczowego – jest gorąco, wilgotno, dosyć duszno, otacza
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nas śpiew cykad i szumiąca spadająca woda. „I wtedy nastaje światło”
– delikatny brzask powoli rozświetla
pomieszczenie, ukazując nam to, co
dotąd ukryte było przed naszym wzrokiem. Otoczeni jesteśmy tropikalnym
lasem, weszliśmy bowiem do olbrzymiego paludarium, w którym co kwadrans doświadczamy dobowej zmiany
– od brzasku do zmierzchu. Co jakiś
czas zaskakuje nas burza i towarzyszący jej intensywny deszcz. Chodząc po
drewnianych kładkach, podziwiamy
ponad naszymi głowami świat bujnej
zieleni oraz żyjące w trzech basenach

Podróże
akwarystyczne

tekst i fot.

Andrzej Kociołkowski
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Müritzeum
w Waren

1

W 2007 roku w miejscowości
Waren w parku narodowym nieopodal największego jeziora w Niemczech, Müritz, otwarto nowoczesne
muzeum. Müritzeum, centrum edukacji ekologicznej i naturalnej powstałe na podwalinach założonego
w 1866 roku przez Hermanna Freiherra von Maltzahna Muzeum Historii Naturalnej Meklemburgii, zostało
wzniesione na skraju jeziora Herrensee. Teren jeziora jest ogrodzony
i tworzy swoisty park edukacji oraz
wypoczynku.

2

Po wejściu do budynku w pomieszczeniu z kasami napotykamy ekspozycję z naturalnych korzeni,
a pod nimi ukrytego ogromnego suma.

3-4

W górnej kondygnacji
budynku jest hol z czteroczęściowym ekranem, na którym
prezentowane są filmy przyrodnicze
lub fotografie z elementami parku narodowego. Tam też znajdują się tematyczne pomieszczenia, które przybliżają zwiedzającym tajemnice lasu oraz
jego mieszkańców. Można zobaczyć
m.in., jak wygląda las w nocy albo jak
prezentowały się jego elementy w różnych epokach. W następnych salach

znajdują się ekspozycje rodzimych
ptaków. Możemy nie tylko zobaczyć,
jak one wyglądają, ale także posłuchać
ich odgłosów.

5

Z oszklonego tarasu, położonego
na tafli jeziora, możemy obserwować pobliskie krajobrazy. Umieszczona na stojaku lornetka pozwala przyjrzeć się z bliska pływającym na wodzie
ptakom oraz szczegółom przybrzeżnej
roślinności.

6

Kierując się do dolnej kondygnacji, mijamy największe w Niemczech akwarium zimnowodne. Rozciąga się na dwóch piętrach, mieści
około 105 000 litrów wody i przedstawia głęboką część otwartej przestrzeni wody jeziora Müritz. Zbiornik ma
prawie 6 metrów wysokości, a szyba
akrylowa ma 27 centymetrów grubości. Pływa w nim ławica około 500 srebrzystych ryb dwóch spokrewnionych
gatunków: siei pospolitej (Coregonus
lavaretus) i siei wolastej (Coregonus
widegreni).

7

Akwaria zajmują całą dolną kondygnację. Dzięki ogromnej ekspozycji fauny i flory krajowych wód
śródlądowych, jest to naprawdę wyjąt-

107

kowa wystawa. W 24 akwariach różnej wielkości można zobaczyć blisko
50 gatunków ryb, krabów, żółwi,
małży, ślimaków i roślin wodnych.
Oprócz oryginalnych rodzimych dziko
żyjących gatunków, wprowadzono
także ryby obcych gatunków. Pierwszy
zbiornik zdominowały jesiotry ostronose (Acipenser oxyrinchus) i sterlety
(Acipenser ruthenus), ale pływają tam
też trocie atlantyckie (Salmo trutta
trutta), rozpióry (Abramis ballerus)
i certy (Vimba vimba).

8
9

Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus).

Uwagę zwracają także wychodzące ponad wodę elementy wystroju
zbiornika.

10

Drugi zbiornik – zwany Krainą
Leszcza – jest dość mocno zarośnięty roślinami. W ich gąszczu ukrywa się także miętus (Lota lota) – jedyny
przedstawiciel dorszowatych w wodach
słodkich, ryba obecnie bardzo rzadko
spotykana. Ten egzemplarz został złowiony w sieć i dostarczony do akwarium, a po kwarantannie umieszczony
z innymi gatunkami: leszczami (Abramis brama), sandaczami (Stizostedion

Był listopad

Miesiąc ten w naszym kraju jest ponury i smutny. W Heraklionie o północy można było spacerować w samej
koszuli. W dzień temperatura niewiele
odbiegała od tego, co w naszym kraju nazywamy latem, gdy nie ma fali
wielkich upałów. Było ciepło, ale jednocześnie miło i rześko. Oczywiście
dla znajomego taksówkarza 20°C to
było stanowczo za mało, poproszony
o rekomendację najlepszej pory na
wizytę na Krecie, powiedział: „lipiec”.
Proszę korzystać z tej sugestii na własną odpowiedzialność. Nie wyobrażam
sobie odwiedzenia tego kraju w pełni
lata, obawiam się, że mój organizm
„człowieka Północy” by tego eksperymentu nie wytrzymał. Najlepszy,
moim zdaniem, czas na odwiedziny to
wiosna, jesień lub nawet zima. Tak czy
inaczej, pocieszające jest to, że w budynku akwarium działa klimatyzacja.
Przyznam też, że jedzenie obiadu na
tarasie przed akwarium w listopadzie
było miłym doświadczeniem – w lipcu
mogłoby być traumatycznym.

Okolice
Heraklion jest bardzo starym miastem. Istnieją prawdopodobne hipotezy, że port morski w tym miejscu
funkcjonował już czasach antycznej cywilizacji minojskiej. W czasach rzymskich w pobliżu istniał port o nazwie
Heracleum. Obecne miasto założyli
około 820 roku Saraceni. Wkrótce
potem wyspę i port zajęło Bizancjum,
a w 1204 roku przejęli je Wenecjanie
podczas czwartej krucjaty. Zbudowali
potężne fortyfikacje, między innymi
strzeżącą wejścia do portu fortecę.
W XVII wieku po 21-letnim oblężeniu miasto zdobyli Turcy. W 1898
roku Heraklion należał do autonomicznej Republiki Krety, by w roku
1913 zostać włączonym do Grecji.
Niedaleko Heraklionu znajdują się
ruiny pałacu w Knossos. To miejsce
uważane jest za stolicę starożytnej
i tajemniczej zaawansowanej cywilizacji, która zostawiła, oprócz ruin, pismo
linearne A i pismo linearne B. Pisma
linearnego A do dziś nie udało się odczytać.

Większość budynków w samym
Heraklionie jest całkiem współczesna
i nie odbiega od typowego wyobrażenia architektury śródziemnomorskiej.
Najstarszymi obiektami są istniejące
tu i ówdzie fragmenty starych murów
z różnych epok oraz kapliczki i kościółki.
Kreta jest także miejscem związanym z wieloma najstarszymi legendami i mitami. To miejsce urodzenia
Zeusa, władcy wszystkich greckich bogów. Na Kretę udał się Zeus, uwiódłszy pod postacią byka księżniczkę
fenicką, której imię stało się nazwą naszego kontynentu (inne źródła podają,
że Europę porwali po prostu Minojczycy). Z Kretą związana jest opowieść
o Dedalu i jego synu Ikarze, który
wzleciał zbyt wysoko. Na tej wyspie
miał się znajdować legendarny Labirynt, zamieszkany przez strzegącego
jego tajemnic Minotaura, pół-byka
i pół-człowieka. Minotaura zabił
dzielny Tezeusz, który dzięki nici
otrzymanej od zakochanej w nim
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Stary port morski
wraz z wenecką
fortecą godzinę
po wschodzie słońca

Ariadny opuścił Labirynt żywy i został
legendarnym władcą Aten.
Do Heraklionu najlepiej dostać się
samolotem. W miejscowości tej znajduje się lotnisko, do którego loty oferuje kilka linii lotniczych. Ceny mogą
być różne, odniosłem jednak wrażenie,
że nawet loty tzw. tanimi liniami nie są
specjalnie tanie. Za bilet na lot w październiku z Warszawy liniami Aegean
Airlines trzeba zapłacić około tysiąca
złotych. Trzeba pamiętać, że biura podróży mogą oferować własne stawki.
Z Aten codziennie kursuje prom,
którym ludzie podróżują do pracy.
Przeprawa trwa kilka godzin, nie jest
więc to sposób szybki, ale niewątpliwie
też ma swoje zalety.

Akwarium
Akwarium, choć „przypisane” do
Heraklionu, jest od niego oddalone
o kilkanaście kilometrów na wschód.
Mieści się w starej amerykańskiej bazie sił powietrznych. W miejscu, które
opuściła armia amerykańska, utworzono park morski o nazwie Thalassocosmos (Θαλασσόκοσμος – Świat Morza). Oprócz Cretaquarium znajdują
się tu budynki mieszczące laboratoria
badawcze oceanograficzne, biologii
i genetyki morskiej, zasobów morskich
oraz administrację Greckiego Centrum Badań Morskich (Hellenic Centre for Marine Research, Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών).
Przy wjeździe na teren Thalassocosmos witają nas zrujnowane budki strażnicze, widać też pozostałości
po wojskowej stacji benzynowej. Nie
wiem dlaczego, ale przypominają mi
się filmy w rodzaju Amerykański ninja… Klimat jest podobny. Gdy Amerykanie zadecydowali o likwidacji

bazy, akwarium powstało jako pomysł
rewitalizacji terenów, z których nie byłoby żadnego innego pożytku. Obecnie Cretaquarium jest reklamowane
jako jedna z głównych atrakcji wyspy
– plakaty z błazenkiem witają gości już
na lotnisku.
Obiekt został otwarty w roku 2005.
Należy do wspomnianego Helleńskiego Centrum Badań Morskich,
zbudowano go przy udziale rządu
greckiego oraz Europejskiego Banku
Rozwoju. Pomysłodawcami byli pracownicy ówczesnego Kreteńskiego Instytutu Biologii Morskiej.To, co można
w akwarium zobaczyć, nie jest dziełem przypadku, ale przykładem działalności instytucji edukacyjnej, której
celem jest „otwarcie okna do wiedzy
i doświadczenia Morza Śródziemnego”.
W bezpośrednim sąsiedztwie w odległości dobrych kilku kilometrów
nie ma wielu innych atrakcji turystycznych. Okolica jest przepiękna.
W pobliżu rozciąga się piaszczysta
plaża. W niektórych z sąsiednich domów można wynająć pokój, podobno
nie kosztuje to więcej niż 200-250 euro
na miesiąc. Gdybym kiedyś zaczął żyć
z pisania książek, byłoby to dla mnie
niemal idealne miejsce na odcięcie się
od świata na jakiś czas.
Zdaje się, że jakaś komunikacja publiczna tu funkcjonuje, ale niestety,
przy krótkim, parodniowym pobycie
Reklama Cretaquarium
na lotnisku w Heraklionie
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Park morski Thalassocosmos
położony jest na terenie
dawnej bazy US Air Force

szkoda na nią po prostu czasu. Taksówki są w miarę tanie. Co więcej,
z taksówkarzami można negocjować
zarówno cenę, jaki i zakres usługi.
Można umówić się nawet na wynajęcie taksówki na cały dzień za całkiem
przystępną kwotę i podróżować gdzie
się chce i kiedy się chce. Jak wspomniałem, w nieco dalszej okolicy (ale
jeśli dysponujemy taksówką na cały
dzień – eskapada jest realna) znajduje
się kilka niesamowitych atrakcji, m.in.
pałac w Knossos. Zresztą dodatkowym
plusem korzystania z taksówki jest to,

że można porozmawiać z kierowcą
i wiele się dowiedzieć o sprawach pomijanych przez autorów przewodników.
Akwarium czynne jest w miesiącach
letnich od 9:30 do 21:30, w zimowych
– w godzinach od 9:30 do 17:00. Cena
biletu nie odbiega od średniej europejskiej. Bilet wstępu kosztuje 9 euro,
a dla młodzieży do lat 17, studentów
i osób po 65 roku życia tylko 6 euro.
Dzieci do lat pięciu wchodzą za darmo. Warto wspomnieć, że można kupić bilet roczny, który kosztuje 16 euro,
a więc mniej niż dwa bilety pojedyncze. Jeśli zatrzymaliśmy się na wyspie
i przewidujemy, że nasza wizyta może
nie być ostatnią w ciągu najbliższych

12 miesięcy, warto z takiej oferty skorzystać. Dodatkowo dostajemy wtedy legitymację członkowską klubu
miłośników Cretaquarium ze zdjęciem, która może być miłą pamiątką.
W recepcji za dodatkową opłatą 3 euro
można wypożyczyć audioprzewodnik. Do dyspozycji zwiedzających jest
także sala kinowa ze 150 miejscami,
w której można obejrzeć filmy o Morzu Śródziemnym i nie tylko.
Budynek akwarium ma około 3500
metrów kwadratowych, z czego 2600
to obszary techniczne, niedostępne
dla zwiedzających. Znajdują się tam
zbiorniki o łącznej objętości ponad
1 600 000 litrów.

Na początku wizyty napisy na ścianach przypominają nam greckie mity
o początkach świata, oceanów, rzek
i strumieni. Okeanos rodzi się ze
związku Uranosa (nieba) i Gai (ziemi).
Następnie z jego związku z boginią
Tetydą rodzi się 3000 Okeanid, czyli
patronek wszystkich rzek i strumieni.
A ponieważ celem akwarium jest edukacja na temat Morza Śródziemnego,
nie spotkamy tu na przykład ekspozycji biotopu z Amazonki. Będziemy mieć natomiast doskonałą okazję,
by obejrzeć żywe ryby i bezkręgowce
Morza Śródziemnego bez konieczności nurkowania. Całość podzielona
jest na kilka ekspozycji.

Daleko od światła

Otwarte morze

Meduzy

W sześciu akwariach możemy
obserwować organizmy, które
stronią od światła w szczelinach
skał i raf, a także na piaszczystym
dnie w głębinach morskich. Są to
między innymi langusty, homary,
płaszczki, rozmaite skorupiaki.

W tej części możemy
podziwiać wielkie drapieżniki,
takie jak rekiny, ławice ryb
śródziemnomorskich, a także
ryby głębinowe. Zobaczymy
też śródziemnomorską rafę i
żyjące na niej organizmy. W
tej sekcji akwarium jest wiele
zbiorników różnej wielkości,
cztery największe mają
pojemności od 360
do 600 tysięcy litrów. Przed
największym i najbardziej
imponującym zapewniono
wygodne miejsca
do siedzenia, obserwacji
i odpoczynku.

Zwierzętom tym poświęcone
są specjalne akwaria, w których
wytworzono łagodny prąd,
dzięki któremu przemieszczają
się wokół akwarium.

Strefa przybrzeżna
W akwariach o różnej wielkości
można podejrzeć życie w strefie
przybrzeżnej. Zobaczymy
tam ośmiornice, anemony,
małże, homary, a także koniki
morskie i groźnie wyglądające
śródziemnomorskie mureny.
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Tropiki
W roku 1867 wykopano
Kanał Sueski, który połączył
Morze Śródziemne z Morzem
Czerwonym. Od tego czasu do
Morza Śródziemnego imigrowało
około 200 gatunków ryb
i korali. Część z tych inwazyjnych
organizmów zaprezentowano
w dwóch odrębnych zbiornikach.

Ponieważ Cretaquarium jest instytucją na wskroś nowoczesną, na
jego terenie dostępna jest sieć bezprzewodowa. Bez dodatkowych opłat
możemy więc podczas zwiedzania
sprawdzić wiedzę na którymś z portali
naukowych w Internecie czy choćby
Wikipedii, lub też podzielić się wrażeniami z przyjaciółmi za pomocą pocz-

ty elektronicznej, komunikatora lub
portalu społecznościowego.
Obok każdego zbiornika znajduje
się zestaw piktogramów podsumowujących najważniejsze informacje na jego temat: numer zestawu
informacji w audioprzewodniku,
wielkość akwarium, panująca w nim
temperatura, grubość szkła, z któ-
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rego zbiornik jest zbudowany. Jeśli zbiornik znajduje się w zasięgu
wspomnianej sieci bezprzewodowej,
też jest to zaznaczone. Dodatkowo,
dla wielu gatunków organizmów
zamieszczono osobne tabliczki informacyjne. Na tabliczce znajduje
się nazwa gatunku, zdjęcie organizmu oraz numer informacji w au-

Jednorożek hawajski
(Cantherines pardalis) przybysz z Morza Czerwonego

O Grekach
Grecja budzi ostatnio sporo emocji. Jest to kraj wielu kontrowersji.
O Grekach mówi się wiele w sposób
bardzo negatywny. Pisząc tę relację,
nie mogę nie odnieść się do bieżącej
sytuacji, gdyż podczas mojego krótkiego pobytu miałem okazję spotkać
wielu Greków i z nimi porozmawiać.
Praktycznie jedyna grupa zawodowa,
której na swojej drodze nie spotkałem,
to tzw. budżetówka, czyli osoby pracujące na posadach bezpośrednio opłacanych przez rząd, oraz politycy. Wszyscy Grecy zachowywali spokój ducha,
mimo czarnych chmur gromadzących
się nad ich krajem. Nie dawało się odczuć szczególnego napięcia, choć było
to tuż przed niezwykle dramatycznymi
wyborami do parlamentu. Tym, czego
nie udało się znaleźć nawet po długim
poszukiwaniu, jest sympatia do polityków („Nasi politycy mają duże kieszenie”).
Pisało się o Grekach, jakoby byli
leniwi i chcieli żyć na koszt innych.
Podobne opinie spotykałem na wielu
forach dyskusyjnych. Bezpośrednie
obserwacje, z natury rzeczy bardzo
ograniczone, tego jednak nie potwierdziły. Rybacy, wypływający na połów
przed świtem, obsługa knajp czynnych do ostatniego klienta, czyli zamykanych dopiero grubo po północy,
w których jeszcze tuż przed północą
można zamówić świeżą rybę, taksówkarze pracujący cały dzień za ułamek
kwoty, którą dostają taksówkarze np.
w Holandii, i gotowi spełniać róż-

ne dziwne zachcianki transportowe
klienta… Wszyscy oni wydawali się
sumiennie wypełniać swoje obowiązki
zawodowe. Powiedziałbym nawet, że
wszyscy wkładali w swoją pracę więcej
wysiłku i serca i bardziej im zależało
na rezultacie, niż niektórym mieszkańcom wspomnianej Holandii czy Belgii.
Oczywiście, paru drani czy leni pewnie
by się znalazło, jak wszędzie – ja ta-

kich nie spotkałem. Jak wspomniałem,
polityków nie spotkałem. Urzędników
też nie.
„Mój” taksówkarz stanowił przykład takiego ciężko pracującego
Greka. Był właścicielem połowy taksówki. Razem ze wspólnikiem jeździli nią 24 godziny na dobę, śpiąc
na zmianę. Taksówka była cały czas
w ruchu. Dodatkowo, ponieważ był
dzień wolny od pracy, mój taksówkarz ochotniczo pełnił rolę dyspozytora dla innych taksówkarzy, gdy
dyspozytorzy mieli wolne. Nie jestem
pewien, czy płacił wszystkie podatki,
ale lenistwa na pewno nie można mu
zarzucić. Nie potrafię myśleć inaczej
jak w ten sposób, że tacy właśnie ludzie zostali przez klasę polityczną po
prostu oszukani. I powtórzę tę banalną prawdę, że tacy Grecy potrzebują
turystów, aby ich miejsca pracy nie
zniknęły.

Cele Cretaquarium
Obiek pows a na pods awie naukowej wiedzy i odkryć, powinien s użyć jako:
■ środek do rozpowszechniania i popu aryzacji zarówno wiedzy i innowacji
pows a ych w Greckim Cen rum Badań Morskich, jak eż pos ępu dokonanego w
ej dziedzinie na świecie;
■ akwarium do bieżących badań naukowych na ema zachowań i sposobów
życia ych morskich ga unków, k óre mogą się przys osować o kon ro owanych
warunków, worząc w en sposób mode ową infras ruk urę badawczą, do k órej
badacze i m odzi naukowcy mają zagwaran owany bezpośredni dos ęp;
■ akwarium oferujące wyją kowe widowisko, k óre, od warzając
śródziemnomorskie życie, nigdy nie przes anie fascynować zarówno m odych, jak
i s arych;
■ akwarium, k óre informuje, naucza i podnosi poziom pub icznej świadomości
o różnorodności śródziemnomorskich ga unków i sied isk;
■ akwarium, k óre podkreś a dwus ronne re acje pomiędzy cz owiekiem
i środowiskiem Morza Śródziemnego, s ymu ując zain eresowanie i roskę w ce u
d a zachowania i zrównoważonego korzys ania z Morza Śródziemnego jako
morskiego ekosys emu;
■ akwarium, k órego ożsamość odróżni je od innych miejsc, i sprawi, że s anie
się wyją kowym miejscem d a odwiedzających Kre ę.
źródło: www.cretaquarium.gr, ł. własne
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W Muarateweh czekała na nas
motorówka. Idąc do maleńkiego
hoteliku stojącego nad brzegiem
rzeki nalegałem, żebyśmy wyruszyli jeszcze przed wschodem słońca
o 4:00 rano. Po kilku godzinach snu
byliśmy z Hermanem na przystani
o wyznaczonej porze, ale… oprócz
nas nikogo tam nie było. Właściciel
łodzi pojawił się dopiero trzy kwadranse później. W międzyczasie
z miasta nadjechała za to śmieciarka, która wypróżniła swój ładunek nad brzegiem rzeki. Ponieważ
poziom wody w Barito podniósł
się znacznie po kilkudniowych
opadach, by dojść do naszej łodzi
POZYSKIWANIE DREWNA
musieliśmy balansować objuczeni
jest drugą po wydobyciu węgla najważniejszą
ekwipunkiem na chwiejnych degałęzią miejscowej gospodarki.
skach wśród pływających wokoło śmieci… Niemal co roku rzeka
wylewa tutaj i podtapia miasto. Było wciąż ciemno,
w chłodnej wodzie. Tutejszy klimat jest bardzo pogdy wreszcie o godzinie 5:30 rano wyruszyliśmy
dobny do tego w Amazonii. Wcześnie rano najważw górę Barito. Płynęliśmy cały dzień. Woda była muniejszą częścią garderoby jest ciepły sweter lub kurtka.
lista i mętna od zanieczyszczeń – nic dziwnego, jak
I, podobnie jak nad Amazonką, widziałem setki pni
powiedział Eduard, jest to rejon górniczy, w którym
drzewnych płynących wodą w dół rzeki. Te dryfujące
wydobywa się węgiel i złoto. Po obu stronach rzeki
kłody sprawiały, że żegluga małą, kruchą łódką była
co jakiś czas widzieliśmy kopalnie i piętrzące się góry
ekstremalnie niebezpiecznym zajęciem…
węgla. Ten ostatni urósł tutaj do rangi „czarnego
Po obu stronach rzeki zaczęły pojawiać się fragmenzłota”. Sprawiły to rosnące ceny ropy oraz olbrzymi
ty gęstego drzewostanu poprzedzielane przystaniami,
popyt, zwłaszcza ze strony Chin, które kupują cały
na których ładowano węgiel na duże barki. Barito jest
tutejszy urobek. Większa część dorzecza Barito jest
na tym odcinku stosunkowo głęboka, a jej nurty mają
bogata w węgiel, co więcej, górzysty teren sprawia,
od 100 do 300 m szerokości. W pewnym momencie
że leży on płytko pod ziemią i można go łatwo
natknęliśmy się na duże, pływające restauracje przywydobywać. Co ciekawe, rozróżnia się tutaj kilka
cumowane wzdłuż brzegu. To tutaj intratny biznes,
gatunków węgla. Najcenniejsze są oczywiście te, które
bowiem transport węgla sprawia, że po rzece pływa
dają podczas spalania najwięcej energii. Po drodze
mnóstwo łodzi. W restauracji, którą odwiedziliśmy,
minęliśmy również wioskę plemienia Dajak inną niż
była nawet czysta toaleta, rzecz jasna wypróżniana
wcześniej widywane. Podczas gdy poprzednie miejbezpośrednio do rzeki. W Indonezji, podobnie jak
scowości przeszły na hinduizm lub chrześcijaństwo,
w wielu krajach Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej
ta przyjęła islam. Choć było bardzo zimno (musiałem
(a nawet w niektórych regionach Europy), rzeki pełzałożyć ciepłą kurtkę) jej mieszkańcy kąpali się i myli
nią bowiem funkcję ścieków dla zanieczyszczeń, które, koniec końców, trafiają do mórz i oceanów…
Siedząc w pływającej restauracji i popijając herbatę
oraz napoje chłodzące stwierdziliśmy, że jej pracownicy, czy może właściciele, mieszkają tuż obok. Zauważyliśmy nawet dzieci siedzące przed ekranem telewizora i grające w jakąś grę komputerową. W niektórych
z tych restauracji w kuchniach przetrzymywano żywe
ryby umieszczone w wodzie w specjalnych klatkach.
Na życzenie klienta daną rybę zabijano i natychmiast
PŁYWAJĄCA CZERWONA RESTAURACJA
na rzece Barito
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przyrządzano. Miejscowi mieszkańcy jedzą wszystkie
ryby, jakie uda się im złapać w rzece, nawet tak maleńkie, jak występujące tylko tutaj sumiki z monotypowego gatunku Laides hexanema (do 16 cm długości).
Te piękne i mało znane ryby odznaczają się posiadaniem złotego paska biegnącego wzdłuż grzbietu. Żyją
w tych wodach, pływając w stadach razem z nieco od
nich większymi sumami szklistymi z gatunku Kryptopterus cryptopterus. Lokalna populacja tych ostatnich
odznacza się niebieskawym ubarwieniem ciała.
Po obu stronach rzeki widzieliśmy wiele kolejnych
muzułmańskich wiosek z obowiązkowymi meczetami. Na wodzie było dużo tratew wyładowanych olbrzymimi kłodami drewna spławianymi w dół rzeki.
Co ciekawe, do ich budowy wykorzystuje się tutaj
tańsze drewno, które może się zamoczyć, podczas
gdy cenniejsze jego gatunki transportuje się leżące
na tratwach poza zasięgiem wody. Około godziny
10:00 przed południem dotarliśmy do miejscowości
Batukamap. Niemal dokładnie na wprost tamtejszego niedużego meczetu nasz 115-konny silnik poddał
się i przestał działać. Konieczna była jego naprawa.
Wykorzystałem ten czas na poszukiwanie ryb. Zeszliśmy na ląd wraz z Hermanem i Didim i zapytaliśmy,
TUTAJ ZACZĄŁEM POŁOWY RYB
– mały strumyk tuż za meczetem.
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WIĘKSZOŚĆ LUDZI NAD RZEKĄ BARITO
mieszka w pływających domach
(na zdjęciu tubylcy z Hermanem Oei).

czy w pobliżu płynie jakiś czysty strumień. Okazało się, że jest całkiem niedaleko w gęstym lesie. Tuż
przy jego ujściu pod zwisającymi nad wodą gałęziami
schwytałem trzy gatunki ryb: przedstawiciela rodzaju
Betta (wyglądał na któregoś z bojowników-gębaczy),
Rasbora i Puntius (była to piękna brzanka z czarnym
pasem na ciele i niebieskawo połyskującymi łuskami).
Tę ostatnią oznaczyłem początkowo jako P. everetti,
zanim nie przypomniałem sobie, że dwa lata wcześniej w zachodniej części Kalimantanu schwytałem
podobny okaz, określony później jako nowy gatunek.

W

yruszyliśmy wczesnym rankiem i, gdy
tylko nasza półciężarówka z napędem
na cztery koła mozolnie wdrapała się na
kolejne wzgórze, głęboko w dole ujrzałem pierwszą
rzeczkę szeroką na zaledwie 4 metry. Zamierzałem
sprawdzić, jakie ryby w niej mieszkają. Najpierw
ostrożnie zszedłem w dół i – krocząc wśród pierwotnej dżungli przez piaszczystą plażę usianą wielkimi
głazami – dotarłem do brzegu. Po drodze musiałem
przejść nad lub pod pniami kilku leżących tam powalonych drzew. Wzdłuż brzegu rzeki rosły piękne,
gęste paprocie i małe palmy. Woda była przejrzysta,
na odcinkach o większym spadku płynęła bardzo
szybko i w miejscach, gdzie słońce przedzierało się
przez gęsty pułap drzew, mogłem dostrzec szybko
przemieszczające się grupy ryb o zielono połyskujących łuskach. Próbowałem je schwytać, ale za każdym razem znikały pod leżącymi w wodzie wielkimi
pniami. Zawołałem więc do Didiego, żeby przyniósł
moją 9-metrową sieć. Didi jest pomocnikiem Hermana Oei - mojego serdecznego przyjaciela z Dżakarty,
największego indonezyjskiego hodowcy dyskowców.
Obaj wraz z Eduardem – pracownikiem firmy Sani
– towarzyszyli mi w tej wyprawie. Otoczyłem siecią
głębszy fragment szerokiej w tym miejscu na 4-5 m
i głębokiej najwyżej na 50 cm rzeczki i schwytałem
w nią wszystko, co tutaj pływało. Moim łupem padło
stadko pięciu fantastycznie ubarwionych ryb z gatunku Cyclocheilichthys apogon. Były wśród nich zarówno
samce, jak i samice. Łowiłem już wcześniej przedstawicieli tego gatunku w innych częściach wyspy, ale
nigdzie nie miały tak pięknych, wielkich, zielonych
plamek u nasady płetwy ogonowej. Gdy słońce padało
na nie pod właściwym kątem, wyglądały jak pływające
w wodzie szmaragdy…
Nieco w górę rzeczki pod olbrzymim, znajdującym
się w wodzie pniem, który musiał leżeć tutaj od co
najmniej kilkudziesięciu lat, schwytałem wśród grubej
warstwy liści i gałęzi piękny okaz wężogłowa. Przypominał gatunek Channa lucius, ale różnił się od niego
ciemnobrązowym ubarwieniem, innym wzorem na
płetwach brzusznych oraz dziwacznie zakrzywioną
Channa cf. lucius

Wracamy przez dżunglę.

głową. Znalazłem tam również pięknego, okazałego
bojownika, prawdopodobnie z gatunku Betta ibanorum, który miał na każdej łusce jaskrawoniebieską
plamkę, a także stadko Rasbora borneensis, narybek
Hampala macrolepidota i brzankę, która wyglądała na
przedstawiciela gatunku Puntius binotatus. Wszystkie
te ryby pływały w bardzo płytkiej wodzie – nie głębszej niż 15 cm – wśród liści i kawałków zatopionego
drewna. Musiałem je z nich dosłownie wygrzebywać.
Gdy schwytałem większą ilość okazów umieściłem
je w dużej, plastikowej torbie, którą włożyłem do
koszyka wypożyczonego przez Didiego od rodziny
z plemienia Dajak biwakującej przy drodze niedaleko stąd. Tak więc dźwigałem swój połów dokładnie
w taki sposób, jak robią to przedstawiciele rdzennych
mieszkańców tych ziem…
Gdy wróciłem na drogę, ujrzałem kobietę z plemienia Dajak gotującą posiłek nad ogniskiem. Od
razu zamarzył mi się kubek dobrej, gorącej herbaty.
W czasie moich wypraw zawsze mam przy sobie torebki z angielską herbatą, bowiem nawet w najgorętszych miejscach Ziemi nie ma nic lepszego na ugaszenie pragnienia niż właśnie gorąca herbata. Zapytałem

Betta sp. – samiec
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Sundoreonectes cf. obesus

Sundoreonectes cf. obesus – osobnik dorosły z młodym

więc kobietę, czy mogę zagotować trochę wody na jej
ognisku (właściwie zapytał o to Edward, który zna
sporo słów w narzeczu Dajak). Okazało się, że opiekuje się ona dwójką dzieci i czeka na powrót męża
z polowania. Eduard zapytał również, czy możemy
kupić od niej wypożyczony wcześniej ręcznie pleciony koszyk, a gdy potwierdziła, zapłacił jej za niego…
Niektórzy nazywają rdzenne ludy Borneo „Dayak”,
a inni „Dyak”, ale – w rzeczywistości – jest to ponad
200 różnych grup etnicznych zamieszkujących wzgórza i doliny we wnętrzu tej ogromnej wyspy. Każda
z nich ma swój własny dialekt, obyczaje, prawa, terytorium i kulturę. Ich narzecza zaliczane są do rodziny
języków austronezyjskich. Ludy Dajak są wyznawcami animizmu, jednak wiele z nich przyjęło chrześcijaństwo, zaś w ostatnim czasie - islam.
Spośród wielu miejsc, w których łowiłem ryby
w czasie drogi powrotnej do Dżakarty muszę opisać
trzy, wyjątkowo szczególne pod względem biotopu,
unikalności sposobów adaptacji do życia zamieszkujących je zwierząt oraz niebywałej urody tych
miejsc. Co więcej, byłem pierwszym, który miał
okazję je zbadać.

Jadąc w dół stoków gór Keramat (które, jak się później dowiedziałem, są dla miejscowych ludów świętym
miejscem), natknęliśmy się na piękny, niosący krystalicznie czystą wodę strumień wypływający z najgłębszej gęstwiny lasu deszczowego. Był po prostu jak
z bajki, nietknięty przez człowieka, z mnóstwem kolorowych kamieni, leżącego na dnie żwiru i – miejscami –
piaszczystymi fragmentami podłoża. Wiedziałem, że
takie miejsca bardzo lubią niektóre gatunki bocji. Ale
najpierw udało mi się złapać wśród kamieni przy pomocy ręcznej siatki długą na ok. 6 cm niebieskawo
ubarwioną krewetkę z rodzaju Macrobrachium (zdaniem Chrisa Lukhaupa jest to nowy, nieznany dotąd
gatunek). Zaraz potem do mojej siatki wpadła piękna
bocja być może z gatunku Sundoreonectes obesus. Ryby
te musiały się tutaj rozmnażać, bowiem po chwili złowiłem kilka sztuk narybku.
Nie było to jednak ostatnie z sensacyjnych odkryć
w tym miejscu. Nurkując w strumieniu ujrzałem bowiem krwistoczerwonego samca bocji prezentującego
się nad żółtym, kolorowym kamieniem grupie również
jaskrowo żółto ubarwionych samic. W pierwszej chwili
zdawało mi się, że to nowy, [ciąg dalszy tekstu na s. 14]

Sundoreonectes cf. obesus – narybek
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Mystus cf. wickii – głowa
młodocianego okazu

nieznany nauce gatunek, później jednak uświadomiłem
sobie, że ryby te są wyjątkowo pysznie wybarwionymi okazami gatunku Paracrossochilus vittatus. Jestem
przekonany, że w żadnym innym miejscu bocje te nie
są tak piękne, a przynajmniej nigdzie indziej takich nie
widziałem. Dowodzi to tego, co jest powszechnie wiadome – każdy akwarysta powinien wiedzieć skąd dokładnie pochodzą posiadane przez niego ryby i unikać
mieszania ich z innymi populacjami.
Ostatnia z napotkanych przeze mnie rybich
ślicznotek okazała się wyjątkowo trudna do
schwytania. Był nią być może nieznany dotąd nauce gatunek z rodzaju Gastromyzon. Ryba ta tak
ściśle przylegała do skały, że w żaden sposób nie
mogłem zapędzić jej do siatki. Poza tym występowała tylko w miejscach o wyjątkowo szybkim nurcie wody. Poza nią ten nieprawdopodobnie piękny
strumyk zamieszkiwały już tylko żaby o zdumiewających oczach. Gdy je fotografowałem, nadleciał oryginalny motyl i usiadł na mojej głowie, aby
towarzyszyć mi w podziwianiu tego nietkniętego
wcześniej przez człowieka zakątka.
Jechaliśmy dalej w górę i w dół licznych wzgórz
(góry Keramat leżą na wysokości ok. 1000 m n.p.m.)
leśną drogą, przecinając koryta małych rzeczek (na
tym pustkowiu oczywiście nie było mostów), aż
wreszcie dotarliśmy na skraj pozbawionej lasu przestrzeni wzdłuż niosącego czarną wodę strumienia.
Stał nad nim solidny, drewniany most. Nic dziwnego,
w miejscu tym znajdował się obóz robotników wydobywających z koryta strumienia piasek, kamienie
i skały przeznaczone do budowy autostrady, którą
w przyszłości miały być transportowane z pobliskich
kopalni gigantyczne ilości węgla. Wokół stały wielkie, niebieskie, plastikowe, pokryte piaskowym pyłem
namioty. W jednym z nich była nawet restauracja!
Wszędzie widać było buldożery, ciągniki gąsienicowe
załadowane pniami oraz piły łańcuchowe. Pośród tego
wszystkiego dostrzegłem suszące się przed namiotem
Obóz w dżungli – skały wydobyte ze strumienia
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Żaba (góry Keramat)

ryby z rodzaju Rasbora. Cały ten obrazek przypominał obóz górników. Niestety, cierpiał na tym strumień
– był całkowicie zatruty – nie znalazłem w nim ani
jednej ryby, pomijając jego maleńkie dopływy…
Późnym popołudniem dotarliśmy do brzegu rzeki
Barito, gdzie w cieniu drzew od kilku dni czekała na nas
motorówka. Załadowaliśmy na nią moją cenną skrzynię
ze złowionymi rybami i odpłynęliśmy. Od czasu naszego przybycia poziom wody w górnym odcinku rzeki
zdążył dość znacznie opaść i wyłoniły się pokryte zatopioną wcześniej roślinnością wysepki. Miejscami nurt
wody stał się bardzo szybki i nasza załoga miała spore
problemy z jego pokonaniem. Po lewej i prawej stronie
rzeki ukazały się też piaszczyste plaże.
W czasie drogi w górę rzeki zapamiętałem wpadający do Barito mały wodospad, który zdecydowałem
się zbadać w drodze powrotnej. Przy wodospadach
często występują bowiem ciekawe, endemiczne gatunki ryb. Ten był bardzo wąski, spadający z wysokości
ok. 3 m. Gdy wdrapałem się na górę, ujrzałem wąski
na zaledwie 20 cm i niewiele głębszy strumyk płynący w skalnej szczelinie przecinającej wielką, płaską
jak patelnia skałę porośniętą gęstą dżunglą. Musiałem nieźle się nagimnastykować, aby przejść wzdłuż
strumienia, bowiem wszystko pokrywała zwarta roślinność i nie było nawet gdzie postawić stopy wśród
bujnie pleniących się drzew i krzewów. Było to najlepszym dowodem na to, że nikt przede mną jeszcze
się tu nie zapuszczał. Strumień niósł krystalicznie
czystą wodę i wypatrywałem miejsc, w których mogły
przetrwać i rozmnażać się ryby. Po ok. 200-metrowej
wędrówce, a raczej przedzieraniu się przez dżunglę,

Góry

nad rzeką Barito

Ostatni odcinek tej ekscytującej wyprawy odbyliśmy w całkowitych ciemnościach. Poprosiłem Hermana, aby wytłumaczył naszej załodze, że chciałbym
przeprowadzić połowy w lewym dopływie dolnego
odcinka Barito. Upłynęło sporo czasu zanim go znaleźliśmy, zatrzymując się po drodze w kilku miejscowościach i wypytując ich mieszkańców. Już po godzinie 10-tej wieczorem wysiedliśmy z łodzi i udaliśmy
się pieszo w głąb lądu, bowiem powiedziano nam, że
pobliski strumień nie łączy się z Barito. Przyczyna takiego stanu rzeczy stała się dla mnie jasna, gdy tylko
dotarłem na miejsce i zapadłem się po kolana w błocie

pokrytym grubą warstwą liści. To nie był stały strumień, tylko sezonowy ciek wodny wysychający wraz
z obniżaniem się poziomu wód. Mimo wszystko, skoro już tu dotarłem, postanowiłem sprawdzić, czy pod
mokrymi liśćmi nie przetrwały jakieś ryby. Grzebiąc
w nich na oślep siatką i zapadając się niemal do piersi, nie poddawałem się. Nagrodą za moje wysiłki były
ryby należące do czterech gatunków, którym udało się
przetrwać w tym niemal pozbawionym już wody biotopie. Pierwszym z nich był bojownik, prawdopodobnie Betta unimaculata lekko pogryziony przez drugą
z moich zdobyczy – młodego suma z gatunku Mystus
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cf. wickii zaliczającego się do najbardziej agresywnych
azjatyckich przedstawicieli rzędu sumokształtnych.
Wspomniany bojownik kilka razy wyskakiwał mi
z siatki – prawdopodobnie potrafił skakać po lądzie
w poszukiwaniu najbliższej kałuży lub strumienia. Pozostałymi schwytanymi tutaj rybami były: młodziutki drapieżny wężogłów Channa micropeltes oraz duża
samica razbory z gatunku Rasbora elegans. Ta ostatnia
miała pysk i inne części ciała zainfekowane grzybami.
Wraz z nią złowiłem kilka sztuk jej narybku. Dorosła samica i tak najprawdopodobniej by padła (ryby
te rzadko żyją w naturze dłużej niż rok), ale maluchy
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Podróże
czyli moja
wymarzona
podróż

w wielkim finale Konkursu Wiedzy Akwarystycznej
PRIMUS INTER PARES organizowanym przez
firmę AQUAEL pozwoliła spełnić jedno z moich
największych marzeń, czyli wyjazd d amazońskiej
dżungli. Możliwość poznania i obserwo ania przy
pracy samego Heiko Blehera były dla mnie czymś
bezcennym. Wyjazd ten zmienił mnie nie tylko jako
akwarystę, ale zweryfikował również moje podejście
do życia. Poniżej pr edstawiam Państwu swój
„dzienniczek” z mojej wymarzonej podróży.
Michał Babiński

rriiu
u

W YGR ANA

Amazonia
z AQUAEL

31 sierpnia – 2 września 2012

AA

PODRÓŻ Z KŁOPOTAM
Moja podróż zaczęła się 31 s e pnia 2012 r. o godzi
godzinie 6:40 od lotu z Gdańska do Monachium. Z Mona
Monachium miałem lecieć do Frankfu tu i spotkać się tam
z Heiko Bleherem. Niestety, mój lot do Frankfurtu
ze względu na strajk linii lotniczych został odwołany
i, po przebukowaniu biletów, wylądowałem w Madrycie skąd dalej leciałem do Bogoty. Byłem lekko zestresowany tą całą sytuacją, bo nie wiedziałem, kiedy
Heiko odleci do Bogoty, w dodatku nie miałem z nim
kontaktu, bo telefon miał wyłączony. Według informacji, jakie docierały do mnie z Polski, strajk powinien był się niedługo skończyć i Heiko najprawdopodobniej miał odlecieć o godz. 15:30 z Frankfurtu do
Bogoty. Ja miałem wylot z Madrytu o 17:20, ale mój
lot był krótszy o około 2 godziny, więc powinniśmy
byli być na miejscu w tym samym czasie. Jednak po
wylądowaniu w Bogocie Heiko Blehera nie było na
lotnisku. Nie było też nikogo, kto by na mnie czekał.
Ponieważ wiedziałem, w jakim hotelu mamy spędzić
noc, udałem się tam taksówką, ale tam także nie było
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Heiko. Gdy wreszcie udało mi się do niego dodzwonić, dowiedziałem się, że przyleci prawdopodobnie
jutro, a ja mam zostać w hotelu. W momencie kiedy odbierałem klucze do pokoju i czekałem na windę
do recepcji weszła młoda kobieta i również zapytała
o Heiko Blehera. Okazało się, że to uczestniczka naszej wyprawy – Emily – która pisze książkę o Heiko.
Emily jest Amerykanką i mieszka w Nowym Jorku.
To bardzo sympatyczna i pogodna osoba. Od razu
zrobiło mi się weselej, ponieważ nie byłem już sam.
Emily miała komputer, dostęp do Internetu i kontakt
mailowy z żoną Heiko. Wiedzieliśmy więc, co mamy
robić. Następnego dnia o godz. 10:00 przyjechał po
nas Umberto, przyjaciel Heiko i odwiózł nas na lotnisko, skąd mieliśmy samolot do Leticii. Tam też, po
wszystkich utrudnieniach, miał dotrzeć do nas Heiko. Lot nad amazońską dżunglą był niesamowitym
przeżyciem: gęsty las i kręte rzeki z wysokości kilku
tysięcy metrów wyglądały doprawdy pięknie.
Po dotarciu do Leticii i opuszczeniu hali lotniska
od razu poczuliśmy, że jesteśmy w lesie deszczowym.
Ogromna wilgotność i wysoka temperatura powodo-

Wydarzenia

tekst i fot.

Podróże

Wojciech Tomanik

Japonia
okiem akwarysty-podróżnika
część 1

Kilka słów wstępu
Japonia jest fascynująca. Ten wyspiarski kraj odznacza się niezwykle urozmaiconym krajobrazem.
Większość jego powierzchni stanowią góry i wzgórza. Patrząc na ten krajobraz, łatwo jest zrozumieć
źródła inspiracji Takashi Amano, prawdopodobnie
najsłynniejszego akwarystycznego projektanta na
świecie. Akwaria w stylu Amano są rozpoznawalne
chyba przez każdego akwarystę, który przeczytał coś
więcej niż Moje pierwsze akwarium. Z okien przejeżdżającego pociągu widzimy dokładnie to, co w znacznie mniejszej skali możemy podziwiać za szkłem. Co
ciekawe, w samej Japonii Takashi Amano poza akwarystycznym kręgiem jest właściwie nieznany i często
mylony z Yoshitaka Amano, grafikiem i autorem ilustracji do mangi „Vampire Hunter D”. Pomimo tego
Japonia może być uważana za prawdziwy raj dla podróżującego akwarysty.
Podróżujący akwarysta nie porzuca swojego hobby
na czas podróży. Akwaria publiczne są całkiem ważnymi punktami na trasie. Poza tym wizyty w sklepach i księgarniach, a także rozmowy z napotkanymi
ludźmi o podobnych upodobaniach pozwalają poznać
kulturę akwarystyczną w innych krajach, a przy okazji
nieustannie cieszyć się tym pięknym hobby.
Najbardziej spektakularne podczas takiej podróży
bywają wizyty w akwariach publicznych. Dotyczy to
zwłaszcza Japonii. W niniejszej fotorelacji chciałbym
podzielić się niektórymi informacjami i przeżyciami
związanymi z akwariami w tym kraju.
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W języku polskim właściwie nie ma rozróżnienia
między akwarium jako pojedynczym zbiornikiem,
a akwarium jako budynkiem, lub nawet kilkoma budynkami, w których mieszczą się zbiorniki przeznaczone do podziwiania przez publiczność. Pod tym
względem język japoński jest nieco bardziej precyzyjny, niż polski. Akwarium publiczne to 水族館
(sui-zoku-kan). Trzy znaki oznaczają kolejno wodę,
rodzinę lub grupę i budynek. Krótko – budynek z formami życia związanymi z wodą. Zwykłe akwarium,
takie jak wielu z nas ma w domu, to 水槽 (sui-sou).
Znaki oznaczają wodę i zbiornik.
W Japonii akwariów publicznych jest cała masa –
niemal w każdym większym miasteczku na brzegu
morza znajduje się taki obiekt. A że Japonia położona
jest na wyspach o ogromnej łącznej linii brzegowej,
takich „akwarystycznych” miasteczek jest całkiem
sporo. Zdumiewające jest to, że prawie wszystkie są
godne uwagi. W większości z nich znajduje się przynajmniej jeden bardzo duży zbiornik, przed którym
można siedzieć godzinami. W wielu miejscach dodatkowo znajduje się delfinarium.
Akwaria służą jako punkty edukujące zarówno
ogólnie o wodnej części biosfery, jak i też konkretnie
o wiedzy na temat lokalnej fauny i flory. Niemal obowiązkowym punktem każdego akwarium jest przynajmniej jeden spory zbiornik poświęcony lokalnemu
środowisku. Pisząc „lokalne”, mam na myśli naprawdę
lokalne, dokładnie z tej zatoki, przy której znajduje
się akwarium. Zwiedzając takie akwarium można
się bardzo dużo dowiedzieć o miejscowym bioto-

pie, obejrzeć żyjące w danym miejscu gatunki ryb i roślin. Oczywiście, ekologia i wpływ
człowieka na środowisko też są uwzględnione.
Mówi się, że Japonia to kraj kontrastów.
Akwarystyka nie jest tutaj specjalnym wyjątkiem. Dlatego, z jednej strony, jest to raj dla
akwarysty, z niezliczonymi niemalże akwariami publicznymi, z drugiej, zainteresowanie akwariami nie jest wcale tak powszechne. Rozmawiając z Japończykami, można się
dowiedzieć, że w dzieciństwie często mieli
akwaria, ale „wyrośli z tego”. Akwaria te były
raczej nieduże, jak też nieduża jest większość japońskich mieszkań. Szczerze mówiąc, w japońskim domu nie ma zbyt wiele
miejsca na ustawienie akwarium. W części
domów na podłodze znajduje się tatami1.
Tatami i woda niezbyt się lubią. Łatwo narobić szkód, a tatami jest bardzo drogie.
Kto w Japonii odwiedza akwaria publiczne?
Otóż są dwie grupy ludzi, które stanowią większą część odwiedzających: rodzice z dziećmi
i zakochane pary.
Dla rodziców z dziećmi akwaria, oprócz przedstawienia samego wodnego świata, oferują całą masę
innych atrakcji. Regułą są specjalne pokoje lub place
zabaw ze starannie przygotowanymi edukacyjnymi
zabawkami, gdzie dziecko, bawiąc się, jednocześnie
może zapoznać się z ważnymi elementami biologii
morza – bo z reguły dotyczy to organizmów morskich. Dzieci są zwykle zainteresowane podwodnym
światem. Jednak często nawet wśród dzieci objawia się
praktyczny stosunek do morskiej fauny. Kilka lat temu
rozmawiając z młodym Japończykiem, pokazałem mu
swoje fotografie. Chłopczyk ów, obejrzawszy kolekcję
zdjęć z akwarium, które właśnie odwiedziłem, skomentował je krótko: „oishii” (czyli „smaczne”).
Pisząc, że nie ma lepszego miejsca na randkę niż
akwarium, chyba bym trochę przesadził, ale faktem
jest, że w akwariach publicznych widzi się mnóstwo
trzymających się za rękę par. Kilkakrotnie powiedziano mi, że w Japonii akwaria uważa się za bardzo romantyczne miejsca. W wielu filmach i serialach bywają często miejscami randek bohaterów.
Nie znaczy to oczywiście, że tylko te dwie grupy ludzi odwiedzają akwaria. Spotyka się nawet samotnych
gaijinów2 objuczonych sprzętem fotograficznym. Samotny gaijin, zainteresowany akwariami głównie ze
względu na ich zawartość, nie będący na randce, zjawiskiem typowym jednak nie jest, zwłaszcza w akwariach położonych dalej od szlaków turystycznych.

WOJCIECH „UARU” TOMANIK
z wykształcenia informatyk, od wie u
at z zamiłowania akwarysta i fotograf.
Szczegó nie zainteresowany pie ęgnicami
z Ameryki Południowej. Zafascynowany
Japonią. W ostatnim czasie stara się
łączyć wszystkie trzy pasje: akwarystykę,
fotografię i Japonię, czego efektem jest
ten a tykuł. Zainteresowanych Japonią
zaprasza na swojego b oga
http://yamato-nadeshiko.info.

Każde akwarium ma swoją specyfikę, jakiś charakterystyczny element, który wyróżnia je spośród wszystkich innych i który to element eksponowany jest
w materiałach propagandowych. Konkurencja jest
duża i to zarówno ze strony innych akwariów znajdujących się w pobliżu, jak też innych rodzajów rozrywki. Dlatego też każde akwarium, oprócz zadbanych zbiorników, stara się zaoferować zwiedzającym
dodatkowe atrakcje. Mniej lub bardziej widowiskowe
karmienie ryb, pingwinów, przedstawienia z delfinami, place zabaw dla dzieci i wiele innych elementów.
Wszystko to jest opisane w folderze, który można
dostać przy wejściu, ze szczegółowym programem
wszystkich atrakcji. Atrakcje zaplanowane są w ten
sposób, żeby jedne z drugimi nie kolidowały.
Kilka instytucji pozwala zajrzeć zwiedzającym za
kulisy podczas specjalnych wypraw z przewodnikiem.
Można obejrzeć, jak poszczególne zbiorniki są obsługiwane od strony zaplecza. Wycieczki owe z reguły
nie są związane z dodatkowymi opłatami. Konieczna
za to jest znajomość języka japońskiego – nie spotkałem się z takim specjalnym programem prowadzonym w języku angielskim.
Większość japońskich akwariów publicznych czynna jest do godziny 17-18, zdarzają się jednak takie,
które pozostają otwarte do późna w nocy. W niektórych przypadkach stosunkowo wczesny czas zamknięcia podyktowany jest koniecznością powrotu
„zanim odjedzie ostatni pociąg”. Japonia to kraj, który
żyje wg rozkładu pociągów, pociągi są głównym środkiem transportu.
W dalszej części artykułu postaram się zrobić krótki
przegląd co ciekawszych akwarystycznie miejsc.

Tradycyjna japońska mata do krycia podłóg spleciona ze słomy
ryżowej i słomy z trawy igusa [przyp. red.].
2
Słowo to ma wiele znaczeń – tutaj oznacza cudzoziemców
[przyp. red.]
1
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TOKIO I OKOLICE
Cudzoz em ec przyjeżdżający do apon
najczęśc ej zaczyna swoją przygodę z tym krajem
w Tok o. Zaczn jmy tu w ęc my nasz japońsk
przeg ąd akwar ów, zwłaszcza, że ag omeracja
tok jska jest sporym zagłęb em akwarystycznym.
Akwarystyczn e Tok o jest bardzo bogate
w atrakcje. Sh nagawa Aquar um, Sunsh ne
Bu d ng Aquar um oraz nowo zbudowane
Epson Aqua Stad um znajdują s ę w samym
Tok o, a dojazd do n ch jest bardzo wygodny.
W od egłośc do godz ny jazdy poc ąg em z
centrum Tokyo znajdują s ę bardzo atrakcyjne
Yokohama Hakkenj ma Aquar um oraz Enosh ma
Aquar um. Wszystk e te akwar a godne są
po ecen a. edynym wyjątk em, akwar um, którego
zobaczen e zdecydowan e odradzam, jest
Tokyo Tower Aquar um (東京タワー水族館).
Tam warto s ę wybrać ty ko, jeś ma s ę ochotę
wpaść w depresję.

Sunshine International Aquarium
サンシャイン国際水族館
Ikebukuro jest jedną z miejscowości na północy
aglomeracji tokijskiej. Można tam dojechać, korzystając z linii Yamanone, która ciągnie się wokół całej
centralnej części tej aglomeracji. Od stacji Tokyo do
Ikebukuro jedzie się 20 minut (dla porównania, cała
pętla zajmuje nieco więcej niż godzinę). Ikebukuro to
dzielnica handlu i rozrywki. Niezliczone domy towarowe, sklepy, sklepiki, restauracje, restauracyjki, kina,
salony pachinko i hotele miłości sprawiają, że dzielnica ta tętni życiem do późnych godzin nocnych.
Jednym z głównych skupisk tego życia jest Aleja
Promienia Słońca (Sunshine Doori). Na końcu tej
alei, około 8 minut marszu od dworca kolejowego
Ikebukuro, można znaleźć jedno z ciekawszych akwariów w Japonii. To nietypowe akwarium. Znajduje się
bowiem na szczycie wieżowca. My akwaryści wiemy,
ile waży woda, i z troską myślimy o tym, czy podłogi
w naszych mieszkaniach wytrzymają. Budynek został
oczywiście zaprojektowany na takie obciążenia, jednak, wyobraziwszy sobie tą ogromną masę wody na
szczycie budynku, myślę o tym z wielkim respektem.
W budynku na niższych piętrach znajdują się galerie handlowe. To pozwala zostawić „nieakwarystyczną” część rodziny, a samemu udać się do windy i nacisnąć przycisk „dach” (po japońsku będzie to wyglądało
tak: 屋上). Po chwili ukazują się nam kasy biletowe.
Wybieramy bilet. Oprócz akwarium znajduje się tu
jeszcze planetarium i obserwatorium astronomiczne ‒
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łączny bilet do wszystkich atrakcji Sunshine Building
kosztuje mniej niż do każdej z nich z osobna.
Przez ostatnie parę lat akwarium było poddawane
renowacji. Powtórnie uruchomiono je w lecie zeszłego roku. Wkrótce po uruchomieniu kolejki do kas były
gigantyczne, w dodatku zupełnie nietypowe, bo wielopoziomowe. Kolejka zaczynała się w podziemiach Sunshine Building. Co pewien czas część oczekujących była
wpuszczana do windy i wywożona na ostatnie piętro,
gdzie już po 30 minutach można było kupić bilet.
W przeciwieństwie do naszych PRL-owskich kolejek, japońska kolejka nie jest kolejką samoorganizującą się. Za kolejkę odpowiada ta instytucja, do której
jest kolejka. Kolejkę organizują więc i kierują jej ruchem pracownicy akwarium. Chodzi nie tylko o to, by
zapewnić porządek w kolejce, ale też nie powodować
zbędnych utrudnień dla osób, które odwiedzają Sunshine Building w zupełnie innych celach. Na końcu
kolejki stoi pracownik z tablicą „To jest koniec kolejki
do akwarium”, oraz drugą „Od tego miejsca jeszcze
60 minut stania”.
W akwarium znajduje się wszystko, co w typowym
akwarium powinno się znaleźć. Obiekt chwali się
37500 rybami z 750 gatunków. Na początku idziemy
obejrzeć ekspozycję specjalną. Nie wiadomo, co to będzie, gdyż ta ekspozycja ulega zmianom. Podczas mojej wizyty największą niespodzianką było akwarium
z niewielkimi rybkami Garra rufa, do którego można
było włożyć rękę lub obie. Maleńkie rybki momenPOKAZOWE KARMIENIE RYB

w Sunshine International Aquarium

ZBIORNIK MORSKI

w Sunshine International Aquarium

talnie podpływają, i zaczynają skubać. Wrażenie jest
dość zabawne. W pobliżu znajdował się zbiorniczek
ze strzelczykami Toxotes jaculatrix, w kilku wyznaczonych porach można było obserwować karmienie. Tak,
z tymi strzelczykami, które potrafią pluć do owadów.
Obejrzawszy wystawę specjalną, należy przejść do
głównej ekspozycji. Nie jest to największe akwarium,
wiele miejsc cieszy się zbiornikami większymi niż te
w Sunshine Aquarium, ale liczne europejskie akwaria
mogłyby mu pozazdrościć.
Akwarium, jak wiele innych, stara się urozmaicić
wizytę. Karmienie ryb morskich wygląda w następujący sposób: przed akwarium staje miła Japonka
i opowiada o zbiorniku zgromadzonym zwiedzającym. Po chwili wewnątrz akwarium zauważamy nurka (którym najczęściej też jest miła Japonka). Nurek
przy pasie ma specjalną torbę z rybami na pokarm.
Karmienie ryb morskich z ręki jest stosowane w wielu
akwariach i oceanariach. W ten sposób można mieć
kontrolę, ile dany osobnik zjadł. W warunkach nieco odbiegających od naturalnych, gdy łatwo o przekarmienie kilku ryb i niedokarmienie pozostałych,
taka kontrola jest bardzo ważna. Tutaj połączono to
z widowiskiem dla publiczności. Atrakcyjnym widowiskiem. Dziewczyna w stroju nurka podaje kawałki
jedzenia po kolei różnym rybom, jednocześnie odpowiadając na pytania współpracowniczki z zewnątrz
przez specjalny mikrofon zainstalowany w masce.
Bez wątpienia oglądany przeze mnie spektakl był
pokazem bliższego kontaktu z podopiecznymi, niż

ktokolwiek z nas zapewne miał. W każdym razie, ja
ze swoimi rybami w jednym akwarium nie pływałem.
Pokaz mi się podobał. Generalnie. Ryby nie wyglądały na nieszczęśliwe. Może z jednym wyjątkiem - wyciąganie mureny z jej jaskini uważam za „przegięcie”.
To nie było potrzebne, show był i tak wystarczająco
atrakcyjny. Murena nie sprawiała wrażenia zadowolonej z tego, co się wkoło dzieje.
Twórcy akwarium nie uchronili się jednak od wpadek. Zauważyłem pielęgnicę cytrynową w zbiorniku,
na którym napisano „Ryby z Amazonki”. W dodatku
z pięknie wyrysowaną mapą, która pokrywa się z obszarem rozlewiska tej wielkiej rzeki, ale na pewno nie
jest to obszar występowania pielęgnicy cytrynowej.
W 2009 roku, tuż przed zamknięciem akwarium do
renowacji, zorganizowano specjalny program „Życie
akwarium po zmroku”. O godzinie szóstej po południu wszystkie światła w akwarium zostały wyłączone. Każdy odwiedzający przed wejściem dostawał do
ręki niewielką latarkę. Celem zwiedzania była obserwacja, jak zachowują się ryby i inne organizmy po
zmroku. Już sam widok zwiedzających w absolutnych
ciemnościach, oświetlających sobie drogę i akwaria
kieszonkowymi latarkami był wart zobaczenia.
Na obejrzenie całego akwarium w zupełności
wystarczą dwie-trzy godziny spaceru spokojnym
tempem, licząc od wyjścia z pociągu na peron, nie
uwzględniając dodatkowych atrakcji. Oczywiście,
można też przeznaczyć na to więcej czasu, do czego
serdecznie zachęcam.
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TOHOKU
Północno wschodn a część wyspy Hons u
w języku japońsk m nazywa s ę Tohoku. Obejmuje
m ędzy nnym prefektury tak e jak Ak ta, M yag
czy Fukush ma. W każdej z tych prefektur znajduje
s ę wyjątkowe akwar um, choć dw e z tych
prefektur, M yag Fukush ma, zostały wyjątkowo
dotkn ęte przez trag czne trzęs en e z em
w zeszłym roku, a potem fa e tsunam . Zn szczen a
w akwar ach zostały napraw one już w k ka
m es ęcy późn ej można było je ponown e
odw edzać.
DO STAŁYCH GOŚCI
AKWARIÓW W JAPONII

należą rodzice z dziećmi
(akwarium w Matsushima).

Marinpia Matsushima Aquarium
マリンピア松島水族館
Matsu to sosna, shima - wyspa. Matsushima oznacza więc wyspę z sosnami i z grubsza odpowiada to
rzeczywistości. To szczególne miejsce. Znajduje się
w prefekturze Miyagi, na północ od stolicy Sendai.
Grupa kilkuset niewielkich wysepek oraz malownicza linia brzegowa sprawiają, że rejon ten należy do
najbardziej znanych miejsc w Japonii. Jest wymieniany wśród trzech najbardziej malowniczych zakątków
tego kraju (obok zachodniego Kioto i innej wyspy,
Miyajima, znajdującej się na południowy zachód od
Honsiu, w okolicach Hiroshimy).
Mówi się o tym miejscu, że gdy legendarny Matsuo Basho, japoński poeta-mnich, słynny twórca haiku3, podczas swojej pielgrzymki dotarł do tego miejsca, uderzony jego pięknem odszedł nie napisawszy
nawet linijki testu. W Matsushima znajduje się także
wiele świątyń związanych z rodem Date, który rządził
tymi ziemiami. Warto się więc tam wybrać nie tylko ze
względów akwarystycznych - jest to idealne połączenie
dla podróżnika-akwarysty, oferujące atrakcje akwarystyczne, historyczne i kulturalne w jednym miejscu.
Dojechać do akwarium najłatwiej można pociągiem z Sendai. Matsushima-Kaigan to niewielka, ale
przytulna stacja na linii JR Senseki. Już z peronu widać budynki akwarium. Gdy spojrzymy dalej, ujrzymy
słynny, długi czerwony most na wyspę Ojima. Nie pozwalamy sobie jednak na zbyt długie patrzenie, gdyż
nie w tym celu tu przyjechaliśmy. W kasie otrzymujemy bilet, podany z nieodłącznym uśmiechem przez
miłą kasjerkę w zgrabnym, niebieskim uniformie, po
czym wchodzimy na teren akwarium.
Akwarium zostało założone w roku 1927 i jest drugim najstarszym akwarium w Japonii (najstarsze jest
Uozu w prefekturze Toyama). Na początku widzimy
3

pingwiny. Ptaki te wydają się być nieodłącznym elementem japońskich akwariów i oceanariów. Spotykałem je wszędzie, gdzie byłem. Matsushima nie jest
wyjątkiem.
Wchodząc do głównego budynku, odwiedzamy po
kolei rozmaite biotopy: dżunglę, kilkanaście niewielkich zbiorników z rozmaitymi rybami, wydry, cuda
podwodnego świata (np. różne meduzy), ciepły prąd
Kuroshio, jezioro Bajkał, rzadkie gatunki, a na końcu
kiedyś można było obejrzeć samogłowa, który niestety nie przeżył tragedii w roku 2011.
Akwarium jest znakomitym miejscem dla dzieci.
Mają one do dyspozycji kolejkę (ciuchcię) objeżdżającą dziedziniec przed głównym budynkiem akwarium,
w budynku jest specjalny pokój dla dzieci, stoiska sprzedające watę cukrową itp. Dużo radości najmłodszym
przyniesie także obserwacja pingwinów, fok i wydr.
Podczas tego przedstawienia dzieci (nie tylko zresztą
dzieci) mogą osobiście karmić pingwiny rybami podawanymi przez pracowników. Skoro pingwiny i tak
DZIEDZINIEC BUDYNKU
akwarium w Matsushima

Japońska krótka forma poetycka [przyp. red.].
WWW.MAGAZYNAKWARIUM.PL
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PINGWINY

wydają się być nieodłącznym elementem
japońskich akwariów i oceanariów. Spotykałem
je wszędzie (akwarium w Matsushima).

trzeba nakarmić, dlaczego nie pozwolić, aby zrobili to
zwiedzający? Oczywiście, ilość jedzenia jest wcześniej
odmierzona, a i nie trzeba mówić, że wolno karmić tylko jedzeniem przygotowanym przez obsługę.
Akwarium, także w ramach różnych programów edukacyjnych, współpracuje ze szkołami. Grupa uczniów
pod stałą i czujną opieką pracowników spędza dzień
w akwarium, ogląda jego działanie od kulis i uczestniczy
w pracach pielęgnacyjnych. Taki dzień w akwarium ma
wielką wartość edukacyjną, a także dostarcza zapewne
sporo przyjemności - ja poczułem się nieco zazdrosny.

Trzęsienie ziemi i jego konsekwencje
Akwarium w Matsushima odwiedziłem po raz kolejny pięć miesięcy po trzęsieniu ziemi. Patrząc na
mapę, Matsushima jest bardzo blisko epicentrum i, na
dobrą sprawę, skutki tsunami powinny być widoczne. Tymczasem, brzeg został osłonięty przed impetem fal przez liczne wysepki, a wzgórza znajdujące się
tuż poza linią brzegową sprawiły, że straty w ludziach
były niewielkie. Zniszczenia na południe i północ od
Matsushima są wielkie, a tu cisza i spokój. Fala zatrzymała się niemalże przed bramą Zuiganji, jednego
z najświętszych sanktuariów w Miyagi, założonego
w roku 828, a przebudowanego przez Date Masamune
w latach 1604-1609. Zupełnie, jakby dawni władcy tej
ziemi postanowili ochronić właśnie ten kawałek kraju.
Nie oznacza to, że w Matsushima zniszczeń nie
było, tyle, że w sierpniu 2011 roku, gdy miałem okazję po raz kolejny odwiedzić to miejsce, zniszczenia
nie były już widoczne. Większym problemem była
percepcja - ludzie w Matsushima, z którymi miałem
okazję rozmawiać, skarżyli się, że opinia publiczna
nie wie, że w Matsushima zniszczeń prawie nie ma
i obiekty turystyczne funkcjonują normalnie.
W związku z tym ruch turystyczny jest znacznie
OKAZAŁY ZBIORNIK MORSKI
w akwarium w Matsushima
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mniejszy. A Matsushima, będąc taką perłą historyczną
i krajobrazową, z turystów żyje. Najlepszą więc formą
pomocy jest właśnie odwiedzanie takich miejsc.
Oczywiście, z wielkim zainteresowaniem rozmawiałem
też z pracownikami akwarium, bo interesowało mnie,
jak poradzono sobie z kryzysem. Akwarium przetrwało
zarówno trzęsienie ziemi, jak i tsunami. Na niższym poziomie woda sięgała do kolan, na korytarzach akwarium
gdzieniegdzie widać ślady po wodzie. Zatopione zostało
pomieszczenie z centralą elektryczną. Bezpośrednio podczas trzęsienia ziemi i podczas tsunami nie zginął nikt
z pracowników ani żadne ze zwierząt.
Niestety, problemy nastąpiły później. Po katastrofie,
przez bardzo długi czas występowały problemy z prądem, w związku z czym rozmaite urządzenia, przede
wszystkim filtry i grzałki utrzymujące temperaturę
przestały funkcjonować. Jak łatwo sobie wyobrazić,
wkrótce co delikatniejsze organizmy zaczęły padać,
zaczynając od wspomnianego samogłowa (Mola mola).
Na szczęście w końcu udało się przywrócić funkcjonowanie akwarium i większość organizmów przetrwała.

Wydarzenia

tekst i fot.

Podróże

Wojciech Tomanik

Japonia
okiem akwarysty-podróżnika
część 2

Japonia to kraj niezwykłych akwariów,

których w tym kraju jest kilkadziesiąt. Miesiąc temu odwiedziliśmy kilka z nich
w Tokio oraz na północ od niego. W tym miesiącu będziemy kontynuować naszą
podróż. Tym razem udamy się na zachód od Tokio, a także na dalekie południe.

Akwarium w porcie Nagoya

TOKAIDO 東海道

名古屋港水族館

Tokaido to istoryczny trakt łączący do,
siedzibę szoguna, i Kioto, sto icę cesarską.
Nazwa oznacza Drogę Wsc odniego
Morza w czasac , gdy owa droga
nabierała znaczenia, oficja ną sto icą
było ciąg e Kioto. Siedziba cesarza
została przeniesiona do do, od tej
pory nazywającego się Tokio (東京
Wsc odnia Sto ica), dopiero od roku 1868.
Tokaido łączy cztery największe japońskie
miasta: Tokio Yoko ama Nagoya Osaka.
Obecnie wzdłuż tego traktu położone są
tory superszybkiej ko ei, zwanej po japońsku
s inkansen (新幹線), dumy aponii.■ Główne
pociągi na tej trasie noszą nazwy Kodama
(ec o), Hikari (światło) i Nozomi (nadzieja).
Podróżując wzdłuż Tokaido można
odwiedzić trzy wyjątkowe akwaria
w Nagoya, Osaka i Kobe, a przy okazji
dowiedzieć się co nieco o miejscac ,
w któryc je wybudowano.

Nagoya to nowoczesne miasto mające 2,3 mln mieszkańców. Na ulicach czuje się ową nowoczesność i dynamizm, a jednak nie ma tam tak przygniatającego
uczucia przebywania w mieście-molochu. To jeden
z ważniejszych portów Japonii, miejsce, gdzie niedawno
odbyła się Wystawa Światowa EXPO 2005, siedziba
wielu koncernów. Jednocześnie jest to miasto głęboko

Choć shinkansen jes najwygodniejszym
środkiem ranspor u, jes o jednocześnie
środek drogi. D a osób przebywających
w Japonii z wizą urys yczną, najbardziej
godnym po ecenia sposobem
oszczędzenia na kosz ach podróży jes
Japan Rai Pass. Korzys ając
z JRP za zrycza owaną kwo ę możemy
podróżować po wszys kich rasach
obs ugiwanych przez Japońskie Ko eje bez
doda kowych op a . A erna ywnym, anim
środkiem ranspor u są nocne au obusy.
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osadzone w historii Japonii. Jest tu świątynia, w której
podobno znajduje się jeden z trzech imperialnych skarbów, legendarny miecz Kusanagi no Tsurugi. Poza tym
są tu dziesiątki ważnych muzeów i setki mniejszych.

Akwarium w Porcie
Podobnie jak miasto, akwarium w Nagoya sprawia
wrażenie wyjątkowo nowoczesnego i dynamicznego.
Są w nim przestronne, dobrze utrzymane, nieprzerybione zbiorniki. Akwarium otwarto w roku 1992.
W 2001 r. znacznie je rozbudowano, między innymi
o potężny zespół basenów dla ssaków morskich.
Gdyby chcieć wybrać jedną, wyjątkową atrakcję tego akwarium, to można bez wątpienia odpowiedzieć, że w Nagoya są to właśnie morskie ssaki.
Obiekty dla delfinów i innych ssaków są naprawdę
imponujące. Jest tu największa wodna arena, jaką widziałem kiedykolwiek w jakimkolwiek akwarium lub
delfinarium. Ma rozmiary 60x30 m, 12 m głębokości
i mieści 13400 metrów sześciennych wody. Wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt techniczny
wspomagający przedstawienia. Właściwie, ze względu na rozmiar basenu, delfiny na jego drugim końcu byłyby słabo widoczne, gdyby nie potężny ekran
o wymiarach 8x14 m. Wokół basenu ustawione są
dwie kamery, które podczas przedstawienia pokazują
obraz zupełnie tak, jak można oglądać zbliżenia graczy na nowoczesnych stadionach piłkarskich.
Ale to nie koniec. Gdy nie ma przedstawień, można podglądać zwykłą, żmudną pracę trenerów, a także
czynności pielęgnacyjne takie jak mierzenie i ważenie
zwierzaków.
Oprócz delfinów swoim własnym show i swoim
własnym basenem dysponują białuchy (Delphinapterus leucas). Nie są to często spotykani lokatorzy podobnych obiektów.

Poza tym w akwarium można długo oglądać kilkadziesiąt zbiorników różnej wielkości. Wszystko zorganizowane jest wokół dwóch głównych tematów
przewodnich. Temat pierwszy to „Podróż trwająca
3,5 miliona lat” - opowiada o zwierzętach, które wróciły
do oceanów: delfinach, białuchach, orkach. Drugim tematem jest „Podróż na Antarktykę”. Zaczyna się od wizyty przed wielkim zbiorniku przedstawiającym ocean
i ciepły prąd Kuroshio (ten temat powtarza się w wielu
akwariach japońskich, ze względu na olbrzymie znaczenie tego prądu dla Japonii). Potem są dwa różne zbiorniki z rafą koralową. Zgodnie z zapowiedzią, ostatnim
obiektem na tej trasie są pingwiny, których żyją tu aż
cztery gatunki (z czego trzy się rozmnażają).
Niezależnie od tych wiodących tematów, nie może
zabraknąć zbiornika „dotykowego”, gdzie dzieci mogą
liczyć na naprawdę bliskie spotkania z niektórymi
bezkręgowcami.

Badania naukowe
i ochrona środowiska
Akwarium w Nagoya pełni ważną rolę w badaniach
nad żółwiami morskimi (ウミガメ - umigame), ich
ochronie, a także prowadzi własny program rozrodczy
tych gadów. Te ważące średnio 135 kg i mierzące 2 m
żółwie są na liście zagrożonych gatunków. Powodów
jest wiele. Główny z nich to nawet nie polowania, ale
zmiany środowiska naturalnego.
W akwarium znajduje się specjalny zbiornik dla żółwi, ze sztucznym miejscem do rozmnażania w postaci
piaszczystej plaży. W 1995 r. dokonano tutaj po raz
pierwszy na świecie zakończonej sukcesem sztucznej
inkubacji jaj żółwia Caretta caretta.
Od 2003 r. we współpracy z Amerykańską Administracją Oceanów i Atmosfery (US National
Oceanic and Atmospheric Administration NOAA)
żółwie te są systematycznie wypuszczane do środowiska.
Akwarium próbuje angażować
społeczeństwo, organizując obserwacje nocnego składania jaj przez
żółwie, a także ekspedycje, z udziałem chętnych, w celu wypuszczenia
(pod nadzorem) już podrośniętych
żółwi do środowiska naturalnego.
Podobne badania akwarium prowadzi wobec pingwinów i białuch.

GŁÓWNĄ ATRAKCJĄ
AKWARIUM W NAGOYA

są morskie ssaki – ich pokazy
można obserwować na olbrzymim
telebimie.
WWW.MAGAZYNAKWARIUM.PL
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AKWARIUM W NAGOYA

prowadzi specjalny program
ratowania ginących żółwi morskich.

W 2004 roku po raz pierwszy w Japonii w akwarium
doszło do narodzin małej białuchy. Bada tu się cykl rozwojowy orki (Orcinus orca). Prowadzi się badania nad
zdolnością rozumienia, komunikacji w wodzie, a także
nad terapią z udziałem zwierząt trzymanych w niewoli.
Ale postronnemu obserwatorowi to „sprawa żółwia”
najbardziej rzuca się w oczy. Kawiarnia w akwarium
nosi nazwę „Pod Morskim Żółwiem”. Oczywiście,
zupy żółwiowej tu się nie dostanie, za to wystrój restauracji pozwala na uzyskanie mnóstwa informacji
nt. żółwi morskich i ich biologii.
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Dla dzieci, które przecież nie czytają, dostępne
są zabawki edukacyjne, np. gra mająca pokazać im,
jak trudno jest małemu żółwikowi po wykluciu się
dotrzeć do wody - ile niebezpieczeństw na niego
czyha. Pisząc „gra”, nie mam na myśli bezdusznej wideogry. W tym przypadku jest to zabawa
w przetaczanie kulki symbolizującej świeżo wyklutego żółwia po okrągłej desce do celu, połączona z koniecznością omijania dziur i załamań
symbolizujących niebezpieczeństwa. Obserwując
zmagania dzieci, z zaangażowaniem ratujących
„żółwia”, można mieć nadzieję, że coś z tej wizyty
zapamiętają.
Zresztą dzieci cieszą się szczególnym zainteresowaniem, jako że razem z rodzicami stanowią jedną
z największych grup demograficznych odwiedzających akwaria, a poza tym, to właśnie dzieci ostatecznie rozstrzygną o przyszłości mórz i oceanów. Podczas mojego pobytu w Nagoya dzieciom rozdawano
specjalne książeczki, w których musiały zanotować
same, lub z pomocą rodziców, odpowiedzi na zawarte
tam pytania. Wypełnioną książeczkę należało oddać,
by wziąć udział w losowaniu nagrody. Takich działań
nakierowanych na rozwój świadomości dzieci jest tutaj bardzo dużo.
W AKWARIUM W NAGOYA

oprócz ssaków morskich znajdują się też
olbrzymie zbiorniki z rybami, takie jak
prezentowany na tej fotografii.

Park Morskiej Rozrywki
(Kaiyuukan) Osaka

REKIN WIELORYBI Rhincodon typus

大阪海遊館
Osaka to trzecie miasto Japonii pod względem liczby ludności. W latach trzydziestych ubiegłego wieku liczba mieszkańców osiągnęła tu prawie 2,5 mln,
a miasto stało się na moment najludniejszym miastem w Japonii. Obecnie w nocy liczy 2,6 miliona
mieszkańców, a w dzień liczba ta wzrasta do 3,7 mln.
Spowodowane jest to ogromną liczbą dojeżdżających
do pracy z terenów sąsiednich. To miasto odgrywało olbrzymią rolę w historii, dziś także stanowi jedno
z centrów ekonomicznych kraju.
Ciekawostką jest, że język używany w tych okolicach, tzw. „Kansai-ben”, różni się od zwykłego japońskiego i to pod zarówno pod względem gramatyki,
jak i słownictwa oraz akcentu. Choć nie jest to jedyny
dialekt regionalny w Japonii, to bez wątpienia jest najbardziej rozpowszechniony i najbardziej znany. Nie
bez znaczenia jest to, że w pobliżu jest Kioto, dawna
stolica Japonii, oraz fakt, że okolice Osaki są jednym
z najbardziej uprzemysłowionych terenów w Japonii
i, jako takie, mają ogromne znaczenie gospodarcze.
Dla osoby, która poznała standardowy język japoński jako język obcy, zrozumienie tego dialektu może
być trudne, czasami wręcz niemożliwe, podobnie jak
w przypadku gwary góralskiej w Polsce.
Niektórzy Japończycy, a zwłaszcza mieszkańcy Tokio, uważają, że mieszkańcy Kansai (dosłownie 関西
- tereny zachodnie) są trochę dziwni. Ta dziwność ma
polegać na większej bezpośredniości i ciągłym szukaniu okazji do zrobienia interesu. Niestety, byłem tam
zbyt krótko, by się o tym osobiście przekonać.
Ale dość dygresji. Akwarium w Osace jest jednym
z największych i najbardziej znanych w Japonii. Nie
bez powodu. Główną atrakcją akwarium w Osace jest
bowiem rekin wielorybi■ (Rhincodon typus, jap. jinbezame - ジンベイザメ). To największa ryba świata.
W akwariach na świecie jest ich zaledwie kilka, w Japonii
można zobaczyć te olbrzymie ryby tylko w Osace oraz
na Okinawie. A ponieważ na Okinawę dotrzeć znacznie
trudniej, Osaka zbiera większość zainteresowania.
Akwarium nazywa się Kaiyuukan (海遊館). Znaki
oznaczają kolejno morze, zabawę oraz budynek. Łatwo zrozumieć, że jest to miejsce rozrywki związanej
z morzem. I rzeczywiście, trafiwszy do Kaiyuukan, nie
ma możliwości, aby się nudzić.
Zbiornik, w którym pływa rekin olbrzymi należy
oczywiście do największych akwariów, jakie kiedykolwiek zbudowano. Mieści 5400 metrów sześciennych
wody, rozmiary szyby z akrylu, przez którą możemy
podziwiać rekina olbrzymiego, to 6 na 5 metrów,
o grubości 30 cm.

o
największa znana ryba i, nie icząc wie kich ssaków
morskich, największy znany kręgowiec. Osiąga
d ugość prawie 13 m. Po wierdzone największe
rozmiary o 12,65 m i masa 21,5 ony, a e is nieje
sporo niepo wierdzonych obserwacji znacznie
większych egzemp arzy. Rekin wie orybi wys ępuje
w wodach oceanu dooko a g obu, zwyk e między
30 s opniem szerokości geograficznej pó nocnej,
a 35 s opniem szerokości geograficznej po udniowej.
Udowodniono, że ryby e odbywają nawe paru e nie
migracje o d ugości ki kunas u ysięcy ki ome rów.
o w da szym ciągu bardzo ajemnicza ryba. O jej
rozmnażaniu niewie e wiadomo. Jes jajożyworodna,
co s wierdzono dopiero w roku 1996. ar o
prawdopodobnie odbywa się w pob iżu ajwanu.
D ugość ciąży, oka izacja porodów oraz częs ość
ar a pozos ają nieznane.
Pomimo swych rozmiarów, rekin wie orybi jes
rybą agodną i raczej nie s anowi zagrożenia.
Podobnie jak największe wie oryby, żywi się g ównie
p ank onem. Fi rując p ank on, nie po ega jedynie
na ruchu wody, ecz po rafi ją zasysać, zamykając
o wory skrze owe i o wierając o wór gębowy.
Nies e y, mięso rekina wie orybiego osiąga wysokie
ceny, cenione jes zw aszcza na ajwanie. Doda kowo,
p e wy mają wie ką war ość jako szy dy res auracji
we wschodniej Azji. Do ego dochodzi za rucie
środowiska. o wszys ko sprawia, że rekinów wie orybich
jes coraz mniej. Na Czerwonej iście zagrożonych
ga unków s a us rekina wie orybiego okreś ony jes
jako „vu nerab e”, a jego popu acja jako ma ejąca.
W 2002 roku rekin wie orybi zos a wpisany do
znanego nam wszys kim Za ącznika is y C ES.
Pocieszające jes o, że w niek órych miejscach, np.
na Ma ediwach, urys yka bazująca na obserwacji
ych wspania ych ryb zas ąpi a ich od ów jako
is o ne źród o dochodów d a oka nej gospodarki.
Podobne zjawiska zachodzą na Fi ipinach oraz na
Sesze ach. Rodzi o inne prob emy, jako że niek órzy
obawiają się, że ak b iskie i częs e in erakcje
z cz owiekiem mogą zmienić zachowanie rekina.
Ze wzg ędu na swą wie kość, w akwariach świa a
ryba a jes niezwyk e rzadkim gościem. W Japonii
można ją zobaczyć w Osace, na Okinawie oraz
w akwarium w Kagoshima, w k órych o akwariach
jes g ówną a rakcją. Poza Japonią, obecnie y ko
cz ery akwaria posiadają rekina wie orybiego.
W dwóch akwariach w Chinach p ywa 7 osobników.
Jeden znajduje się w akwarium na ajwanie. Cz ery
osobniki p ywają w Georgia Aquarium w A ancie
w USA (na pods awie Wikipedia oraz UCN Red is
of Endangered Species)
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KOTATSU

Pierścień Ognia

przed reprezentacyjnym zbiornikiem
w akwarium w Kobe

Pierścień Ognia to obszary wokół Pacyfiku o wyjątkowej liczbie trzęsień ziemi i wulkanów. Znajduje
się tu 75% wygasłych wulkanów, występuje tu 90%
wszystkich trzęsień ziemi w ogóle, w tym 81% spośród tych największych. Ekspozycja w Kaiyuukan
przedstawia Pierścień Ognia od strony wody.
Zaczyna się od lokalnej flory i fauny Japonii. Podróżujemy przez Wyspy Aleuckie. Zaglądamy do Zatok
Monterrey i Panamskiej. Na krótko zapuszczamy się
w dżungle Ekwadoru, odwiedzamy Morze Tasmańskie. Nie możemy nie obejrzeć Wielkiej Rafy Koralo-

wej. Zapuszczamy się w głębiny, by podziwiać dziwne
skorupiaki. Zaglądamy nawet na Antarktydę, gdzie
oglądamy różne gatunki pingwinów. Podziwiamy
również meduzy i żółwie morskie.
Łącznie do naszej dyspozycji jest 27 zbiorników,
zorganizowanych w 16 ekspozycji, z których każda poświęcona jest jednemu miejscu na Pierścieniu
Ognia. Prawie 11000 metrów sześciennych wody,
27000 zwierząt należących do 470 gatunków, wliczając w to główny zbiornik.
Po zakończeniu wizyty w akwarium warto odbyć
przejażdżkę na wielkim diabelskim młynie, znajdującym się tuż obok akwarium. Widok portu oraz miasta
niemalże z lotu ptaka jest niezapomniany. Jeśli chcemy coś zjeść, w pobliżu będziemy mieli więcej niż jedno miejsce do wyboru.

DROBNE, ALE WAŻNE
UDOGODNIENIA
Większość akwariów, np. e w Osace, na
Okinawie, oferuje zwiedzającym rozmai e
udogodnienia. Można bezp a nie
wypożyczyć na miejscu wózek d a
dziecka a bo wózek inwa idzki, a za
drobną op a ą dos aniemy przewodnik
audio w różnych językach. W Kaiyuukan
przewodnik audio dos ępny jes
w językach angie skim, japońskim,
koreańskim i chińskim.

Kobe
神戸
Akwarium w Kobe (神戸) tak naprawdę znajduje
się w miejscowości o nazwie Suma (須磨). Niestety,
tej drugiej nazwy prawie nikt nie słyszał. Można powiedzieć, że Kobe jest dla Suma tym czym np. Tokyo dla Shibuya. Ma to znaczenie tylko dla miesz-
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kańców, bo jadąc z dalekich stron, jedzie się do Tokio
i do Kobe, dlatego też w tym tekście będę nazywał to
akwarium akwarium w Kobe.
Do Kobe, podobnie jak do Nagoi, udajemy się shinkansenem. Wysiadamy na stacji Shin-Kobe (新神戸
- Nowe-Kobe). Ze stacji Shin-Kobe możemy dojechać w różne miejsca, także do akwarium, korzystając
z metra i lokalnych linii kolejowych, a także lokalnych
autobusów.
Kobe zwane jest Miastem Kwiatów. Rzeczywiście,
sporo widać klombów i rabatek wciśniętych w każde miejsce wzdłuż głównych ulic. Kiedyś był to jeden
z głównych portów japońskiej marynarki wojennej i,
do czasu tragicznego trzęsienia ziemi w 1995 roku,
główny port Japonii.
Podczas wspomnianego trzęsienia ziemi zginęło
6434 ludzi, ponad 200 tysięcy straciło dach nad głową. Część zniszczeń w porcie pozostawiono i przekształcono w pomnik upamiętniający to wydarzenie
i jego ofiary. Port nigdy już nie odzyskał swego pierwotnego znaczenia.
Ciekawostką jest absolutny zakaz zawijania do portu okrętów przewożących broń nuklearną. Od czasu
wprowadzenia tego zakazu do portu nie zawinął ani
jeden okręt amerykański.
Ale Kobe to nie tylko historia i przemysł. Od niedawna Kobe słynie też jako miejsce ślubów. To jest
jedno z miejsc, gdzie wzięcie ślubu jest po prostu

ARAPAIMA

często uznawana za największą słodkowodną
rybę świata (akwarium w Kobe)

modne. Nad portem góruje potężny pałac ślubów, wyglądający jak zmutowane gotyckie zamczysko.
W okolicach Kobe znajdują się też gorące źródła
(Arima Onsen), w których po ciężkim dniu spędzonych na rozrywkach (turyści) bądź pracy (lokalni mieszkańcy) można zażyć relaksującej kąpieli bez
względu na porę roku.
Nas interesuje przede wszystkim to, że w pobliżu tej
miejscowości znajduje się bardzo ciekawe akwarium. Nie
jest to największe akwarium w Japonii, choć i nie najmniejsze. Z powierzchnią 14637 metrów kwadratowych
jest ósme pod względem wielkości w Japonii. Ale jest
mniejsze niż większość z opisywanych w tym artykule.
Akwarium to oferuje jednak wyjątkowe widowisko dla
wyrafinowanych miłośników podwodnego świata.

Celne strzały
Strzelczyki (Toxotes jaculatrix) bywają częstymi gośćmi w akwariach publicznych. Widziałem je
w wielu akwariach w Europie. Nawet w Polsce można je zobaczyć. Niestety, w większości akwariów nie
można zaobserwować tego, co jest największą ciekawostką związaną z tą rybą. Strzelczyk, jak podpowia-
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da jego nazwa, potrafi za pomocą strumienia wody
zestrzelić do wody owada znajdującego się nad jej powierzchnią. Zupełnie zdumiewający jest mechanizm
celowania, uwzględniający załamanie światła na granicy wody i powietrza.
W akwarium w Kobe zdecydowano się pokazać
odwiedzającym ten niezwykły sposób odżywiania się.
Więcej, zrobiono z niego atrakcyjne przedstawienie.
Typowe akwarium w ulotce zamieszcza czasy karmienia pingwinów, fok, większych ryb. W tym akwarium zanotowano czasy karmienia strzelczyków - to
atrakcja, której, odwiedzając to akwarium, nie wolno
przegapić.
Gdy nadchodzi pora karmienia, miła Japonka
w obowiązkowym mundurze opowiada o strzelczykach i ich zwyczajach. Po chwili, nad akwarium ze
strzelczykami pojawia się deska o rozmiarach kilkadziesiąt centymetrów na kilkadziesiąt centymetrów.
Do deski przyklejone są porcje jedzenia. Sekundę potem nad akwarium widać kilkanaście strumieni wody,
przypominających te z małych ręcznych sikawek, jakimi u nas bawią się dzieci podczas śmigusa dyngusa.
Strumienie wody trafiają precyzyjnie w kawałki jedzenia zamocowane do deski. Całość trwa kilkadziesiąt sekund zaledwie, po czym deska jest pusta…
Obserwowałem ten spektakl niemalże z otwartymi
ustami. Podobnego spektaklu ze strzelczykami w roli
głównej nie udało mi się zobaczyć w żadnym innym
akwarium.
Akwarium to oferuje także pokazy delfinów i pingwinów. W pobliżu znajduje się również wesołe miasteczko dla tych, których znużą akwarystyczne przyjemności.

Kotatsu zbliża ludzi
I jeszcze ostatnia ciekawostka związana z tym
akwarium. Wiele akwariów odwiedzałem w zimie,
ale tylko tutaj w holu wystawiono kotatsu. Co to jest?
To stolik, pod którego blatem umieszczony jest grzejnik elektryczny. Kiedyś pod takim stolikiem zamiast
grzejnika elektrycznego znajdowało się palenisko. Na
stolik kładzie się pled, na pledzie właściwy blat.
Pod stolik wkładamy nogi, okrywamy się pledem.
Jest ciepło, miło i przyjemnie, o ile pamiętamy o swetrze na górną część ciała…
Kotatsu wciąż jest bardzo popularne, ponieważ
w dużej części japońskich domów, zwłaszcza na południu, nadal brakuje centralnego ogrzewania. Ponadto
kotatsu zbliża ludzi…
OLBRZYMIE PŁASZCZKI

w akwarium Umi Tamago (Kiusiu)
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Akwarium Morskie Jajo
(Umi Tamago) w Oita, Kiusiu
大分うみたまご水族館、九州
Opuszczając wyspę Honsiu, udajemy się na Kyushuu, czy też, jak piszemy po polsku, Kiusiu. Japońska nazwa (九州) oznacza „dziewięć prowincji”.
Kiusiu ma niezwykle bogatą historię. To właśnie na
Kiusiu znajdowały się porty, które były otwarte dla
zachodnich żeglarzy. To samuraje z Kiusiu podbijali
Okinawę. To tutaj pojawili się pierwsi chrześcijanie■
i tu też znajdował się ostatni bastion chrześcijaństwa
po tym, jak zostało zakazane pod karą śmierci przez
szogunat na początku XVII wieku. Samuraje z tej wyspy także jako jedni z pierwszych zbuntowali się przeciw szogunowi w XIX wieku i dali początek rewolucji,
która przywróciła władzę cesarzowi, a Japonię pchnęła na tory szybkiej modernizacji.

CHRZEŚCIJAŃSTWO
Choć obecnie chrześcijanie
s anowią w Japonii wg różnych
źróde za edwie od 0,7 do
2% popu acji, o w oko icach
Nagasaki jes o nawe 10%.
Na ironię osu zakrawa, że
o w aśnie am Amerykanie
zdecydowa i się zde onować
drugą bombę a omową.

Współcześnie Kiusiu jest celem wielu wakacyjnych
podróży. Odwiedzając akwarium warto zatrzymać się
w Beppu. Ta leżąca się w pobliżu miejscowość słynie z niezwykłych gorących źródeł, które znajdują się
niemal wszędzie (poczynając od czynnej przez całą
dobę łaźni znajdującej się zaledwie 100 m od stacji

ŁAWICA RYB

w akwarium Umi Tamago (Kiusiu)

kolejowej). Oprócz gorących źródeł, w których można skorzystać z kąpieli w wodzie i błocie, w Beppu
jest kilka takich, w których zanurzenie się skończyłoby się szybką śmiercią. Po japońsku to tzw. piekiełka
(地獄 - jigoku). Osiem z nich jest oficjalnie uznanych
przez „Stowarzyszenie Piekieł Beppu”, a każde z nich
jest całkowicie odmienne. Niektóre w dawniejszych
czasach służyły np. do gotowania.
Właściwie, to w okolicach Beppu na każdym kroku
coś spod ziemi dymi… Jak sobie człowiek uświadomi całą tę aktywność tektoniczną tak płytko pod powierzchnią, to się trochę nieswojo robi.
Akwarium nazywa się Umitamago (うみたまご),
czyli Morskie Jajo. znajduje się pomiędzy Beppu
a Oita, która jest stolicą prefektury. Najłatwiej dostać
się tam autobusem.■
Akwarium zbudowano w roku 1964. Pod koniec
2003 r. zamknięto je i, po gruntownym remoncie, ponownie otwarto w roku 2004. W ciągu pięciu lat odwiedziło je już ponad pół miliona ludzi.
W akwarium znajduje się 15000 zwierząt z 500
różnych gatunków. Największy zbiornik mieści 3350 metrów sześciennych wody. Ekspozycje
Morskiego Jaja rozciągają się na dwóch pozio-

mach. Oprócz akwariów można zobaczyć wiele
eksponatów i modeli, np. naturalnej wielkości model głowy wieloryba, z fiszbinami zrobionymi ze
sznurków, do którego modelu można nawet wejść.
To oczywiście zostało zaprojektowane specjalnie
dla dzieci.
Wieczorem możemy podziwiać przepiękny widok
wybrzeża Kiusiu rozświetlonego tysiącami świateł.

AUTOBUSY
Au obusy w Japonii są niezwyk e punk ua ne, d a ego
war o czy ać rozk ad jazdy. W niek órych mias ach
kupuje się bi e . Najczęściej jednak p acimy za
przejazd u kierowcy. Wsiadając, nie wo no zapomnieć
pobrać z apara u przy drzwiach specja nego kwi ka
z numerem przys anku. Z przodu au obusu znajduje
się ab ica, na k órej jes wypisana kwo a, k órą
posiadacze danego numerka obowiązani są uiścić
przy wysiadaniu. Od iczoną kwo ę razem z numerkiem
wrzucamy do specja nego pojemnika obok kierowcy.
Gdy nie mamy odpowiednich drobnych, znajduje
się am eż specja na maszynka do rozmieniania
pieniędzy. Wysiadając, nie powinniśmy zapomnieć
o podziękowaniu kierowcy za dowiezienie nas na
miejsce.
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Okinawa
Akwarium Pięknego Morza

NAJWIĘKSZĄ ATRAKCJĄ
AKWARIUM NA OKINAWIE
są trzy rekiny wielorybie.

沖縄美ら海水族館
Prawie każdy Japończyk, który coś wie o akwariach, wie
też, że największe i najwspanialsze akwarium w Japonii
znajduje się daleko na południu - na Okinawie. Choć nie
mogłem napisać o każdym miejscu związanym z rybami,
to o Okinawie po prostu napisać muszę.
Okinawa jest miejscem naprawdę niezwykłym. Ten
archipelag wysp znajduje się kilkaset kilometrów na
południe od właściwej Japonii i rozciąga się w kierunku Tajwanu. Samolot jest jedyną praktyczną metodą
podróży na archipelag. Główna wyspa, Wyspa Okinawa, znajduje się w odległości około trzech godzin
lotu. Wyspy archipelagu tworzą jedną wielką prefekturę rozciągającą się na długości ponad 1000 km. Jest
to najbardziej rozciągnięta prefektura Japonii.
Między wyspami archipelagu można poruszać się
samolotem lub łodzią. Po jednej wyspie można podróżować samochodem, autobusem albo taksówką.
Tej ostatniej metody pochopnie nie należy odrzucać.
Taksówki na Okinawie są względnie tanie, a kierowcy
nie tylko grzeczni, co w Japonii jest normą, ale niezwykle wręcz przyjaźnie nastawieni. Bardzo chętnie
nawiązują rozmowę z klientami. Rozmawiając z nimi
i z innymi mieszkańcami, można się dowiedzieć wielu
ciekawych rzeczy.
Wyspy te zostały ciężko doświadczone podczas
drugiej wojny światowej. Rozegrała się tutaj jedna
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z najbardziej zaciętych i krwawych bitew. Wiele
bezcennych skarbów kultury zostało zniszczonych
albo po prostu zaginęło w trakcie działań wojennych
i wkrótce po nich. W muzeach bardzo często, zbyt
często, obok eksponatów znajduje się notka: „Kopia.
Oryginał zaginął podczas bitwy o Okinawę”. Zginęła
wtedy czwarta część ludności.
Tylko tu, na Okinawie, gdy mój rozmówca dowiadywał się, że jestem z Polski, niemal niezmiennie padało zdanie „Podczas drugiej wojny to was
strasznie zniszczono”. Gdy po raz pierwszy to
usłyszałem, zdumiałem się. Potem zdążyłem się
przyzwyczaić.
O ile w Japonii Polska kojarzy się np. z Szopenem,
czasem z Lechem Wałęsą, na Okinawie pierwszym
skojarzeniem z Polską wydaje się zniszczona podczas
wojny Warszawa. Nie mam innej teorii, niż to, że jest
to refleksja nad własną, tragiczną przeszłością.
Jakby dla kontrastu, wyspy te wydają się niemal rajem na ziemi. W żadnym miejscu w Japonii ani poza
nią nie spotkałem równie pogodnych ludzi. Właściwie nic dziwnego, że oczekiwana długość życia jest
tu najdłuższa na świecie. I to mimo tego, że ludzie
ci naprawdę ciężko pracują. Ale może właśnie ciężka
praca połączona z pogodą ducha jest kluczem do długowieczności.

Pod względem przyrodniczym to też jest raj. Wokół
wysp Okinawy rozciągają się rafy koralowe, idealne
miejsce do nurkowania lub też podjęcia nauki w jednej z niezliczonych szkół nurkowania. Wiśnie potrafią
zakwitnąć tu już w styczniu - choć z drugiej strony,
ciężko mi sobie wyobrazić lato w pełni. A właściwie
nie tyle samo lato, co przetrwanie tam w tym czasie
kogoś z naszej strefy klimatycznej.
Na wyspie Iriomote występują dzikie koty wyspowe, zwane też kotami z Iriomote (Prionailurus
iriomotensis). Koty te są już właściwie na wymarciu
i żyją tylko na tej jednej wyspie. Prawdopodobnie żyje
jeszcze około 100 osobników. Kot ten został uznany
za skarb narodowy Japonii, a jego odławianie jest zabronione. Jedna trzecia wyspy została przekształcona
w rezerwat.

Akwarium
Trudno znaleźć lepsze miejsce na lokalizację akwarium, które może być interesujące, czerpiąc wyłącznie
z lokalnych zasobów. Okinawa Churaumi Aquarium
(沖縄美ら海水族館) znajduje się w północnej części największej z wysp archipelagu. Akwarium w tym
miejscu istniało od roku 1975. Na początku tego tysiąclecia przebudowano je gruntownie i ponownie
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otworzono stosunkowo niedawno, bo w roku 2002.
Przedsięwzięcie miało z powrotem wzbudzić słabnące zainteresowanie turystów parkiem pozostałym po
Wystawie Światowej w 1975 roku.
Nazwa akwarium, Churaumi (美ら海) została wybrana poprzez publiczne głosowanie spośród
13897 propozycji. To połączenie pochodzącego
z Okinawy słowa „chura” - piękny, oraz japońskiego
„umi” - morze.
Trochę danych statystycznych. Największy zbiornik
ma 7500 metrów sześciennych pojemności. Frontowa
ściana wykonana jest z akrylu i ma 22,5m długości oraz
8,2 m wysokości. Jej grubość wynosi 60 cm - tyle co długość niejednego akwarium w naszych domach. Zbiornik
ten nazywany jest Kuroshio - jak pamiętamy z pierwszej
części artykułu, to ciepły prąd od południowego wschodu
obmywający wybrzeża Japonii. W zbiorniku tym, oprócz
wielu gatunków najrozmaitszych stworzeń, pływają zwierzęta będące jego główną atrakcją.
Wspomniałem już wcześniej, że podobnie jak
w Osace, główną atrakcją Akwarium Churaumi są rekiny wielorybie. Mieszkają tu trzy takie stwory.
Poza tym, znajduje się tu jeszcze 76 zbiorników
o pojemności 2500 metrów sześciennych. Woda na
potrzeby akwariów słonowodnych pobierana jest
z pobliskiego oceanu, w odległości około 350 m od

MALOWNICZA PLAŻA
na Okinawie

brzegu na głębokości 20 m. Akwarium wyposażone
jest we własną elektrownię o mocy 2000 kW.
Interesującą częścią ekspozycji są korale. W zbiorniku nazwanym Morzem Koralowym żyje ponad
70 gatunków korali, które tworzą ponad 300 kolonii.
Zaskakujące, ale to akwarium ma oświetlenie naturalne. Pozbawione jest zadaszenia, przez co słońce bezpośrednio dociera do korali, wywołując fantastyczne
wręcz barwy. Jest to akwarium otwarte także w tym
sensie, że odbywa się w nim nieograniczona wymiana
wody z oceanem. Także ryby mają swobodny dostęp
do oceanu.
Akwarium, jak gdzie indziej, oferuje dodatkowe
atrakcje w postaci obserwacji karmienia zwierząt.
Karmienie w największym zbiorniku dodatkowo pokazywane jest na wielkim telebimie zawieszonym tuż
obok zbiornika. Dzięki temu można zobaczyć dokładnie, jakie jedzenie zostało przygotowane i w jaki
sposób jest podawane rybom. Nie muszę wspominać,
że karmienie rekinów wielorybich jest najbardziej widowiskowe i wręcz zapiera dech w piersi.
Wyjątkową wręcz atrakcją dla szanującego się akwarysty jest wycieczka z przewodnikiem za kulisy akwarium. Na tę wyprawę trzeba się zapisać wcześniej.
Grupka liczy około 10 osób, a takich grupek w ciągu
dnia jest zaledwie kilka. Niestety, pewnym ograniczeniem jest też język. Przewodnik bardzo dużo opowiada
o funkcjonowaniu akwarium, można też zadawać mu
rozmaite pytania dotyczące zarówno samego akwarium,
jak i mieszkańców. Oglądanie największego zbiornika
„od góry” robi niezwykłe wrażenie.
Tereny akwarium wyposażone są we własną plażę,
nazwaną „szmaragdową” - zapewne od koloru morza. Tak więc nie trzeba spędzać całego dnia przed
szkłem, jeśli ktoś nie chce. Ale uwaga! Na plaży ustawione są tabliczki z ostrzeżeniami przed niektórymi z mieszkańców zatoczki, których ukłucie albo
ukąszenie może się źle skończyć. Oprócz ostrzeżeń
znajdowały się też szczegółowe wskazówki, co robić,
gdy nieszczęście już się przydarzy - niestety, wizyta
w szpitalu pojawiała się w ostatnim punkcie procedury ratunkowej zbyt często. Raj potrafi być zdradliwy.
Rekiny wielorybie, manty i inne ryby z głównego
zbiornika można obserwować nie tylko przez szybę
frontową głównego zbiornika, lecz także z boku, z kawiarni, która znajduje się tuż obok głównego zbiornika. Niestety, przez większość czasu wszystkie dobre
miejsca w kawiarni są zajęte.
Do dyspozycji zwiedzających jest też sala kinowa,
gdzie można obejrzeć filmy dotyczące samego akwarium, jak też i życia morskiego wokół Okinawy. Do
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tego jeszcze laboratorium z mikroskopem, dwa różne
przedstawienia z delfinami, dla dzieci (ale nie tylko)
są specjalne akwaria, w których mogą dotknąć niektórych zwierząt, np. rozgwiazdy.
Wizyta w Akwarium „Piękne Morze” bez dwóch
zdań jest jednym z tych absolutnych doświadczeń,
których nie sposób zapomnieć. Bilet kosztuje tylko
18 euro, a za 36 euro można nabyć bilet roczny. Gdyby
tylko to wszystko było bliżej…

Morskie Muzeum w Joetsu-shi
上越市立水族博物館
Na zakończenie opowieści o akwariach w Japonii
chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym, w którym
wizyta uzmysłowiła mi specyfikę tego kraju. Była to
moja pierwsza wizyta w Japonii i drugie japońskie
akwarium, jakie widziałem, po wielkim i wspaniałym akwarium w prefekturze Shimane (島根県). Jak
wszędzie w miejscach, gdzie byłem, z zaciekawieniem
pytałem o akwaria, budząc nieodmiennie zdziwienie
gospodarzy nieprzyzwyczajonych do gaijinów o takich zainteresowaniach. Cóż, nasza pasja budzi czasem zdumienie naszych najbliższych, cóż więc mówić
o, w gruncie rzeczy, przypadkowych ludziach.
Na północy znajduje się prefektura Niigata (新潟
県 - nowa laguna). Prefektura jest słynna z rolnictwa,
zwłaszcza z uprawianego tu ryżu (a robiona z tego
ryżu sake jest słynna w całej Japonii). W skład prefektury wchodzi wyspa Sado, słynna z kopalń dostarczających złoto dla szogunatu, czynnych nieprzerwanie
od XVI w.
Dla nas akwarystów to też jest znaczące miejsce.
To właśnie w tych okolicach po raz pierwszy w Japonii rozpoczęto selekcję słynnych japońskich karpi
ozdobnych koi (錦鯉 -nishikigoi – „kolorowy karp”)
pod względem kolorystycznego wzoru. Hodowlę taką
rozpoczęto już w XIX w., ale uprawiano to hobby bez
szczególnego rozgłosu. W 1914 roku karpie z Niigata

ORYGINALNE DRZEWA

o zielonej korze, pniach i liściach
Jedynym innym znanym mi zielonym
drzewem jest drzewo Palo Verde
z Ameryki, ale w jego przypadku
zielona jest tylko kora.

jeżdżaliśmy do hotelu padało, a wkrótce potem nadciągnął tropikalny cyklon, przynosząc ze sobą katastrofalne powodzie, które zniszczyły całą południową część Mozambiku, praktycznie
uniemożliwiając podróżowanie. Nie mogliśmy opuścić miasta,
bowiem wszystkie mosty zostały zerwane, nigdzie nie dało się
też wypożyczyć samochodu. Po calutkim straconym tygodniu
(poza możliwością przebywania w kraju, gdzie językiem urzędowym jest portugalski traktowany przeze mnie niemal jak mowa
ojczysta) udaliśmy się do domu pierwszym samolotem, jaki odleciał po przejściu cyklonu.
Wkrótce powróciłem jednak w te strony. Tym razem poleciałem do Johannesburga, gdzie wynająłem samochód terenowy wraz z pozwoleniem na podróżowanie po Mozambiku. Przejechałem samotnie 9000 km, prowadząc badania
w 35 różnych rzekach, strumieniach i jeziorach.
Poniżej przedstawiam pierwszą część relacji z tej niezwykłej
wyprawy…
Z Johnnesburga pojechałem na wschód i przekroczyłem
góry Drakensberg na północnym krańcu Parku Narodowego
Kruegera, wjeżdżając do Mozambiku. Droga na mapie była
dobrze oznaczona, ale, w praktyce, można było przejechać nią,
i to z trudem, wyłącznie dobrym samochodem terenowym.
Nie natknąłem się też na najmniejszy nawet ślad granicy,
poza maleńkim budynkiem, z którego wyszedł sympatyczny
jegomość, który pozdrowił mnie portugalskimi słowami „boa

tarde” („miłego popołudnia”). Godzinę później, dosłownie
pośrodku pustkowia, natknąłem się na kolejnego człowieka,
który stał przy drodze i dawał mi znaki. Myślałem, że chce
się ze mną zabrać, więc zatrzymałem samochód. Tymczasem
człowiek ten zaoferował mi kupno 200 rogów nosorożców.
Chciał 100 dolarów za sztukę, ale nadmienił, że jeśli kupię
wszystkie opuści cenę o połowę. W Chinach z łatwością
mógłbym sprzedać je po 5000 dolarów za sztukę… Byłem tak
zszokowany tą niecodzienną propozycją, że wcisnąłem gaz do
deski i czym prędzej odjechałem.
Tereny, przez które jechałem, były bardzo suche. Porastały
je karłowate krzewy oraz z rzadka stojące baobaby. Krajobraz był typowy dla pustynnych obszarów Afryki leżących na
południe od Sahel. Później po mojej lewej stronie pojawiła
się grupa bardzo dziwnych drzew o jasnozielonej korze. Gdy
podjechałem bliżej przekonałem się, że ich pnie również są
zielone. Przypominały mi słynne drzewa Palo Verde z Arizony, które podziwiałem, prowadząc tam badania, tyle tylko,
że tamte miały zieloną wyłącznie korę. Późnym popołudniem
dotarłem do maleńkiej wioski, która wyglądała jak żywcem
przeniesiona w czasie sprzed tysiąclecia albo dwóch. Nawet zagrody były takie same jak w epoce kamienia łupanego. Chaty miały pięknie malowane ściany wykonane z błota
i dachy z liści palmowych. W wiosce było tylko kilkoro dzieci i żadne z nich nie mówiło po (ciąg dalszy tekstu na s. 42)
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W samochodzie miałem mnóstwo konserw i rozdałem je czekającym kobietom, które bardzo się ucieszyły. Następnie udałem się na poszukiwanie kogoś, kto mógłby naprawić tłumik,
który urwałem, jeżdżąc po wertepach. Spotkałem życzliwego
człowieka o imieniu Ernesto, który pomógł mi znaleźć spawacza. Ernesto pochodził z Messanga znad rzeki Save, która
miała być następnym etapem mojej podróży. Poinformował
mnie, że o tej porze roku (styczeń) w tych stronach jest bardzo sucho. Poza tym, od czasu owego pamiętnego cyklonu,
niemal nie padało, wszędzie brakuje wody i większość rzek
wyschła. Powiedział, że większą ilość wody mogę znaleźć
wyłącznie właśnie w rzece Save. Udało nam się znaleźć specjalistę od spawania, ale… miał właśnie sjestę i musieliśmy
poczekać. Opłaciło się jednak, bowiem, mimo koszmarnego
upału (37ºC w cieniu), przyspawał mój tłumik oraz naoliwił
hamulce. Ernesto zaproponował, że pokaże mi drogę do Messanga, więc zabrałem go ze sobą. Musiałem wybierać pomiędzy drogą nr 423, a drogą 412. Zarówno według mojej mapy,
jak i mapy w Google miało tu być wiele rzek spływających
z gór widocznych w oddali na zachodzie, ale – dokładnie tak
jak powiedział Ernesto – w żadnej z nich nie było wody. Nie
natrafiliśmy również na żadną zamieszkaną wioskę. Messanga, według mapy, leży nad rzeką Save, ale – w rzeczywistości – jest oddalona od jej koryta o około 4 km na wschód.
Właścicielka jedynego miejscowego zajazdu ostrzegła mnie,
że chcąc przejechać samochodem przez rzekę, będę potrzebować traktora („Precisa um trator para passar”). Dojechałem
wprawdzie do rzeki, która leżała głęboko w dolinie i miała
ok. 500 m szerokości, choć, ze względu na suszę, woda rozlana
była najwyżej na 100 m i przeszedłem przez wodę nie głębszą
niż 1 m. Przekonałem się jednak, że mój samochód mający
stosunkowo nisko osadzony wydech z pewnością utknąłby
w niej. Potrzebowałem więc traktora. Jego właściciel mógł mi
pomóc dopiero następnego dnia, poza tym musiałem mu dać
20 l paliwa. Ostatecznie udało mi się przeprawić przez rzekę
tylko dzięki pomocy ośmiu ludzi, którzy – tak jak w Limpopo
– popychali mój samochód, który niemal wypełnił się wodą...
Na tym moje problemy jednak się nie skończyły. Przeciwległy
brzeg był stromy i znajdował się co najmniej 10 m powyżej
lustra wody. Musiałem wycisnąć z silnika ile się dało, aby na
niego podjechać, a przy okazji tego manewru znów urwałem
mój dopiero co naprawiony tłumik…
W nocy, podczas postoju, rozpocząłem połowy w rzece
Save, ponownie jednak znalazłem wyłącznie kilka najodporniejszych gatunków ryb, takich jak przedstawiciele rodzajów
Glossolepis i Tilapia. Wiedziałem, że w celu znalezienia czegoś
więcej muszę udać się w kierunku źródeł rzeki.
Mijając kolejne wyludnione miejscowości i ruiny zbombardowanych budynków, udałem się drogą nr 412 na północ.
Wkrótce dotarłem do zniszczonego wybuchem betonowego mostu, pod którym płynął mały strumień rozlewający się
w całkiem spory staw pokryty liliami wodnymi. Gdy schodziłem nad wodę, do lotu poderwał się piękny dzioborożec.
Musiał ucztować w tym miejscu, bowiem pod warstwą roślin
wodnych natknąłem się na mnóstwo ryb i nieprzeliczoną ilość

żab. Żyły tam 4 różne gatunki ryb: trzej przedstawiciele rodzaju Barbus i kolejny sum z rodziny Clariidae. Później dowiedziałem się, że strumień ten nosił nazwę Sambasoca. Podczas
dalszej podróży znalazłem szereg podobnych wysychających
zbiorników pokrytych walczącymi o przetrwanie w wilgotnym błocie grzybieniami i otoczonych krzewami o jaskrawożółtych kwiatach. Znajdowały się one w wyjątkowo suchym,
pustynnym terenie wśród karłowatych drzew. We wszystkich
tych miejscach, w tym w następnym stawie o nazwie Surwe,
leżącym nieco na północ od poprzedniego, łowiłem te same
gatunki brzanek. Stawy te, będące pozostałościami po płynących tu niegdyś strumieniach, miały kamieniste dno i w zagłębieniach skał znalazłem trochę wspaniale mieniących się
w porannym słońcu pielęgnic z gatunku Pseudocrenilabrus philander. Jedna z par opiekowała się narybkiem – gdy podszedłem bliżej, samica natychmiast zebrała wszystkie młode do
pyska. Samiec miał jaskrawo ubarwione, niebieskozielone ciało. Ryby kryły się wśród w połowie zanurzonych w wodzie roślin z rodzaju Cyperus oraz wśród pływających roślin z rodzaju Najas. Skacząc po kamieniach, dostrzegłem i schwytałem
w siatkę długą na ok. 5 cm rybę z rodzaju Chiloglanis, najprawdopodobniej Ch. emarginatus, zwaną po angielsku Phongolo
Suckermouth. Znalazłem też kolejny gatunek brzanki o niebieskawym zabarwieniu łusek oraz mnóstwo pustych muszli
małży. Temperatura wody w tym miejscu wynosiła 28ºC, jej
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odczyn pH 7,23 zaś przewodność elektrolityczna 830 µS/cm.
Mimo poranka temperatura powietrza osiągnęła już 38°C.
Po sfilmowaniu i sfotografowaniu złowionych ryb udałem
się na północ, przemierzając pustynne bezdroża, aż nagle,
dosłownie pośrodku pustkowia, zatrzymał mnie stojący przy
drodze mężczyzna i zapytał, czy nie podwiózłbym jego dwóch
córek do szkoły w Muxungue. Szkoła zaczynała się jutro
(2 stycznia), a on nie miał żadnej możliwości zawiezienia ich
do odległego o ponad 100 km miasta. Natychmiast się zgodziłem, tym bardziej, że w pobliżu nie było widać najmniejszego
śladu wody, a mój rozmówca zapewniał mnie, że wszystkie
rzeki w promieniu wielu kilometrów wyschły. Załadowaliśmy
na mój samochód bagaże dziewczynek oraz 100 kg kukurydzy, którą zamierzały sprzedać, aby zdobyć pieniądze na podręczniki szkolne. Kukurydza jest jedną z najlepszych rzeczy,
jakie przed wiekami sprowadzili w te strony Portugalczycy.
Dotarła tu wraz ze statkami handlarzy niewolników i obecnie
jest uprawiana w całym Mozambiku. Stanowi podstawowe
pożywienie miejscowych ludzi, zwłaszcza, że doskonale rośnie
w tutejszej czerwonej, gliniastej glebie.
Kiedy późnym popołudniem odstawiłem dziewczynki
na miejsce, postanowiłem skierować się w stronę autostrady
nr 1. Dojechałem nią aż do Beira – drugiego największego
miasta Mozambiku leżącego nad Oceanem Indyjskim. Musiałem tam dotrzeć, chociażby w celu uzupełnienia zapasów
paliwa i oleju. Gdy późnym wieczorem wjechałem do miasta,
na jego ulicach powitały mnie tłumy tańczących ludzi, którzy wciąż jeszcze świętowali Nowy Rok. Po przejechaniu bez
postoju 250 km byłem bardzo zmęczony i chciałem znaleźć
telefon, żeby zadzwonić do domu. Na szczęście w mieście
było kilka czynnych hoteli – zamknięty pozostawał jedynie
zbombardowany w czasie wojny Grand Hotel. Drugi z pięciogwiazdkowych hoteli – Embaixador – był otwarty i udało mi
się wynająć apartament za jedyne 35 dolarów – zapewne dlatego, że byłem tu jedynym gościem… W Mozambiku nie ma
bowiem prawie żadnych turystów, a już na pewno nie w Beira.
Następnego ranka wybrałem sie na spacer po miejscowym
porcie, drugim co do wielkości w kraju. Przy brzegu stały bezczynnie setki rybackich łódek. Okazało się, że od 15 grudnia do 15 marca prowadzenie połowów jest tutaj zabronione
w celu odbudowania zasobów ryb. To bardzo mądre posunię-
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cie i uważam, że inne kraje powinny brać z niego przykład. Co
ciekawe, na końcu portu wznosił się stary, zardzewiały żuraw
portowy, który – jak się dowiedziałem – został sprowadzony
z Bath w Anglii jeszcze w 1931 r. Na tle oceanu rysowały się
też sylwetki kilku również rdzewiejących wraków będących
kolejnym widocznym śladem po niedawnej wojnie domowej.
Z Beira wyruszyłem prosto do Chimolo, skąd miałem zamiar udać się do kolejnego i, zarazem, najważniejszego punktu
mojej wyprawy. Były to źródła rzek znajdujące się w górach
Chimanimani na południu kraju. Chimolo musiało być niegdyś pięknym portugalskim miastem kolonialnym z niezwykłymi budowlami i szerokimi bulwarami. Niestety, niemal
w całości leżało w gruzach. Na południowy zachód od miasta
rozciągały się wspomniane góry, wyróżniające się wysokimi
szczytami z czarnego kwarcu. Wśród nich był Mount Binga – wierzchołek o wysokości 2445 m widoczny z odległości
50 km i wyznaczający granicę między Mozambikiem a Zimbabwe. To najwyższy szczyt Mozambiku i wiedziałem, że istnieje
droga z Chimolo wiodąca niemal na czubek tej góry. Pojechałem na południe trasą oznaczoną jako 216. Nie spodziewałem
się wiele po górnym odcinku płynącej w pobliżu rzeki Revue,
zwłaszcza, że nie było jej nawet na mapie, a wypełniająca ją
niegdyś woda w znacznej mierze wyschła. Ponadto zamieszkiwały ją głównie wprowadzone tutaj sztucznie tilapie. Okazało
się jednak, że w jej górnym biegu powyżej tamy nadal żyją
ciekawe gatunki ryb oraz najbardziej niezwykła podwodna
roślina, jaką zdarzyło mi się widzieć. Później oznaczyłem ją
jako przedstawiciela rodzaju Hydrostachys i uznałem za jedną
z najbardziej zdumiewających roślin wodnych, prawdopodobnie nigdy przedtem nie sprowadzoną w stanie żywym
do Europy. Nad brzegiem rzeki Revue, niedaleko od wioski
Dezembe Centro, w pobliżu krystalicznie czystej, wartko płynącej wody znalazłem idealne miejsce na biwak. Późną nocą
wyszedłem z namiotu i, przechadzając się powoli po płaskich,
leżących przy brzegu kamieniach, obserwowałem śmigające
u mych stóp rybki będące przedstawicielami co najmniej
dwóch różnych gatunków z rodzaju Chiloglanis. Te większe,
dorastające do 7,5 cm długości, zidentyfikowałem później
jako Ch. bifurcates, natomiast inne, krótsze o ok. centymetr
– jako Ch. neumanni. Niewielkie grupki tych ryb, liczące od
4 do 7 osobników, uwijały się wśród skał w płytkiej, nie przekraczającej 20 cm głębokości wodzie i objadały z nich „auchwuchs” [pokrywającą skały mieszaninę glonów, zamieszkujących je drobnych bezkręgowców oraz znajdujących się
w nich zanieczyszczeń organicznych – przyp. red.]. Początkowo dziwiłem się, w jaki sposób rybom tym udaje się jednocześnie pływać i żerować w bystrym nurcie rzeki. Przekonałem się jednak, że na ich głowach (zwłaszcza u Ch. neumanni)
i przednich częściach ciała znajdują się duże grzebienie ułatwiające im podwodne ewolucje. Takie niezwykłe przystosowania zwierząt, pozwalające im zajmować każdą niszę ekologicz-

NIEZWYKŁE LIŚCIE
Hydrostachys sp.
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ną, fascynują mnie o wiele bardziej niż odkrywanie nowych
gatunków, zwłaszcza, iż byłem pewien, że nikt jeszcze nie
opisał biologii ani ekologii tych ryb. Złowiłem przedstawicieli
obu tych gatunków, w tym jedną samicę wypełnioną jasnożółtymi jajami. Schwytałem także parę Barbus paludinosus i jedną
złocistą rybę prawdopodobnie należącą od nowego gatunku.
Na tym moje połowy się nie skończyły – tej samej nocy znalazłem w górnym odcinku rzeki wśród płaskich skał trzeci gatunek z rodzaju Chiloglanis – Ch. paratus – w tym kolejną samicę
z ikrą. Był właśnie koniec pory deszczowej i na tę porę roku
musiał przypadać okres godowy tych ryb. Dostrzegłem też
dwie mniejsze grupy ryb, których nie udało mi się schwytać.
Były to przedstawicielki rodzaju Garra oraz piękne, kolorowe
brzanki o interesująco wydłużonych ciałach. Przy brzegu rzeki zauważyłem też fantastycznie ubarwioną pielęgnicę, którą usiłowałem złowić, ale za każdym razem wymykała mi się
z siatki. Przydałaby się pomoc Natashy przy łowieniu…
Następnego ranka zjadłem płatki śniadaniowe, zaparzyłem
sobie herbatę i ponownie udałem się nad rzekę w poszukiwaniu
ryb aktywnych za dnia, takich jak brzanki. Schwytałem przedstawiciela najprawdopodobniej Barbus eutaenia, zaś wśród
zwieszających się nad wodą traw natrafiłem na małą, złocistą
brzankę z pięcioma czarnymi plamkami, zapewne należącą
do gatunku Barbus lineomaculatus. W nieco głębszej wodzie
spotkałem trzy gatunki pielęgnic. Pierwszą z nich była dorastająca najwyżej do 6 cm długości Tilapia rendalli, nazwana
w 1917 r. przez Gilchrista i Thomsona mianem Tilapia swierstrae, ale później ponownie określona swą pierwotną nazwą
(choć żyjące tutaj populacje są znacznie bardziej kolorowe i nie-

NIECZYNNY BANK

w miejscowości Macate
co mniejsze od tych znanych z innych akwenów). Drugim gatunkiem była Tilapia sparmanii, również stosunkowo niewielka.
Tutejsza populacja charakteryzowała się posiadaniem niezwykłych, złotożółtych pasków szczególnie dobrze widocznych na
płetwach. Trzecia schwytana przez mnie pielęgnica należała do
gatunku Oreochromis cf. niloticus, z pozoru przypominała ryby
zamieszkujące Nil, ale w była od nich dużo bardziej kolorowa
(przedstawiciele tego gatunku chwytani przeze mnie w całej
Afryce mieli znacznie ciemniejsze ubarwienie).
Były to najlepsze połowy podczas mojej dotychczasowej
ekspedycji. Woda w tym miejscu miała o godzinie 9.00 rano
temperaturę 26ºC, odczyn pH równy 7,36 i przewodność
elektrolityczną 50 µ/cm. Na dnie leżały czerwonawe skały
wulkaniczne, które porastała owa niezwykła, przypominająca
paproć roślina, oraz duże, płaskie kamienie.
Po zakończeniu połowów udałem się w dalszą drogę na południowy zachód do miejscowości Macate. Jedynym stojącym
budynkiem był tutaj bank, zresztą nieczynny i wszystko wskazywało na to, że jest zamknięty co najmniej od czasu zakończenia wojny…
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Druga część relacji Heiko Blehera z wyprawy po
Mozambiku zostanie opublikowana w następnym,
wakacyjnym, lipcowo-sierpniowym numerze MA
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DROGOWSKAZ w buszu

Kontynuowałem swą podróż, jadąc z miejscowości Macente
ubitą drogą pokrytą czerwonym pyłem, który wciskał się dosłownie wszędzie. Kierowałem się w stronę Sussudenga. Na
wysokości drogowskazu do Mavita natknąłem się wreszcie na
pierwszy czysty górski strumień spływający w dół ze stoków
Chimanimani. Wyglądał na nietknięty ręką człowieka i – choć
płynął stosunkowo szybko – było w nim pełno ryb. Według
posiadanych przez mnie informacji nikt przedtem nie prowadził tutaj żadnych badań ichtiologicznych. W strumieniu
tym natknąłem się na jedną z najbardziej niezwykłych i fascynujących ryb słodkowodnych należącą do dziwacznej rodziny
Kneridae. Stworzenia te nie są w zasadzie bliżej spokrewnione
z żadną inną znaną obecnie grupą ryb. Samce posiadają olbrzymie organy umieszczone po obu stronach głowy wyglądające jak… uszy. Nie wiadomo do czego służą im te twory.
Większość naukowców, z braku lepszego pomysłu, sugeruje,
że są to faktycznie organy słuchu, ale teoria ta najprawdopodobniej ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Do rodziny
tej należą tylko dwa rodzaje ryb: Kneria oraz Parakneria. Ten
drugi skupia 15 gatunków występujących w całej Afryce, ale
tylko jeden z nich – Parakneria mossambica – znany jest z terenów Mozambiku (a konkretnie z rzeki Mutsambidzi w Parku Narodowym Gorgonzola). Kraj ten zamieszkuje również
tylko jeden z 13 gatunków z rodzaju Kneria – K. auriculata.
Od początku miałem przeczucie, że ryby z rodzaju Parakneria, schwytane przeze mnie w opisywanym strumyku, zwanym
Nemchenene, należały do nowego gatunku. Wraz z nimi pływały tutaj brzanki z rodzaju Barbus o jaskrawożółtych płetwach, należące najprawdopodobniej do gatunku B. miolepis.
Choć po drodze nie mijałem żadnych ludzkich osiedli, nad
brzegiem strumyka niespodziewanie zjawiły się dwie dziewczynki, które z zaciekawieniem i rozbawieniem obserwowały
moją pracę (widocznie nie mogły pojąć, po co łowię takie malutkie rybki). Próbowałem z nimi rozmawiać, ale mówiły tylko
we własnym narzeczu i nie znały nawet słowa po portugalsku.
Strumyk ten miał piaszczyste dno miejscami pokryte skałami. Nie było w nim praktycznie żadnych roślin wodnych,
tylko na kamieniach rosło coś podobnego do mchów (przypominało to dekoracje stosowane w tzw. „akwariach naturalnych”). W pobliżu strumienia rosły pandany (Pandanus sp.)
oraz rozciągał się niewysoki, pierwotny las. Woda w porze
południowej miała pH 7,1, przewodność elektrolityczną

37 µS/cm i temperaturę zaledwie 26,5ºC (mimo że powietrze było nagrzane do 35ºC). Znajdowałem się na wysokości
ok. 950 m n.p.m. Po zakończeniu połowów udałem się na
lewo od strumienia, kierując się drogowskazem na „Maconha”.
Nazwa ta oznacza… marihuanę. Nie natknąłem się jednak na
żadne rośliny, zaś droga wyglądała tak, jakby od wieków nie
jechał nią żaden samochód.
Podróż okazała się prawdziwą mordęgą. Momentami obawiałem się, że mój samochód terenowy po prostu się rozpadnie, nie dawałem jednak za wygraną, bowiem chciałem zbadać
wszystkie górskie strumienie w tym regionie, również te płynące
w kierunku Zimbabwe. Po drodze nie natknąłem się na najmniejszy nawet ślad bytności człowieka – otaczała mnie tylko czysta, nieskażona cywilizacją natura – takie miejsca lubię
najbardziej, niestety, z każdym dniem na Ziemi jest ich coraz mniej... Tocząc się ze średnią prędkością 5 km na godzinę
(z łatwością mógłbym iść szybciej pieszo, tylko co zrobić z ekwipunkiem?), miałem możliwość obserwować i podziwiać piękną
panoramę gór Chimanimani. Późnym popołudniem, ok. godz.
16.00 dotarłem nad urokliwy strumień zwany Musabe Grande. Miał zaledwie 4-5 m szerokości i był bardzo płytki, ale za
to pełen skał i żwiru. Podobnie jak w poprzednim strumieniu
pływało w nim mnóstwo ryb, ale udało mi się znaleźć wśród
nich tylko jeden gatunek z rodzaju Parakneria, za to inny niż ten
z Nemcheneme. Różnił się kształtem głowy oraz ubarwieniem.
Nazwałem go tymczasowo Parakneria cf. sp. 1. Samce miały te
niezwykłe „uchopodobne” organy (zwane przez niektórych specjalistów „organami kontaktowymi”). Pływały ich tutaj setki,
żwawo uwijając się wśród skał. Doprawdy, nie mogę zrozumieć,
dlaczego te tak interesujące przecież ryby nigdy nie zostały sprowadzone do Europy dla potrzeb najpiękniejszego hobby, jakim
jest akwarystyka. Według mojej wiedzy mnie, jako pierwszemu,
udało się przywieźć kilka osobników…
Po sprawdzeniu parametrów wody (były niemal takie same,
jak w poprzednim strumieniu) kontynuowałem swoją podróż
po tym urokliwym odludziu. Dojechałem niemal na sam szczyt
gór powyżej granicy pierwotnej dżungli i w dole po północnej
stronie mogłem podziwiać rozległe tereny Zimbabwe, zaś po
południowej stronie – Mozambiku. Wyglądało na to, że „droga”
którą jechałem została niegdyś wytyczona jako granica między
tymi państwami. Obecnie chyba nikt nią nie jeździ, choć udało
mi się znaleźć ślady po kilku dawnych biwakach.
W dół postanowiłem zjechać inną trasą, tak karkołomną, że
momentami bałem się, że mój samochód wywróci się do góry
kołami. Gdy zaczynało się już powoli zmierzchać ok. godziny 18.00, natknąłem się na kolejny górski strumień o nazwie
Mucura. Przypuszczałem, że wpada on do strumienia Musaba
Grande (który wcześniej badałem), ale znalazłem w nim zupełnie inne ryby. Jestem prawie pewien, że jedną z nich była Kneria auriculata. Oprócz niej w zaroślach papirusów przy brzegu
schwytałem trzy różne gatunki brzanek. Jedna przypominała
Barbus miolepis, więc nazwałem ją roboczo Barbus cf. miolepis.
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Druga również należała do niedużych gatunków, osiągających
ok. 7 cm długości – wyglądała na Barbus afrohamiltoni. Trzecia była bardzo mała – największe okazy z trudem dorastały do
3,5 cm. Zidentyfikowałem ją jako nieznany gatunek z rodzaju
Coptostomabarbus. Rodzaj ten, jak na razie, obejmuje tylko dwa
znane nauce gatunki pochodzące z dorzecza Kongo. To bardzo
interesujący rodzaj grupujący małe ryby karpiowate, wręcz idealne do pielęgnacji w nanoakwariach.
Ściemniło się już zupełnie, kiedy ok. godziny 19.00 rozbiłem
obóz nad brzegiem kolejnego strumienia na totalnym pustkowiu. Jak się później dowiedziałem, nosił on nazwę Rio Inhabauá
i wpadał do strumienia Musamba Grande. Pływały w nim takie
same ryby, o czym przekonałem się podczas nocnych połowów.
Również woda miała podobne parametry jak w poprzednich
strumieniach (jej temperatura wynosiła 26,5ºC). Dno strumienia wypełniały skały i porastały gęste kępy papirusów wyrastające wysoko ponad wodę. Okolica porośnięta była nietkniętym
ręką człowieka buszem. Spędziłem wspaniałą noc – spałem jak
dziecko, totalnie sam, z dala od wszelkiej cywilizacji w pobliżu
majestatycznych gór. Czułem się jak w raju. Nie przeszkodził mi
nawet deszcz, który rozpadał się tuż po północy.
Zazwyczaj kończę nocne połowy krótko po północy, a poranne zaczynam zaraz po wschodzie słońca. Tak też uczyniłem. O 6.00 byłem już na nogach, zaś po wypiciu kubka
herbaty krótko po godzinie 7.00 dotarłem do kolejnego strumienia zwanego Musabe Pequeno (czyli „Mały Musabe”).
Znajdowałem się na wysokości 900 m n.p.m. Woda w strumyku – po deszczu – była mocno wzburzona i płynęła bardzo szybko. Ku mojemu zdumieniu natknąłem się też na ślad
cywilizacji w postaci tablicy informującej, że rozciąga się tutaj
strefa chroniona o powierzchni 1740 km2.
Mimo rwącego nurtu wody, tuż nad piaszczystym dnem,
udało mi się schwytać okazałą (14 cm długości) samicę Barbus eutaenia oraz inną brzankę, wyjątkowo piękną, która, najprawdopodobniej, należała do gatunku Barbus lineomaculatus. Miała złocisty kolor z widocznymi czarnymi plamkami.
W bystrym nurcie złowiłem jeszcze dwie brzanki, zaś między
kamieniami znalazłem po raz kolejny Kneria auriculata. Woda
w strumieniu miała odczyn pH 7,18, przewodność elektrolityczną zaledwie 14 µS/cm (po deszczu) i temperaturę 26,5ºC
(o godzinie 7.00 rano).
Po porannej kąpieli kontynuowałem swą wyprawę, zjeżdżając w dół stoku górskiego. Tutaj nie padał już żaden deszcz.
Dojechałem w ten sposób do rzeki Rio Muninga będącej dopływem Rio Revue. Rzeka miała od 4 do 6 m szerokości i wypełniała ją ciemna, szybko płynąca po płaskich skałach woda.
Jadąc w dół jej biegu dotarłem do miejsca, w którym koryto
rozszerzało się na 25 m. Wokół rozciągał się pierwotny busz
z nielicznymi wyższymi drzewami. Wzdłuż brzegów rzeki
rosły gigantyczne trawy zwieszające się nad lustrem wody.
Musiałem zbadać to miejsce. Kiedy tylko dotarłem do brzegu
i stanąłem na dużym, płaskim kamieniu, od razu spostrzegłem
przepiękne pielęgnice. Zaskoczenie było tak olbrzymie, że zapomniałem o trzymanym w ręku aparacie i – w momencie, gdy
wszedłem do rzeki – mój Nikon F5 wpadł prosto do wody…
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Przyczyną tego wypadku okazał się być Pseudocrenilabrus cf.
philander (druga odmiana podobna do tego gatunku, na jaką
natknąłem się podczas mojej wyprawy). Te maleńkie pielęgnice najprawdopodobniej należały do nowego, nieznanego
dotąd gatunku z jaskrawopomarańczową płetwą grzbietową.
Największe dorosłe samice nie przekraczały 5,5 cm długości.
To wręcz idealne ryby do nanoakwariów. Wkrótce potem,
wśród skał, złowiłem małego sumika z gatunku Zaireichthys cf.
rotundiceps – ta rzadko spotykana w handlu ryba jest kolejnym
idealnym mieszkańcem do małych zbiorników akwariowych.
W nurcie rzeki złowiłem również nieznane mi ryby z rodzaju
Kneria oraz Parakneria (inne niż wszystkie te, na które natknąłem się w poprzednich strumieniach). Schwytałem również dwie różne brzanki. Jedna, tak jak wcześniej łowione ryby,
należała najprawdopodobniej do gatunku Barbus cf. lineomaculatus, natomiast druga była bardzo dziwna. Miała ok. 7 cm
długości i przypominała trochę zamieszkującą wody Afryki
Południowej Barbus poechii.
Po zakończeniu połowów zbadałem parametry wody. Jej
pH wynosiło 7,3, przewodność elektrolityczna 30 µS/cm,
a temperatura 27ºC (o godzinie 12.00). Następnie sfotografowałem wszystkie złowione ryby, posługując się, z konieczności, moim starym Nikonem F3 i równie wiekowym 55-milimetrowym obiektywem makro. Ten nieledwie antyczny sprzęt
działał jeszcze w technologii analogowej, a zdjęcia utrwalane
były na filmie (slajdach)…
Późnym wieczorem, po przekroczeniu Barragem de Chicamba (tama, ale, niestety, na niemal wyschniętej rzece – generatory prądu stały bezczynnie z powodu braku wody…),
znalazłem się z powrotem na ubitej drodze i dotarłem do
wspaniałej rzeki Nyamwale. Natrafiłem na olbrzymie pola
kukurydzy. Właściwą drogę wskazał mi jeden z miejscowych
mieszkańców, który zatrzymał mnie, prosząc o podwiezienie.
Opowiadał, że plony zbierają tutaj dwa razy w roku. Oprócz
kukurydzy (sprowadzonej przez Portugalczyków z Ameryki) uprawiają również lokalne zboże o nazwie mapira będące
jedną z najlepszych odmian sorgo. Wytwarzają z niego mąkę
na chleb i inne potrawy. Uprawiają także orzeszki ziemne
i słodkie ziemniaki. Mój rozmówca przyznał, że większość
kukurydzy, którą wyhodował, musiał sprzedać, żeby kupić
ubrania dla swojej żony i ośmiorga dzieci… Miał na imię
Mario – wysadziłem go na skrzyżowaniu dróg. Droga w lewo
wiodła do Manica i w głąb Zimbabwe, droga w prawo prowadziła do Chimoio i Tete, zaś drogą na wprost można było
dojechać do Garuzo. To był właśnie mój cel. Niestety, jedyny
hotel w tej miejscowości – stojący w cieniu eukaliptusów i otoczony lasem składającym się z iglastych drzew – okazał się być
zamknięty i musiałem jechać dalej wśród niekończących się
pól kukurydzy. Co ciekawe, w tak biednym kraju jak Mozambik nikt nie musi głodować. Plony są tutaj obfite i produkuje
się dużo żywności. W miejscowej czerwonej, gliniastej, żyznej
glebie wszystko rośnie doskonale – nawet banany.
Po drodze podwiozłem z Chicamba dwie kobiety, które szły
drogą, niosąc na głowach olbrzymie, 20-kilogramowe kosze
pomidorów. Niosły to brzemię pieszo do oddalonego o ponad
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„ZIELONA PIELĘGNICA”, KTÓRĄ
ODKRYŁEM W 1983 R. – 45 CM
DŁUGOŚCI (OBECNIE ZWANA
CAQUETAIA UMBRIFERA)

T

O TUTAJ odkryłem niegdyś „zieloną pielęgnicę” – jedną z największych przedstawicielek tej rodziny, osiągającą niemal
50 cm długości (zidentyfikowaną później jako wariant barwny
Cichlasoma umbriferum, obecnie zaś znaną jako Caquetaia umbrifera), która zyskała popularność wśród akwarystów na całym
świecie. Tutaj również schwytałem szereg innych pielęgnic nieznanych wcześniej nauce z tego obszaru, jak choćby Cichlasoma septemfasciatum (obecnie zwana Cryptoheros septemfasciatus),
pierwsze żywe okazy Neetroplus panamensis (obecnie Cryptoheros panamensis) czy C. calobrense (dzisiaj Amphilophus calobren-

sis). W miejscowych wodach odkryłem także kilka niezmiernie
interesujących żyworódek, które przekazałem w ręce jednego
z najwybitniejszych ichtiologów – Roberta Rush Millera, twórcy monografii ryb Meksyku doskonale znanego ze swoich prac
nad ichtiofauną wód Ameryki Centralnej. Udało mi się również
schwytać, w kompletnie nieznanym wcześniej rejonie tych wielkich mokradeł, kolejny gatunek słodkowodnej ryby-piły (drugi,
dokładnie w rok po odkryciu przeze mnie w wodach Australii
podobnego gatunku z rodzaju Pristis w 1982 r.). Złowiłem tutaj
również wiele innych, wcześniej nieznanych ryb.

SPŁYW DREWNA
NA RZECE TUIRA
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IMPONUJĄCE
DRAPACZE CHMUR
W STOLICY PANAMY

OD CZASU MOJEJ PIERWSZEJ
EKSPEDYCJI wracałem w te strony kilkakrotnie, ale

nie w ciągu ostatnich 20 lat. Dlatego postanowiłem tam pojechać, tym bardziej, że moja „zielona pielęgnica” zaginęła
ostatnio wśród hodowców i stała się praktycznie niedostępna w handlu. Z moim hiszpańskim przyjacielem – Gustavo
Sanchezem – polecieliśmy do Panama City – stolicy Panamy.
Zamierzałem spotkać się tam z jednym z najwybitniejszych
ichtiologów – Tysonem Robertsem, ale, niestety, przebywał
właśnie w szpitalu. Przyczynił się do tego wypadek, któremu
uległ niedawno w Afryce, gdzie spadł na ostre skały i doznał
licznych obrażeń. Tyson zarezerwował dla nas lot do Sambu,
okazało się jednak, że samoloty nie latają tam każdego dnia.
Wraz z Gustavo wyruszyliśmy więc w podróż samochodem.
Trasa naszej podróży wiodła na południe. Zamierzaliśmy
dotrzeć do Cucuti, skąd miał odchodzić prom do La Palma.
Stamtąd mieliśmy zamiar udać się łodzią w górę rzeki Sambu.

JADĄC NA POŁUDNIE, co chwila mijaliśmy

ciężarówki wyładowane olbrzymimi kłodami drewna. Liczące
sobie po kilkaset lat leśne olbrzymy zostały ścięte do wyrobu
ekskluzywnych mebli… Po drodze widzieliśmy również kilka wielkich plantacji drzewnych należących do państwowego
przedsiębiorstwa Forwood AB założonego w 1986 r. Plantacje te są nastawione na produkcję wyjątkowo cennego drewna
tekowego (Tectona grandis) i zajmują obecnie duże obszary
w dwóch regionach Panamy. Może to i dobry znak, o ile bowiem na północy Panamy lasów jest jeszcze sporo, o tyle, jadąc dalej na południe, w miejscach, gdzie jeszcze 20 lat temu
stała nieprzebyta dżungla, widzieliśmy coraz więcej wylesień
i pastwisk z coraz rzadszymi fragmentami terenu pokrytego
drzewami.
Pomysł z podróżowaniem samochodem był w zasadzie
dobry, jednak gdy tylko porzuciliśmy ubity szlak, droga stała
się okropna. Przejechaliśmy nad bardzo wolno płynącym stru-

mykiem, który wił się głęboko pod drogą. Zatrzymałem się
i musiałem zejść po 100-metrowej, niemal pionowej ścianie
w głąb kanionu, aby dotrzeć do wody. Gustavo stał w tym
czasie na moście i fotografował mnie z góry. Gdy wreszcie
wszedłem do strumyka, ujrzałem miliony liści, które opadły
z okolicznych drzew, zaś w wolnych od nich miejscach - liczne
skały porośnięte glonami. W cienistym zakątku pod warstwą
liści udało mi się schwytać pięknego karpieńca z rodzaju Rivulus z wielkimi, czerwonymi plamkami na całym ciele. Był
podobny do gatunku znanego wśród akwarystów jako „Rivulus ornatus”. Wzorem na ciele przypominał również R. chucunaque. W płytkiej wodzie pod warstwą liści znalazłem również dwa okazy sumów – jeden należący do rodzaju Rhamdia,
być może z gatunku R. nicaraguensis (choć gatunek ten nie
był wcześniej znany z tych stron), oraz Imparfinis cf. nemacheir. W otwartej toni wodnej schwytałem także ciekawego
kąsacza, być może należącego do gatunku Astyanax fasciatus,
ale posiadającego piękną, krwistoczerwoną płetwę ogonową
oraz złoty pasek ciągnący się od nasady płetwy ogonowej aż
po oczy. Gatunek ten jest jednak bardzo zmienny i tworzy
wiele lokalnych form, zaś okazy, na podstawie których został
opisany, pochodziły z izolowanego basenu rzeki São Francisco
w Brazylii. Pod jednym z kamieni znalazłem również mały
okaz z rodzaju Synbranchus, prawdopodobnie S. marmoratus.
Tuż pod powierzchnią wody złowiłem wreszcie rybę z rodzaju Poecilia wyglądającą jak P. gilli, ale tuż obok niej pływał
maleńki (ale dorosły) samiec nie przekraczający 15 mm długości. Ten ostatni nie mógł należeć do P. gilli, przypominał
raczej przedstawiciela gatunku Scolichthys greenwayi znanego wyłącznie z jednego miejsca w Gwatemali. Miał niemal
identyczne ciało, różnił się jedynie promieniami w płetwach
oraz położeniem samych płetw. Wspinaczka powrotna na
górę okazała się być drogą przez mękę – wszędzie było pełno
kolców i – gdy wreszcie dotarłem do samochodu – w moich
plastikowych torbach z rybami pozostało niewiele wody…
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ok. 100 km na południowy zachód od Darwin. Zamierzali
śmy jednak porzucić „cywilizowane” drogi i poruszać się po
bezdrożach. Pierwszej nocy obozowaliśmy niedaleko dro
gi Jim Jim w pobliżu niewielkiego strumienia wpadającego
gdzieś do zachodniej odnogi rzeki Adelaide. Dwóch naszych
towarzyszy patroszyło złowione przed chwilą ryby, zaś Zev
– syn Ashera Benzakena z Turkys Aquarium w Manaus,
którego zaprosiłem na tę wyprawę  czytał książkę. Bruce,
któremu udało się schwytać spory okaz arowany z gatunku
Scleropages jardini (wypuściliśmy ją do strumienia po zro
bieniu kilku fotografii) ostrzegł mnie, żebym za żadne skarby
nie wchodził do wody, gdyż „na pewno są tam krokodyle”.
No cóż, w świetle latarki rzeczywiście dostrzegłem krokody

la, ale nie miał nawet 1,5 m długości. Mimo to Bruce kazał
mi natychmiast uciekać, bo „na pewno mnie zje”. Kazałem
mu się uspokoić i wszedłem powoli do sięgającej do kolan
wody. Krokodyl oczywiście uciekł. Odwiedzam Australię od
kilkudziesięciu lat (od 1974 r. niemal co roku) i dobrze znam
miejscowe wody oraz ich mieszkańców. Najzwyczajniej nie
wierzę w te wszystkie opowieści o krokodylach traktujących
ludzi jako „nieodzowny” składnik swojej codziennej diety.
Praktycznie nie ma na to żadnych dowodów, nigdy nie zo
stałem też zaatakowany przez krokodyla w żadnym miejscu
na świecie, również i w północnej części Australii. Zawsze
wchodzę do rzek i strumieni w nocy, tak jak dzisiaj. Wydaje
mi się jednak, że Australijczycy są zwyczajnie nieszczęś liwi,
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Węgorz bagienny z gatunku
Ophisternon gutturale
skubiący stopę Heiko

Rzecz jasna pływanie, a nawet wchodzenie do wody jest tu
taj surowo zabronione. Nie mogłem jednak powstrzymać się
przed sprawdzeniem, ile z tych słynnych „ludojadów” zechce
mnie pożreć. Żaden się jednak nie zbliżył. Mimo to Bruce
i jego przyjaciele, stojąc na brzegu darli się wniebogłosy, że
„jadowity wąż zaraz podpłynie do mnie i ukąsi mnie w nogę”.
I rzeczywiście – podczas gdy łowiłem ryby, spory węgorz ba
gienny z gatunku Ophisternon gutturale podpłynął do mojej
stopy i zaczął ją skubać (co widać na zdjęciu). Rzeka ta oka
zała się domem wielu różnych ryb słodkowodnych oraz sło

nawowodnych, które przystosowały się do życia w jej delcie.
Spośród licznych schwytanych okazów najbardziej przykuł
moją uwagę piękny, złoty strzelczyk. Wyglądał jak przedsta
wiciel gatunku Toxotes jaculatrix, ale ryby te są białoczar
ne. Te tutaj były czarnozłote, nawet maluchy (spójrzcie na
zdjęcia). Nigdy przedtem nie widziałem czegoś takiego ani
na wolności, ani w żadnym akwarium. W rzece występował
również drugi gatunek strzelczyka – Toxotes chatareus. Jas
krawymi kolorami odznaczała się także tęczanka z gatunku
Melanotaenia splendida splendida. Samce miały wyjątkowo
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przez Włochów jeszcze przed II wojną światową, natknęliśmy
się na sędziwego mężczyznę noszącego włoską koszulkę z emblematem piłkarskich mistrzostw świata z 1990 r. Co więcej,
znał on trochę włoskich słów! Byłem doprawdy zaskoczony.
Jednak bardzo mała ilość akwenów w tej olbrzymiej, ale i niezwykle suchej delcie była niemiłym rozczarowaniem. Udało
mi się znaleźć jeden gatunek ryb z rodzaju Micralestes, ale nie
natknąłem się na Brycinus ferox, który występuje endemicznie w Jeziorze Turkana. Schwytałem również przedstawicieli
najprawdopodobniej nowego gatunku z rodzaju Rhabdalestes.
Ryby z tego rodzaju z terenów Etiopii nie zostały jak dotąd
nigdy opisane. W moje ręce wpadła także kolejna mała, ładna
brzanka (Barbus sp.), zapewne również dotąd nieznana, choć
przypominająca nieco B. werneri. Miała jednak złociste łuski,
zaś boki samców zdobiły po dwie kropki, a samic – kropka
i duży pasek. Całkowita długość tych rybek nie przekraczała
5 cm. Za pomocą ręcznej siatki udało mi się złowić również
trzeci gatunek brzanek ze złotym paskiem biegnącym od pokrywy skrzelowej aż do nasady płetwy ogonowej. Znalazłem
też czwarty gatunek grubowarga z rodzaju Labeo z jaskrawozieloną kropką tuż za pokrywą skrzelową.
Było nieprawdopodobnie wręcz gorąco – termometr wskazywał 52°C w cieniu i zastanawiałem się, w jaki sposób tubylcom udaje się wytrzymać cały czas w tym piekielnym upale.
Pozostaliśmy tutaj dwa dni, po czym wyjechaliśmy nie znajdu-

jąc żadnych kolejnych gatunków ryb. Nie udało nam się złowić w tych wodach spektakularnie ubarwionych okazów, ale
przynajmniej dowiedzieliśmy się, co w nich pływa. Najprawdopodobniej udało nam się sfotografować i opisać wszystkie
zamieszkujące je gatunki w tym również kilka, które mogą
zainteresować akwarystów (np. giętkozęby i brzanki). Wygląda na to, że w tych wyjątkowo ciepłych, zupełnie pozbawionych roślinności wodach ryby mają bardzo małą możliwość
przeżycia i tylko mistrzowie podwodnej sztuki przetrwania są
w stanie tego dokonać. Bardzo podobne warunki obserwowałem w Afryce w środkowym biegu Nigru w Mali oraz
w innych częściach świata, np. w Centralnej Australii. Również tam – w wysoce ekstremalnych warunkach – zdolnych do
przetrwania było tylko kilka gatunków ryb.
Z całą pewnością kiedyś w tych stronach panował jednak zupełnie inny klimat. Świadczą o tym choćby tysiące skamieniałości kręgowców wydobyte w dolnej części doliny rzeki Omo
(miejsce to zwane bywa nawet „kolebką ludzkości”, bowiem to
właśnie tutaj odkryto szczątki naszych najdawniejszych przodków datowane na blisko 4 miliony lat). Wśród nich były również
szkielety ryb pochodzące z paleontologicznej formacji Shungura
zawierającej osady sprzed 1,8-3,4 mln lat. Żyło tu wtedy wiele
ryb kąsaczokształtnych i okoniokształtnych, których bioróżnorodność była o wiele większa od tej, jaką mieliśmy okazję zaobserwować dzisiaj, przebywając w tej niezwykłej krainie.
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Podróże Heiko Blehera
TEKST: Heiko Bleher
FOT.: AQUAPRESS – N. Khardina, B. Kahl, H. Bleher

krótka historia

Hemigrammus bleheri
Gery & Mahnert, 1987

Moja opowieść zaczyna się od wyprawy, jaką odbyłem do Rio Negro.
Była to moja pierwsza ekspedycja od czasu, gdy powróciłem ze studiów
w USA. Studiowałem tam ichtiologię, biologię, limnologię i oceanografię,
pracując równolegle na Gulf Fish Farm na Florydzie. Po powrocie do
Brazylii otworzyłem swoją firmę Aquarium Rio i udałem się w podróż
w celu poławiania ryb. Założyłem placówki mojego przedsiębiorstwa na
rzece Araguaia, Paragwaj i w okolicy Belém (ta ostatnia zajmowała się m.in.
chwytaniem dyskowców żyjących w Rio Tocantins i dolnej części
Rio Xingu). W Manaos współpracowałem natomiast
z Willym Schwartzem z firmy Aquario Rio Negro.

Willy, pionier w dziedzinie eksportu ryb tropikalnych
z Manaos, zanim zajął się tą profesją we wczesnych latach 60.,
pracował jako myśliwy. Był Austriakiem, więc władał biegle
ojczystym językiem mojej matki, czyli niemieckim. Świetnie
się rozumieliśmy od pierwszego spotkania aż do śmierci Willy’ego. Willy załatwił mi łódkę, którą podróżowałem w górę
Rio Negro oraz w głąb Rio Jufaris i Igarapé Parica. To właśnie
tutaj natknąłem się na wielką ławicę niezwykłych ryb pływających tuż przy powierzchni wody. Moją pierwszą myślą było:
„to będzie jeden z najlepszych gatunków do akwariów ogólnych na
całym świecie”…
Gdy po wyczerpującej, niemal dwutygodniowej wyprawie
(w trakcie której żywiłem się głównie piraniami i paku oraz
mąką i, z rzadka, bananami) powróciłem do Manaos, natychmiast pokazałem schwytane ryby Willy’emu. Gdy je zobaczył
odparł „Heiko, przeież to zwykły „rodostomus” (= Hemigrammus
rhodostomus Ahl, 1924), pływa ich mnóstwo niedaleko Belém,

odławiamy je i eksportujemy za pośrednictwem Freda Cochu
(Fred był Niemcem mieszkającym w Ameryce, właścicielem
firmy Paramount Aquarium. Dwa razy w tygodniu przylatywał z USA swoim samolotem do Brazylii i Kolumbii i odbierał amazońskie ryby z Belém
ém i Leticii, zawożąc je na Florydę – więcej informacji na temat tej postaci można znaleźć
w mojej książce – „Bleher’s Discus Volume I”)”. Tłumaczyłem
Willy’emu, że ryby które przywiozłem są przedstawicielami
zupełnie innego, nowego, dużo bardziej kolorowego gatunku,
ale wtedy nie chciał mi jeszcze uwierzyć…
Gdy tylko przeniosłem moją firmę do Niemiec (było to
w 1967 r.) zacząłem importować od Willy’ego olbrzymie ilości tej pięknej ryby (oczywiście tej „mojej”, a nie zwykłego „rodostomusa” z okolic Belém). Willy nie przestawał się dziwić:
„Na co Ci tyle rodostomusów i dlaczego akurat tych? Przecież ryby
z Belém możesz mieć o wiele taniej!”. Tymczasem moi klienci – europejscy hurtownicy, którzy kupowali ich wciąż więcej
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Hemigrammus bleheri

32i więcej oraz mój pierwszy klient z Japonii, Pan Yutaka Shojii ze Szwajcarii Volker Mahnert przyznali mi rację i nadali no(zaczął kupować ode mnie ryby z Frankfurtu już w 1969 r.) wemu gatunkowi moje imię (a raczej nazwisko). Co więcej,
wypytywali mnie, skąd one pochodzą. Nigdy nie zapomnę, jak Jacques napisał doskonały tekst do czasopisma Tropical Fish
jeden z moich odbiorców – Pan Espe z Hamburga (na jego Hobbyist (numer lipcowy z 1987 r.) w którym zasugerował
cześć nazwano drobnoustka Nannostomus espei) zadzwonił nazwanie nowego gatunku w języku angielskim „Brilliant
kiedyś do mnie i powiedział „Herr Bleher, Pańskie ryby są o wie- Rummy nose tetra” dla odróżnienia od „Rummy nose tetra”,
le piękniejsze niż Hemigrammus rododstomus, którego w Niem- którą to nazwą od dziesięcioleci określano H. rhodostomus.
czech nazywamy „Rotmaul Salmler” (angielska nazwa to „red
Dzisiaj zwinnik Blehera (Hemigrammus bleheri) jest jedną
moutch tetra” lub „rummy nose tetra”), dlaczego nie nazwać tej z najczęściej kupowanych ryb na świecie i – zarazem – jedślicznotki „Rotkopf Salmler” (dosł. „tetra czerwonogłowa”, ang. nym z najlepszych stadnych gatunków do typowych akwariów
„Red head tetra”)?”. Od tamtego czasu nazwa ta upowszech- ozdobnych – stale pozostaje w ruchu, zwłaszcza trzymany
niła się w krajach niemieckojęzycznych i nikt już nie chciał w większych grupach. Co roku z Manaos eksportowanych jest
kupować „zwykłego rodostomusa”…
ponad 3 miliony sztuk tego gatunku. Po neonie czerwonym
Od początku było dla mnie oczywiste, że odkryłem jest więc najlepiej sprzedającą się rybą z Ameryki Południonowy gatunek. Naukowcy pracują jednak bardzo powoli wej i jednym z hitów handlowych na całym świecie. W wielu
(i to w większości dziedzin). Dopiero w 1987 r. moja ryba do- miejscach jest masowo rozmnażana, jak choćby w Malezji, Inczekała się opisu i nazwy. Stało się dopiero, gdy odkryłem jej donezji, Czechach, Rosji i nie tylko.
kolejną lokalizację w Anhangapi, ok. 150 km na południoA ja? Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wprowadzić
wy-wschód od Belém oraz inny, podobny gatunek – Petitel- ten gatunek (a po nim tak wiele innych) do najpiękniejszela georgiae w Peru niedaleko miejscowości Lagunas w dolnej go i najbardziej edukacyjnego hobby jakim jest akwarystyka.
części biegu Rio Huallago w dystrykcie Loreto. Wielokrotnie Oraz z tego, że tak wielu ludzi odczuwa radość i odprężenie
porównując wszystkie te ryby, dwaj najwybitniejsi w dziejach po trudach codziennej pracy, wpatrując się w beztroskie harce
ichtiologii specjaliści: Francuz Jacques Géry oraz pochodzący tej pełnej gracji, cudownej i interesującej rybki.
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FOT.: Heiko Bleher, Natasha Khardina
Tł.: Paweł Zarzyński

Odkrywamy

Nagaland!
Na granicznej komendzie policji przy wjeździe na terytorium
Nagalandu usłyszeliśmy wyraźnie, że obowiązuje nas zakaz
wstępu, gdyż w tym autonomicznym regionie ruch turystyczny
podlega surowym restrykcjom.Tymczasem wcześniej
otrzymałem telefoniczne potwierdzenie od znajomego ichtiologa
z Uniwersytetu w Guwahati, że na miejscu będzie czekało na
nas specjalne zezwolenie. Nie czekało. W rezultacie, po całych
dniach spędzonych w samochodzie podczas podróży przez
indyjskie prowincje Assam, Meghalaya i Manipur wszyscy
utknęliśmy na tutejszej granicy – Natasha, niemiecki hodowca
ryb Peter Günnel i ja.

Jestem przekonany, że mało kto słyszał wcześniej o Nagalandzie – odległej, wysuniętej najdalej na wschód części Indii,
będącej autonomicznym terytorium, na które wyjątkowo ciężko
jest się dostać. Ponieważ jest to obszar objęty restrykcjami, aby
uzyskać pozwolenie na wjazd należy zwrócić się do indyjskiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w New Delhi lub do Wysokiej Komisji Ambasady Indyjskiej. Starałem się o to od lat
i dopiero teraz – wg wiadomości z Guwahati – owo nieosiągalne
pozwolenie miało jakoby czekać na mnie tutaj, na granicy…
Możliwe że również mało kto z Państwa słyszał, że na tym wąskim, górzystym obszarze leżącym między doliną Brahmaputry
i granicą Myanmaru aż do lat 90. XX stulecia praktykowali swą
działalność łowcy ludzkich głów. Zasłynęło z niej zwłaszcza kilka
plemion z ludu Naga. Ich członkowie potrzebowali ludzkich
czaszek, ponieważ wierzyli, że tylko dzięki ich posiadaniu mogą
zagwarantować płodność, zarówno ludziom, jak i swoim polom.
Nikt nie wie, skąd wywodzą się te plemiona i ich obyczaje – podejrzewa się je o pochodzenie indo-mongoidalne, ale ja, gdy tylko
spojrzałem na urodę kobiet niektórych plemion zamieszkujących
trasę naszej podróży, zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem

nie jestem w południowoamerykańskich Andach – panie miały bowiem rysy twarzy wypisz wymaluj takie same jak Indianki
z plemion Quechua… W każdym razie aż do połowy lat 50.
w tych stronach nie było żadnych dróg, szkół, sklepów, organów administracyjnych, słowem totalnie niczego. Prowincja ta
jest najmniejszym z regionów Indii i została utworzona dopiero 1 grudnia 1963 r. Co ciekawe, jest jedynym niemal zupełnie
chrześcijańskim regionem w Indiach. Niektórzy podają nawet,
że 100% przedstawicieli ludu Naga to chrześcijanie, jednak
wg danych statystycznych, odsetek ten wynosi nieco ponad 90%.
Zażądano od nas fotokopii naszych paszportów. Niestety,
w Dimapur nie działało żadne ksero. Trzeba było sobie jakoś
radzić – zrobiliśmy zdjęcia dokumentów aparatem cyfrowym,
zgraliśmy na laptopa, a następnie na płytę CD i wydrukowaliśmy. Gdy przedłożyliśmy już wszystkie niezbędne dokumenty
zostały one przesłane do centrali w Kohima – stolicy Nagalandu. Musieliśmy spać w strzeżonym przez policję hotelu,
meldować się każdego ranka na posterunku i spędzać tam całe
dnie w oczekiwaniu na odpowiedź władz. Wreszcie, po dwóch
długich dobach, otrzymaliśmy pozwolenie na przejazd do Ko-
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Przydrożny targ we wsi Pfutsero

Jechaliśmy samochodem ok. 30 km w dół wzgórza, opuszczając się z 1500 do 550 m n.p.m. Dotarliśmy do wioski
otoczonej plantacjami ryżu. Zostawiliśmy tam samochód i
wędrowaliśmy pieszo przez około dwie godziny aż doszliśmy do jednego z dopływów rzeki Tizii. Rzeka ta wpada do
Chindwin – innej rzeki płynącej w Myanmarze. Musi więc
posiadać zupełnie inną faunę, bowiem wszystkie pozostałe
rzeki Nagalandu wpadają do Brahmaputry. Niestety, we wspomnianym dopływie udało mi się schwytać tylko jeden piękny
okaz z rodzaju Nemacheilus, już czwarty na jaki natknąłem się
w tym regionie, z połyskującymi kolorami łusek. Nie udało mi
się go zidentyfikować co do gatunku. Odniosłem zresztą wrażenie, że również i ta rzeka musiała zostać niedawno zatruta…
Szliśmy wzdłuż rzeki aż do miejsca, w którym wpadała ona
do Tizii (właściwie w języku Pochury nazwę tę wymawia się
jako „JiJi’, choć Ashon twierdził, że jest to nazwa wspomnianego dopływu) po czym przekroczyliśmy jej nurty po wiszącym plecionym moście. Wyglądał na bardzo niebezpieczny,
ale na szczęście wcale taki nie był. Tego rodzaju mosty były
używane od tysięcy lat. Do dzisiaj spotykam je w wielu miejscach w Centralnej Azji, Środkowej Afryce oraz Ameryce
Południowej. Co ciekawe, wszędzie na świecie od tysięcy lat
budowane są w bardzo podobny sposób (czyżby były świadectwem pradawnej architektury?).
Woda w Tizii była zimna. Miała 17,5°C,
°C, pH 8.2 oraz przewodność elektrolityczną 360 µS/cm. Przypuszczam, że była
tak zasadowa i twarda z powodu znajdujących się wszędzie
dookoła skał wapiennych. Peter stwierdził, że muszę być sza-
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lony jeżeli zamierzam wejść do wody, ale zrobiłem
to, zaś Natasha, stojąc na brzegu, trzymała drugi koniec sieci.W otwartej i bardzo głębokiej (nie
mogłem dosięgnąć dna) toni wodnej schwytaliśmy
kilka ryb z rodzaju Barilius, młody okaz Labeo (z pasożytami z rodzaju Lernaea przyczepionymi do jego
głowy). Przypuszczałem, że musi być tam więcej ryb.
Wszczelinach skalnych na brzegu rzeki całych porośniętych glonami schwytałem dwa okazy z rodzaju
Danio. Jeden najprawdopodobniej należał o gatunku Danio rerio, ale drugi – naprawdę piękna ryba,
z połyskującymi złotymi paskami na ciele
iele i niezwykłym rysunkiem na płetwie odbytowej – musiał być
nowym gatunkiem. Tymczasowo został nazwany
Danio aff. rerio. Poza tym na dnie zauważyłem kilka
bardzo ciekawych ryb, srebrnych ze smoliście czarnymi plamami, z gatunku Schisturaprashari. Wydaje
mi się, że przedstawiciele tego gatunku nigdy dotąd
nie byli sprowadzeni do Europy. Byłem pewien, że
w tej zimnej wodzie musi żyć więcej ciekawych ryb.
Szedłem powoli z siatką w ręku wzdłuż rzeki
w kierunku Myanmaru. W pewnym momencie natknąłem się na liczne skały obficie porośnięte glonami. Jak się spodziewałem, pomiędzy nimi w bystro
płynącej wodzie uwijało się mnóstwo ryb i to zupełnie innych
niż wcześniej poławiane. Najpierw schwytałem jednak mój
piąty okaz z rodzaju Nemacheilus. Wreszcie, w płytkiej wodzie,
pod zwieszającymi się nad brzegiem rzeki krzewami, złowiłem kolejną piękność z Nagalandu – wspaniałego samca z rodzaju Puntius.Okaz ten został później przesłany do Szwecji
do Svena O. Kullandera, który wraz z żoną Fang Fang przez
długi czas badał ryby z Myanmaru. Jego zdaniem należał on
do gatunku Puntiusmeingangbii. Gatunek ten został opisany
w 2003 r. (Arunkumar&Tombi Singh, 2003) z dorzecza rzeki
Yu płynącej przez indyjską prowincję Manipuri. To o wiele
bardziej na południe, ale tamtejsze rzeki też mają swoje ujścia
w Myanmarze. W każdym razie ryby te udało się już rozmnożyć w akwarium i wkrótce powinny trafić do sprzedaży.
Ciągle jeszcze mieliśmy możliwość zobaczyć malownicze obchody święta Nazu. Było to jedyne w swym rodzaju doświadczenie. Plemiona Pochury celebrują rozpoczęcie
nowego sezonu zbiorów od tysiącleci (lud ten przybył do
Nagalandu co najmniej 1000 lat przed naszą erą). Ich stroje
i gestykulacja były doprawdy wyjątkowe. Dwóch mężczyzn
miało tatuaże na twarzach i ciele (tylko zwycięski łowca
głów miał prawo tatuować swoją twarz i ciało oraz nosić
mosiężne główki na naszyjniku, z których każda upamiętniała jedną zdobytą przez niego głowę wroga) oraz miecze
na plecach. Miecze, które jeszcze niedawno służyły do odrąbywania głów ich nieprzyjaciół…
W ciągu krótkiego pobytu w Nagalandzie udało mi się
odkryć sporo ciekawych ryb. Na pewno powrócę jeszcze
w te strony!
Wasz Heiko Bleher
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W maju tego roku nadarzyła się wreszcie doskonała okazja
do nurkowania w tamtejszych wodach, pomiędzy Uvira i Przylądkiem Caramba, południowym krańcem Półwyspu Ubwari.
A wszystko zaczęło się od maila od Siegfrieda Loose, w którym na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia 2010 r.
poinformował mnie, że odwiedził okolice Uvira i nawiązał
kontakty z tamtejszym ośrodkiem badań hydrobiologicznych (CRH) i jego dyrektorem naukowym – René Shalukoma. Umówił się z René na ośmiodniową wyprawę badawczą
w obszarze między Uvira a Przylądkiem Caramba oraz uzyskał pozwolenie na wykorzystanie do tego celu personelu
ośrodka i należącego do tej placówki sprzętu. Siegfried zaplanował ekspedycję na ostatni tydzień maja i zapytał mnie, czy
byłbym tak miły i zechciał mu w niej towarzyszyć – oczywiście, było to pytanie czysto retoryczne…
Mieliśmy zamiar polecieć do Bujumbury, stolicy Burundi
i stamtąd udać się samochodem do leżącego w Kongo Uvira. Choć sytuacja polityczna w tym kraju w ciągu ostatnich
dwóch lat nieco się poprawiła, nadal potrzebowaliśmy jednak
oficjalnego zaproszenia, aby móc przekroczyć granicę. Przede
wszystkim chciałem upewnić się, że wspomniany ośrodek badawczy posiada sprzęt do nurkowania i kompresor do napełniania butli. Okazało się, ze Siegfried, choć osobiście nie nurkuje,
podczas ostatniej bytności przywiózł do Burundi dwie butle
i pozostawił je tam pod opieką jednego ze swoich przyjaciół
– Yvana Mugenge. Niestety, jedynym miejscem w Burundi,
gdzie Yvan był w stanie napełnić butle, była tamtejsza baza
wojskowa, zaś usługa ta kosztowała „symboliczne” 50 dolarów
od butli. Dolar amerykański jest bowiem najchętniej akceptowaną walutą w Burundi i Demokratycznej Republice Konga, zaś miejscowi „biznesmeni” podczas kontaktu z naiwnymi
cudzoziemcami mają przykry zwyczaj „zapominania” o jego
oficjalnym kursie przeliczeniowym…
Mój ekwipunek do nurkowania przechowuję w Red Zebra
Lodge w Malawi, więc najpierw musiałem udać się tam w celu
jego skompletowania i odebrania. Zostałem kilka dni w Malawi i nawet spróbowałem, choć bez szczególnych sukcesów,
poszukiwań pielęgnic w okolicach wybrzeży Monkey Bay.
Z Malawi poleciałem do Nairobi w Kenii, gdzie spędziłem
noc na tamtejszym lotnisku oczekując na poranny lot do Bujumbury. Gdy dotarłem na miejsce moi holenderscy przyjaciele Siegfried, Yvan, Martin Geerts oraz syn Siegfrieda, Andre
czekali na mnie na lotnisku. Cała nasza piątka miała wyruszyć
w nieznane obszary Konga, przedtem jednak musieliśmy spędzić dwa dni w Burundi.
Najpierw pojechaliśmy do naszej kwatery w Karera Beech,
żeby zostawić tam moje trzy wielkie walizy z podwodną kamerą, sprzętem do nurkowania i do biwakowania. Następnie
odwiedziliśmy Mireille i Jacky Schreyen z „Fishes of Burundi”, najstarszej firmy zajmującej się eksportem ryb z Tanganiki. Byłem tu w 1986 r., kiedy żył jeszcze ojciec Mireille, sławny
Pierre Brichard, oraz później, w 1991 r. po drodze do Kalemie
w Zairze. Ledwo zdążyliśmy przywitać się z Mireille zapytała
nas, czy chcemy zobaczyć czerwonego Trematochromis benthicola. Był to czwarty taki okaz, jaki udało im się schwytać w
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Transport bananów w Burundi

Trematochromis benthicola „Red”
w firmie „Fishes of Burundi”

Trematochromis benthicola „Red” w firmie
„Fishes of Burundi”
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Tropheus sp. „Black” („Brabant”) – Mucansi, Burundi

ciągu tych wszystkich lat. Spędziliśmy więc sporo czasu fotografując tą niezwykłą rybę, umieszczoną w małym akwarium.
Mireille i Jacky nie nurkowały wprawdzie już od ponad 10 lat
i ich ekwipunek był niekompletny, ale, na szczęście, zachowały sporo obciążników, które chętnie zgodziły się mi pożyczyć.
Nie brałem bowiem ze sobą do samolotu własnych ciężarków
– skutecznie zniechęciła mnie do tego obowiązująca na trasie
Malawi-Nairobi taryfa wynosząca 6 dolarów za każdy kilogram nadbagażu.
Dysponowałem więc dwiema butlami do nurkowania napełnionymi za „okazyjną” cenę 100 dolarów i następnego dnia
uzbrojeni w rurki i akwalungi udaliśmy się na podwodną wycieczkę wzdłuż linii brzegowej Burundi. Mireille poprosiła
zaprzyjaźnionego poławiacza ryb, Philippe, aby towarzyszył
nam i wskazał najwłaściwsze miejsca do nurkowania. Choć
była połowa maja, czyli pora sucha, poprzedniej nocy zdrowo
popadało i woda stała się mętna i pełna mułu, a widoczność
w niej spadła praktycznie do zera. Całe szczęście, że przydarzyło się to nam tutaj, a nie później w trakcie wyprawy. Philippe zawiózł nas do miejsca zwanego Mucansi (wymawia się
„moo-chan-see”). Choć jechaliśmy wzdłuż jeziora nie było go
widać z powodu porośniętego drzewami pagórka. Do brzegu
wiodła bardzo stroma ścieżka, która po deszczu była w dodatku wyjątkowo śliska. Zejście po tej niemal pionowej ścianie
okazało się nieledwie cyrkową sztuką, zwłaszcza gdy dźwigało
się przy tym podwodną kamerę i ekwipunek do nurkowania.
Gdy udało mi się wreszcie zejść na brzeg nieoczekiwanie „zastrajkowała” moja kamera. Lampy stroboskopowe nie chciały
świecić, choć jeszcze w Malawi wszystko działało jak trzeba.
Wreszcie, po kilkukrotnym włączaniu i wyłączaniu kamery
i zabawie z kablami udało mi się doprowadzić lampy do stanu
używalności. Dłuższą chwilę zajęło mi znalezienie fragmentu dna pokrytego skałami – rozciągało się ono w odległości
ok. 100 m od brzegu, od miejsca w którym wszedłem do wody.
Nurkowanie trwało jednak krótko – nie chciałem bowiem
tracić zbyt wiele mojego kosztownego powietrza. Zrezygnowałem więc z poszukiwań niedawno odkrytego Neolamprologus sp. „bifasciatus Katia”, którego Mireille dostała od miejscowych rybaków i pokazywała nam w swojej firmie. Mimo
wszystko, była to przyjemna wycieczka, zaś miejsce to niewątpliwie zasługuje na kolejną, tym razem dłuższą wizytę.
Nasze drugie nurkowanie miało miejsce w Magara. Po poświęceniu tak długiego czasu na dojazd do Mucansi rozglądaliśmy się za jakimś bliższym i bardziej dostępnym miejscem. Skaliste dno rozciągało się tutaj w odległości ok. 150 m od brzegu.
Podłoże było jednak o wiele bardziej piaszczyste i spotkałem tu
wszystkie gatunki ryb, które widziałem w Mucansi.
W niedzielę, 22 maja, wczesnym rankiem udaliśmy się
w stronę kongijskiej granicy. Była ona oddalona o ok. 30 minut jazdy od naszej kwatery. SUV, którym jechaliśmy, był tęgo
obładowany naszym ekwipunkiem oraz sześcioma osobami
– poza nami w wyprawie uczestniczył kierowca, który miał
później odstawić samochód do Bujumbury. Na granicy mieliśmy bowiem przesiąść się do dwóch innych samochodów należących do instytutu badawczego. Siegfried wykonał uprzed-

Julidochromis marlieri – Mucansi, Burundi

Burundi – skaliste siedlisko w Magara 150 km od
brzegu – Philippe oczekuje na mój powrót

Instytut w Uvira – Centre Recherche Hydrobiologie
Kongo – przygotowanie łodzi
przed odpłynięciem do Baraka
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Tropheus sp. „Black” („Kaiser II”) – Kizinga-Ubwari, Kongo

Petrochromis polyodon – Kizinga-Ubwari, Kongo

nio sporą pracę papierkową, aby skompletować dokumenty
konieczne do wjazdu na teren Kongo. Wraz z Martinem już
wcześniej przesłaliśmy skany naszych paszportów i uzyskaliśmy oficjalne zaproszenie ze strony instytutu. Odprawa trwała
bardzo krótko, mieliśmy przy tym wyjątkowe szczęście, bowiem wraz z nami przekraczał granicę dyrektor instytutu,
dr Muderhwa Nshombo, który jest w tych stronach znaną
osobistością i co tydzień podróżuje między Uvira a Bujumburą. Towarzyszył nam podczas odprawy i krótko potem jechaliśmy w kierunku Uvira do jego instytutu. Tam czekał już
na nas René wraz z samochodem, który miał zawieźć naszą
ekspedycję na plażę, gdzie ładowano łódź do naszej podróży.
Przedtem obejrzeliśmy jednak instytut, który został wybudowany przez Belgów i ostatecznie kończony w 1948 r. Oprowadził nas po nim dr Nshombo. Dowiedzieliśmy się, że w latach
80. i 90. prowadził badania wspólnie z japońskimi naukowcami zarówno tutaj, jak i w Japonii. Większość jego prac dotyczy
ryb łuskożernych zamieszkujących jezioro Tanganika.
Wczesnym popołudniem dopłynęliśmy do Baraka, leżącej
ok. 80 km na południe od Uviry. Tu przez najbliższy tydzień
miała znajdować się nasza baza. Choć akty przemocy zdarzają
się tutaj znacznie rzadziej niż niegdyś, dla bezpieczeństwa musieliśmy obozować w miejscowej misji, oddalonej o ok. 15 minut
marszu od brzegu. Bez bagażu byłoby to całkiem przyjemne,
aczkolwiek odczuwałem pewien niepokój na myśl o pozostawieniu mojego cennego ekwipunku w łodzi przycumowanej
w miejscowym „porcie”. Okazało się jednak, że dwójka towarzyszących nam pracowników instytutu, sternik Joseph i naukowiec zwany Chuchu, wolała spać w łodzi i zgodziła się
pilnować naszego dobytku. Jednak nawet noszenie za każdym
razem w tę i z powrotem samego sprzętu do obozowania okazało się dość kłopotliwe. Na szczęście jednak zawsze mieliśmy
mnóstwo rąk (a raczej głów – bo miejscowi mieszkańcy nosili
pakunki na głowach) do pomocy. Zresztą już na trzeci dzień
zaprzyjaźniliśmy się ze wszystkimi mieszkańcami misji i nie
obawiałem się zostawiać całego mojego ekwipunku obozowego w namiocie. Dzięki temu życie stało się dużo prostsze.
Na terytorium Kongo (jak również w Tanzanii) nie można po prostu przybyć w dowolne miejsce i zacząć tam nurkować. Najpierw musieliśmy poinformować miejscowe władze

(policję, wojsko, starszyznę plemienną) o naszym przyjeździe
i o tym, jakie mamy plany. René stracił na to połowę pierwszego dnia i dopiero około południa udaliśmy się na pierwsze nurkowanie w okolicach Półwyspu Ubwari. Baraka leży
w Zatoce Burtona, która w większości posiada piaszczyste lub
błotniste dno i na południe od Mboko i Kiriza jest całkowicie pozbawiona skalistego wybrzeża. Dotarliśmy najpierw do
Kiriza, ale ponieważ niebo było tutaj zachmurzone, udaliśmy
się nieco dalej na północ, gdzie świeciło słońce, przenikając
toń wody. Siegfried był bowiem uzależniony od światła, niezbędnego do filmowania jego ukochanych pierzastopłetwych
pielęgnic. Ponieważ jednak nigdy przedtem nie byłem w tych
stronach, nie miało dla mnie większego znaczenia, od którego
miejsca zaczniemy. Miejsce w którym przybiliśmy do brzegu
nosiło nazwę Kizinga i było oddalone od Kiriza o jakieś 5 km.
Półwysep Ubwari był dosyć skalisty i spodziewałem się znaleźć
wokół niego liczne głęboko położone podwodne skalne rumowiska. Ze zdumieniem stwierdziłem więc, że otaczające go wody
mają nie więcej niż 20-30 m głębokości i piaszczyste podłoże,
tylko miejscami lekko skaliste lub pokryte warstwą mułu.
Jako pierwszy wszedłem do wody i odkryłem grupę dużych
skał, wśród których natychmiast zauważyłem ryby określane
mianem „Kaiser II Moori”. Po raz kolejny prześladował mnie
jednak pech – mój podwodny aparat do fotografowania ponownie zastrajkował. Musiałem więc wyjść z wody, mozolnie
wdrapać się na stromy brzeg i doprowadzić sprzęt do stanu
używalności. Muszę jednak przyznać, że później działał już
bezawaryjnie aż do końca naszej wyprawy. Gdy ponownie
znalazłem się w wodzie udało mi się sfotografować wiele zupełnie dla mnie nowych gatunków i odmian ryb. Największe wrażenie zrobił na mnie Petrochromis polyodon – wariant
z okolic Półwyspu Ubwari lepiej znany pod nazwą „Texas
Red”. Jest to specyficzna odmiana tego gatunku, której kobaltowo niebieskie samce wyglądają jakby ich ogony oraz
płetwy grzbietowe i odbytowe skąpano w krwistoczerwonej
farbie. Całość sprawia niemal sztuczne wrażenie. Zauważyłem
wśród nich kilka form barwnych różniących się między sobą
rozmieszczeniem czerwonego koloru, ale u wszystkich ryb
w oczy rzucał się ów niesamowity kontrast między krwistymi
płetwami i niebieskoszarym tułowiem.
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W drodze powrotnej z Baraka do Uvira mieliśmy zamiar
zatrzymywać się u wybrzeży wysp leżących pomiędzy miejscowościami Lueba i Mboko. Lueba jest znana z książek
Brichardsa jako miejsce występowania całkowicie czarnej
odmiany Tropheus sp. „Black”. Niestety, ani Rene Shalukoma, dyrektor naukowy instytutu badań hydrobiologicznych,
ani nasi dwaj towarzysze z tej placówki, Chuchu i Joseph, nie
byli w stanie wskazać nam położenia skalistych formacji na
dnie tej części jeziora. Na szczęście, jeszcze przed wyprawą
przestudiowałem bardzo dokładnie zdjęcia satelitarne i wprowadziłem kilka potencjalnych lokalizacji do pamięci mojego
urządzenia GPS. Tak więc, gdy sprawdziliśmy kilka miejsc
w pobliżu oraz na północ od Lueba i nie znaleźliśmy skał,
udaliśmy się zgodnie ze wskazaniami GPS-a i – co za szczęście! – znaleźliśmy podwodne skalne rumowisko w płytkiej
wodzie ok. 8 km od tej miejscowości.
Skały znajdowały się w tym miejscu nie głębiej niż 3 m
pod powierzchnią wody, tworząc typowy biotop przejściowy.
Rozciągały się na przestrzeni wystarczająco dużej dla występowania wielu gatunków ryb. Zaobserwowałem m.in. trofeusy
odmiany „Black Moori”, choć o niezbyt ciekawej kolorystyce. Niezwykle interesująco wyglądała natomiast kolonia rozmnażających się Cyathopharynx foae: samce miały wspaniały,
soczyście brązowy kolor i neonowo połyskujące błękitne płetwy. Dostrzegłem też wiele ciekawych okazów Callochromis
melanostigma i Xenotilapia flavipinnis. W płytkiej wodzie trofeusy były niezmiernie ruchliwe i trudne do sfotografowania,
a ponieważ całkowicie czarne ryby przedstawiały się raczej
mało interesująco nie zaprzątałem sobie nimi więcej głowy.
Wyspy w pobliżu Mboko piętrzące się ponad linią wody
wyglądały wyjątkowo malowniczo i nie mogliśmy powstrzymać się od ich fotografowania z każdej możliwej perspektywy.
Woda ma tutaj nie więcej niż 10 m głębokości i występują tu
siedliska przejściowe. Miejscowa odmiana Tropheus sp. „Black”
posiada na boku wąski żółty pas, rzadko zachodzący na płetwę
grzbietową. Szczególnie wyjątkowe było ubarwienie samców
gatunku Cyathopharynx foae: choć podstawowe kolory były takie same jak u innych ryb, które widzieliśmy wcześniej, boki
ciała miały wspaniały, miedziany połysk. Występowały pomiędzy wyspami w dużych ilościach. Zauważyłem natomiast
tylko dwa okazy Cyprichromis microlepidotus, samce, które wydawały się zabłąkać przypadkowo na te płytkie wody. Poświęciłem trochę czasu poszukując większej ilości tych pięknych
ryb, ale bez skutku. To samo było następnego dnia gdy powróciliśmy w te strony. Wyspy te są niewielkie i opłynąłem dwie
największe, położone najdalej od stałego lądu, ale wokół ich
brzegów nie udało mi się znaleźć ani jednego typowo skalistego siedliska właściwego dla tych ryb. Zapewne nie rozmnażają
się one w tych stronach w okresie nie sprzyjającej im pory
deszczowej i obserwowane przeze mnie dwa samce mogły być
pierwszymi „zwiadowcami”, mającymi za zadanie ocenienie
jakości siedliska pod kątem ewentualnego przyszłego rozrodu.
W pobliżu wysp leżących nieopodal Mboko występuje również pięknie ubarwiona odmiana Ophthalmotilapia nasuta. Ma
pomarańczowożółte płetwy grzbietowe i piersiowe oraz nie-

bieskozielone boki. Odmiany tego gatunku spotykane w środkowej i południowej części jeziora są zwykle obserwowane na
głębokości większej niż 10-15 m, ale tutaj rozmnażają się na
głębokości zaledwie 2 m. W wodach tych występuje również
odmiana Julidochromis regani, niemal całkowicie pozbawiona
czarnych znaczeń na płetwie grzbietowej i ogonowej, przypominająca wariant barwny spotykany w pobliżu Wyspy Sambu
w Zambii (choć tamtejsze ryby nie są tak intensywnie żółte).
W odległości około 18 km na północ od Mboko leży miejscowość Pemba (zwana również Bemba), w pobliżu której
znajdują się jedne z najlepszych miejsc do nurkowania w Tanganice. Okolica nad wodą wygląda jednak skromnie. Zwykła, nieutwardzona droga gruntowa, biegnąca od leżącego
w odległości ok. 30 km na północ Uvira do Baraka ciągnie
się przeważnie bardzo blisko brzegu. Sama nazwa „Pemba”
oznacza w lokalnym narzeczu wapień (a także wapno lub kredę). Rzeczywiście, w pobliżu wydobywa się skały wapienne.
Tuż obok znajduje się najlepsze miejsce do nurkowania jakie
w życiu widziałem. Zarówno na płyciznach, jak i na głębokości ponad 40 m z dna unoszą się malownicze słupy pęcherzyków gazu. W powietrzu nie odczuwa się jednak przykrego
zapachu siarki, towarzyszącego zwykle podobnym zjawiskom,
bowiem gaz ten to głównie dwutlenek węgla.
Pemba jest typowym miejscem występowania Tropheus
duboisi opisanego przez Marliera w 1959 r. Zdaniem Mireille Schreyen, córki słynnego Pierre Brichardsa, ryby te zamieszkują jedynie kilkusetmetrowy pas tutejszego wybrzeża
i nie spotyka się ich nigdzie indziej na północ ani na południe. Innym gatunkiem trofeusa występującym w tym miejscu
jest „Orange Moori”. Jednak w płytkiej wodzie pływają wraz
z nim jedynie młodociane okazy T. duboisi. Osobniki dorosłe
trzymają się na głębokości 10 i więcej metrów i tylko wyjątkowo bywają obserwowane wraz z „Orange Moori”.
Począwszy od linii brzegu w tej części jeziora dno powoli obniża się do głębokości 3 m. Pokryte jest piaskiem i usiane licznymi, niewielkimi skałami. Sterty takich głazów są rozmieszczone
w nieregularnych odstępach w odległości do 100 m od brzegu.
Dalej skały stają się większe i leżą jedna na drugiej, stanowiąc
doskonałe schronienie dla ryb, które występują tu w wielkiej
obfitości. To tutaj zaobserwowałem pierwsze trofeusy. Ta część
siedliska stopniowo obniża się do głębokości ok. 10 m. Rozciąga
się tu piaszczysty krajobraz, urozmaicony licznymi formacjami
skalnymi o szerokości 10-20 m. Tutaj, w bardziej otwartych
miejscach, napotkałem kilka samców C. foae, budujących na
piaszczystych łachach swoje konstrukcje godowe.
Przemierzając opisywany biotop przejściowy nagle zauważyłem, że dno zaczyna opadać pod dużo większym kątem, zaś skały
wyglądają jakoś dziwacznie. Najwyraźniej powstały z zastygającej
lawy, skręconej i rozciągniętej niczym miękkie toffi. Skały te są pokryte pięknymi glonami w kolorze czerwonego wina i upstrzone
licznymi, żółtymi gąbkami. Wyglądają niczym rodem z fantastycznego snu. Nawet w głębiej położnych miejscach z dna unoszą się
strumienie pęcherzyków gazu, ale licznie występującym tutaj Cyphotilapia frontosa wydaje się to zupełnie nie przeszkadzać. W niektórych miejscach widziałem stada tych ryb składające się z ponad
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Julidochromis transcriptus - Luhanga, Kongo

Callochromis melanostigma - NyanzaLac, Burundi

shombo i jego zespołem i, tak jak przedtem, zamieszkaliśmy
na trzy ostatnie noce w Karera Beech.
Siegfried wraz z synem André postanowili spędzić dwa
ostatnie dni w Resha, popularnej miejscowości wypoczynkowej leżącej na południe od Minago. Wraz z Martinem mieliśmy zamiar wynająć samochód i pokręcić się trochę po okolicy
w poszukiwaniu ciekawych miejsc do nurkowania. Niestety,
korzystając z kompresora w instytucie w Kongo udało nam się
napełnić tylko jedną z dwóch butli Siegfrieda i musiałem bardzo oszczędnie gospodarować powietrzem. Ostatecznie więc
podążyliśmy wraz z Siegfriedem do Resha i ponurkowałem
tam trochę, choć lokalne wody mają niemal wyłącznie piaszczyste dno. Spotkałem tam mnóstwo Callochromis pleurospilus
pływających na płyciźnie w odległości zaledwie nieco ponad
metra od brzegu. Z tego powodu dość trudno było je fotografować. Dostrzegłem także kilka okazów Spathodus marlieri,
kolejnego gatunku znajdującego się na mojej fotograficznej
„liście życzeń”. Niestety, z powodu falującej wody nie udało mi
się zrobić należycie dobrych zdjęć.
Zostawiliśmy Siegfrieda i jego syna w Resha i pojechaliśmy
do Magara, do miejsca w którym nigdy przedtem nie nurkowałem. Było to najlepsze miejsce do nurkowania w całej Burundi, ale skaliste siedliska znajdowały się stosunkowo daleko,
bo 150-200 m od brzegu i Mireille odradzała nurkowanie
tutaj bez towarzystwa łodzi. Towarzyszył nam Philippe z firmy „Fishes of Burundi”, który wskazał najwłaściwsze miejsce
do zanurzenia się. Po 10 minutach wynurzyłem się jednak na
powierzchnię, bo zamiast skał widziałem wszędzie tylko piasek i było mi szkoda marnować mojego cennego powietrza na
bezproduktywne zanurzanie się na głębokość 20 m. Philippe
pokazał mi ponownie gdzie mam płynąć i pozostał na płyciźnie żebym mógł ocenić odległość od skał.
Ilość pielęgnic występujących w Magara jest wręcz legendarna. Nigdy przedtem nie widziałem w jednym miejscu tak
wielu Cyphotilapia frontosa – były ich dosłownie setki, a pewnie
i tysiące. Wielkie okazy powoli znikały wśród skał gdy
zbliżałem się w ich kierunku. Tak wielkie skupisko tych ryb
powstało zapewne dzięki obecności nieprawdopodobnej ilości

sieci i sznurów wędkarskich zaczepionych o miejscowe ostre
skały. W przeszkody te wpada wiele ryb w tym innych pielęgnic. „Frontozy” są drapieżnikami i taka bezbronna, uwięziona
zdobycz musi być dla nich nie lada atrakcją. Stąd właśnie tak
wielka ich ilość.
Choć podczas nurkowania zawsze noszę ze sobą nóż, nie
odważyłem się zapuścić między skały. Wyplątywanie się
z gąszczu wspomnianych sieci i sznurów zajęłoby mi bowiem
zbyt wiele czasu i spowodowało utratę zbyt dużej ilości cennego powietrza. Przez ułamek sekundy (no, może dwa) udało
mi się zauważyć po raz pierwszy w życiu Trematochromis benthicola, przemykającego z jednej mrocznej kryjówki do drugiej.
Niestety, nie natknąłem się na Neolamprologus schreyeni, wyjątkowo ciemno ubarwiony gatunek przypominający z wyglądu
N. leleupi. Nie czując się bezpiecznie wśród tylu sieci wynurzyłem się na powierzchnię szybciej niż zalecają to zasady
dekompresji. Poza tym, chciałem zachować jak najwięcej powietrza na jutrzejsze nurkowanie w Nyanza-Lac, choć wiedziałem, że nie będę go potrzebował zbyt wiele, bo woda jest
tam płytka, ale za to obfitująca w ciekawe gatunki ryb.
Odległość między Bujumburą a Nyanza-Lac wynosi zaledwie 125 km, ale jej pokonanie zajmuje ok. 3 godzin. Droga
nie jest bowiem najlepsza, poza tym trzeba mijać wiele małych miejscowości, co dodatkowo spowalnia jazdę. Miejsce
do nurkowania okazało się wręcz doskonałe. Znajdowało się
z dala od głównej drogi, zaś na brzegu widniało sporo dużych
formacji skalnych. Woda była nie głębsza niż 3 m i panował
tu typowy biotop przejściowy. Miejscami podłoże stawało się
kompletnie piaszczyste, ale było tu mnóstwo pielęgnic. Wokół znajdowało się wystarczająco dużo skał dla niewielkiej
populacji Petrochromis polyodon, której samce były niebieskie
jak niebo, z pomarańczowymi plamkami na górnej części ciała, podobnymi jak u samców „Kazumbe Petrochromis”, które
mają takie plamki na całym ciele.
Nie znalazłem wprawdzie Spathodus marlieri, ale spotkałem tutaj większość innych pielęgnic, których obecności się
spodziewałem. Pospolita była Ophthalmotilapia heterodonta.
Typowym miejscem występowania tego gatunku jest Wyspa
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Xenotilapia ochrogenys - NyanzaLac, Burundi

Mboko, ale nie mogłem tam na niego natrafić. Natomiast Julidochromis regani i Tropheus brichardi zostały opisane na podstawie okazów z Nyanza-Lac i rzeczywiście, oba były tutaj
liczne. Miejscowa odmiana Cyathopharynx foae ma stalowoniebieski kolor z wąskim, pomarańczowozłotym obrzeżeniem
płetw grzbietowej i odbytowej. Występuje u niej również wąski pasek w tym samym kolorze biegnący tuż za okiem.
Najbardziej rzucającymi się w oczy przedstawicielami pielęgnic piaskowych w Nyanza-lac są Xenotilapia flavipinnis,
X. ochrogenys i Callochromis melanostigma. Szczególnie ostatni
z tych gatunków był wyjątkowo atrakcyjnie ubarwiony: samce
miały pomarańczowe płetwy grzbietowe z czerwonym obrzeżeniem i czarnymi plamkami oraz cytrynowożółte okolice
gardła. Piękne X. flavipinnis, u których zarówno samce, jak
i samice mają identyczne ubarwienie, składające się z jasnożółtych płetw grzbietowych i brzusznych i żółtego pyska, są
obecne w sprzedaży odkąd Brichard wyeksportował w 1980 r.
pierwszą partię tych ryb.
W drodze powrotnej do Bujumbury wpadliśmy do „Fishes of Burundi”. Mireille i Jacky były akurat nieobecne, ale
chcieliśmy zwrócić obciążniki do nurkowania, które tak bardzo mi się przydały. Gdy tylko wysuszyliśmy nasz ekwipunek
i spakowaliśmy co tylko się da przed podróżą do domu, udaliśmy się do restauracji zwanej Bora Bora, która znajdowała się
w odległości zaledwie paru kroków i serwowała stosunkowo
przyzwoite posiłki. To dowód na to, że Burundi zmieniło
się bardzo od czasu mojej ostatniej bytności w tych stronach
i mam nadzieję, że zmiany te dotrą aż do Uvira sprawiając,
że to pełne uroku miejsce stanie się wymarzonym celem podróży dla licznych miłośników tanganickich pielęgnic.
Jestem niezmiernie wdzięczny dr Muderhwa Nshombo i jego
zespołowi z Uvira oraz Mireille i Jacky Schreyen z Bujumbury.
Bez ich wyjątkowej gościnności i wsparcia nasza wyprawa nie
doszłaby do skutku. Dziękuję również Siegfriedowi Loose, który zaprosił mnie do udziału w swoim safari, a także Martinowi,
André i Yvanowi w towarzystwie których wyprawa do tego odludnego zakątka Afryki stała się prawdziwą przyjemnością.
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Belonion apodion, najmniejsza przedstawicielka rodziny belonowatych schwytana w Rio Taraira.

Samiec pielęgniczki Apistogramma aff. bitaeniata

Głowa Gymnotus cf. coropinae

Nie mieliśmy jednak innego wyjścia – musieliśmy czekać
w tej liczącej zaledwie 300 mieszkańców miejscowości kolejne dwa dni aż otrzymamy wszystkie stosowne zezwolenia
z pięciu różnych urzędów. Zanim stanęliśmy przed obliczem
dowódcy tamtejszej jednostki wojskowej (w której stacjonowało 350 żołnierzy – więcej niż mieszkańców!) mieliśmy już
cztery podpisy na dokumentach, w których musieliśmy zrzec
się wszelkich roszczeń w stosunku do miejscowych władz na
wypadek, gdyby podczas wyprawy stało nam się coś złego. Dowódca ów wygłosił dla nas półgodzinny wykład o FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército
del Pueblo, czyli Rewolucyjnych Siłach Zbrojnych – Armii
Ludowej Kolumbii), marksistowsko-leninowskiej grupie rewolucyjnej traktowanej przez rząd Kolumbii, Stany Zjednoczone, władze kanadyjskie oraz Unię Europejską jako organizacja terrorystyczna (rządy innych państw, w tym Wenezueli,
są nastawione wobec niej mniej wrogo). FARC-EP jest odpowiedzialny za większość porwań w Kolumbii. Ulubionym celem porywaczy są wprawdzie bogaci posiadacze ziemscy oraz
biznesmeni, przedstawiciele wojska i policji oraz zagraniczni
turyści i przedsiębiorcy, jednak rząd kolumbijski i liczne organizacje pozarządowe donoszą, że w ostatnim czasie nie gardzą
oni również przedstawicielami gorzej sytuowanych grup społecznych. Tak więc my również mogliśmy stać się ich celem.
Pewien amerykański prymatolog2 omal nie został porwany już
w regionie Rio Apaporis, zastrzelono tam też kilku żołnierzy…. A ja chciałem dobrowolnie jechać w takie miejsce…
2. Badacz zajmujący się ssakami naczelnymi (przyp. Red.)
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że wszędzie dookoła rosło mnóstwo kolczastych palm
i wkrótce miałem w ciele pełno kolców, które musiałem wyciągać przez następne kilka tygodni…
Szedłem po kilka kilometrów w górę niektórych strumieni, co zabierało wiele godzin. Dostęp do nich był niezmiernie
trudny, wokół żadnego śladu bytności człowieka, tylko dziewicza dżungla. Dostrzegłem jedynie tropy wielkiego tapira
i dużych stad pekari. Znalazłem również mnóstwo ryb pływających w bardzo płytkiej wodzie, czasem nie głębszej niż
5 cm. Aż roiło się tam od maleńkich pielęgniczek z rodzaju
Apistogramma. Były dosłownie wszędzie, ale duże ilości liści
i leżącego w wodzie drewna bardzo utrudniały ich chwytanie.
Złowiłem również rybę podobną do pstrążenicy z gatunku
Carnegiella strigata, ale posiadającą rozrośniętą i wydłużoną
dolną wargę przystosowaną do pobierania tlenu i chwytania
pokarmu na płyciznach tuż pod powierzchnią wody. Większość strumieni pozostawała w półmroku, bowiem nawet
w słoneczny dzień do dna lasu takiego jak ten przedostaje się
przez gęste korony drzew nie więcej niż 2% światła. Nie znalazłem ani jednego neona, ale udało mi się schwytać maleńką, może 1,5-centymetrowej długości rybkę prawdopodobnie
należącą do rodzaju Microschemobrycon o błyszczącym pasku
lśniącym fioletowo w półmroku. To wręcz idealny gatunek do
pielęgnowania w małym akwarium. Do mojej siatki trafił również maleńki drobnoustek (Nannostomus), należący być może
do nowego, nieznanego nauce gatunku, również posiadający
lśniący fioletowy pasek widoczny na ciemnym tle.
W tych niezwykłych, niewielkich strumykach dokonaliśmy
zaskakująco wielu odkryć. Znaleziona przez nas pielęgniczka
z rodzaju Apistogramma o wspaniałym, doskonale predysponującym ją do akwariów ubarwieniu z całą pewnością była nowym dla nauki gatunkiem i niewykluczone, że nie tylko ona.
Mam nadzieję, że szybko uda nam się rozmnożyć w niewoli
schwytane okazy i uczynić je dostępnymi dla wszystkich miłośników tych ryb na całym świecie. To samo dotyczy owych
cudownych, małych kąsaczy…
Rio Taraira nie jest już dla mnie tajemnicą, przynajmniej
w dolnej części swego biegu. Część odkrytych tutaj przeze mnie
ryb była wcześniej całkowicie nieznana i dopiero nasza wyprawa
ukazała światu ich piękno. I wprost trudno uwierzyć, że tak niezwykłe klejnoty natury żyją sobie spokojnie ukryte przed oczami
człowieka w tak maleńkich puszczańskich strumieniach…
Nieznany zbrojnik z rodzaju Ancistrus
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Sprzęt miał po prostu umożliwiać rejestrację materiału w rozdzielczości HD przez jak najdłuższy czas, a obsługa powinna polegać na dwukrotnym naciśnięciu przycisku „Rec”: raz,
żeby włączyć nagrywanie i raz, żeby je wyłączyć. Moja kamerka to kryterium spełniała. Nieco zachodu wymagało wyposażenie jej w dodatkowy system zasilania, a było to konieczne,
ponieważ fabryczna bateria pozwalała na ok. godzinę ciągłej
pracy. Ja potrzebowałem przynajmniej 6-7 godzin. Rozwiązaniem okazał się zasilacz samochodowy dający napięcie 5V,
podłączony przez gniazdo samochodowej zapalniczki z żelowym akumulatorem 12V, dostarczonym przez firmę EMU
z Gdańska. Pozostało osadzić w obudowie kamery gniazdo
zasilania, zamknąć akumulator z zasilaczem w wodoszczelnym pojemniku (znakomicie w tej roli sprawdził się kawałek rury kanalizacyjnej z PCV zaślepiony z obu stron),
oraz połączyć oba urządzenia kablem. System pozwalał na
12 godzin ciągłej pracy kamery, co w zupełności mi wystarczało. Do Dahab poleciałem na 3 tygodnie, na przełomie
września i października 2010. Podobnie jak w poprzednim
roku pracowałem na rafie Islands, która leży tuż przy bazie
nurkowej Dive In. Każdego dnia nurkowałem dwa razy: rano,
aby ustawić kamerę na statywie i włączyć nagrywanie, zawsze
na tym samym stanowisku i po południu, aby wyłączyć nagrywanie i wyjąć sprzęt z wody. Na wszelki wypadek rano cały
system przykuwałem łańcuchem do kawałka skały – na rafie
Islands nurkuje bardzo dużo turystów i wolałem się zabezpieczyć przed ewentualną kradzieżą. Oczywiście rozstawianie
i zbieranie sprzętu zajmowało tylko część czasu przeznaczonego na nurkowanie. Pozostałą część czasu poświęcałem na
szperanie po rafie i dokumentację fotograficzną natansów na
innych stanowiskach. Dzięki temu odkryłem kilka ciekawych
rzeczy... Ale nie uprzedzajmy faktów.

Wstępne wyniki

Wybrane kadry z filmów monitoringowych.
A – najczęstsza sytuacja – natansy unoszą się spokojnie nad
akroporą, przez nikogo nie niepokojone;
B – odwiedziny szarego garbika z rodziny Pomacentridae
(oznaczony strzałką); widać, że natansy nie chowają się
między gałązkami koralowca;
C – atak drapieżników; pośrodku akropory wargacz Gomphosus caeruleus; dolna strzałka pokazuje drugiego, mniejszego
wargacza, a górna - barwenę Parupeneus cyclostomus;
natansów nie widać, siedzą schowane w akroporze;
D – duży chetonik Chaetodon paucifasciatus zaraz dostanie
po nosie od małego natansa.

Łącznie udało mi się zarejestrować ok. 90 godzin materiału,
nagrywanego przez 13 dni. Nie zdążyłem tego wszystkiego
jeszcze dokładnie obejrzeć, ale już wstępne wyniki są interesujące. Okazało się na przykład, że Bryaninops natans doskonale sobie radzą z rozpoznawaniem różnych gatunków ryb
żyjących na rafie i wykazują różne reakcje, w zależności od
tego, kto je odwiedzi nad ich koralowcem. Na pojawienie się
drapieżnych wargaczy Gomphosus caeruleus (ang. green birdmouth wrasse) i barwen Parupeneus cyclostomus (ang. yellow
saddle goatfish) natansy reagują natychmiastową, paniczną
ucieczką między gałązki akropory i długo nie chcą opuścić
kryjówki. Przed szaro-białym garbikiem (któryś z gatunków
Pomacentridae, ang. damselfish) często odwiedzającym monitorowaną akroporę natansy uciekają, ale nie chowają się
między gałązkami – najwyraźniej ten gatunek garbików nie
poluje na nie. Wreszcie wobec zupełnie niegroźnych chetoników Chaetodon paucifasciatus natansy pozwalają sobie nawet
na pewną czupurność, bez pardonu dając im po nosie, gdy
podpłyną zbyt blisko. Ta ostatnia reakcja, czyli przeganianie,
dała mi do myślenia – wyglądało to tak, jakby pojedynczy
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Typowa akropora zasiedlona przez stadko Bryaninops
natans. Po prawej stronie „krzaczka” biała gałązka,
oczyszczona z żywej tkanki.

Para Bryaninops natans. Osobnik na pierwszym planie
skubie gałązkę akropory – albo ją czyści, albo zjada
nieliczne jaja, które się na niej znajdują...

natans bronił jednej gałązki akropory. Po bliższych oględzinach pod wodą okazało się, że jest ona martwa, oczyszczona
z żywej tkanki koralowca – sam biały wapienny szkielecik, zaczynający powoli porastać glonami. Na pierwszy rzut oka nic
ciekawego, ale jednak natans wciąż twardo się przy tej gałązce
trzymał... Na wszelki wypadek strzeliłem tej gałązce kilkanaście fotek makro (jak to dobrze mieć zaawansowany kompakt
z porządnym obiektywem) i dopiero wieczorem w bazie, przy
przeglądaniu zdjęć, o mało nie spadłem z krzesła – na gałązce
była złożona ikra, a w niektórych jajeczkach było nawet widać
ciemne oczka młodych rybek! W czasie kolejnych nurkowań
i szperania po rafie zacząłem baczniej przyglądać się krzaczkom akropor, przy których trzymały się pojedyncze natansy.
Okazało się, że na każdym takim krzaczku znajdowała się obskubana gałązka! Na jednym stanowisku zauważyłem nawet
dwójkę natansów, które najwyraźniej właśnie były w trakcie
obskubywania akropory. Natychmiast na myśl przychodzi
skojarzenie z parą ryb gotową do rozrodu, która czyści miejsce, na którym chce złożyć ikrę. Jednakże na zdjęciach makro
Bryaninops natans nad akroporą. W dolnej części zdjęcia
widoczne są dwa „pędzelki”, czyli martwe gałązki koralowca,
porośnięte glonami. Czy jest to ślad po tarle natansów?

zauważyłem, że na obskubywanej gałązce trochę jaj już się
znajdowało – nie można więc wykluczyć możliwości, że jaja
na akroporach należą do jakiegoś innego gatunku, a natansy
np. tylko się nimi odżywiają. Gdy już wiedziałem, na co patrzeć, zdałem sobie sprawę, że niemal każdy krzaczek akropory zasiedlony przez natansy ma kilka martwych gałązek
obrośniętych glonami i przypominających brązowe pędzelki.
Czy każda taka gałązka stanowi ślad po odbytym tarle natansów? Czy to jakieś inne ryby składają na akroporach ikrę,
dostarczając natansom pożywienia? A może coś odżywia się
akroporami, zostawiając po sobie „gołe”, oczyszczone z żywej tkanki gałązki, a natansy wykorzystują takie miejsca do
złożenia swojej ikry? Tak czy inaczej, niewątpliwie istnieją
jakieś powody, dla których babki Bryaninops natans występują
akurat nad koralowcami Acropora sp. Aby móc zacząć myśleć
o hodowli tego gatunku w akwariach morskich, należy te
powody poznać. Jedyną drogą do tego celu jest prowadzenie
kolejnych podwodnych obserwacji, które, nie ukrywam, stają się dla mnie coraz bardziej fascynujące. Niezwykłe jest to,
że nawet tak mała, często nie zauważana przez nurków rybka
ma do opowiedzenia swoją historię, o wiele głębszą i bardziej
złożoną, niż mogłoby się wydawać. Prowadzenie takich obserwacji uświadamia człowiekowi, jak gigantycznym i niezwykle złożonym ekosystemem jest rafa koralowa. Przecież
żyją na niej setki i tysiące gatunków zwierząt, z których każdy
ma swój własny, złożony i niepowtarzalny sposób na życie...
Zapraszam do obejrzenia filmu z tegorocznych obserwacji
babek, który dostępny jest na serwisie YouTube, na moim kanale „akwabiotop”.
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