
10 2/2012

Flowerhorn v Ohři
Jiří Bytel, Velká Hleďsebe

V létě 2012 nalezl Jaroslav Ollé na česlích malé vodní 
elektrárny pod přehradou Skalka na řece Ohři u Chebu 
neznámou asi 30 cm dlouhou uhynulou rybu, která již 
na první pohled nepatří mezi naše druhy. 
Díky konzultaci s předním českým akvaristou RNDr. Ro-
manem Slabochem a jedním z nejvýznamnějších svě-
tových akvaristických ichtyologů Heikem Bleherem 
byla tajemná ryba identifi kována jako kříženec v rám-
ci rodu kančík (Cichlasoma), konkrétně Cichlasoma 

umbriferum × citrinellum. S největší pravděpodobností 
se jedná o akvarijního chovance puštěného „na svobo-
du“. Mgr. Oldřich Říčan, PhD. z katedry zoologie Přírodo-
vědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích, specialista na ryby neotropické oblasti, určil rybu 
jako kančíka citrónového (Amphilophus citrinellus). V ka-
ždém případě se jedná o rybu z čeledi Cichlidae (cichlidy, 
vrubozubcovití) původem ze střední nebo jižní Ameriky.
Různobarevní kříženci s charakteristickým tvarem hlavy 
(tukový „hrb“), často uvádění i u nás pod anglickým jmé-
nem Flowerhorn, byli vyšlechtěni křížením amerických 
druhů v 90. letech 20. století ve východní Asii (Malajsie, 
Thajsko); následně byli akvaristy rozšířeni po celém svě-
tě. Jednotlivé typy kříženců mají orientálně květnatá po-
jmenování jako např. Tornado efekt, Perfektní harmonie, 
Absolutní div, Žijící legenda, Zázrak Pacifi ku nebo Zlatá 
opice. Cena některých z nich dosahuje několika tisíc 
dolarů za kus, např. kříženec Zlatá Opice byl v roce 2009 
prodán na výstavě v Malajsii za 600 tisíc dolarů.
Vzhledem k tomu, že se kříženci nerozmnožují a navíc 
pro svůj život vyžadují teplotu 27–32 °C, nemusíme se 
obávat rozšíření dalšího invazního druhu. Nález křížence 
Cichlasoma umbriferum × citrinellum v Ohři tak zůstane 
především zoologickou kuriozitou.

  Cichlasoma umbriferum × citrinellum. 
Foto Václav Procházka.

Fenoménem Doupovských hor se zaobíralo Podzimní 
setkání příznivců přírody Karlovarska. Konalo se za hojné 
až překvapivé účasti v říjnu v Karlových Varech. Zajímavé 
příspěvky (geologický vývoj, vegetační změny v kraji-
ně, obnova zanikajících ovocných sadů, nové poznatky 
o užovce stromové, neobyčejný život v periodických lou-
žích na tankových cestách a ptactvo ptačí oblasti) potvr-
dily, že Doupovské hory jsou jedinečným územím, které 
nás bude ještě dlouho překvapovat, a které má smysl 
chránit. 

Stále častější, byť jednotlivá pozorování jeřábů pope-
lavých v okolí Bochova jsou signálem, že tento velký 
pták se pomalu stává součástí naší ornitofauny nejen 

na Chebsku, ale i na jižním obvodu Doupovských hor. 
V letošním roce byli jeřábi pozorováni na Bochovsku jak 
v době hnízdění, tak ještě i na začátku listopadu před 
pozdním odletem na zimoviště.

Naučná stezka lázeňských parků Karlovy Vary – tak 
se jmenuje nový průvodce vydaný Správou lá-
zeňských parků. Osmdesátistránková brožura 
předkládá stručnou historii a vývoj parků a sadů 
v Karlových Varech a v mapách jednotlivých sadů před-
stavuje 102 významných dřevin prostřednictvím po-
pisných komentářů. Dozvíme se tak, kde roste kolkvície 
nádherná, dub velkoplodý nebo javor dlanitoklaný.
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