tkankowe zWierz~ta

14. Parzydefkowce
dwuwarstwowe
Typ: Parzydetkowce

(Cnidaria)

Gromada: Stutbioptawy

(Hydrozoa)

Gromada: Krqi:koptawy

(Scyphozoa)

Gromada: Kostkomeduzy
Gromada: Koralowce

(Cubozoa)

(Anthozoa)

Parzydelkowce
S' zwierzytami z . c mi lownie w wodach slonych. ch ciaIo, 0 promienistej sYllletrii, zbudowane jest wylqcznie z dwoch warstw komorek majqcych charakter tkanki nablonkowej.
z delkowce mogq przybicrae dwie rMne form n . 010 iczrie - osiadlego polipa (czasami tworzqcego z ozone kolonie) lub swobodnie plywajejcej
(unoszonej)
meduzy. Ich nazwa zwi'lzana jest obecnosci'l
parzydelek
- specyficznych
struktur obronnych wystypujqcych na powierzchni ciala. Dawnicj parzydclkowcc
byly 1'1_
czone z zebropfawaml
(l1leomawIanyml w tym podryczniku) w jcdnel grupy systematyczl1'l
o nazwie ,Jalllochiony"
(Coelenterata).

Przodkowie d . iejszyeh parzydelkowcow prawdopodobnie
pojawili siy juz n
oczqtku
ery paleozoicznej. Is 'ejq przypuszczenia, ze mogli siy oni wywodzie ze zwi
'It 0 symetrii
dwubocznej, a promiel1l a symetria ciala jest wyrazem pozniejszych pr
osowati. Od karbonu znamy juz przedsta
. ieli wszystkieh cztereeh wspoIczesny
gromad, w tym kilku
d "Juz wymarlych grup korali
(lye. 14.1). Sposroel parzydelkoweow najwiyksze znaczenie
ekologiczne
maje! koralowee.
Pierwsze rafy utworzone z pierwotnyeh koralowcow pojawily
siy w ordowiku i zastc!pily rafy
g'lbkowe
(archeoejatowe).
Dzis korale sZcSciopromienne
Sq glownymi buelowniczymi raf
oralowyeh - najwiykszych bud Ii pochodzenia organieznego na iemi.

Cialo jamochlonow,
zarowno polipa, jak i meduzy, ma ksztalt worka (u meduzy silnie
rozplaszczonego)
0 sciankach zbudowanych
tylko z elwoch warstw komore
0 POWlaCaJ'lcych endodermie i ektodermie gastruli (ryc. 14.2 i 14.4). Pierwotnq jamy ciala pomiydzy
t'Yi'i1i warstwami wypelnia bezpostaciowa galaretowata mezoglea. U polipow jest jej nie-

/

wiele, natomiast u meduz tworzy warstwy sporej grubosci.
Wnytrze
worka stanowi
ob'szerna jama gash'alna (lac. gaster - zolqdek), bydqca odpowiednikiem prajelita. Moze bye
ona poprzeelzielana
pionowymi
przegrodami
lub nawet przeksztaIcie siy w system kanalow
rozehodZe!cych
siy promieniscie po ciele zwierzycia
(tak
jest u wielu meduz). I2? jamy
Rye. 14.2. Por6wnanie budowy polipa (A) i meduzy (B)
gastralnej prowadzi otw6r £.~.
"
,
bowy (funkejonainie
bydqcy jednoczesnie
otworem odbytowym), u p~h?a od gorn~j strony zwierzyeia, u meeluzy - od spodniej. U polipow ies.t on ok?lo~y ~Jel~CeJ~ czulkow (oel
kilku clo kilkunastu sztuk). U meeluz natomIast czulkl te znajeluj'1 Sly nd brzegu clzwonu,
zas przy otworze gybowym znajdujc, si~icki~dy
ram~)E.~1 -:-J~~zcj platy przyg~bowe.
Meduzy
maj,! eloelatkowo
B
speeyficzne,
zlozone narzqcly
zmyslow, zlokalizowane
w regularnych odstypaeh na brzegu
komorki
elzwonu. Sq to tali: zwane cialczuciowe
ka brzeine
- inaczej ropalia
(ryc. 14.3) .•W ich sklad wchodZe) najczysciej proste narzqdy
swiatloczule - oczka - w postaei skupisk komorck barwnikoRye. 14.3. Oczko (A) i statocysta (B) z ciatka brzeznego meduzy
wyeh (czasami
otaczajqeyeh
..
"
przezroczystc
komorki, speIniajqce
roly soezewkI), a takze prosty narzqd rownowagl
zwany statocyst'). Jest to pycherzyk zbudowany z komorek zaopatrzonych
w WICllub wy,
"'---:P~1':":'IS:TtKi'11~p~)Ir;;;a::;z~m~e;;lt';';'yc;':"z7nc
skierowanc do sroelka.
Wcwnqtrz znaj .d"uJe Sly gru dk a wyg la n u wapnia - statolit
okreslone

- ktory

wypustki

ueiska

komorko-

we. w zalcznosci oel pol?z~nia
ZWlerzyela wzglyclem zlOella
przyciqgania
grawitacyjnego,
. k'1 teczyli srodka Zieml. . DZly
mu mecluza orientuje
siy, czy
plynie w normalnej
pozyeji,
a wiyc otworem gybowym . do
elolu, czy na przyklacl boklem
lub nawet na wznak i oelpowieclnio
reaguje
ruehami
dzwonu, dqZe!Cdo wyrownania
swcgo pololcnia.
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kom6rka
nabtonkowo-nerwowa
kom6rka
parzydelkowa
kom6rki
interstycjalne

Budowa komorkowa zarowno polipow, jak i meduz jest bardzo podobna (ryc. 14.4).
Podstawowym typem komorek tworz,!cych ekto- i endoderm« s'! komorki nablonkowo-mi~sniowe, tworz'!ce dlugie wypustki plazmatyczne, zawieraj,!ee kurezliwe wlokienka
bialkowe. Wlokienka te w ektodermie ulozone s'!
Rye. 14.5. Budowa komorki
wzdluz dlugiej osi, w endodermie zas okr«znie
parzydelkowej, etapy wynicowania parzydetka
wokol eiala zwierz«cia - ich dzialanie jest wi«c antagonistyezne, skurcz wlokienek w jednej warstwie powoduje ich rozci,!gni«cie w drugiej.
Drugim typem komorek spotykanych w obu
warstwach ciala s'! komorki interstYCJalne )Iac.
inter- mi«dzy, sisto - umieszczam). Maj,! one charakter embrionalny, nie Sq wyspecplizowane
i mog'! si« poruszae pomiydzy warstwami oraz
przeksztalcae winne typy komorek, na przyklad •
w komorki rozrodcze.
~derma,
zwana u parzydelkowc6w gastrodermq, opr6cz komorek nablonkowo-miysniowych
(CZ«stododatkowo zaopatrzonych w wie) oraz interstycjalnych, !awiera tez komorki gruczolowe
produkuj'lce enzymy trawienne. Wiykszose komorek endodermy ma zdolnose do fagocytozy.
W ektodermie (zwanej czasami epiderm,!) wyst«puj'l ponadto specyficzne komorki parzy<3'e1kowezawlera]'!ce parzydelka, czyh kllidocysty {ryc. 14.5).
Parzydelka s'! strukturami obronno-zaczepnymi,
wystypuj,!cymi wyl'lcznie u omawianej grupy zwierz'lt.
Ma]'! ksztaH p«cherzyka wypell1la]'!cego praWle cal~
kom6rk«. Wewn'ltrz niego znaJduJe S1(, dluga zwimyta
nie, ktora przy podraznieniu zostaje z duz,! sil,! wyrzucona i wbija sit( lub opl,!tuje wokol ciala napastl1lka
alGo potencJCllnej ofiaryl, jcdnoczesnie uwalniany jest
plyn 0 wlasclwosCl~ch parz,!cych Jub paralizuj'lcych.
Gprocz komoreik parzydelkowych w skiad ektodermy wchodz'l tez ko'morki nablonkowo-nenvowe. Maj,!
one dlugie wypustki plazmatycznc (przypominaj'lce
dendryty typowych neuronow) przcbiegaj'lce w mezoglei, ktorymi l,!cz'l si« ze sob'!, tworz'!c jednolit'! siee
Rye. 14.6. Schemat budowy uktadu
oplataj,!C'! calc zwierzy (ryc. 14.6). Najwi«ksza konnerwowego stutbioptawa
centracja tych komorek wyst«puje na czulkach i wo1

f!/l

Ze wzglydu na sposob dziatania wyrozniamy trzy rodzaje parzydelek:
- penetranty - ostra zakonczone nici, puste w srodku, dziataj') na podobnej zasadzie jak strzykawki lekarskie.
Wbijaj') siy w ciato ofiary, wstrzykuj')c jednoczeSnie parz,)cy bijdz obczwtadniajqcy ptyn;
- glutynanty - dtugie nici, typO zako6czonc, pokryte Jepkq substancj,!. lch dzialanie polega na unieruchomieniu
ofiary po przylepieniu siy do niej wielu takich parzydelek. Takim dzialaniol11 towarzyszy rown;ez wydzielanie
parz,)cego plynu;
wolwenty -nici krotsze od glulynantow, oplatajqce ofiar<; hqdi przcciwnika.

kol otworu gybowego, a u meduz na brzegu parasola. Tworz,! one prymitywny uklad nerwowy bez wydzielonego centrum nerwowego, zwany uldadem rozproszonym, inaczej dyfuzyjnym. Elementem tego uJdadu s'! rowniez ropalia.
Komorki ektodcrmy u kolonijnych koralowcow oraz niektorych stulbioplawow wytwarzaj,! zewn~trzny szkielet zbudowany z wyglanu wapnia lub rzadziej z substancji organicznej (bialko - kolagen), wiele koralowcow ma takZe szkielet wewn«trzny tworz,!cy si«
w obr«bie mezoglei.

lokomocja
Polipy, jako formy osiadle, nie maj,! na ogol zdolnosci lokomocyjnych, a ich poruszanie
. si~ Jest ogral1lczone do ruchu czulkow i do zwijania calego ciala w razie niebezpieczenstwa. Meduzy, jako formy plywaj'lce, mog'! poruszae siy ruchem odrzutowym dzi«ki ryt~1ym
skurczom dzwonu, ale nie potrafi,! przeciwstawic siy pr,!dowi wody. Z tego powodu s'l zaliczane do planktonu (nawet okazy 0 ponad metrowej srednicy ciala!).
Odiywianie si~
Parzydelkowce zywi'l siy zazwyczaj zawiesin,! organiczn,! i planktonem, ale niektore gatunki potrafi'l upolowae tez wi«ksz'l zdobycz, na przyklad ryb«. Wyst«puje u nich specyficzne zjawisko podwojnego trawienia. Pokarm wprowadzany jest do jamy gastralnej, gdzie
rozpoczyna si« pierwszy etap jego obrobki - trawienie zewn~trzne (zewn,!trzkomorkowe)
za pomoc'l enzymow produkowanych przez kom6rki gruczolowe. Wst«pnie nadtrawiony
i rozdrobniony pokarm jest potem fagocytowany przez komorki gastrodermy i rozpoczyna
Slydrugl etap - trawienle wewn~trzne (wewn,!trzkom6rkowe ). NlestrawlOne resztkI s'l usuwane na zewn'ltrz, z powrotem przez otwor gyboy.;y.

Parzydetkow~
nie majq uktadu wydalniczego,
oddechowego
ani uktadu krqzenia. Wydalanie
i osmoregulacja,
a takze wymiana gazowa, odbywajq sit;' calq powierzchniq
ciala. Przenoszenie
substancji odzywczych
zachodzi na drodze dyfuzji, bezposrednio
pomili'dzy kom6rkami
lub przy
udziale

mezoglei.

,U parzydelkowcow wystxpujq oba sposoby rozmnazania - bezplciowe i plciowe. Bezplciowo rozmnazaji! siy zazwyczaj polipy (rzadko meduzy), a najcz«stszym sposobem takiego rozrodu jest paczkowanie (ryc. 14.7, s. 176).
Nowy, p'lczkuj'lcy polip maze si« oderwae od macierzystego, ale bywa tez, ze pozostaje z nim zl,!czony i w ten sposob tworzy siy kolonia osobnikow. Z polipa moze takie wypqczkowae meduza, ktora po oderwaniu siy, zaczyna prowadzie samodzielne Zycie w toni
wodnej. Rzadziej u polipow dochodzi do podzialu osobnika wzdluz dlugiej osi ciala, a zu- I
pelnie wyj'ltkowo do podzialu poprzecznego.

, Specyficznym s12osobem.rozrodu bezp!ciow~&Qpolip6w jest strobilizacja. Polega ona
na tym, ze dojrzaly po lip zaezyna dzielie siy poprzecznie na swego rodzaju talerzyki, kt6.
re u nasady polipa Sq jeszcze slabo zaznaczone. 1m wyzej, tym stajq siy wyrazniejsze,
a szc.zytowe tal~;'yki "odrywajqsiy i przekszta!cajq w mlode meduzy zwane efYrami. Etm
po kllku tygodniach przekszta!cajq siy w do rosie meduzy.
podzial podluzny

~-\/

Rozmnazanie plciowe zachodzi zar6wno u polip6w, jak i u meduz. Gamety powstajq z ko.
m6rek interstyejalnyeh, w gonadach. Krqzkoplawy Sq rozdzielnop!ciowe (z nielicznymi
wyjqtkami), a rozw6j majq zlozony. Wystypuje w nim dwubocznic symctryezna, orzysiona Jar.
wa - planula. Niekt6re gatunki, jak na przyklad baltycka chelbia modra (Aurelia aurita), wy.
kazujq regularnq przemiany pokolen zwiqzanq ze zmianq sposobu rozmnazania (rye. 14.8).

Polipy chelbi Sq niewielkie i rozmnazajq siy bezp!ciowo przez strobilizacjy, meduzy zas
p!ciowo, tworZqCplanuly, z kt6rej z kolei rozwijajq siy bezp!ciowe polipy itd. Nie mozna
jednak por6wnywae tego eyklu zyciowego ze zjawiskiem przemiany pokolen u roslin i niekt6ryeh wielokom6rkowych protist6w, gdzie zawsze przemianie sposobu rozmnazania to·
warzyszy przemiana faz jqdrowyeh - gametofit rozmnaza siy p!ciowo i jest haploidalny/
sporofit bezp!ciowo i jest diploidalny. U parzydelkowc6w oba pokolenia - p!ciowa meduza i bezp!ciowy po lip - Sq diploidalne. Przemiany pokolen parzydelkowc6w nazywa siy
metagenezlj.

14.5. Przegl'ld i znaczenie parzydetkowc6w
Opisano dotyehczas okolo 9 tysiycy zyjqcych wsp6!czesnie gatunk6w parzydelkowc6w
(Cnidaria). Dzieli siy je na kilka gromad: stulbioplawy, krqzkoplawy, koralowee i kostko·
meduzy.
Stulbioptawy (Hydrozoa) - to okolo 2700 gatunk6w, majqcych najczysciej niewielkie polipy bez przegr6d w jamie gastralnej. CZysto tworzq one rozbudowane kolonie, w kt6rych osobniki mogq siy r6znicowae
ze wzglydu na pelnionq funkejy, zjawisko to nazywa siy
polimorfizmem (gr. polys - wiele, morphe - ksztalt).
W takich wypadkach zazwyezaj mozemy wyr6znie polipy odzyweze, obronne oraz rozrodcze. ,Ciekaw,ym
przykladem kolonii stulbioF!law6w jest zeglarz portugalski (Physalia physalis; ryc. 14.9), kt6rego liczne polipy nie Sq doezepione do podloza, ale do sWOlstego
pyeherza plawnego bydqeego przeksztalconym
polipem. Pyeherz ten unosi si~ na powierzchni wody
i dodatkowo maze pelnie funkejy zagla sluzqeego do Ry.C. 14.9. Przedstawiciel stulbiopla.
...
.
wow - zeglarz portugalskl
przenlleszczal1la kolonn. Zeglarz ma bardzo sllne parzydelka. Sre~niej wiclkosci kolonia maze porazic (i strawie) ryby wielkosci doroslej m~
kreli, maze teZ b6 nlebez ieczna ala czlowieka. Meduzy stulbioplaw6w Sq zazwyczaj
mnieisze oel polip6w i maj<!pierscieniowaty zagielek (vellum) na brzegu elzwona.
Powszechnie mana slodkowodna stulbia
pospolita (Hydra vulgaris; ryc. 14.10) wog6le
nie ma postaci meduzy, jej pojedyneze polipy:
mogq siy rozmnazac zar6wno bezp!ciowo, jak
i p!ciowo. Polipy tc majq jeszeze jednq ciekaWq wlaseiwose - mogq siy przemieszczae po
podlozu, pomagajqc sobie czulkami. Laeinska
nazwa stulbi odwoluje siy do jej wielkiej zelolnosei do regeneracji - mityczna Hydra byla
wieloglowym potworem, kt6remu odciyte
glowy natychmiast odrastaly (ostateeznie HyRye. 14.10. Stulbia pospolita
dry lernejskq pokonal Herakles).

Kr,!zkoplawy (Scyphozoa) - s'! nieliczn,! grup,!, bo maj'!c'! okolo 200 gatunkow, wyl,!cznie mOl-skichparzydelkowcow. !ch meduzy S9wyrainiewiyksze niz potipy - osi,!gajq
duze rozmiary (do 3 m srednisL.ciz'YQIlu) i nie maj,! zagielka (vellum). Ich umiysnienie
i uklad nerwowy s'! lepiej rozwiniyte niz u meduz stulbioplawow. Potipy kr,!zkoplawow
najczysciej Sqpojedyncze, niewielkie, z jam,! gastraln,!, podzielon,! czterema przegrodami.
CZysto iyjq zagrzebane w piasku na dnie morza. Przedstawicielem tej grupy jest wspomniaI]ajuz chelbia modra (Aurelia aU/ita), zyj,!ca w Baltyku, a takze beltwa (Cyanea capillata),
ktorej rekordowe okazy mialy ponad 2 ill srednicy i czulki dlugosci 70 m!
Koralowce (Anthozoa) (ryc. 14.11 i 14.12) - stanowi,! najlicznicjsz,! grupy parzydelkowcow
(okolo 6 tysiycy gatunkow). S'! to wyl,!cznie morskie polip'( (bez meduz) 0 jamie gastralnej
podzielonej licznymi przegrodami. Do jamy gastralnej koralowcow prowadzi wydatna gardziel. Mog,! rozmnaiac siy plciowo, jak i bezplciowo. CZysto tworz,! kolonie maj,!ce zewnytrzny szkielecik, jednak nie wystypuje u nich polimorfizm. Wyroznia siy wsrod nich wiele mniejszych jednostek taksonomicznych, z ktorych najwiyksze znaczenie maj,! dwie podgromady.
Pi:rwsz'! stan?~i\ korale szesciopromienne (Hexacorallia), u ktorych liczba przegrod w jamle astralne, Jak I hczba czufkow Jest wlelokrotnosci'l szesciu. Mog,! wystypowac w postaci
,/
pojedynczyc polipow nietworz,!cych pancerzyka, jak powszechnie znane kolorowe
ukwialy, na przyklad zyjqcy w Baltyku
ukwial t'rgoczulki (Tealia felina). Do tej grupy zalrczamy -tez kolonijne polipy otoczone
solidn,! wapienn,! oslonk,!, zwane koralami
madreporowymi.(lub zooksantelowymi rafotworczymi), maj,!cymi dzis zasadniczy
udzial w tworzeniu raf koralowych. Wystypuj,! one glownie w strefie miydzyzwrotnikowej. Nawarstwiaj,!ce siy przez tysi,!ce lat
Rye. 14.11. Koral madreporowy
szkielety tych koralowcow utworzyly w niektorych rejonach olbrzymie podwodne grzbiety, z ktorych najslynniejszajest Wielka Rafa Ko- »
ra1pwa2 11 wSl;bodnjch wybrzety Australii. Rafy s'1 najbardziej procluktywnymi i najbarclziej
zlozonymi ekosystemami morskimi. S'! wielkq atrakcj,! turystyczn,!, ale mog'! tez stanowic zagrozenie clla zeglugi. Korale szesciopromienne czysto zyj,!w symbiozie z samoiywnymi protistami (zooksantellami z grupy
bruzclnic), a nawet z sinicami. Powszechllie
znana jest wspolpraca ukwialow i rakow pustelnikow, bycl,!ca klasycznym przyklaclem
protokooperacji.
Kora~ Q.smiopromienne (Octocorallia),
maj'! zaw5s..?J~rzegrod w jamie gastralnej
i 8 pierzastych czulkow. Zazwyczaj zyj,!
Rye. 14.12. Koral szlaehetny
w koloniach. Ich szkielety S,! zbudowane
2

Wyr6znia si<;trzy podstawowe typy raf koralowych: rafy przybrze±ne (lez'!ce przy samej Iinii brzegowej), ral)' barierowe (znajdujqce si<;w pewnej odIeglosci od I,!du) oraz ukladaj,!ce si<;w pierscienic wyspy koralowe - alole
(uformowane na szczytach podmorskich g6r). Plytka zatoka wewn,!trz at(JIu nazywa si<;lagul1,!.

z igielek wyglanowych lub substancji rogowej. Powszechnie znanym przedstawicielem tej
grupy jest koral szlachetny (Corallium rubrum) wystypujqcy w Morzu Srodziemnym. CzerwonGzabarwiony, wapienny szkielecik tego kontla jes!J:!~~EY<:lg~~yr()Q~ ozdob, mixdzy
innymi paciorkow (korali).
Kostkomeduzy dopiero w latach siedemdziesi,!tych ubieglego wieku
awansowaIydo rangi gromady (Cubozoa). Nalezy do niejjedYl1ie 20 gatunkow tropikalnych parzydelkowcow, ktorych niewielkie
meduzy(ct()25 cm srednicy) maj,! dm70ny 0 bardziej szeScrel111YiliIszEi1clemzlmiZkopiawy(ryc. 14.13). leh uklad
..;//
nerwowy i ropaJia s'! najlepiej rozwiniyte sposrod wszyst./,1
kich parzydelkowcow. Kostkomeduzy tez jako jedyne me- /,' / /-~ I •....
duzy potrafiq plywac, omijaj,!c przeszkody i aktywnie polo- . /~.J
.
wac na ryby. Australijski przedstawiciel tej grupy Chironex
fleckeri ma tak silne parzydelka, ze jest uwazany za jedno
z najniebezpieczniejszych
zwierz'!t
na Ziemil
jest tez Rye. 14.13. Tripedalia - przedstawi~.~.
----_.
-.~~~
__
•
przyczy;~;;§mie-;:teh~ychWypadK6wkqpi,!cychSly luclzi.
del kostkomeduz

/'I.t

Podsumowanie
1. Parzyclelkowce to wodne (glownie morskie) zwierzyta, ktorych dalo zbudowane jest
z dwoch warstw komorek (endodermy i ektodermy), pol,!czonych mezogle,!. Nie mai'!
wtornej jamy ciala.
2. Mogq wystypowac w dwoch postaciach - osiadlego polipa i swobodnie plywaj,!cej meduzy.
Obie te formy wykazuj,! promienist'! symetriy ciala i maj,! postac worka, ktorego wnytrze
zajmuje jama gastralna (czasami podzielona pionowymi przegrodami), do ktorej prowadzi otwor gyboWYjlupolipow okolony wiencem czulkow. Nie maj,! otworu odbytowego.
3. W wiykszosci s'! to zwierzyta drapiezne, u ktorych trawienie odbywa siy w jamie gastralnej (trawienie zewn,!trzkomorkowe) i w komorkach endoderemy (trawienie wewm!trzkomorkowe). Pokarm zdobywaj,! za pomoc,! charakterystycznych parzydelek.
4. Nie wystypuje u nich uklad oddechowy, wydalniczy ani krwionosny. Uklad nerwowy
jest typu rozproszonego bez osrodka centralnego.
5. Mog,! rozmnazac siy bezplciowo (zazwyczaj przez p,!czkowanielub strobilizacjy) lub
plciowo. Rozwoj najczysciej jest zlozony (larwa planula), a czasami wystypuje zjawisko
przemiany pokolell - mctageneza.
6. Kolonijne polipy (zwlaszcza u koralowcow) mog'! tworzyc zewnytrzne szkielety organiczne lub z wyglanu wapnia. Wapienne koralowce madreporowe buduj,! rafy koralowe_

1. Hodowla stulbi szarej. Stulbiy szar'! mozesz zlowic w stawach 0 czystej wodzie. Polow
najlepiej przeprowadzic w cieply sloneczny dzien pomiydzy godzin,!13 a 15. Zbierz liscie grzybienia bialego, gr,!zela, rdestnicy plywaj,!cej, strzalki wodnej lub pydy moczarki kanadyjskiej. Sprawdi, czy na spodniej stronie lisci s'! stulbie. Hodowly zaloz
w akwarium sredniej wielkosci, z duz,! ilosci,! roslin wodnych, dobrym oswietleniem
i silnym natlenieniem. W akwarium utrzymuj temperatury wody 18-20°e. Karm je
oczlikami, rozwielitkami b,!di podawanymi pincet'! drobnymi wazonkowcami (lub ich

