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ABSTRACT

Cichlidae is a freshwater family of labroidei. Characteristic features of these fish are their extensive jaws, food specialization and 
developed reproductive strategies. They show a great variety in morphological (colour variety), behavioural (territorialism) and 
ecological (habitat and food diversity) terms. The outer structure resembles a perch, showing a rounded body with a characteristic 
fin arrangement. The Polish common name “muzzles” refers to their way of treating their offspring because they take care of the 
eggs and fry by incubating them in the throat bag of their mouths. In natural conditions, they inhabit Malawi Lake, where two groups 
of these fish have developed which are ecologically diverse: mbuna and non mbuna. The term mbuna is derived from the Chitonga 
language and means “stone biting fish”. Such a name shall indicate how the food is taken, how it is searched for while foraging. 
Muzzles are stud fish that occur in large groups. Due to their territoriality and aggressiveness inside and outside the species, breeding 
mbuna fish in an aquarium requires the selection of species, and in particular an appropriate number of males to females in order 
not to expose the breeding to losses. The mbuna group is more territorial and shows more aggression than non-mbuna. Due to the 
large colour variety of these fish and their relative ease of reproduction under aquarium conditions, attempts have been made to 
reproduce specimens of various colours, assuming the possibility of obtaining morphologically different forms. For this purpose, 
species originating from the non-mbuna group were used. Aquarium breeding confirmed the ease of reproduction of these fish and 
as a result of crossbreeding of yellow individuals new types of colouring – albino and brown – were obtained. On this basis, it has 
been concluded that it is possible to obtain new forms of colour, assuming isolation of the obtained individuals.
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Wprowadzenie

Jezioro Malawi (Niasa), położone w południowo-
-wschodniej Afryce w obrębie Wielkich Rowów Afrykań-
skich, jest pochodzenia tektonicznego. Zasilane jest wielo-
ma rzekami, ale nie mają one wpływu na jego poziom wód. 
Głównym źródłem zasilania są opady deszczu zachodzące 

dzięki mikroklimatowi, który wytworzył się wokół zbior-
nika. Południowy kraniec jeziora od 1980 roku objęty jest 
ochroną. Utworzony tu został Park Narodowy Jeziora Nia-
sa (Lake Malawi National Park) (ryc. 1). Ze względu na 
żyjące tam gatunki endemiczne w 1984 roku wpisano go 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ryby przysto-
sowały się do specyficznych warunków środowiska, a ich 
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przystosowania są przykładami specjalizacji ewolucyjnej. 
Najliczniej reprezentowanymi przedstawicielami fauny są 
charakterystyczne dla jeziora pielęgnice. Czas ich poja-
wienia się to prawdopodobnie wczesna kreda. Wykształ-
ciła się wówczas rodzina ryb okoniokształtnych (Percifor-
mes), obejmująca ponad 1600 gatunków, co powoduje, że 
jest jedną z najliczniejszych rodzin kręgowców (Konings 
2003) Wody jeziora Malawi charakteryzują się specyfiką 
warunków. Mają odczyn zasadowy, pH mieści się w za-
kresie od 7,5 do 8,0, a twardość ogólna od 4,0 do 6,0 dH, 
natomiast twardość węglanowa wynosi 6,0 do 8,0 (Kielan 
2009). Taka rozpiętość parametrów chemicznych wody 
wynika ze zróżnicowania poziomu CO2 rozpuszczonego 
w wodzie w różnych obszarach jeziora. Tam, gdzie woda 
jest lepiej napowietrzana, wartość pH wody jest wyższa. 
Miejsca zaciszne w obszarach spokojnych zatoczek są bo-
gatsze w dwutlenek węgla ze względu na słabe mieszanie 
wód, co skutkuje niższym odczynem pH. Temperatura 
powierzchniowych wód waha się między 24,5 a 29,5°C, 
wody głębsze mają zaś około 21°C. Dzięki tym warunkom 
w wodach żyją gatunki endemiczne, których występowa-
nie jest ograniczone tylko do jeziora Malawi. Pielęgnice, 
charakteryzując się szybką specjacją, tworzą w wyniku 
krzyżówek nowe gatunki oraz dzięki jednoczesnej radiacji 
adaptacyjnej szybko zasiedlają wody śródlądowe Ameryki 
i Afryki. Jednak warunkami wyjściowymi ich naturalnego 
pochodzenia było jezioro Malawi. To tam wykształciły się 
dwie grupy tych ryb różniące się potrzebami ekologiczny-
mi i są to mbuna i non mbuna (Wally i in. 2000).

Grupa mbuna obejmuje populacje pyszczaków/pielę-
gnic występujących w litoralu skalnym i kamienisto-żwiro-
wym. Obydwie grupy ekologiczne wytworzyły odmienne 
adaptacje pokarmowe. Rodzaj Labeotropheus obejmuje 
dwa gatunki, które przystosowały się do zdrapywania glo-
nów z powierzchni skał. Szczęki tych ryb posiadają uło-
żone w trzech rzędach trzyguzkowe zęby. Zęby na końcu 
są rozszerzone, a pysk przesunięty ku dołowi. Ryby te, 
przykładając pysk do podłoża, mogą zeskrobywać glony. 
Labidochromis posiada również szpiczaste zęby wystające 
daleko przed linię szczęki. Pozwala to na wybieranie drob-
nych zwierząt bezkręgowych spomiędzy glonów. 

Rodzaj Pseudotropheus zasiedla również środowisko 
skalne, ale nie wykazuje tak daleko posuniętej specjalizacji. 
Szczęki tworzą łuk, a zęby dwuguzkowe rozcierają pokarm 
zarówno roślinny, jak i zwierzęcy. Wspólną cechą pielę-
gnic, czyli pyszczaków, jest inkubacja ikry w pysku sa-
micy. Cecha ta rozwinęła się w toku ewolucji jako reakcja 
na ciągle zmieniający się poziom wody w jeziorze, który 
wymuszał przenoszenie ikry z brzegu do jam położonych 
w zasięgu wody, co w konsekwencji doprowadziło do wy-
tworzenia zwyczaju inkubacji ikry w pysku samicy. Świat 
pielęgnic nie jest jeszcze w pełni poznany. Ciągle pojawiają 

się nowe gatunki i są to między innymi: Pseudotropheus 
demasoni, Pseudotropheus „Red Top Ndumbi”, Placido-
chromis „Solo” (http://www.faunaflora.com.pl/arch/2000/
wrzesien/malawi.php). Naturalne warunki życia pielęgnic 
są możliwe do zagwarantowania tym rybom w hodowlach 
laboratoryjnych. Dlatego ze względu na dużą różnorodność 
barwną ryb i stosunkową łatwość ich rozmnażania w wa-
runkach hodowli akwariowej w niniejszej pracy podjęto 
próby rozmnażania osobników o różnorodnym ubarwie-
niu. zakładając możliwości uzyskania odmiennych morfo-
logicznie form. W tym celu użyto gatunków pochodzących 
z grupy non-mbuna.

Ryc. 1. Położenie jeziora Malawi
Fig. 1. Location of Lake Malawi
Źródło/source: https://akwapasja.blogspot.com/2015/08/je-
zioro-malawi-pielegnice-z-grupy-mbuna.html.

Materiały i metody

Akwarium dla pyszczaków, w którym prowadzo-
no eksperyment miało pojemność 250 litrów. Założono, 
że na jedną rybę powinno przypadać od 20 do 30 litrów 
wody ponieważ pyszczaki to ryby bardzo terytorialne 
tworzące rewiry, które są zajmowane przez poszczególne 
osobniki a następnie przez nie chronione. Dno zbiornika 
utworzono z grubego żwiru z niewielką ilością piasku 
oraz wyposażono w liczne wapienne skałki z dużą ilością 
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zakamarków i szczelin tworzących kamienne groty i azy-
le. Miało to na celu stworzenie środowiska podobnego do 
warunków naturalnych panujących w jeziorze Malawi i 
jednocześnie zaaranżować miejsca ułatwiające rybom 
schowanie się przed agresywnymi osobnikami. Ponieważ 
jezioro Malawi jest ubogie w roślinność, dodatkowym 
uzupełnieniem była sztuczna roślinność, która stanowiła 
jedynie element estetyczny. W trakcie trwania obserwacji 
zmieniano ilość skał podwodnych, dodając lub zmniej-
szając je w celu odpowiedzi na pytanie, czy liczba kryjó-
wek wpłynie na agresywność poszczególnych gatunków? 
Obserwacjom podlegały zachowania godowe poszcze-
gólnych gatunków i zmiany wybarwienia ciała związane 
z dorastaniem osobników młodych i zmiany ubarwienia 
związane z okresem tarła. Wielkość filtra dostosowano 
do wielkości zbiornika. Zbiornik oświetlano przez 12–15 
godz na dobę, dostosowując czas doświetlenia do dobo-
wych warunków naturalnych. Utrzymywana temperatura 
wody mieściła się w przedziale 22–25oC. Woda miała od-
czyn zasadowy w zakresie pH 7,8 – 8/5.

Charakterystyka obiektu badań

Pielęgnice z mbuna są gatunkami o bardzo różno-
rodnym wyglądzie, zachowaniu i preferencjach żywie-
niowych (Łątka, Sierakowski 2018). Z jednego gatunku 
(przodka) powstały nowe gatunki przystosowane do 
życia w różnych niszach ekologicznych. Żywią się glo-
nami, drobnymi bezkręgowcami i larwami komarów, 
dzięki czemu ograniczają rozprzestrzenianie się mala-
rii. Są bardzo jaskrawo ubarwione, a ich budowa ze-
wnętrzna przypomina kształtem ciało okonia. U wielu 
gatunków występuje wyraźna różnica ubarwienia mię-
dzy samcem a samicą. Dominujący samiec jest najczę-
ściej ubarwiony bardziej intensywnie. U niektórych ga-
tunków zdominowany samiec przybiera często barwy 
samicy, chroniąc się w ten sposób przed konfrontacją 
z dominującym innym samcem. W grupach złożonych 
z samych samic, w których występuje dominująca sa-
mica, może ona przybierać barwy samca. Pielęgnice  
z mbuna osiągają rozmiary od 7 do 18 cm i nazywa-
ne są pyszczakami, czyli rybami, które inkubują i wy-
lęgają ikrę we własnej jamie gębowej, a dokładniej –  
w worku gardzielowym. Jeśli parametry chemiczne 
wody i temperatura są odpowiednie, to rozmnażają się 
bardzo łatwo. Są to ryby poligamiczne, czyli samiec od-
bywa tarło z kilkoma samicami. Wcześniej wykopuje 
on dołek, jamę w podłożu bloku skalnego, do którego 
zwabia gotową do rozrodu samicę. Następnie odbywa 
się taniec godowy, samiec pręży się i wygina. Tańcem 
stymuluje samicę do wypuszczenia ikry w wykopany 
dołek. Samce pyszczaków mają na płetwie odbytowej 

plamki przypominające ikrę. Są to atrapy jajowe. Ich 
obecność zachęca do rozrodu. Występują przeważnie  
u samców, są duże i jest ich kilka. U samic są one mniej-
sze, bledsze i występują w mniejszej ilości lub ich nie 
ma. Ponieważ imitują ikrę, samica będzie próbowała 
je zebrać, a wtedy samiec zapłodni jaja trzymane w jej 
pysku. Samica inkubująca jaja nie pobiera w tym cza-
sie pokarmu. Ikra jest inkubowana od 21 do 27 dni. Po 
tym czasie młode są wypuszczane i dalej muszą radzić 
sobie same. Miot rybek składa się przeważnie z 12 do 
28 sztuk narybku i jest zależny od wielkości i wieku 
samicy. Mbuna są roślinożercami (z wyjątkiem rodzaju 
Labidochromis). Uzupełnieniem diety mogą być drob-
ne bezkręgowce i skorupiaki. Są bardzo agresywne,  
a ich agresja kierowana jest głównie na osobniki o po-
dobnym wyglądzie. Grupa „non-mbuna”, nazywana też 
czasem „haps”, charakteryzuje się wydłużonym kształ-
tem ciała, który umożliwia bardzo szybkie poruszanie. 
Ubarwienie młodych ryb jest szare lub srebrzyste. Peł-
nego, charakterystycznego dla gatunku ubarwienia sam-
ce nabierają wraz z osiągnięciem dojrzałości płciowej. 
Samice zwykle pozostają nieubarwione, szare. Rosną  
i osiągają wielkość 20–30 cm. Żyją w otwartej toni wod-
nej, najczęściej pojedynczo i rzadko łączą się w grupy. 
Są poligamiczne, a dominujący samiec zazwyczaj żyje 
w haremie składającym się z kilku samic. „Non-mbu-
na” są znacznie mniej agresywne od pielęgnic z rodziny 
„mbuna” (Wiechecki 1989).

Wyniki

W prowadzonej hodowli akwariowej utrzymywano 
następujące gatunki:

1) pyszczak Estery Metriaclima Estherae Minos 
Reef (Konings, 1995) – fot. 1,

2) Maingano Melanochromis cyaneorhabdos, z du-
żym prawdopodobieństwem ciemniejszy samiec, ja-
śniejsza samica – fot. 2,

3) Julidochromis ornatus, samiec, nieco większa 
głowa, samica z mniejszą głową, ale większa od samca 
– fot. 3,

4) Pseudotropheus saulosi, samice pozostają w ko-
lorze żółtym, natomiast samce wybarwiają się na kolor 
niebieski z czarnymi pionowymi pasami na ciele – fot. 4,

5) Maylandia crabro, samiec – fot. 5,
6) Maylandia crabro, samica – fot. 6,
7) Pseudotropheus lombardoi, samiec – fot. 7.
W hodowli znajdowały się zarówno samce, jak i sa-

mice każdego gatunku.

Ubarwienie samca pyszczaka Estery (podstawo-
wej odmiany) jest niebieskie, z widocznymi, ciem-
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niejszymi, poprzecznymi pasami przechodzącymi 
przez cały bok ciała. Na końcówce płetwy odbytowej 
samców występuje kilka jaśniejszych plamek. Sa-
mice (10 cm) są mniejsze od samców (13 cm). Na-
rybek jest koloru samicy. U tego gatunku wystę-
pują trzy odmiany barwne: RED-RED, u których 
młode ryby i samice są żółtopomarańczowe. Samce 
stają się z czasem kremowobiałe z błękitnoróżowym 
odcieniem, RED-BLUE – samce są niebieskie, a sa-
mice pomarańczowe oraz trzecia odmiana barwna, 
OB, u której kolor podstawowy to pomarańczowy  
z czarnymi plamami. Rozróżnienie płci odbywa się na 
podstawie atrap jajowych samców, które umiejscowio-
ne są na płetwie grzbietowej, ogonowej i odbytowej. 
Samice są ich pozbawione lub są one małe i w znacz-
nie mniejszej ilości. Pyszczak Red jest rybą mało agre-
sywną z wyraźnie zaznaczonym instynktem terytorial-
nym. Odżywia się głównie zooplanktonem, glonami  
i drobnymi bezkręgowcami. Jej skład stanowią głównie 
pokarmy roślinne. Ma rozminięty aparat gębowy, któ-
ry umożliwia wysuwanie szczęk. Posiada dodatkowy 
zestaw zębów gardłowych, rozdrabniających lub miaż-
dżących pokarm. Płetwy odbytowa, grzbietowa, pier-
siowa i brzuszna składają się z promieni miękkich, słu-
żących do pływania oraz ostro zakończonych promieni 
twardych (kolce), służących do odstraszania drapieżni-
ków (https://www.olx.pl/oferta/pyszczak-metriclima-
estherae-minos-reef-CID103-IDEMzpy.html).

Pyszczaki Maingano osiągają ok. 10 cm długości. 
Ze względu na podobne ubarwienie samic i samców 
płeć ryb jest bardzo trudna do rozróżnienia. Samce 
mają ciemniejszym, granatowoczarnym podbrzuszu, 
które u samic jest najczęściej niebieskoszare. Samce 

Fot. 1. Pyszczak Metriaclima Estherae Minos Reef w akwa-
rium hodowlanym (Fot. Boroński)
Photo 1. Metriaclima Estherae Minos Reef in a breeding 
aquarium (Photo Boroński)

Fot. 2. Pyszczak Maingano Melanochromis cyaneorhabdos 
w akwarium hodowlanym (Fot. Boroński)
Photo 2. Maingano Melanochromis cyaneorhabdos mouth in 
a breeding aquarium (Photo Boroński)

są większe i intensywniej ubarwione. Zarówno sam-
ce, jak i samice posiadają pojedyncze atrapy jajowe na 
płetwie odbytowej. W naturze nie obierają i nie bro-
nią terytorium. Ryby chętnie przebywają w grotach i 
jaskiniach skalnych. W toni wodnej najczęściej pływa 
dominujący osobnik. Żywią się peryfitonem, czyli glo-
nami porastającymi skały z żyjącymi w nich bezkrę-
gowcami oraz planktonem. Do aktu płciowego docho-
dzi nocą pomiędzy skałami. Do zapłodnienia dochodzi 
w pysku samicy, kiedy ta próbuje zbierać atrapy jajowe  
z ciała samca. Wylęg potomstwa następuje w jamie 
gębowej samicy. Samica nosi ok. 20 jaj przez okres 
3–4 tygodni. W tym czasie nie pobiera pokarmu. Na-
rybek jest dość duży, do ok. 1 cm długości. Ubarwienie  
w pierwszych dniach życia ryb jest kremowe z dwoma 
czarnymi pasami wzdłuż tułowia, niebieskie przebar-
wienia pojawiają się jedynie na płetwach. Ryba osiąga 
wygląd postaci dorosłej w ciągu 7–10 dni od wyjścia  
z jaja (https://www.bing.com/search?q=Pyszczak+Py-
szczak++Maingano+Melanochromis+cyaneorhabdos+
&qs=n&form=QBRE&sp).

Dorosłe osobniki Julidochromis ornatus osiągają 
do 8 cm długości. Mają wydłużone, walcowate ciało 
z dużą płetwą grzbietową. Otwór gębowy zaopatrzony 
jest w grube, miękkie wargi. Podstawowe ubarwienie 
ryb jest złoto-żółte, w przypadku rasy południowej – 
złotozielonkawe. Wzdłuż tułowia biegną trzy ciem-
nobrunatne pasy. Płetwy brzuszne obrzeżone są na 
niebiesko. Płeć jest trudna do rozróżnienia. Podstawą 
rozróżnienia płci jest garb tłuszczowy pojawiający się 
wraz z wiekiem u samca a jego brodawka płciowa jest 
wydłużona i ostrzej zakończona. Dorosłe samice są 
zazwyczaj większe. Gatunek ten jest gatunkiem tery-
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torialnym i agresywnym, szczególnie w okresie rozro-
du. Nie zmienia raz zajętego rewiru i partnerki. Stałość 
partnerki powoduje, że tworzą się wielopokoleniowe 
społeczności. Dominujący samiec wyróżnia się ciem-
niejszą barwą. Ryby te najwięcej czasu spędzają blisko 
dna lub między szczelinami. Rozmnażanie jest łatwe 
i następuje po roku od dobrania się pary. Naskalniki 
kędzierzawe przechodzą tarło w ukryciu, między zaka-
markami skalnymi. Dorosła samica jest w stanie złożyć 
do 100 jajeczek. Ikra składana jest na ścianach skał,  
a samica stale się nią opiekuje. Samiec patroluje rewir 
i strzeże terytorium. Wylęg następuje po 2–3 dniach. 
Rodzice długo opiekują się potomstwem i mogą pozo-
stać z młodymi do momentu osiągnięcia przez nie ok. 
2,5 cm długości (https://rybyakwariowe.eu/ryba-akwa-
riowa/naskalnik-kedzierzawy-ozdobny/.

Pyszczaki Pseudotropheus saulosi są najłagodniej-
szymi i najmniejszymi pyszczakami. Osiągają nie-
wielkie rozmiary, do 8 cm długości. Samce są koloru 
niebieskiego z czarnymi pionowymi pasami na ciele, 
samice ubarwione są na żółto. Młode ryby są koloru 
żółtego. W zbiorniku może być tylko jeden dominujący 
samiec, wybarwiony głębokim, niebieskim odcieniem. 
Pozostałe samce są jasnoniebieskie. W naturze odży-
wiają się głównie zooplanktonem, glonami i drobnymi 
bezkręgowcami. Wymagają diety niskobiałkowej. Jej 
skład powinny stanowić głównie pokarmy roślinne. 
Rozmnażanie pyszczaków Saulosinie nie sprawia pro-
blemu. Ryby stają się dojrzałe w wieku 7 miesięcy lub 
po osiągnięciu ok. 5 cm długości. Do rozrodu dochodzi 
w haremie składającym się z jednego samca i przynaj-
mniej 3 samic. Wymagany jest zbiornik ze skałami, ka-

mieniami z licznymi kryjówkami, szczelinami i grota-
mi. Samiec podczas tarła jest agresywny. Kiedy samica 
podpływa do przygotowanego przez samca miejsca, 
wówczas składa jaja, które następnie zbiera do pyska. 
Próbuje również zebrać jaja atrapy z płetwy odbytowej 
samca. W tym momencie uwalniany jest mlecz i ikra 
obecna w pysku samicy zostaje zapłodniona. Wylęg 
następuje w jamie gębowej samicy. Samica nosi ok. 
10–15 jaj przez okres 13–18 dni, na co wskazuje jej 
rozdęty pysk (https://rybyakwariowe.eu/ryba-akwario-
wa/pyszczak-saulosi-pseudotropheus-saulosi/).

Pyszczak szerszeń (od łac. crabro – szerszeń) należą-
cy do grupy Mbuna ma lekko wydłużone ciało do 15 cm 
długości, z czarnymi pasami biegnącymi od grzbietu,  

Fot. 3. Naskalnik kędzierzawy/ozdobny [Julidochromis or-
natus (Boulenger, 1898)] w akwarium hodowlanym (Fot. 
Boroński)
Photo 3. Curly/ornamental cashews [Julidochromis ornatus 
(Boulenger, 1898)] in a breeding aquarium (Photo Boroński)

Fot. 4. Pyszczak Pseudotropheus saulosi w akwarium ho-
dowlanym, samice (Fot. Boroński)
Photo 4. Mouthpiece Pseudotropheus saulosi in a breeding 
aquarium, females (Photo Boroński)

Fot. 5. Pyszczak szerszeń samiec [Maylandia crabro (Meyer 
i Foerster, 1984)] w akwarium hodowlanym (Fot. Boroński)
Photo 5. The mouth of the hornet [Maylandia crabro (Mey-
er and Foerster, 1984)] malein a breeding aquarium (Photo 
Boroński)
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Fot. 6. Pyszczak szerszeń Pseudotropheus crabro samica  
w akwarium hodowlanym (Fot. Boroński)
Photo 6. Mouth of the hornet female in a breeding aquarium 
(Photo Boroński)

a kończącymi się w górnej części brzucha. Płetwa 
grzbietowa obrzeżona jest niebiesko a atrapy jajowe 
położone są na płetwie odbytowej i występują także  
u samic. Ryby te są spokojne, a agresja obserwowana 
jest dopiero po pełnym wybarwieniu, kiedy może być 
skierowana nawet wobec osobników swojego gatunku. 
Po 5 miesiącach życia samce zmieniają barwę żółtą na 
aksamitną czerń. Rozpoczynają wówczas walki o po-
karm, tymczasowe terytorium i dominację. Największy 
samiec z grupy po osiągnięciu ok. 10 cm rozpoczyna 
próby przejęcia dominacji w zbiorniku. Samce w czasie 
tarła wywalczają duży teren i dzięki temu inne osobniki 
nie niepokoją rozmnażającą się parę. Miejsce tarła jest 
przygotowywane przez samca w bardzo niewielkim 
stopniu i polega na oczyszczeniu kamienia i przerzu-
caniu żwiru. Wybrana samica jest wabiona zazwyczaj 
przez dwa, trzy dni przed tarłem. Gotowa do tarła pod-
pływa w miejsce wybrane przez samca i rozpoczynają 
się zachowania godowe, w czasie których ryby, odwró-
cone głowami w dwie strony, zataczają koła. Samiczka 
składa po 1 lub 2 ziarenka ikry, które zbiera przy kolej-
nym obrocie. Samiec kładzie się na boku, prężąc płe-
twę odbytową, aby wyeksponować atrapy jajowe, które 
samica stara się zebrać. W tym czasie następuje zapłod-
nienie ikry zebranej przez samiczkę do pyska. Inkuba-
cja trwa do 21 dni. Młode samice, przystępujące po raz 
pierwszy do tarła, mogą połykać noszoną w pyszczku 
ikrę. Młode po opuszczeniu pyska samicy są dość duże 
(ok. 5 mm).W warunkach naturalnych ryby te prowadzą 
samotny tryb życia przy skalnych brzegach. Badania za-
wartości przewodu pokarmowego pokazały, że crabro 
żywi się pasożytem (Argulus africanus – splewka afry-
kańska), zjadanym ze skóry suma Bagrus meridionalis 
(Ribbink, Lewsiw, 1982).

Fot. 7. Pyszczak lombardzki (Pseudotropheus lombardoi), 
samiec w akwarium hodowlanym (Fot. Boroński)
Photo 7. Mouthbang from Lombardy (Pseudotropheus lom-
bardoi), male in a breeding aquarium (Photo Boroński)

Ciało samca Pseudotropheus lombardoi jest cytry-
nowożółte, błyszczące, z poprzecznymi, ciemniejszy-
mi, niewyraźnymi pasami. Samiec ma płetwy przeźro-
czyste, a na płetwie odbytowej posiada żółtą plamę. 
Samice są niebieskie, o lekko liliowym odcieniu. Na 
tym tle widocznych jest 4–5, a rzadziej 7, ciemniej-
szych, poprzecznych pasów. Z wiekiem samice zmie-
niają swój kolor na szarożółty. Na jednego dorosłego 
samca powinno przypadać kilka samic. Narybek ma 
ubarwienie niebieskooliwkowe. O potomstwo troszczy 
się samica, która podczas inkubacji ikry przechowuje 
ją w pysku. Pyszczak lombardzki osiąga wielkość do 
12 cm i jest gatunkiem agresywnym. Broni swojego 
rewiru, co może powodować liczne okaleczenia in-
nych ryb. Zbiornik powinien imitować skalisty brzeg 
zaopatrzony w szczeliny i groty. Pyszczaki lombardz-
kie żywią się roślinami. Preferują wodę o pH 7,5–8,5  
i twardości 10–22 n. 

Podsumowanie i wnioski 

Prowadzona hodowla i rozmnażanie różnych gatun-
ków pielęgnic hodowanych we wspólnym zbiorniku 
pozwoliły na obserwacje różnorodnego zachowania 
pielęgnic. Zachowania te dotyczyły zarówno wystę-
pującego u tych ryb terytorializmu i ochrony zajętych 
rewirów, zachowania wobec osobników tego samego 
gatunku, zachowania wobec osobników innego gatun-
ku, zachowania godowego oraz sposobu żerowania  
i zdobywania pokarmu. Poczynione obserwacje po-
zwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. Wszystkie hodowane gatunki charakteryzują za-
chowania terytorialne.

2. Zajęte rewiry są skutecznie chronione przez ryby.
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STRESZCZENIE

Pielęgnicowate (Cichlidae) to słodkowodna rodzina 
wargaczowców (Labroidei). Cechami charakterystycz-
nymi tych ryb są rozbudowane szczęki, specjalizacja 
pokarmowa oraz rozwinięte strategie rozrodcze. Wyka-
zują dużą różnorodność pod względem morfologicznym 
(różnorodność ubarwienia), behawioralnym (terytoria-
lizm) i ekologicznym (różnorodność siedlisk i pokarmu). 
Budową zewnętrzną przypominają okonia, wykazując 
krępe ciało z charakterystycznym układem płetw. Polska 
nazwa zwyczajowa „pyszczaki” nawiązuje do ich spo-
sobu traktowania potomstwa, ponieważ opiekują się ikrą 
i narybkiem, inkubując je w worku gardzielowym jamy 
gębowej. W warunkach naturalnych zasiedlają jezioro 
Malawi, w którym wykształciły się dwie grupy tych ryb 
zróżnicowane ekologicznie: mbuna i non-mbuna. Okre-
ślenie mbuna pochodzi z języka Chitonga i znaczy„ryby 
gryzące kamienie”. Nazwa taka określa sposób pobie-
rania pokarmu, jego poszukiwania podczas żerowania. 

Pyszczaki to ryby stadne występujące w dużych 
grupach. Ze względu na ich terytorializm i agresję we-
wnątrz- i zewnątrzgatunkową hodowla w akwarium ryb 
z grupy mbuna wymaga doboru gatunków, a w szcze-
gólności odpowiednio dobranej liczby samców do sa-
mic, aby nie narazić hodowli na straty. Grupa mbuna jest 
bardziej terytorialna i wykazuje większą agresję niż non-
-mbuna. Ze względu na dużą różnorodność barwną tych 
ryb i stosunkową łatwość ich rozmnażania w warunkach 
hodowli akwariowej podjęto próby rozmnażania osob-
ników o różnorodnym ubarwieniu, zakładając możliwo-
ści uzyskania odmiennych morfologicznie form. W tym 
celu użyto gatunków pochodzących z grupy non-mbuna. 
Hodowla akwariowa potwierdziła łatwość rozmnażania 
się tych ryb, a w wyniku krzyżówek osobników żółtych 
otrzymano nowe typy wybarwienia – albinotyczną i bru-
natną. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek o możli-
wości otrzymania nowych form barwnych przy założe-
niu izolacji otrzymanych osobników.

3. Szczeliny i załamki skalne opuszczane są na czas 
żerowania.

4. Zmniejszenie ilości kryjówek powoduje wzrost 
agresywności ryb przejawiającej się uszkodzeniami 
ciała, obgryzaniem płetw, przepędzaniem z zajętego 
terytorium i walkami między osobnikami.

5. W czasie trwających 6 miesięcy obserwacji roz-
mnożyły się dwa gatunki, pyszczak Pseudotropheus 
saulosi i pyszczak lombardzki (Pseudotropheus lom-
bardoi), dając w pierwszym przypadku 3 osobniki po-
tomne, w drugim przypadku 2 osobniki potomne, co 
wskazuje na spełnione warunki niezbędne do rozmna-
żania wymienionych gatunków ryb.

6. Rozmnażanie odbywa się w obrębie gatunku, 
mimo hodowli wielogatunkowej w niewielkim zbior-
niku nie dochodzi do krzyżówek międzygatunkowych, 
nie są łamane bariery międzygatunkowe.
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