


Juodapelekis rifinis ryklys – Carcharinus melanopterus

Nedideli, užauga tik apie 1,5 m ilgio. Šie rykliai 
neturi raumenų, kurie pumpuotų vandenį per žiauninius 
plyšius, todėl nuolat priversti plaukioti, kad per 
žiaunas tekantis vanduo aprūpintų organizmą deguonimi.

Ilgaspyglė ežiažuvė – Diodon holocanthus

Iškilus pavojui, šios žuvys greitai prisiryja 
vandens ir per keliolika sekundžių tampa spygliuotu 
kamuoliu – taip ginasi nuo priešų. Keisdamos kūno 
spalvą, ežiažuvės puikiai prisitaiko prie dugno. 
Aktyvios naktį, dieną jos paprastai tūno ant dugno. 

Vienaragė raganosė – Naso brevirostris

Ragas – išskirtinis žuvų pasaulio bruožas. Jaunos žuvytės rago 
neturi, jis užauga vėliau. Koraliniuose rifuose šios žuvys 
paprastai gyvena didesniais ar mažesniais būriais. Jaunos ir 
pusiau suaugėlės žuvys yra augalėdės, o suaugusios pradeda 
maitintis zooplanktonu. Paplitusios Ramiajame vandenyne. 

Žydrasis gruperis – Epinephelus flavocaeruleus

Dažniausiai gyvena Indijos vandenyno 
koraliniuose rifuose. Žydrieji gruperiai yra 
plėšrūnai, daugiausia mintantys žuvimis, 
kalmarais, aštuonkojais ir vėžiagyviais. 
Akvariumuose tai reta žuvis, nes gamtoje 
nelengvai randama ir sugaunama. 
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Geltonoji laputė – Siganus vulpinus

Jeigu jos gauna užtektinai augalinio pašaro, lapučių priežiūra nekelia 
didesnių problemų, nes tai nereiklios žuvys. Be to, rifo akvariumuose, 
kaip ir natūraliuose koraliniuose rifuose, jos nepailsdamos ėda 
augančius dumblius. Išgąsdintos laputės staigiai pakeičia kūno spalvą į 
neišvaizdžią rudai pilką, bet vėliau vėl tampa ryškiai geltonos.

Rausvauodegė ragžuvė – Melichthys vidua
 
Gerokai lepesnės nei kitos ragžuvės, tačiau tuo 
pačiu mažiau agresyvios. Iš kitų išsiskiria tamsiai 
žaliu kūnu, juodai kraštuotais balsvais pelekais ir 
kontrastinga rausva uodega. Paplitusios Havajų ir 
kitose Ramiojo vandenyno salose. Užauga iki 35 cm. 
Labai smalsios ir gudrios žuvys.

Geltondėmis jūrų chirurgas – Acanthurus olivaceus 

Ant uodegos galiuko žuvys turi pakitusį, aštrų kaip skalpelis 
žvyną, kuriuo ginasi nuo priešų. Kartais akvariume nuo šio 
„skalpelio“ nukenčia ir taikios žuvys. Daugiausia minta 
minkštais ir smulkiais dumbliais.

Ragžuvė klounas – Balistoides conspicillum

Spalvingos ir žaismingai margos koralinių rifų žuvys yra 
agresyvios ir nemėgsta savo gentainių. Suaugusios ragžuvės 
akvariume gali terorizuoti net jas prižiūrinčius narus. Gamtoje 
daugiausia paplitusios Australijos pakrančių rifuose. Šios žuvys 
valgo daug, kabinėjasi prie kaimynų ir mėgsta daiktus aplinkoje 
surikiuoti joms patinkančia tvarka.
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