
Zákaz nástražních rybiček! Ministerstvo připomíná, že na tyhle druhy se nesmí 
chytat 

Na tyhle rybičky nejde už chytat! 

Sportovní rybáři by na „první dobrou“ mohli nad novelou mávnout rukou, jenže právě tento předpis zasahuje i do 
rybářského života. „Přijaté změny se týkají i sportovního rybářství, kde došlo k úpravám jak ve vztahu k invazním 
nepůvodním druhům (např. zákaz jejich použití jako nástražní ryby), tak používání nepůvodních druhů 
obecně,“ pokračuje ministerstvo životního prostředí. 

Když se rybář podívá na již zmíněný „unijní seznam“, tak na něm najde desítky invazních druhů. A mezi nimi jsou 
vyjmenovány i rybí druhy, kterých se omezení týká. O jaké ryby jde? Jde o tyto druhy: hlavačkovec Glenův, 
plotos proužkatý, slunečníce pestrá a střevlička východní. Zejména poslední rybí druh byl v minulosti některými 
rybáři hojně využíván jako nástražní rybička. 

Proč je střevlička východní nebezpečná?  

Na první pohled by leckoho mohlo napadnout, že takto mrňavá rybička – jakou střevlička bezesporu je – nemůže 
představovat žádné riziko. Chyba lávky! Pro naše revíry je střevlička velkým nebezpečím, a to zejména proto, že 
se jedná o potravního konkurenta plůdku našich původních druhů ryb. Střevlička prostě potravně konkuruje 
plůdku ostatních druhů ryb, což může mít negativní vliv na přirozený vývoj rybích obsádek v revírech. 

Velkou zajímavostí například je i to, že střevlička východní má vliv i na horší rozmnožování některých druhů ryb. 
Například střevlička negativně ovlivňuje rozmnožování slunky obecné, protože střevlička se dokáže s tímto 
druhem zkřížit. Navíc, střevlička je hostitelem severoamerického parazita Sphaerothecum destruens, který 
zamezuje dostatečnému rozmnožování a zvyšuje úmrtnost. Tento parazit může mít negativní vliv i na jiné druhy 
ryb! 

A ještě něco: U střevličky východní se zjistil i fakultivní parazitismus, což znamená, že tato rybička má velký vliv 
na poškozování kaprů. Jak konkrétně? Zjistilo se, že střevlička východní poškozuje kaprům ochrannou slizovou 
vrstvu na těle, což je velmi vážný problém, protože kvůli tomu kapři zaplísňují. V žádném případě proto střevličky 
nepřenášejte nebo nepouštějte do svazových revírů! Můžete tak poškodit obsádku nejrůznějších druhů ryb. 

Střevlička východní:  

https://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kaproviti/strevlicka_vychodni/  

Drobná rybička, která dorůstá délky okolo 8 až 11 centimetrů. Tento rybí druh má protáhlé tělíčko, zaoblené 
ploutve a vykrojenou ocasní ploutev. Ústa střevličky východní jsou velmi malá, spodní čelist je mírně delší než 
horní. Střevlička východní nemá žádné vousky. 

Hřbetní ploutev střevličky východní je krátká a umístěná nad břišními ploutvemi, řitní ploutev je také krátká a je 
posazena blíže k břišním než k ocasní ploutvi. Barva těla střevličky je žlutozelená nebo nahnědlá, hřbet je tmavší. 
Na břišní výstelce a dolní části skřelí je střevlička stříbrná. V době tření jsou samci do fialova. 
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