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PREHĽAD VYBRANÝCH SLADKOVODNÝCH  
DRUHOV MIHÚĽ A RÝB SLOVENSKA

Igor Kokavec

TRIEDA MIHUĽOVCE (PETROMYZONTIDA)

RAD MIHUĽOTVARÉ (PETROMYZONTIFORMES)
ČEĽAĎ MIHUĽOVITÉ (PETROMYZONTIDAE)

Mihuľa potočná (Lampetra planeri)

Ekologická charakteristika: reofilný, litofilný, ikru ukrývajúci, potamodrómny, larvy sú de-
tritofágne, dospelé neprijímajú potravu, neparazitické.

Stavba tela: telo je červovité, bez šupín, pokryté slizkou kožou. Chýbajú prsné a brušné 
plutvy. Análna, chvostová a chrbtová plutva tvoria súvislý plutvový lem. Chrbtová plutva je 
dvojitá, s navzájom zreteľne spojenou prednou a zadnou časťou. Chrbtová časť je sivastej 
až zelenkastej farby s bledým bruchom. Ústa sú kruhovité (ústny disk), bez čeľustí s nie-
koľkými rohovinovými zubami. Žiabre sú uložené v siedmich žiabrových vreckách, ktoré 
ústia na povrch otvormi (štrbinami). 

Larvy sa od dospelých jedincov značne líšia. Ústa sú vybavené zvláštnym filtračným apa-
rátom, oči majú prekryté kožou a žiabrové otvory sú pospájané v ryhu. Po ukončení lar-
válneho štádia (4 – 5 rokov) dochádza na jeseň k metamorfóze na dospelú mihuľu, ktorá 
žije 6 – 9 mesiacov.

Biológia a habitat: mihuľa potočná žije prevažne v podhorských a horských tokoch. U nás 
sa vyskytuje v povodí rieky Poprad, Dunajec a ich prítokoch. Larvy žijú zahrabané v piesku 

alebo jemnom bahne bohatom na organic-
ký materiál, prevažne v úsekoch s pomal-
ším prúdením vody. Dospelé jedince sa po 
metamorfóze ešte zdržiavajú zahrabané 
v jemnom substráte, v čase trenia však 
strácajú svetloplachosť a vyhľadávajú pre-
svetlené miesta. V apríli až máji migrujú 
na kratšie vzdialenosti. V mieste neresu 
samec (prípadne obe pohlavia) vybuduje 
hniezdo v podobe miskovitej priehlbiny 

Obr. 105: Detail ústneho disku. Foto: Ladislav Pe-
kárik 
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a to buď aktívnym vynášaním kamienkov ústami alebo prudkými pohybmi chvosta. Počas 
trenia sa samica ústami prisaje k podkladu a samček sa okolo nej ovinie. Po nerese dospe-
lé jedince hynú.

Potrava: larvy sa živia detritom a mikroogranizmami, dospelé neprijímajú potravu.

Rozmery a vek: priemerná veľkosť lariev 20 cm, dospelých 18 cm. Dožíva sa maximálne 
7 rokov.

Ohrozenie: kriticky ohrozený (CR), u nás zákonom chránený, citlivý na znečistenie.

Mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi) obýva podobný typ biotopov ako mihuľa potoč-
ná, vyskytuje sa ale v povodí Tisy. Ekológia lariev podobná s predchádzajúcim druhom. 
Larvy žijú 3,5 – 4,5 roka, dospelé približne 1,5 roka. V dospelom štádiu je parazitická a do-
sahuje väčšie rozmery ako larva (až 30 cm). Parazitickým spôsobom života žije len rok, 
potom potravu neprijíma. Živí sa svalovým tkanivom a krvou živých ale aj mŕtvych rýb. Pri 
hľadaní koristi sa orientuje najmä čuchom.

RYBY (OSTEICHTYES, PISCES)

NADRAD: CHRUPAVČITÉ (CHONDROSTEI)
Starobylá skupina rýb s plne zachovanou chordou a chrupavkovitým endoskeletom. Jedi-
ný rad zahŕňa 2 čeľade a 25 dodnes žijúcich druhov rozšírených na severnej pologuli.

RAD: JESETEROTVARÉ (ACIPENSERIFORMES)
ČEĽAĎ: JESETEROVITÉ (ACIPENSERIIDAE)

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

Ekologická charakteristika: reofilný, litopelagofilný, potamodrómny, zoobentofágny.

Stavba tela: prúdnicovité, predĺžené telo tmavosivého až hnedastého sfarbenia s bielym 
bruchom. Heterocerkná chvostová plutva, chrbtová plutva posunutá výrazne dozadu. Po 
dĺžke tela prebieha päť radov kostených štítkov. Ganoidné šupiny pokrývajú chvostové 
steblo a plutvu. Hlava vybieha dopredu do rypáka (rostrum). Ústa sú spodného postave-
nia, vysúvateľné, pred nimi sa nachádzajú štyri hmatové fúzy. 

Biológia a habitat: zdržiava sa v prúdiacej, hlbokej vode. Na Slovensku žije v Tise, Malom 

Obr. 106: Mihuľa potočná (Lampetra planeri). Foto: Ladislav Pekárik
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Dunaji, Dunaji a v ústiach riek Váh, Hron, Nitra, Žitava. Na jar, prevažne v máji, migruje 
proti prúdu na neres do rýchlo prúdiacich úsekov so štrkovým, zriedkavo štrkovo-piesko-
vým substrátom. Migruje aj do zaplavených území, kde zháňa potravu a môže sa aj neresiť.

Potrava: larvy vodného hmyzu, červy, mäkkýše, kôrovce, pijavice, menšie ryby.

Rozmery a vek: priemerná veľkosť 40 cm, maximálna dĺžka 125 cm a hmotnosť 16 kg, 
maximálny vek 20 rokov.

Ohrozenie: závislý na ochrane (LR:cd).

Ďalším druhom žijúcim najmä v Dunaji je nesťahovavá forma jesetera ruského (Acipenser 
gueldenstaedti), ktorý je kriticky ohrozený (CR). Anadrómna forma žije v Čiernom, Kaspic-
kom a Azovskom mori a vo väčších riekach do nich ústiacich. Vyza veľká (Huso huso) do 
slovenského úseku Dunaja v minulosti migrovala, výstavby priehrad však spôsobili jej vy-
miznutie a u nás je považovaná za vyhynutú.

NADRAD: KOSTNATÉ (NEOPTERYGII)

RAD: LOSOSOTVARÉ (SALMONIFORMES)
ČEĽAĎ: LOSOSOVITÉ (SALMONIDAE)

Pstruh potočný (Salmo trutta fario)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru ukrývajúci, litofilný, potamodrómny, nešpeciali-
zovaný mäsožravý.

Stavba tela: silné, valcovité telo torpédovitého tvaru je adaptované na rýchle vody potokov 
a bystrín pstruhového pásma. Sfarbenie je značne premenlivé, závisí od prostredia, veku 
a kondície ryby. Základné sfarbenie je hnedé až žlto-hnedé s olivovo-zelenou chrbtovou 
časťou a belavo-žltým bruchom. Chrbát, boky a hlava za očami sú pokryté čiernymi a čer-
venými škvrnami s bielym lemovaním. Mladé jedince majú po tele 6 – 9 tmavých prieč-
nych pruhov. Šupiny sú malé, pevne zakotvené v koži. Charakteristická je tuková plutvička 

Obr. 107: Jeseter malý (Acipenser ruthenus). Foto: Ladislav Pekárik
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medzi chrbtovou a chvostovou plutvou. Pohlavný dimorfizmus je výrazný najmä v období 
rozmnožovania, kedy sú samce pestrejšie sfarbené a dlhšou a hákovite zahnutou čeľusťou.

Biológia a habitat: obýva chladné, na kyslík bohaté vodné toky horského a podhorského 
charakteru. Z našich rýb vystupuje najvyššie proti prúdu, kde je často jediným obyvate-
ľom. Dokáže žiť aj v nížinných riekach za predpokladu čistej, nie príliš teplej vody s vyso-
kým obsahom rozpusteného kyslíka a vo vodných nádržiach. Je to stanovištná ryba ukrý-
vajúca sa pod prevísajúcimi koreňmi, konármi, za kameňmi, v hlbších jamách, či inými 
prekážkami v prúde. Neresí sa koncom jari a v zime a v tomto čase migruje do vyššie po-
ložených úsekov. Samička chvostom vyhĺbi vhodnú jamku do štrkového dna kam nakladie 
ikry, ktoré samec súčasne oplodňuje. Po nerese zahrabú ikry štrkom a pieskom pohybom 
tela a chvosta. Druh potravy a prostredie, v ktorom sa ryba nachádza významne ovplyvňu-
je intenzitu rastu a rozmery. 

Potrava: bentické larvy hmyzu, driftujúci hmyz, v lete dospelé štádiá z hladiny, väčšie je-
dince lovia ryby ako čereble, hlaváče, slíže, príležitostne obojživelníky a malé cicavce.

Rozmery a vek: priemerne dorastá do 20 cm, maximálna dĺžka tela 100 cm, hmotnosť 20 
kg a vek 8 rokov.

Ohrozenie: najmenej dotknutý (LR:lc). Náročná ryba na obsah kyslíka a znečistenie. U nás 

Obr. 108: Pstruh potočný (Salmo trutta fario). Foto: Igor Kokavec

Obr. 109: Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss). Foto: Igor Kokavec
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hospodársky cenná ryba, ktorá je súčasťou každoročných zarybňovacích plánov, od kto-
rých značne závisí početnosť populácie vodných tokov.

 V literatúre sú udávané tri formy druhu Salmo trutta: potočný, jazerný (S. t. la-
custris) a morský (S. t. trutta), ktoré sa odlišujú na základe životného prostredia, sprá-
vania a ekologických požiadaviek. Pstruh jazerný sa od pstruha potočného morfologicky 
nelíši, má striebristé sfarbenie bez červených škvŕn a dorastá do väčších rozmerov. Tieto 
formy ale nie sú stále a pstruhy potočné alebo pstruhy morské nasadené do vodných nádr-
ží bez možnosti úniku sa prispôsobili zmeneným podmienkam a vytvorili neťažnú formu 
pstruha jazerného. Ak pstruh jazerný má možnosť neresiť sa v prítokoch, zmení sa v prie-
behu migrácie do prítokov aj jeho sfarbenie a objavia sa mu na tele červené škvrny ako u 
potočnej formy.

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) je nepôvodným druhom obývajúcim podobné bio-
topy ako pstruh potočný, avšak je ekologicky menej náročný. Je rovnako citlivý na znečis-
tenie, ale toleruje nižší obsah kyslíka a teplejšiu vodu. Morfologicky je podobný, rozdiel 
je v sfarbení tela. Pstruh dúhový má olivovo sfarbený chrbát s striebristými bokmi a bie-
lym bruchom. Charakteristický je červený až purpurový pruh tiahnuci sa pozdĺž bokov. 
Telo, chrbtová aj chvostová plutva sú posiate malými čiernymi škvrnami. U nás sa priro-
dzene nerozmnožuje. Predstavuje konkurenciu pre pôvodného pstruha potočného, preto 
je zakázané ho nasádzať do niektorých vôd. Pstruh dúhový a podobne aj sivoň potočný 
(Salvelinus fontinalis) sú do našich vôd vysádzané za účelom športového rybolovu a za-
traktívnenia rybárskych revírov pre rybárov, čo je negatívnym faktorom pre udržiavanie 
prirodzených populácií pstruhov potočných. Navyše sa sivoň potočný dokáže rozmnožo-
vať aj u nás a dokonca krížiť so pstruhom potočným. Je prispôsobený na prežitie vo veľmi 
nepriaznivých životných podmienkach a je značne tolerantný voči nízkemu pH vôd. 

Hlavátka podunajská (Hucho hucho)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru ukrývajúci, litofilný, potamodrómny, rybožravý.

Stavba tela: dlhé telo torpédovitého tvaru v predĺženou, zhora sploštenou hlavou, ktorá 

Obr. 110: Hlavátka podunajská (Hucho hucho). Foto: Igor Kokavec
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nesie veľké oči. Sfarbenie tela je sivohnedé až hnedo-červené, na bokoch prechádza do 
červeno-medenej farby, brucho je belavé až šedasté. Po hlave a tele sú roztrúsené malé 
čierne bodky, ktoré nie sú prítomné na plutvách. Plutvy sú relatívne malé s veľkou tuko-
vou plutvičkou. Chvostová plutva je červenkastá. Mladé jedince sú striebristo sfarbené 
s priečnymi tmavými pruhmi.

Biológia a habitat: vyskytuje sa v horskej a podhorskej zóne riek, kde vyhľadáva hlbšie 
zátoky a jamy, no zdržuje sa aj v rýchlo prúdiacej vode za rôznymi prekážkami. V hor-
ných úsekoch je vrcholovým predátorom. Neresí sa v marci až apríli a migruje aj na väč-
šie vzdialenosti proti prúdu riek až do malých prítokov. Spôsob neresu je podobný ako u 
pstruha, hniezdo má však od 1,2 do 3 metrov v priemere a je hlboké až 20 cm. Juvenilné aj 
adultné jedince sú teritoriálne. 

Potrava: bentické bezstavovce u juvenilných jedincov, väčšie jedince lovia podustvy, mre-
ny, jalce a iné lososovité ryby.

Rozmery a vek: priemerne dorastá do dĺžky 70 cm, maximálna dĺžka tela 150 cm, hmot-
nosť 52 kg a vek 15 rokov.

Ohrozenie: závislý na ochrane (LR:cd). Značne náročná ryba na obsah kyslíka, znečiste-
nie a regulácie riek. Po II. svetovej vojne jej stavy v Slovenských vodách rapídne poklesli.  
Kedysi žila v celom toku Hrona, Váhu aj v Dunaji, Turci a Orave. Po úspešnej reštitúcii sa 
vyskytuje najmä v horných úsekoch Hrona a Váhu, v rieke Turiec, Orava, Poprad a Dunaj-
ec, v súčasnosti je nasádzaná už aj do stredného toku Hrona. Väčšina populácií je závislá 
na nasádzaní. Prirodzený výskyt a rozmnožovanie sú obmedzené degradáciou pôvodných 
habitatov, obmedzením migračných trás, priemyselným znečistením a nedostatkom po-
travy.

ČEĽAĎ: LIPŇOVITÉ (THYMALLIDAE)

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru zahrabávajúci, litofilný, potamodrómny, zooben-
tofágny.

Stavba tela: z bokov sploštený, prúdnicovitý tvar tela. Hlava s malými, spodnými, jemne 
ozubenými ústami. Charakteristická vysoká a dlhá chrbtová plutva, často veľmi farebná 
(červenkastá) a šachovito škvrnitá. Samce sa dajú rozoznať od samíc „vlajkovým“ predĺ-
žením chrbtovej plutvy. Sfarbenie tela lipňov značne varíruje, od svetlých po tmavé tóny 
sivomodrého až sivozeleného sfarbenia. V prvej polovici tela početné čierne malé bodky. 
Šupiny sú veľké a ich uloženie na tele vytvára dojem pravidelných šesťuholníkov. 

Biológia a habitat: charakteristická ryba lipňového pásma riek a potokov podhorského 
charakteru s rýchlo prúdiacimi tiahlymi úsekmi a dobre okysličenou a chladnou vodou. 
Môže obývať aj čisté a studené jazerá. Väčšinou sa zdržiavajú v skupinách v plytkých úse-
koch, prípadne vo vymletých častiach dna priamo v prúdnici, kde striehnu na korisť. Veľ-
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ké jedince vyhľadávajú hlbšie úseky, žijú samotársky a majú sklon k teritorialite. Živia sa 
prevažne larvami hmyzu a inými bezstavovcami a ich dospelými štádiami. Neresí sa skoro 
na jar v období splnu mesiaca v plytkých úsekoch s pomenej prúdiacou vodou a štrkovým 
dnom. Neres začína v popoludňajších hodinách pri najvyššej teplote vody. Samec chvos-
tom vymyje jamku, do ktorej obe pohlavia vypustia svoje pohlavné bunky a neres spoloč-
ne prekryjú štrkom. Lipne žijúce v stojatých vodách sa neresia v prítokoch. Väčšinou sa 
dožívajú len krátkeho veku, málokedy viac ako päť rokov. Zistilo sa, že veľké percento rýb 
uhynie krátko po nerese na následky stresu, vysilenie a početné zranenia.

Potrava: bentické larvy hmyzu, driftujúci hmyz, v lete dospelé štádiá z hladiny, väčšie je-
dince lovia menšie rybky.

Rozmery a vek: priemerne dorastá do 30 cm, maximálna dĺžka tela 60 cm, hmotnosť 6,7 
kg a vek 14 rokov.

Ohrozenie: najmenej dotknutý (LR:lc). Citlivý na obsah kyslíka a znečistenie. U nás hospo-
dársky cenná ryba, ktorá je súčasťou každoročných zarybňovacích plánov.

Obr. 111: Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus). Foto: Igor Kokavec
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RAD: ŠŤUKOTVARÉ (ESOCIFORMES)
ČEĽAĎ: ŠŤUKOVITÉ (ESOCIDAE)

Šťuka severná (Esox lucius)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, ry-
božravý.

Stavba tela: štíhle, pretiahnuté telo torpédovitého tvaru, z bokov sploštené. Hlava z vrch-
nej strany sploštená s veľkými, hlboko rozoklanými ústami a zahnutými, ostrými zubami. 
Oči sú veľké, výrazné. Chrbtová plutva je posunutá dozadu nad análnu plutvu. Základné 
sfarbenie je zelenkavé až hnedozelené so žltkastými škvrnami, brucho belavé. U mladých 
jedincov je žltá kresba výraznejšia. 

Biológia a habitat: šťuka vyhľadáva pomaly tečúce a dobre zarastené vody so zátokami 
a ramenami. Dobre sa jej darí najmä v stojatých vodách a vyskytuje sa aj v podhorskej 
zóne tokov. V blízkosti vegetácie a prekážok nehybne striehne na korisť plávajúcu okolo. 
Sfarbenie tela jej významne napomáha splynúť s okolím a zostať tak pre korisť nepovšim-
nutá. Zvyčajne žije samotársky, je teritoriálna a má sklony ku kanibalizmu. Toto správanie 
je prerušené len v období rozmnožovania. Neres prebieha skoro na jar na vodné rastlin-
stvo, prípadne na zaplavené lúky, či brehové porasty. S jednou samicou sa neresí viacero 
samcov. V niektorých prípadoch migruje na väčšie vzdialenosti. Pozoruhodné je, že exkre-
menty šťúk obsahujú feromóny pôsobiace na ostatné ryby alarmujúco, preto ich vylučujú 
na špecifických miestach vzdialených od loviska.

Potrava: plôdik sa živí planktónom a pakomármi, väčšie jedince lovia rôzne druhy rýb.

Rozmery a vek: samice sú väčšie ako samce a dosahujú maximálne 150 cm, samce maxi-
málne 137 cm, maximálna hmotnosť 28,4 kg a vek 30 rokov.

Ohrozenie: najmenej dotknutý (LR:lc). Lokálne ohrozená zmenou pôvodných habitatov 

Obr. 112: Šťuka severná (Esox lucius). Foto: Ladislav Pekárik
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s nedostatkom miest na prirodzený neres. Je obľúbenou športovou rybou a preto býva do 
vôd nasádzaná.

ČEĽAĎ: BLATNIAKOVITÉ (UMBRIDAE)

Blatniak európsky (Umbra krameri)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru ochraňujúci, fytofilný až psamofilný, nemigru-
júci, zoobentofágny.

Stavba tela: blatniak európsky je malá ryba s pretiahnutým, valcovitým telom na robust-
nou hlavou pokrytou šupinami. Sfarbenie je hnedasté so žltkastým pozdĺžnym pásom po 
bokoch tela. Ústa sú vrchného postavenia. Chrbtová plutva je posunutá dozadu. 

Biológia a habitat: obľubuje husto zarastené miesta pomaly tečúcich a stojatých vôd, ra-
mien a zátok. U nás sa vyskytuje v povodí Dunaja a Tisy. Neres kladie do hniezda z vodných 
rastlín alebo do priehlbiny v štrkovom dne. Ikry vypúšťa naraz (totálny neres). Samice po 
nerese strážia ikry aj mlaď, kým neopustia hniezdo. Je schopný dýchať vzdušný kyslík po-
mocou plynového mechúra a prežiť aj v prostredí s nedostatkom kyslíka.

Potrava: široká škála lariev vodného hmyzu, kôrovcov a mäkkýšov.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 5 cm, maximálna 17cm a vek 5 rokov.

Ohrozenie: kriticky ohrozený (CR). Druh národného významu. Ohrozený deštrukciou pri-
rodzených biotopov, v ktorých sa vyskytoval melioráciou a vysúšaním mokradí a kanálov, 
riečnymi reguláciami a zabraňovaním záplav, inváznymi rybami a chemickým znečiste-
ním.

Obr. 113: Blatniak európsky (Umbra krameri). Foto: Ladislav Pekárik
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RAD: KAPROTVARÉ (CYPRINIFORMES)
ČEĽAĎ: KAPROVITÉ (CYPRINIIDAE)

Belička európska (Alburnus alburnus)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytolitofilný, nemigrujúci, zo-
oplanktónofágny.

Stavba tela: telo je z bokov sploštené, striebristého sfarbenia. Ústa malé, koncové obrátené 
nahor až vrchného postavenia.

Biológia a habitat: malá ryba žijúca v kŕdľoch v otvorenej vode stojatých aj tečúcich vôd. 
Prispôsobená životu v blízkosti hladiny. Neres prebieha seriálovo na rozmanitý substrát. 
Je významnou zložkou potravy dravých rýb.

Potrava: živočíšny planktón, hmyz padnutý na hladinu a v dobe výletu, driftujúci makro-
zoobentos.

Rozmery a vek: priemerná veľkosť 15 cm, maximálne 25 cm a 0,06 kg.

Ohrozenie: neohrozený (LC), v prípade vhodných miest na rozmnožovanie pomerne hoj-
ná, rezistentná voči poklesu kyslíka a znečisteniu.

Boleň dravý (Aspius aspius)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, potamodrómny, rybo-
žravý.

Stavba tela: silné, prúdnicovité telo striebristého sfarbenia. Párové plutvy a análna plutva 
sú často červenkasté. Chvostová plutva výrazne vykrojená. Ústa sú veľké, hlboko rozokla-
né s hrbolčekom na spodnej čeľusti zapadajúceho do jamky na vrchnej čeľusti. 

Biológia a habitat: bolene sú ryby väčších riek, ale zdržujú sa aj v stojatých vodách. Men-
šie jedince žijú v skupinách, väčšie sú samotárske. Jeho potravou sú najmä beličky, ktoré 

Obr. 114: belička európska (Alburnus alburnus). Foto: Igor Kokavec
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aktívne loví tesne pod hladinou. Pri love a prenasledovaní koristi prezrádza svoju prítom-
nosť špliechaním na hladine. V čase rozmnožovania podniká kratšie/dlhšie migrácie proti 
prúdu. Neresia sa v jarnom období na kamenný substrát v miestach s rýchlejším prúdom. 

Potrava: ryby, príležitostne aj väčšie larvy vodného hmyzu, najmä menšie jedince.

Rozmery a vek: priemerná veľkosť 55 cm, max. 120 cm, hmotnosť 9 kg a vek 11 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), negatívne na populáciu boleňov vplývajú zmeny riečnej 
morfológie, druh európskeho významu, je rezistentný voči znečisteniu. Druh európskeho 
významu.

Ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, potamodrómny, zooben-
tofágny.

Stavba tela: prúdnicovitý tvar tela s tmavším olivovo-zeleným, žltkastým až hnedastým 
sfarbením chrbta. Bočnú čiaru lemuje dvojitý prerušovaný pruh, čo vytvára dojem dvojitej 
bočnej čiary. Najmä v čase neresu výrazný tmavý pás nad bočnou čiarou. Plutvy na spod-
nej strane tela sú na báze oranžovo sfarbené.

Biológia a habitat: obýva rýchle prúdy podhorských potokov a riek, kde sa ukrýva za väč-
šími kameňmi. Neresí sa na jar na štrkové dno. 

Potrava: larvy vodného hmyzu žijúce na dne, rozsievky, príležitostne dospelé štádiá hmy-
zu z vodnej hladiny.

Ohrozenie: takmer ohrozený (LR:nt), zákonom chránená, náročná na obsah kyslíka a citli-

Obr. 115: Boleň dravý (Aspius aspius). Foto: Igor Kokavec
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vá voči znečisteniu, lokálne ohrozená znečistením, reguláciou riek a nasádzaním pstruhov.

Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, nemigrujúci, zoobento-
fágny.

Stavba tela: malá rybka s valcovitým telom. Sfarbenie chrbta je sivo-zelené, boky svetlej-
šie s tmavšími pásmi, brucho je svetlé. V čase neresu sú samčeky intenzívnejšie sfarbené 
s oranžovým až červeným bruchom a výraznou neresovou vyrážkou. 

Biológia a habitat: čerebľa je húfová ryba žijúca v čistých a dobre okysličených potokoch 
a riekach. Dokáže prežiť aj vo vyššie položených jazerách. Najmä v horských potokoch je 

Obr. 116: Ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 117: Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) – samček. Foto: Igor Kokavec
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dôležitou potravou pstruhov. Neresí sa 
na štrkové dno od apríla do júna.

Potrava: larvy bentických bezstavovcov.

Ohrozenie: ohrozený (EN), druh nároč-
ný na obsah kyslíka a citlivý voči zne-
čisteniu, kedysi boli na Slovensku veľmi 
hojné, dnes sú lokálne ohrozené zne-
čistením, reguláciou riek a nasádzaním 

pstruhov a sivoňov.

Červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, mak-
rofytofágny.

Stavba tela: od veľmi podobnej plotice sa líši dozadu posunutou chrbtovou plutvou (zvislá 
čiara predného konca chrbtovej plutvy prebieha zadným okrajom brušných plutiev), vyš-
ším telom a pomarančovožltou dúhovkou oka a krvavočerveným sfarbením plutiev. Ústa 
sú vrchného postavenia. Brucho červenice je s ostrým kýlom pokrytým šupinami.

Biológia a habitat: jej výskyt je do veľkej miery spojený s výskytom vodného rastlinstva, 
ktoré im poskytuje úkryt, zdroj potravy a miesto na neres. Červenica je rozšírená pre-
važne v nížinných pomaly tečúcich vodách, najčastejšie v zarastených riečnych ramenách 
s čistou vodou a v stojatých vodách. Často sú pozorovateľné v húfoch tesne pod hladinou 
v blízkosti brehov. Nevystupuje do prudko tečúcich úsekov ako plotica. Neresí sa v dvoch 
dávkach na jar na vodné rastliny alebo korene. Je jediným európskym druhov živiacim sa 
takmer výlučne vodným rastlinstvom. Táto jej schopnosť je však pomerne nedocenená.

Obr. 118: Čerebľa pestrá – samička. Foto: Igor Kokavec

Obr. 119: Červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus). Foto: Ladislav Pekárik
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Potrava: vyššie vodné rastliny, príležitostne menšie mäkkýše a vodný hmyz, v mladších 
štádiách prevažne fytoplanktónom.

Rozmery a vek: priemerná veľkosť 20 – 30 cm, max. 51 cm a 2,1 kg. Dožíva sa maximálne 
19 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), stredne náročný obsah kyslíka a pomerne citlivý voči zne-
čisteniu.

Plotica červenooká (Rutilus rutilus)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytolitofilný, potamodrómny, 
zoobentofágny.

Stavba tela: na rozdiel od červenici ostrobruchej brušné plutvy ležia v jednej línii s chrbto-
vou plutvou a dúhovka oka je červená. Ústa sú malé, terminálne. Telo je laterálne sploštené 
s vyklenutým chrbtom. Prsné plutvy sú slabo-oranžové, brušné a análna plutva sú červe-
né. Chrbtová a chvostová plutva sú šedého sfarbenia. 

Biológia a habitat: ekologicky je veľmi adaptabilná a dokáže žiť v rozmanitých habitatoch 
od rýchlo tečúcich podhorských tokov, cez stojaté vody až po brakické vody. Darí sa jej 
v antropogénne narušených biotopoch vplyvom prehradenia toku, regulácií a organické-
ho znečistenia. Vyskytuje sa v húfoch popri zarastených brehoch vo vodnom stĺpci. Je jed-
nou z najbežnejších druhov rýb v nížinných tokoch. Neresia sa na najrozličnejší substrát 
od odumretých rastlín, čerstvo zaplavených lúk, po kamene a štrk. Za neresom migruje na 
kratšie vzdialenosti. Môže sa krížiť s pleskáčom vysokým. 

Potrava: planktón, červy, mäkkýše, malé kôrovce, larvy hmyzu, plôdik rýb, rastlinný ma-
teriál.

Obr. 120: Plotica červenooká (Rutilus rutilus). Foto: Igor Kokavec
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Rozmery a vek: priemerne 25 cm a 0,5 kg, max. 50 cm a do 2 kg. Dožíva sa zvyčajne 8 – 10 

rokov, maximálny zdokumentovaný vek je 14 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), stredne náročný na obsah kyslíka a tolerantný voči znečiste-

niu, v niektorých krajinách považovaný za invázny druh.

Príbuzným druhom je plotica lesklá (Rutilus virgo) žijúca v Dunaji a jeho prítokoch. V prie-

mere dorastá do väčších rozmerov ako plotica červenooká, Na pohľad má menšiu hlavu 

v pomere k telu a ústa postavené nižšie s výraznejším rypákom. Plotica perleťová (Rutilus 

meidingeri) má telo cylindrické, zaoblené a silné ústa polospodného postavenia. Obidva 

druhy majú v dobe trenia výrazné neresové vyrážky, sú to druhy európskeho významu a u 

nás sú zákonom chránené.

Obr. 121: Plotica lesklá (Rutilus virgo). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 122: Jalec hlavatý (Squalius cephalus). Foto: Igor Kokavec
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Jalec hlavatý (Squalius cephalus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, potamodrómny, všežra-
vý.

Stavba tela: telo je dlhé, pevné, v priereze takmer okrúhle. Hlava široká s veľkými kon-
covými ústami. Chrbát je tmavo sfarbený so striebristými bokmi a žltkastým bruchom. 
Šupiny sú veľké, tmavo lemované, čo vytvára sieťovanie. Brušné a análna plutva sú červen-
kasté. Análna plutva zaoblená, vypuklá.

Biológia a habitat: jalec hlavatý je najhojnejšou rybou našich riek a potokov a vyskytuje sa 
vo všetkých rybích pásmach aj v stojatých vodách, najmä v okolí brehov, ale ukrýva sa aj 
v prúdoch v priehlbinách dna a za prekážkami. Je to veľmi plachá ryba s dobrým zrakom 
a je citlivý na hluk. Darí sa mu aj v narušených a znehodnotených vodných tokoch. Neresí 
sa máji až júni v rýchlo tečúcich úsekoch na štrkové dno, zriedkavo na potopenú vegetá-
ciu vo viacerých dávkach. Jazerné populácie migrujú do riek. Mladé jedince žijú v húfoch, 
s pribúdajúcim vekom sa stáva samotárskou rybou. 

Potrava: u mladších jedincov bentické bezstavovce, dospelé štádiá hmyzu z hladiny, rast-
linná potrava, staršie jedince sú prevažne dravé a lovia menšie ryby, obojživelníky a kô-
rovce.

Rozmery a vek: priemerne 30 cm , max. 70 cm a 3 – 4 kg. Maximálna hmotnosť 8 kg a vek 
22 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), ekologicky prispôsobivý a pomerne značne rezistentný voči 
znečisteniu a otravám.

Jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) je 
náročnejším druhom na obsah kyslíka 
a obýva väčšinou zónu horskej a pod-
horskej rieky, výnimočne nižšie zóny 
alebo vodné nádrže. Na rozdiel od jal-
ca hlavatého má malé polospodné ústa 
s predĺženejšou hornou čeľusťou, telo 
je prúdnicovejšieho tvaru a plutvy na 
spodnej strane tela sú svetlo-žltkas-
té. Dorastá do 25 cm. Živí sa prevažne 
makrozoobentosom. Jalec tmavý (Leu-
ciscus idus) má zavalité telo, vykrojenú 
análnu plutvu a šupiny na bočnej strane 
tela sú bez sieťovaného vzoru. Prefe-
ruje nížinné rieky bohaté na živiny. Za 
neresom migruje proti prúdu na väčšie 

Obr. 123: Jalec maloústy (Leuciscus leuciscus). Foto: 
Ladislav Pekárik

Obr. 124: Jalec tmavý (Leuciscus idus). Foto: L. Pekárik
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vzdialenosti. Potrava je podobná s jalcom hlavatým. Jeho zlatá forma sa chová v záhrad-
ných jazierkach. Oba druhy patria k takmer ohrozeným druhom (LR:nt).

Kapor rybničný (Cyprinus carpio)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, zoo-
bentofágny.

Stavba tela: kapor sazan má telo dlhé, valcovité a nízke, ktoré je celé pokryté veľkými 
šupinami. Rybničná forma má zavalité, z bokov sploštené telo. Podľa ošupenia poznáme 
niekoľko foriem: 1. šupinatá forma má šupiny po celom tele, 2. zrkadlová forma má len 
niekoľko veľmi veľkých šupín rozložených po tele, 3. riadková forma má dlhé rady veľkých 
šupín pozdĺž chrbta alebo bočnej čiary, 4. hladká forma – lysec má telo bez šupín alebo veľ-
mi málo jednotlivých šupín. Na hlave sú prítomné 2 páry fúzov. Ústa spodné, vysúvateľné. 
Ďalšie vyšľachtené formy sú variabilné tiež vo farbe a rozvoji plutiev – koi kapry.

Biológia a habitat: divé formy (sazany) žijú vo väčších prítokoch Kaspického a Čierneho 
mora, u nás v Dunaji. Domestikovaným formám sa darí v pomaly tečúcich a stojatých vo-
dách s bahnitým dnom. Neresí sa v máji a v júni na čerstvo zaliatych lúkach, prípadne 
v plytkej vode s množstvom vodnej vegetácie. Kaprom sa vo vodných nádržiach pomerne 
darí, avšak sa v nich väčšinou nedokážu úspešne rozmnožovať. Ich populácia sa tak udr-
žiava pravidelným nasádzaním. Aktívnejší je za súmraku a za svitania. 

Potrava: planktón, bentos, bentické bezstavovce, vodné mäkkýše (lastúrniky), vodné rast-
liny, vzácne malé rybky.

Rozmery a vek: dorastá maximálne do veľkosti 110 cm, hmotnosti 40 kg a veku 38 rokov.

Obrázok 125: kapor rybničný (Cyprinus carpio). Foto: Igor Kokavec
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Ohrozenie: kapor sazan je ohrozený druh 
(EN), najmä riečnymi reguláciami a kríže-
ním s domestifikovanými formami. Výz-
nam rybničných foriem kaprov je sporný. 
Z komerčného hľadiska je kapor nenahra-
diteľným druhom, no jeho vplyv je na bio-
logickú rovnováhu skôr negatívny. Často 
tvorí značnú časť rybej osádky, ktorá závi-
sí na nasádzaní a vylovovaní rybármi. Ten-

to typ hospodárenia však znevýhodňuje pôvodné druhy a spôsobuje pokles ich populácií. 

Karas zlatistý (Carassius carassius)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, vše-
žravý.

Stavba tela: na stavbu tela vplývajú podmienky prostredia. Najčastejšie je telo krátke, za-
valité, z bokov sploštené. V staršom veku s výrazne vysokým chrbtom. V prípade výskytu 
predátorov je telo viac predĺžené. Základné sfarbenie je zelenkasto-zlatisté. Koncové ústa 
sú bez fúzikov. Chrbtová plutva je vypuklá.

Biológia a habitat: vyskytujú sa v teplých a dobre zarastených stojatých a mierne tečúcich 
vodách. Zdržujú sa v skupinách v blízkosti bahnitého dna alebo ukryté vo vodnej vegetá-

Obr. 126: Kapor – riadková forma. Foto: Igor Ko-
kavec

Obr. 127: Karas zlatistý (Carassius carassius). Foto: Igor Kokavec
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cii. V prostredí s bohatou osádkou a výskytom predátorov je populácia veľmi malá, zatiaľ 
čo v prípade absencie iných druhov veľmi početná. Neresí sa na jar v plytkých vodách 
s množstvom rastlinstva. 

Potrava: bentos, živočíšna aj rastlinná potrava.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela okolo 15 cm, maximálne 64 cm, hmotnosť 3 kg a vek 
10 rokov. 

Ohrozenie: ohrozený (EN), ekologicky nenáročný druh schopný prežiť v hypoxických aj 
anoxických podmienkach a zamrznutej vode, u nás je zaradený medzi druhy národného 
významu a je zákonom chránený, jeho populáciu pravdepodobne ohrozuje kompetícia 
s karasom striebristým v neoptimálnom prostredí alebo kríženie s karasom striebristým 
a kaprom.

Karas striebristý (Carrasius auratus) je na Slovensku považovaný za invázny druh. Od ka-
rasa zlatistého sa líši vykrojenou chrbtovou plutvou a čiernym, pigmentovaným peritone-
om (u k.z. je svetlé, nepigmentované). Hneď za hlavou má výraznejší hrb. Obýva podobné 
prostredia a živí sa takmer rovnakou potravou. Rozmnožuje sa gynogeneticky. Šľachtením 
vzniklo veľké množstvo rôznych okrasných foriem.

Lieň sliznatý (Tinca tinca)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, zoo-
bentofágny.

Stavba tela: lieň je charakteristický zeleným sfarbením tela pokrytým drobnými šupinami 
s mosadzným leskom. Povrch tela je značne sliznatý. Plutvy sú zaoblené s plytko vykroje-

Obr. 128: Lieň sliznatý (Tinca tinca). Foto: Ladiskav Pekárik
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nou chvostovou plutvou. Hlava trojuholníkovitá s oranžovou až červenou dúhovkou oka. 
Ústa koncové s dvomi fúzikmi. Pohlavný dimorfizmus rozoznateľný od veku dvoch rokov. 
Samce majú predĺžené brušné plutvy siahajúce po análny otvor so silne zhrubnutými lúč-
mi.

Biológia a habitat: nachádzame ho v teplých a dobre zarastených stojatých vodách a nížin-
ných tokoch. Žije samotársky a aktívny je najmä za súmraku a v noci. Neresí sa v letnom 
období. 

Potrava: bentos, živočíšna aj rastlinná potrava.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela okolo 20 cm, maximálne 70 cm a hmotnosť 7,5 kg 
Ohrozenie: závislý na ochrane (LR:cd), nenáročný na obsah kyslíka a odolný voči znečis-
teniu.

Podustva severná (Chondrostoma nasus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, potamodrómny, mikro-
fytofágny.

Stavba tela: telo je prúdnicového tvaru z bokov mierne sploštené. Plutvy sú červenkasté, 
okrem chrbtovej. Charakteristické sú tvrdé, zrohovatené, spodné ústa štrbinového tvaru 
ležiace pod širokým a tupým rypákom.

Biológia a habitat: podustvy sú jednými z mála rýb, ktoré sa v dospelosti živia vo veľkej 
miere nárastmi rias na kamennom dne. Na oškrabávanie rias majú špeciálne adaptované 
ústne orgány. Zostávajú po nich charakteristické stopy na kameňoch v podobe kratších 
oškrabaných rýh. Sú aktívne najmä za súmraku a v noci. Je to spoločenská ryba a združuje 
sa do väčších kŕdľov. Najmä na jar v období trenia sú pozorovateľné veľké húfy migrujúce 
desiatky kilometrov do vyšších úsekov riek a potokov kam sa vytierajú na štrkové dno 

Obr. 129: Podustva severná (Chondrostoma nasus). Foto: Daniel Gruľa



170

a kamene. Žije v prudších úsekoch neznečistených podhorských riek, ale aj stojatých vo-
dách s čistou, dobre okysličenou a chladnou vodou, prípadne vo vtokoch. 

Potrava: fytobentos, rozsievky a larvy vodného hmyzu.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela okolo 25 cm, maximálne 60 cm, hmotnosť viac ako 
2 kg a vek 15 rokov.

Ohrozenie: závislý na ochrane (LR:cd), lokálne (aj na Slovensku) ohrozená výstavbami 
priehrad, znehodnotením vhodných miest na neres a znečistením. V minulosti bola u nás 
veľmi početná, dnes je na ústupe. To negatívne vplýva najmä na populáciu hlavátok podu-
najských, u ktorých v potrave dominovala, a tým pádom na početnosť ďalších hospodársky 
významných najmä lososovitých rýb. Jej stavy sa v riekach obnovujú umelým nasádzaním.

Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, potamodrómny, zooben-
tofágny.

Stavba tela: na rozdiel od podustvy má vyššie telo striebristej farby, širokú análnu plutvu 
a vysúvateľné ústa podkovovitého tvaru pod dlhším mäsitým rypákom. Za brušnými plu-
tvami je kýl – brucho stlačené do ostrej hrany nepokrytej šupinami. Brušné, prsné a anál-
na plutva sú žltkasté až oranžové. 

Biológia a habitat: vyskytuje sa najmä v mrenovom pásme riek v hlbších úsekoch s po-
malším prúdením, no nájdeme ho aj vo vodných nádržiach a brakických vodách Baltského 
mora. Zdržiava sa pri dne v kŕdľoch, kde sa živí makrozoobentosom. Neresí sa v apríli až 
júni v podhorskom pásme. Migrácie proti prúdu môžu merať aj viac ako 800 km. Stále 
populácie nosáľov žijúcich vo vnútrozemí migrujú na podstatne kratšie trasy. Po nerese sa 
vracia do pôvodného habitatu.

Obr. 130: Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba). Foto: Ladislav Pekárik



171

Potrava: červy, ulitníky, larvy hmyzu, malé kôrovce, výnimočne riasy.

Rozmery a vek: maximálna dĺžka 50 cm, hmotnosť 1,4 kg a vek 15 rokov. 

Ohrozenie: závislý na ochrane (LR:cd), kedysi početnejší, obnoveniu pôvodných stavov 
bránia priehrady, znečistenie a zimné invázie kormoránov, ktoré spôsobujú úbytok popu-
lácie nielen nosáľov, ale aj podustvy severnej, mreny severnej, lipňa tymiánového, pstruha 
potočného a plosky pásavej.

Mrena severná (Barbus barbus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, potamodrómny, zooben-
tofágny.

Stavba tela: mrena má torpédovité telo valcovitého tvaru s kruhovým prierezom. Sfar-
benie chrbta je olivovo-zelené, boky sú sivo-zelené so zlatistým leskom, brucho je belavé 
a mierne sploštené. Hlava je predĺžená s mäsitými spodnými ústami a štyrmi fúzikmi.

Biológia a habitat: mreny žijú na dne dobre okysličených a rýchlo prúdiacich úsekoch vod-
ných tokov podhorského až nížinného charakteru. Sú to spoločenské ryby, ktoré bývajú 
sprevádzané aj inými druhmi rýb. To preto, lebo pri kŕmení prehrabávajú dno a obracajú 
pri tom aj menšie kamene. Bentické organizmy strhnuté prúdom po rozrušení dna sú tak 
pre nich ľahko dostupnou potravou. Aktívne sú prevažne za úsvitu a v podvečer. Pre väčšie 
jedince je typická nočná aktivita. V období rozmnožovania migrujú početné húfy mrien 
proti prúdu do plytkých vôd so štrkovým dnom. Neresia sa až koncom mája do júla. Po 
nerese sa mreny vracajú do pôvodných habitatov. 

Potrava: červy, ulitníky, larvy hmyzu, malé kôrovce, riasy a malé rybky.

Rozmery a vek: dĺžka tela 30 – 60 cm, maximálne 120 cm, 12 kg a vek 15 rokov.

Obr. 131: Mrena severná (Barbus barbus) – juvenilný jedinec. Foto: Ladislav Pekárik
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Ohrozenie: najmenej dotknutý (LR:lc), ohrozená obmedzovaním migrácií výstavbami 
priehrad a znečistením. V minulosti bola u nás početná, dnes je na ústupe najmä z dôvodu 
regulácií riek, ťažby štrku, zabahnenia dna a znečistenia odpadovými vodami.

Juvenilného jedinca mreny severnej je na prvý pohľad náročnejšie odlíšiť od mreny škvr-
nitej (Barbus meridionalis). Druhý nerozvetvený lúč chrbtovej plutvy je u mreny škvrnitej 
tenší, v zadnej časti hladký, bez zúbkov a segmentovaný po celej dĺžke. Predná časť hlavy 
je plochá a análna plutva siaha po bázu chvostovej plutvy alebo je o málo kratšia. Mrena 
škvrnitá (mrenica) sa hojne vyskytuje v horskej a podhorskej zóne povodia Tisy a tiež 
v povodí rieky Poprad. Západnou hranicou jej rozšírenia je rieka Hron. Živí sa bentický-
mi bezstavovcami a významnú zložku jej potravy tvoria riasy. Kedysi bola považovaná za 
druh Barbus petenyi, ktorý žije na území Rumunska a Bulharska a je možné ich jednoznač-
ne odlíšiť len na základe analýzy DNA.

Pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, zo-
oplanktónofágny.

Stavba tela: vysoké telo z bokov veľmi sploštené, striebristého sfarbenia s tmavším chrb-
tom. Báza prsných a brušných plutiev je červenkastá. Na hlave pomerne veľké oči, ústa 
sú terminálne. Od pleskáča vysokého ho možno odlíšiť aj na základe počtu lúčov análnej 
plutvy (19 – 23) a počtom radov šupín nad bočnou čiarou (9 – 10).

Biológia a habitat: zdržiava sa v pomaly tečúcich a stojatých vodách. Je to nenáročný druh 
a miestami je premnožený, najmä v povodí Dunaja a v niektorých priehradách. Žije v sku-
pinách pri dne v blízkosti brehov, kde sa kŕmi. Často sa vyskytuje spolu s pleskáčom vyso-
kým. Rozmnožuje sa na jar až začiatkom leta v plytčinách pri zarastených brehoch. Môže 
sa neresiť 2 – 3 krát do roka. Môže sa krížiť v nosáľom sťahovavým a pleskáčom vysokým, 

Obr. 132: Mrena škvrnitá (Barbus meridionalis). Foto: Ladislav Pekárik
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hybridy sú však neplodné. 

Potrava: zooplanktón, bentos, riasy.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 20 cm, maximálne 36 cm a 1 kg, dožíva sa viac ako 
10 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC).

Pleskáč vysoký (Abramis brama)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytolitofilný, potamodromný, 
zoobentofágny.

Stavba tela: výrazne vysoké a laterálne sploštené telo. Na rozdiel od pleskáča zelenkavého 
má 24 – 30 lúčov na análnej plutve a 12 – 14 šupín nad bočnou čiarou. Ústa sú spodného 
postavenia, vysúvateľné. Sfarbenie tela juvenilných jedincov je striebristé, staršie ryby sú 
šedo-žlto sfarbené. Párové plutvy sú na báze šedé alebo priesvitné.

Biológia a habitat: charakteristická ryba nížinných pomaly tečúcich vodných tokov s bah-
nitým dnom. Vyskytuje sa aj v stojatých vodách a vytvára početné skupiny. Na dne vy-
hľadáva potravu pomocou vysúvateľných úst. Mladé jedince zostávajú v blízkosti brehov, 
staršie sa cez deň sťahujú do oblasti s hlbšou vodou a do plytkých vôd prichádzajú v noci 
za potravou. Rastie rýchlejšie v hlavnom toku ako v stojatej vode. Za neresom môže mig-
rovať do väčších vzdialeností. Neresí sa vodné rastliny, prípadne na zaplavené lúky alebo 
dno blízko brehov. Juvenily sa živia zooplanktónom, dospelé jedince bentickými bezsta-
vovcami. Niekedy sa kríži s ploticou červenookou.

Obr. 133: Pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna). Foto: Igor Kokavec
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Potrava: makrozoobentos, v letných mesiacoch aj planktón.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 25 cm, maximálne 82 cm a 6 kg, vek 23 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC).

Pleskáča siného (Ballerus ballerus) rozoznáme podľa koncových úst postavených šikmo 
nahor, dlhej análnej plutvy(33 – 46 lúčov) a drobnými šupinami (62 – 77 šupín v bočnej 
čiare). Obýva dolné toky riek, nížinné stojaté vody a ramená spojené s riekou. Na Sloven-
sku sa vyskytuje v niektorých úsekoch Dunaja a jeho prítokoch, v Morave, Tise a Latorici. 
Neresí sa na jar na vodné rastliny alebo štrkové dno a za neresom migruje proti prúdu 
riek. Na rozdiel od iných druhov pleskáčov sa pleskáč siný živí prevažne planktónom, ben-
tické bezstavovce sú iba doplnkovou potravou. Podobne ako ostatné druhy sa pleskáče 

Obr. 134: Pleskáč vysoký (Abramis brama). Foto: Igor Kokavec

Obr. 135: Pleskáč siný (Ballerus ballerus). Foto: Ladislav Pekárik
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siné pohybujú v kŕdľoch. Pleskáč tuponosý (Ballerus sapa) zdieľa s pleskáčom siným rov-
naké habitaty. Má však malé ústa polospodného postavenia s tupo zakončeným zhrub-
nutým rypákom a väčšie šupiny (47 – 55 šupín v bočnej čiare). Žije najmä v blízkosti dna 
v rýchlejšie tečúcich úsekov (reofilný) väčších riek. Živí sa bentickými organizmami ako 
sú larvy hmyzu, červy, ulitníky.

Tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, pelagofilný, potamodrómny, zo-
oplanktónožravý.

Stavba tela: tolstolobik má zavalité, z bokov sploštené telo v relatívne veľkou hlavou. Ústa 
sú vrchného postavenia. Oči sú malé, uložené nízko. Telo je tmavšieho sfarbenia s mramo-
rovaním a belavým bruchom. Od brušných plutiev po análnu má neošupený kýl.

Biológia a habitat: na Slovensku patrí medzi nepôvodné druhy. Pochádza z východnej Ázie, 
u nás bol introdukovaný pre svoju schopnosť živiť sa planktónom a býva nasádzaný do 
stojatých vôd. Je to teplomilná ryba a u nás sa prirodzene nerozmnožuje.

Potrava: zooplanktón, sezónne fytoplanktón.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 60 cm, maximálne 146 cm a 40 kg, vek 20 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), nepôvodný druh.

Tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) sa na rozdiel od predchádzajúceho druhu 
živí prevažne rastlinným planktónom a má neošupený kýl tiahnuci sa od žiabrových štrbín 
po análnu plutvu a telo je strieborno-sivého sfarbenia. 

Amur biely (Ctenopharyngodon idella)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, pelagofilný, potamodrómny, 
makrofytofágny.

Stavba tela: telo je valcovitého tvaru, z bokov sploštené, na chrbte olivové až mosadzno-

Obr. 136: Tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis). Foto: Ladislav Pekárik
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-zelené, z bokov strieborno-sivé. Šupiny sú veľké, tmavo lemované a vytvárajú sieťovaný 
vzor. Hlava je široká s veľkými, terminálnymi ústami.

Biológia a habitat: pochádza z rieky Amur (Rusko a Čína) a na Slovensko bol introduko-
vaný v sedemdesiatych rokoch. Amur biely je potravový špecialista a živí sa vodným rast-
linstvom. 

Potrava: vodná vegetácia.

Rozmery a vek: maximálna dĺžka tela 150 cm a 45 kg, vek 21 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), nepôvodný druh.

Hrúz škvrnitý (Gobio gobio)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, psamofilný, potamodrómny, zo-
obentofágny.

Stavba tela: morfologicky veľmi variabilný druh adaptovaný na rôzne životné podmien-
ky. Telo je valcovité, prúdnicovitého tvaru, na bruchu sploštené. Chrbát je hnedastý, boky 
svetlejšie s pozdĺžnym pásom hnedých až čiernych škvŕn, ktoré sa môžu zlievať do pásu. 
Tmavé škvrny na párových plutvách, chrbtovej a chvostovej plutve. Škvrny na chrbtovej 
a chvostovej plutve usporiadané nepravidelne alebo vo viacerých radoch. V kútikoch úst 
sú prítomné dva fúzy dosahujúce predný okraj oka.

Biológia a habitat: hrúz je kŕdľová ryba žijúca v blízkosti dna podhorských aj nížinných 
tokov. Obýva prevažne prúdivejšie úseky vôd, no nájdeme ho aj v stojatých vodách s pies-
čitým dnom. Zvyčajne je aktívny v priebehu dňa, v prítomnosti predátorov v čase s menej 
intenzívnym svetlom. Jedince medzi sebou dokážu komunikovať pískavými zvukmi. Po-
travu hľadá s pomocou fúzikov prerývaním dna. Neresí sa dávkovite v pokojnej vode pre-
važne na piesčitý substrát, menej často na štrk a vodné rastliny. Ikry sú unášané prúdom, 

Obr. 137: Amur biely (Ctenopharyngodon idella). Foto: Ladislav Pekárik
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padajú na dno a zachytia sa v medzerách medzi skalami.

Potrava: bentické bezstavovce.

Rozmery a vek: hrúzy sú malé rybky do veľkosti 20 cm a hmotnosti 220 g, maximálny vek 
8 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), je citlivý na teplotu vody a obsah kyslíka, no vykazuje určitú 
toleranciu voči znečisteniu. Na Slovensku pomerne rozšírený druh.

Hrúz bieloplutvý (Romanogobio vladykovi) má dlhšie fúziky dosahujúce zadný okraj oka. 
Na chvostovej plutve sú škvrny usporiadané do čiary podobnej písmenu V. Plutvy má 
svetle sfarbené a vyskytuje sa v povodí Dunaja a Tisy. Zdržiava sa aj v pomaly prúdiacich 

úsekoch s bahnitým dnom. Hrúz fúzatý 
(Romanogobio uranoscopus) a hrúz Kes-
slerov (R. kessleri) sú na našom území 
zákonom chránené. Vyskytujú sa v po-
vodí Tisy a niektorých úsekoch Váhu. Sú 
citlivé na obsah kyslíka a čistotu vody.

Hrúzovec sieťovaný (Pseudo-
rasbora parva)

Ekologická charakteristika: eurytopný, 
ikru ochraňujúci, litofilný, zoobentofág-
ny.

Stavba tela: malá, štíhla a z bokov sploš-
tená rybka. Chrbát je tmavosivý, boky 

Obr. 138: Hrúz škvrnitý (Gobio gobio). Foto: Igor Kokavec

Obr. 139: Hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus). 
Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 140: Hrúz Kesslerov (Romanogobio kessleri). 
Foto: Ladislav Pekárik
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striebristé s modrým pozdĺžnym pásom od žiabier po chvostové steblo. Šupiny pomerne 
veľké so sieťovaným vzorom. Ústa sú vysúvateľné, vrchného postavenia.

Biológia a habitat: nepôvodný, invázny druh pochádzajúci z Ázie. K nám sa dostala spolu 
s plôdikom tolstolobika a amura a rýchlo sa rozšírila. Najviac sa mu darí v plytkých, dobre 
zarastených vodách. Pohybuje sa v húfoch. Rozmnožovaním je podobný našej ovsienke, 
kedy sa samček po nerese stará o ikry a ochraňuje ich. Rozdiel je v substráte a hrúzov-
ce sa neresia na obnažené kamene. Dokážu sa rozmnožovať nezávisle od počasia a iných 
vplyvov a v priebehu celého roka. Predstavujú konkurenciu pôvodným druhom k čomu 
prispieva aj zrýchlený rast v prvom roku života. 

Potrava: bentické bezstavovce, planktón, príležitostne ikry a vodné rastliny.

Rozmery a vek: maximálna dĺžka tela 11 cm a vek 5 rokov.

Ohrozenie: nepôvodný, invázny druh.

Lopatka dúhová (Rhodeus sericeus)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru ukrývajúci, ostrakofilný, fytoplantónožravý.

Stavba tela: lopatka má vysoké, z bokov sploštené telo na chrbte sivej farby so strieborno-
-ružovými bokmi s modro-zeleným pozdĺžnym pásom približne od polovici tela po chvos-
tovú plutvu. Ústa sú malé, koncové. Bočná čiare je neúplná (0 – 8 šupín). Pozorujeme u nej 
výraznú pohlavnú dvojtvárnosť. Samice sú rozoznateľné najmä v dobe neresu pomocou 
výrazného kladielka (urogenitálnej papily), samce sú pestrejšie sfarbení a sú väčší. 

Biológia a habitat: žijú v skupinách pri brehoch stojatých a mierne tečúcich vôd poraste-
ných vegetáciou. Obľubujú prevažne piesčité alebo jemne bahnité dno. Ich prežitie závisí 
od prítomnosti lastúrnikov, do ktorých kladú svoje pohlavné bunky a kde prebieha oplod-
nenie a vývin ich lariev. Rozmnožovanie a vzťah medzi týmito druhmi je popísaný v pred-
chádzajúcej kapitole. 

Obr. 141: Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva). Foto: Kristína Švolíková
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Potrava: detrit, rozsievky, fytoplanktón, drobné bentické organizmy.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 5 – 6 cm, maximálna dĺžka 11 cm a vek 5 rokov.

Ohrozenie: takmer ohrozený (LR:nt), druh európskeho významu, lokálne však jej populá-
cia klesá v dôsledku nevyhovujúcich podmienok a znečistenia.

Ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru ochraňujúci, fytofilný, planktónožravý.

Stavba tela: ovsienka je malá rybka podobná beličke európskej. Je striebristého sfarbenia. 
Bočná čiara nie je kompletná a siaha len do vzdialenosti 8 až 12 šupín od hlavy, niekedy 
chýba. Kýl od bázy prsných plutiev po análnu plutvu je pokrytý šupinami. Ústa sú vrch-
ného postavenia s hrbolčekom na spodnej pere, ktorý zapadá do jamky na vrchnej pere. 
Análna plutva je dlhšia ako chrbtová. Šupiny sú veľmi jemné a pri dotyku z ryby ľahko 
odpadávajú.

Biológia a habitat: spôsobom rozmnožovania a starostlivosťou sa podobá hrúzovcovi sie-
ťovanému. Samička sa neresí 3 – 5 krát za sezónu (od apríla do júna) na spodnú stranu 
listov alebo plávajúcich úlomkov dreva. Samček ikry ochraňuje až do vyliahnutia plôdika. 
Vyskytuje sa vo všetkých typoch vodných útvarov nížinného charakteru a v stojatých vo-
dách. Pohybuje sa medzi vodným rastlinstvom v kŕdľoch, kde vyhľadáva potravu.

Potrava: planktón, sezónne náletový hmyz.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 6 cm, maximálna dĺžka 9 cm a vek 2 roky.

Ohrozenie: takmer ohrozený (LR:nt), lokálne ohrozená vysúšaním močiarov a mokradí.

Obr. 142: Lopatka dúhová (Rhodeus sericeus), vľavo samček, vpravo samička s kladielkom. Foto: Ladislav 
Pekárik
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Šabľa krivočiara (Pelecus cultratus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, pelagofilný, potamodrómny až 
anadrómny, entomofágny.

Stavba tela: šabľa má telo extrémne prispôsobené životu pri hladine. Telo je predĺžené 
a línia chrbta je skoro rovná s malou chrbtovou plutvou posunutou dozadu nad análnu 
plutvu. Na hlave sú pomerne veľké oči a vrchné ústa. Brucho je značne vyklenuté (šabľo-
vito prehnuté). Od hrdla po análnu plutvu sa tiahne ostrý, neošupený kýl. Kľukatá bočná 
čiara prebieha pozdĺž celého tela. Prsné plutvy sú veľmi dlhé a zahrotené. 

Biológia a habitat: obýva povrchovú vrstvu veľkých riek a stojatých vôd a darí sa jej aj 
vo vodných nádržiach. U nás sa jej darí v Dunaji, Tise a ich väčších prítokoch. Počas dňa 
sa zdržiava zväčša pri dne a večer migruje k hladine za potravou. Druh potravy sa mení 
s vekom a veľkosťou ryby. Neresí sa v pelagickej zóne jazier a v riekach v ich hlavnom toku 
alebo zaplavených územiach. Populácie brakických vôd migrujú do dolných úsekov, riečne 

Obr. 143: Ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 144: Šabľa krivočiara (Pelecus cultratus). Foto: Ladislav Pekárik
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tiahnu proti prúdu. Ikry sa vyvíjajú unášané prúdom.

Potrava: zooplanktón, suchozemský a náletový hmyz, menšie ryby.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 25 cm, maximálna dĺžka 60 cm, hmotnosť 2 kg a vek 
11 rokov.

Ohrozenie: najmenej dotknutý (LR:lc). U nás zákonom chránený druh.

ČEĽAĎ: SLÍŽOVITÉ (BALITORIDAE)

Slíž severný (Barbatula barbatula)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, psamofilný, potamodrómny, zo-
obentofágny.

Stavba tela: slíž má vretenovité telo. Základné sfarbenie tela je sivo-hnedé až žlto-hne-
dé s tmavým mramorovaním. Bočná čiara je svetlá, dobre rozoznateľná na bokoch tela. 
Telo pokrýva hladká koža, šupiny sú len na bokoch tela, sú veľmi malé a neprekrývajú 
sa. V okolí spodných úst sa nachádza šesť fúzikov, jeden pár v kútikoch úst a dva páry na 
vrchnej pere. Plynový mechúr je redukovaný.

Biológia a habitat: zdržiava sa pri dne čistých vodných tokov podhorského charakteru, 
ale aj v stojatých vodách pri brehu. Larvy a menšie jedince vyhľadávajú piesočný substrát 
a slabé prúdenie, dospelé jedince kamenný substrát a rýchlo prúdiace úseky. Cez deň sa 
ukrývajú medzi kameňmi. Aktívne sú skoro ráno, večer a v noci. Neresia sa v 2 – 3 dávkach 
v máji až auguste. 

Potrava: larvy pakomárov, kriváky a iné bentické bezstavovce.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka 12 cm, maximálne 21 cm, hmotnosť 0,2 kg, vek 7 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC). Toleruje menšie organické znečistenie a regulácie tokov. 
Značne citlivý na znečistenie ťažkými kovmi a pokles koncentrácie kyslíka. Jeho výskyt 
môžeme považovať za indikáciu dobrej ekologickej kvality.

Obr. 145: Slíž severný (Barbatula barbatula). Foto: Ladislav Pekárik
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ČEĽAD: PĹŽOVITÉ (COBITIDAE) 

Čík európsky (Misgurnus fossilis)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, zoo-
bentofágny, nokturnálny.

Stavba tela: telo je predĺžené, nízke, v zadnej polovici z bokov sploštené. Základné sfarbe-
nie tela je hnedé až žlto-hnedé s tmavými pozdĺžnymi pruhmi. Hlava je tupo zakončená 
s 10 fúzikmi okolo úst spodného postavenia. Štyri sú umiestnené na vrchnej čeľusti, dva sú 
v kútikoch úst a štyri sú predĺženými výrastkami dvojlaločnej spodnej pery. 

Biológia a habitat: čík je typickým obyvateľom nížinných úsekov vodných tokov a stoja-
tých vôd najmä inundačného územia Dunaja a Tisy. Zdržiava sa pri dne alebo v bahne na 
živiny bohatých vodách s dobre rozvinutou vodnou vegetáciou. Aktívny je najmä v podve-
čer a v noci. Dokáže prežiť aj v podmienkach s nedostatkom kyslíka vďaka pomocnému 
črevnému dýchaniu atmosférického vzduchu. Neresí sa na jar až začiatkom leta na vodné 
rastlinstvo a často aj v zaplavených lúkach. Číky sú citlivé na zmeny atmosférického tlaku 
a pri zmene počasia sú aktívne na hladine. Z tohto dôvodu sú v angličtine pomenované ako 
Weatherfish.

Potrava: mäkkýše, červy a bentické organizmy.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 15 cm, maximálne do 30 cm.

Ohrozenie: kriticky ohrozený (CR). Patrí medzi európsky významné druhy. U nás je záko-
nom chránený, ohrozený stratou prirodzených biotopov vysúšaním.

Pĺž podunajský (Cobitis elongatoides)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, zoo-
bentofágny.

Stavba tela: telo je tvarom podobné predchádzajúcemu druhu. Je zelenkasto-žlto sfarbe-
né a na bokoch sa nachádzajú pozdĺžne rady tmavých škvŕn. Hlava je laterálne sploštená 
a plochá. Cez oko prebieha tmavý pruh a pod ním sa nachádza vztýčiteľný tŕň. Hlava nesie 
3 páry fúzikov. Na hornej báze chvosta je viditeľná jedna tmavá škvrna.

Obr. 146: Čík európsky (Misgurnus fossilis). Foto: Ladislav Pekárik
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Biológia a habitat: pĺže žijú vo väčšine vodných útvarov od malých potokov po veľké rieky 
a stojaté vody s bahnitým alebo piesočným dnom. Živia sa larvami hmyzu a detritom. Ne-
resia sa na rastlinný podklad.

Potrava: bentické organizmy a detrit.

Rozmery a vek: maximálna dĺžka tela samcov 7,5 cm, samíc 13 cm.

Ohrozenie: neohrozený (LC).

Ďalší druh pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica) sa vyskytuje len v horskej a podhorskej 
zóne povodia Dunaja. Na rozdiel od pĺža podunajského má na hornej aj dolnej strane ko-
reňa chvosta kožný lem a na báze chvostovej plutvy dve škvrny v tvare polmesiaca. U nás 
je zákonom chránený a je druhom európskeho významu.

Obr. 147: Pĺž podunajský (Cobitis elongatoides). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 148: Pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica). Foto: Ladislav Pekárik
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RAD: SUMCOTVARÉ (SILURIFORMES)
ČEĽAĎ: SUMČEKOVITÉ (ICTALURIDAE)

Sumček čierny (Ameiurus melas)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru ochraňujúci, indiferentný, nemigrujúci, vše-
žravý, nokturnálny.

Stavba tela: telo je dlhé, v zadnej časti laterálne sploštené, hladké, bez šupín. Sfarbenie tela 
je černasté, bez mramorovania, brucho je belavé. Hlava je mohutná, dorzoventrálne sploš-
tená s ôsmimi fúzikmi, štyri na hornej a štyri na dolnej čeľusti. Ústa sú široké, koncové 
s jemnými zúbkami. Prvé lúče chrbtovej a prsných plutiev sú premenené na tvrdé ozubené 
ostne. Za chrbtovou plutvou nasleduje tuková plutvička.

Biológia a habitat: žije v stojatých a pomaly tečúcich vodách s bahnitým dnom. Neresí sa 
neskoro na jar až v lete do hniezda na dne, ktoré samica upravila. Samec po nerese ostáva 
v blízkosti hniezda a bráni ho. Krátky čas sa stará aj o plôdik.

Potrava: larvy hmyzu, červy, mäkkýše, ryby, rastlinný materiál.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 27 cm (u nás maximálna), v prirodzenom prostredí 
66 cm a 3,6 kg, vek 10 rokov.

Ohrozenie: nehodnotený. U nás invázny druh.

Sumček hnedý (Ameiurus nebulosus) je ďalším nepôvodným druhom pochádzajúcim zo 

Obr. 149: Sumček čierny (Ameiurus melas). Foto: Igor Kokavec
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Severnej Ameriky. Na územie Slovenska sa dostal z Maďarska v 30. rokoch. Pokus vysadiť 
sumčeka hnedého ako bežnú konzumnú rybu stroskotal na tom, že v našich podmienkach 
nedosahoval také rozmery ako vo svojom prirodzenom prostredí. Od sumčeka čierneho sa 
líši mramorovým sfarbením tela a dlhšou análnou plutvou.

ČEĽAĎ: SUMCOVITÉ (SILURIDAE)

Sumec západný (Silurus glanis)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru ochraňujúci, fytofilný, nemigrujúci, rybožravý, 
nokturnálny.

Stavba tela: telo je robustné, podlhovlasté s veľmi predĺženou chvostovou časťou a bez 
šupín. Chrbát je sivočierny, boky sú svetlejšie s tmavým mramorovaním. Hlava je veľ-
ká, zhora sploštená so široko rozoklanými, ozubenými ústami. Na hornej čeľusti sa  
nachádzajú dva dlhé pohyblivé fúzy a na spodnej čeľusti sú štyri krátke nepohyblivé fúzy. 
Oči sú v pomere k telu veľmi malé. Chrbtová plutva je veľmi malá, análna lemuje celú spod-
nú časť chvosta od brušných plutiev a siaha až k chvostovej plutve.

Biológia a habitat: sumec je teplomilná ryba žijúca v pomaly prúdiacich nížinných tokoch 
v hlbokých jamách s mäkkým substrátom na dne. Vyskytuje sa tiež takmer vo všetkých 
vodných nádržiach na Slovensku. Sú to samotárske ryby a aktívne sú prevažne za súmra-
ku a v noci. Neres prebieha od apríla do júna v plytkých a dobre zarastených miestach 
v pároch. Samce vybudujú hniezdo buď medzi rastlinami, alebo vyhĺbia do piesku menšiu 
jamku, prípadne sa neresia koreňový systém vŕby a strážia ikry do vyliahnutia lariev. 

Potrava: u menších jedincov larvy hmyzu, červy, mäkkýše, dospelé lovia ryby.

Obr. 150: Sumček čierny – vľavo a sumček hnedý – vpravo. Foto: Ladislav Pekárik
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Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 300 cm, maximálna 500 cm a 306 kg, vek 80 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC). Lokálne ohrozený nedostatkom vhodných miest na neres. 
V niektorých vodných nádržiach sú najmä veľké jedince nežiaduce, pretože požierajú naj-
mä kapry rybničné, v prípade premnoženia iných druhov je dôležitým regulátorom ich 
početnosti.

RAD: ÚHOROTVARÉ (ANGUILLIFORMES)
ČEĽAĎ: ÚHOROVITÉ (ANGUILLIDAE)

Úhor európsky (Anguilla anguilla)

Ekologická charakteristika: reofilný, litofilný, katadrómny, nešpecializovaný mäsožravý, 
nokturnálny, semelparný.

Stavba tela: hadovité, predĺžené telo, v chvostovej časti laterálne sploštené; chrbtová, 
chvostová a análna plutva tvoria súvislý plutvový lem. Brušné plutvy redukované. Šupiny 
ganoidné, ponorené hlboko v koži. Ústa sú koncové, ozubené. U úhorov rozlišujeme dve 
morfologické formy podľa tvaru hlavy a preferovanej potravy: úzkohlavé úhory sú štíhle 

a živia sa prevažne bezstavovcami; širokohlavé úhory sú mohutnejšie a väčšie a ich potra-
vou sú prevažne ryby. 

Biológia a habitat: pôvodne sa úhor u nás vyskytoval v povodí rieky Poprad. V súčasnosti 
je pomerne rozšírený v riekach aj vodných nádržiach, kam je umelo nasádzaný rybársky-
mi organizáciami. Je to nočný druh a cez deň sa ukrýva pod kameňmi, medzi koreňmi 
stromov, alebo je zahrabaný v bahne. Za určitých okolností môže byť aktívny aj počas dňa, 
napr. pri vysokom zákale vody alebo pri zmene atmosférického tlaku. Zaujímavý je spôsob 
jeho rozmnožovania. Dospelé úhory sa neresia v Sargasovom mori v hĺbke asi 600 m, kam 
migrujú z riek približne 1,5 roka. Larvy sú priesvitné, sploštené a pripomínajú vŕbový 
list. Pomocou Golfského prúdu sa po 1 – 3 rokoch dostávajú k pobrežiu Európy, kde me-
tamorfujú na mladé úhory nazývané aj „sklené“ úhory alebo monté. Pôvodne sa myslelo, 

Obr. 151: Sumec západný (Silurus glanis). Foto: Ladislav Pekárik
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že samice migrujú do riek, zatiaľ čo samce zostávajú v oblasti ústia. Zistilo sa však, že 
monté ešte nemajú rozlíšené pohlavie. K diferenciácii pohlavia dochádza v ďalšom štádiu 
„žltých“ úhorov najmä vplyvom environmentálnych podmienok, hustoty populácie a rých-
losti rastu. Úhory, ktoré zostanú v blízkosti ústia rastú oveľa rýchlejšie, čo je výsledkom 
vnútrodruhovej kompetície a snahy o prežitie. V takto rýchlo rastúcich jedincoch sa začí-
najú vyvíjať samčie pohlavné orgány. Úhory, ktoré migrujú do riek rastú pomalšie a vyví-
jajú sa u nich samičie pohlavné orgány, čo je dôsledkom nízkej populačnej hustoty a rela-
tívne chudobných podmienok. Posledným, už dospelým štádiom je „strieborný“ úhor so 
strieborným sfarbením brucha a tmavým chrbtom. V tomto štádiu sa po zhruba 10 – 15 
rokoch vydávajú migrovať na miesto neresu. Po nerese hynú. Úhory sú mimoriadne žravé 
a pohyblivé, dokážu sa zahrabať hlboko do dna a migrovať hlboko pod nánosmi bahna. 
Tiež veľmi dobre znášajú krátkodobý pobyt po súši, ktorý podnikajú najmä počas vlhkej 
noci a dokážu tak prekonať rôzne bariéry na vodných tokoch.

Potrava: červy, mäkkýše, kôrovce, pijavice, ryby, aj v štádiu rozkladu.

Rozmery a vek: Medzi pohlaviami je výrazný dimorfizmus vo veľkosti, kým samice môžu 

Obr. 152: Úhor európsky (Anguilla anguilla). Foto: Igor Kokavec

Obr. 153: Detail hlavy úhora (vľavo) a detail kože „strieborného“ úhora v dĺžke tela cca. 60 cm (vpravo). Foto: 
Igor Kokavec
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dorásť do dĺžky až 133 cm, samce len do 50 cm. Maximálna hmotnosť samíc 6,6 kg. Naj-
starší zaznamenaný jedinec mal 88 rokov.

Ohrozenie: závislý na ochrane (LR:cd), IUCN ho klasifikuje ako kriticky ohrozený druh, 
najmä znečistením, klimatickými zmenami a zmenami morských prúdov, predáciou a ob-
chodovaním. Tým, že žije pri dne akumuluje toxické látky v tele čo spôsobuje poruchy vnú-
torných orgánov a schopnosť migrácie. Migrácie ohrozujú aj výstavby priehrad a vodných 
elektrární. U nás je umelo nasádzaný a môže sa loviť.

RAD: TRESKOTVARÉ (GADIFORMES)
ČEĽAĎ: MIEŇOVITÉ (LOTIDAE)

Mieň sladkovodný (Lota lota)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litopelagofilný, potamodrómny, 
zoobentofágny, nokturnálny.

Stavba tela: telo je pretiahnuté, valcovité s predĺženou a laterálne sploštenou chvostovou 
časťou. Základné sfarbenie je hnedé až hnedozelené s mramorovaným vzorom a svetlými 
škvrnami. Hlava je z hora sploštená, široká, ústa s drobnými zúbkami. Na spodnej čeľus-
ti jeden výrazný, centrálne umiestnený fúz. Chrbtová plutva je dvojdielna. Prvá chrbtová 
plutva je krátka, druhá chrbtová plutva a análna plutva sú značne predĺžené, siahajúce až 
k chvostovej plutve. Brušné plutvy sú posunuté výrazne dopredu, báza je pred prsnými 
plutvami a sú zahrotené. 

Biológia a habitat: jediná mieňovitá ryba žijúca v sladkých vodách. Osídľuje všetky typy 
tokov od pstruhového pásma až po ústia do morí. Vyžaduje studené, na kyslík bohaté vody 
s kamenným dnom, vodnou vegetáciou alebo potopenými koreňmi. Aktívny je za súmraku 
a v noci, cez deň sa ukrýva pod rôznymi prekážkami. Jeho najvyššia potravná aktivita aj 
rozmnožovanie prebieha v zimných mesiacoch. Dospelé jedince sa v čase neresu zosku-
pujú do kŕdľov a migrujú proti prúdu riek, v jazerách do miest s piesčitým alebo štrkovým 
substrátom. Pri nerese až 20 jedincov vytvorí guľu o priemere až 60 cm, ktorá sa pohybuje 
po prúde a rotuje po dne, zatiaľ čo samce aj samice vypúšťajú pohlavné bunky. Plodnosť 
samíc je obrovská (na 1 kg hmotnosti až milión ikier). Ikry obsahujú kvapôčku oleja a voda 
ich voľne unáša na veľké vzdialenosti. V lete pri vysokej teplote vody upadá do letargie.

Potrava: larvy vodného hmyzu, kôrovce u menších jedincov, väčšie sú dravé a živia sa ry-
bami.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 40 cm, maximálna 152 cm, hmotnosť 34 kg a vek 20 
rokov.

Ohrozenie: takmer ohrozený (LR:nt). Lokálne ohrozený reguláciami.
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RAD: PICHĽAVKOTVARÉ (GASTEROSTEIFORMES)
ČEĽAĎ: PICHĽAVKOVITÉ (GASTEROSTEIDAE)

Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus)

Ekologická charakteristika: limnofilný, ikru ochraňujúci, fytofilný, anadrómny, zoobento-
fágny.

Stavba tela: malá rybka s pretiahnutým, z bokov splošteným telom. Hlava je pomerne veľ-
ká s výrazným okom a vrchne orientovanými ústami, pomerne roztiahnuteľnými s jem-
nými zúbkami. Telo je holé alebo pokryté kostenými štítkami v rozličnom počte (rôzne 
formy). Časť chrbtovej plutvy je premenená na tri vztýčiteľné ostne. Tŕňovité sú aj brušné 
plutvy. Chvostová plutva je malá. Sfarbenie tela je modro-sivé až tmavo-zelené s tmavým 
mramorovaním a belavým bruchom. V čase neresu majú samce výrazne oranžovú až čer-

Obr. 154: Mieň sladkovodný (Lota lota). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 155: Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus). Foto: Igor Kokavec
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venú spodnú časť tela.

Biológia a habitat: pichľavka má dve formy, jedna je anadrómna, žijúca v ústí riek a na 
neres tiahne proti prúdu do sladkých vôd. U nás sa vyskytuje vnútrozemská forma, ktorá 
celý životný cyklus absolvuje v sladkej vode. Osídľuje plytké, pomaly tečúce vody s boha-
tou vegetáciou. Zdržiava sa najmä v blízkosti brehov s piesčitým alebo bahnitým dnom 
v kŕdľoch. Charakteristický je spôsob rozmnožovania. Samce sa medzi marcom a júnom 
vyfarbia do svadobného šatu a obsadia teritórium, ktoré chránia proti rivalom. Ústami vy-
hĺbia v dne jamku a z častí rastlín pozliepajú lepivým sekrétom z obličiek tunelu podobné 
hniezdo. Trhavými pohybmi vláka samičku do hniezda, kde vypustí ikry a odíde. V tom 
istom hniezde sa môže neresiť aj viacero samičiek. Následne samec ikry oplodní a strá-
ži hniezdo s ikrami aj mladými rybami, kým hniezdo neopustia. Zároveň sa o ikry stará 
a ovieva ich plutvami, čím ich zbavuje sedimentov a zabezpečuje prísun kyslíka.

Potrava: bentické organizmy, ikry, rybia mlaď.
Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 5 cm, maximálna 11 cm, vek 8 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC). Pravdepodobne nasadená akvaristami.

RAD: OSTRIEŽOTVARÉ (PERCIFORMES)
ČEĽAĎ: OSTRAČKOVITÉ (CENTRARCHIDAE)

Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru ochraňujúci, indiferentný, potamodrómny, zo-
obentofágny.

Stavba tela: pestro sfarbená ryba s krátkym, vysokým a splošteným telom oválneho tvaru. 
Základné sfarbenie je zelenkavé, škvrnité s modrastým leskom. Na konci skriel je výrazná 
tmavá škvrna, za ktorou nasleduje červená až oranžová škvrna. Ústa sú široké, vrchné-
ho postavenia. Chrbtová plutva je rozdelená na dve prepojené časti: predná časť je nízka 
a hrebenatá, zadná časť je vyššia a oblá.

Biológia a habitat: slnečnice sa zdržiavajú v mierne tečúcich a stojatých vodách, prevažne 
v blízkosti brehu s rôznymi úkrytmi (kamene, vodné rastliny, popadané drevo). Ikry kladie 
v máji až júni do plytkých hniezd v štrku, piesku alebo vodných rastlinách, ktoré zhotovil 
samec. Ten následne chráni hniezdo aj mlaď. Zvyčajne sa neresia v kolóniách na otvore-
ných, slnečných miestach.

Potrava: planktón, bentos, larvy a ikry rýb.
Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 10 cm, u nás do 20 cm, maximálna až 40 cm a 0,63 
kg, vek 12 rokov.

Ohrozenie: nehodnotený, u nás nepôvodný, invázny druh, pravdepodobne rozšírený akva-
ristami. Pochádza zo Severnej Ameriky.
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ČEĽAĎ: OSTRIEŽOVITÉ (PERCIDAE)

Ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytolitofilný, potamodrómny, 
zoobentofágny.

Stavba tela: ostriež má vysoké, laterálne sploštené telo a kužeľovito vybiehajúcu hlavu. 
Ústa sú veľké, koncové, ozubené. Sfarbenie tela je na chrbte tmavozelené, na bokoch svet-
lozelené až žltkasté, brucho je belavé. Charakteristické sú tmavé, niekedy rozdvojené, zvis-
lé pruhy (5 – 9) po dĺžke tela. Brušné plutvy, análna a spodná časť chvostovej plutvy sú 
červeno sfarbené. Chrbtová plutva je dvojitá, podobnej štruktúry ako u slnečnici pestrej, 
ale je zreteľne rozdelená. Na konci prvej chrbtovej plutvy je čierna škvrna.

Biológia a habitat: vyskytuje sa vo všetkých typoch stojatých aj tečúcich vôd. Darí sa mu 
v čírych vodách s množstvom vodnej vegetácie. Nie je náročný na kvalitu dna a kvalitu 
vody. V podhorských úsekoch riek vyhľadáva pokojné, hlboké časti v blízkosti brehov 
a koreňov stromov. Je to spoločenská ryba žijúca v húfoch, ale s pribúdajúcim vekom sa 
osamostatňujú. Neresí sa v apríli až júni na rôzny substrát. Niekedy na neres migruje na 
kratšie vzdialenosti. Ikry sú ukladané naraz v podobe 1 m dlhých a 2 – 4 cm širokých rôso-
lovitých štruktúrach. Samice rastú rýchlejšie ako samce a pri veľkosti 12 cm prechádzajú 
na dravý spôsob života. Typický je kanibalizmus. Pri love sa orientuje najmä zrakom.

Potrava: zooplanktón, zoobentos, ryby.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 25 cm, maximálna až 40 cm a 4,8 kg, vek 22 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC), pri premnožení a v pstruhových a lipňových pásmach riek je 
považovaný za škodcu a tzv. plevelnú rybu.

Obr. 156: Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus). Foto: Ladislav Pekárik
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Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru ochraňujúci, fytofilný, potamodrómny, rybo-
žravý, krepuskulárny.

Stavba tela: telo je dlhé, valcovité, striebrosivého sfarbenia s tmavším chrbtom a bielym 
bruchom. Po tele sa nachádzajú zvislé tmavé pruhy dobre viditeľné u mladých jedincov, u 
starších sa rozpadajú na nepravidelné škvrny. Čierne škvrny sa nachádzajú aj na dvojitej 
chrbtovej a na chvostovej plutve. Ústa sú koncové, veľké, hlboko rozoklané so šiestimi 
nápadnými kónickými zubami (tzv. psie zuby). Veľké oči na hlave obsahujú svetlo-citlivú 
vrstvu, ktorá im napomáha pri love v slabých svetelných podmienkach.

Biológia a habitat: zubáče uprednostňujú pomaly tečúce a stojaté hlboké vody s čistou vo-
dou a štrkovým až kamenným dnom. Potravu lovia v skorých ranných a neskorých večer-
ných hodinách a v noci. Za potravou vychádzajú aj do plytkých úsekov a tesne pod hladinu. 
V období rozmnožovania vytvárajú dospelé jedince páry. Neresia sa v apríli až júni na 

Obr. 158: Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) – juvenilný jedinec. Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 157: Ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis). Foto: Ladislav Pekárik
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potopené konáre, korene, ve-
getáciu a pod. do vopred upra-
veného hniezda. Samček ikry 
stráži až do vyliahnutia mla-
de a pravidelne im prsnými 
plutvami privieva čistú vodu 
a zbavuje ich sedimentov. 

Potrava: ryby, v larválnom štá-
diu planktón.

Rozmery a vek: priemerná dĺž-
ka tela 50 cm, maximálna 100 cm a 20 kg, vek 17 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC). 

Ďalším druhom je zubáč volžský (Sander volgense), ktorý sa vyskytuje v povodí Dunaja 
a Tisy. Je menší (do 50 cm) a nemá „psie“ zuby. 

Kolok veľký (Zingel zingel)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru neochraňujúci, litofilný, nešpecializovaný mäso-
žravý, nokturnálny.

Stavba tela: dlhé, vretenovité telo s predĺženou, dorzoventrálne sploštenou hlavou, ktorou 
dokáže otáčať. Oči sú veľmi pohyblivé a dokážu sa pohybovať nezávisle od seba. Ústa sú 
spodné, osadené drobnými zúbkami. Chrbtové plutvy sú oddelené, análna plutva je predĺ-
žená. Chvostové steblo je kratšie ako báza druhej chrbtovej plutvy. Plynový mechúr chýba.

Biológia a habitat: charakteristický je pre podhorskú zónu riek povodia Dunaja. Žije v sil-
ne prúdiacej vode na kamenistom dne, kde sa počas dňa ukrýva. V noci je aktívny a hľadá 
potravu. Pohybuje sa tak, že bruchom šúcha o dno, pričom si pomáha prsnými a chvosto-
vou plutvou. Je to dôsledok prispôsobenia sa životu v rýchlo prúdiacich úsekoch. Neresí sa 

Obr. 159: Zubáč veľkoústy – dospelý jedinec. Foto: Igor Kokavec

Obr. 160: Kolok veľký (Zingel zingel). Foto: Ladislav Pekárik
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v marci až apríli na štrkové dno. Samičky sú pri nerese obklopené niekoľkými samčekmi 
a ich ikry sú veľmi lepkavé.

Potrava: bentické organizmy a malé ryby.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 15 cm, maximálna 48 cm.

Ohrozenie: kriticky ohrozený (CR), zákonom chránený druh.

Kolok vretenovitý (Zingel streber) je rovnako ako kolok veľký zákonom chránený. Má 
okrúhle, tenké chvostové steblo, ktoré je dlhé približne ako báza druhej chrbtovej plutvy. 
Ekológia je podobná predchádzajúcemu druhu. Je druhom európskeho významu a na Slo-
vensku patrí medzi kriticky ohrozené druhy.

Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua)

Ekologická charakteristika: eurytopný, ikru neochraňujúci, fytolitofilný, potamodrómny, 
zoobentofágny.

Obr. 161: Kolok vretenovitý (Zingel streber). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 162: Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua). Foto: Ladislav Pekárik
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Stavba tela: zavalité telo, z bokov sploštené s vysokým chrbtom. Hlava je veľká s nápad-
nými očami a koncovými ústami. Žiabrové viečko ukončené tŕňom. Základné sfarbenie 
je svetlo-hnedé s množstvom škvŕn, ktoré sú usporiadané nepravidelne. Chrbtová plutva 
je dvojitá, no na rozdiel od ostrieža zelenkavého a zubáča veľkoústeho je spojená. Bočná 
čiara je smerom k chrbtu vyklenutá.

Biológia a habitat: životným prostredím sú stojaté a mierne tečúce vody, často aj brakic-
ké vody v ústiach riek. Žijú v skupinách na pieskovom až bahennom dne, kde zháňajú 
potravu. Neres prebieha na jar a samička kladie ikry v rôsolovitých štruktúrach na vod-
né rastliny, korene alebo kamene v blízkosti brehu. Vo všeobecnosti jej populácia narastá 
s rastúcim obsahom živín vo vode.

Potrava: červy, larvy hmyzu, kôrovce, ikry a mlaď rýb.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 15 cm, maximálna 25 cm a 0,4 kg, vek 10 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC). V niektorých vodách je považovaná za škodcu, pretože sa živí 
ikrami hospodársky cenných druhov, ktorým je navyše aj potravným konkurentom.

Obr. 163: Hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 164: Hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni). Foto: Ladislav Pekárik
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V našich vodách žijú aj ďalšie druhy hrebenačiek, ktoré ale uprednostňujú tečúce vody 
a sú zákonom chránené. Hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser) je európsky vý-
znamným druhom. Má dlhé, štíhle telo so špicatou, predĺženou hlavou a škvrnami uspo-
riadanými do pozdĺžnych pásov. Vyskytuje sa v Dunaji a jeho väčších prítokoch. Hrebe-
načka vysoká (Gymnocephalus baloni) má spomedzi hrebenačiek najvyššie, zavalité telo 
a operkulum je ukončené 2 tŕňmi. Škvrny na tele sú formované do pásov. Obidva druhy sa 
živia živočíšnou potravou, ktorú nachádzajú na dne prúdivejších a hlbších úsekoch nížin-
ných riek prevažne v noci. Patria k ohrozeným druhom (EN).

ČEĽAĎ: BÝČKOVITÉ (GOBIIDAE)

Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus)

Ekologická charakteristika: morský, sladkovodný, brakický, eurytopný, ikru ochraňujúci, 
speleofilný, amfidrómny (v pôvodných habitatoch), zoobentofágny.

Stavba tela: telo je valcovité, dozadu sa postupne zužuje a môže pripomínať hlaváče. Telo 
je ošupené, hnedej až žlto-zelenej farby s mramorovaním. Na konci prvej časti chrbtovej 
plutvy je charakteristická čierna škvrna. Všetky druhy býčkov majú brušné plutvy zraste-
né do prísavného disku, ktorým sa môže prichytávať na kamene. Chýba plynový mechúr.

Biológia a habitat: býčko čiernoústy žije v rieke Dunaj a jeho ústia. S obľubou sa zdržia-
va na kamenistom dne v blízkosti vodných rastlín, kde loví korisť. Neresí sa od apríla do 
septembra. Samičky sa môžu neresiť viac krát do roka, aj každých 18 – 20 dní. Samčeky 
sú tmavo sfarbené a strážia neres do vyliahnutia mlade. Zvyčajne po uplynutí obdobia 
rozmnožovania umierajú. 

Potrava: bentické organizmy, mäkkýše, menšie ryby, ikry.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela do 12 cm, maximálna 25 cm a vek 4 roky.

Ohrozenie: neohrozený (LC), nepôvodný, invázny, pochádzajúci z delty Dunaja. Príležitost-

Obr. 165: Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus). Foto: Ladislav Pekárik
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ne môže klásť ikry na trup lodí a byť tak 
introdukovaný do iných oblastí.

Na našom území sa v Dunaji a ústiach 
riek vyskytujú ďalšie invázne druhy, 
ktoré postupujú proti prúdu. Sú to: býč-
ko nahotemenný (Neogobius gymno-
trachelus), býčko piesočný (Neogobius 
fluviatilis) a býčko hlavatý (Neogobius 
kessleri). Okrem nich sa na Slovensku 
vyskytuje aj zákonom chránený býčko 
rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris), 
ktorý je charakteristický nozdrami pre-
tiahnutými do trubičky.

ČEĽAĎ: ODONTOBUTIDAE

Býčkovec amurský (Perccottus glenii)

Ekologická charakteristika: sladkovodný, brakický, limnofilný, ikru ochraňujúci, indife-
rentný, nešpecializovaný mäsožravý.

Stavba tela: telo je predĺžené s pomerne veľkou hlavou. Farba tela je hnedastá s tmavými 
škvrnami. Šupiny sú tmavo lemované a vytvárajú sieťovaný vzor. Na hlave sa nachádzajú 
tmavé čiary, ktoré smerujú z očí. Ústa sú veľké, spodná čeľusť presahuje hornú. Všetky 
plutvy okrem brušných sú zaokrúhlené. Býčkovec má dve od seba zreteľne oddelené chrb-
tové plutvy. Prvá chrbtová plutva je bez ostňov. Nemá bočnú čiaru. 

Biológia a habitat: obľubuje pomaly tečúce a stojaté vody s hustou vodnou vegetáciou. 
V nepriaznivých podmienkach pri nedostatku kyslíka alebo premrznutí vody, sa zahra-
báva do bahna a hibernuje. Neres prebieha od mája do júna. Ikry kladie zvyčajne v jed-
nom rade blízko vodnej hladiny na rôzne ponorené predmety ako korene, vegetáciu a pod. 
Samčeky strážia ikry aj mlaď.

Potrava: široká škála bezstavovcov, žubrienky a ryby.

Rozmery a vek: maximálna dĺžka tela 25 cm, hmotnosť 0,25 kg a vek 7 rokov.

Ohrozenie: nepôvodný, invázny, pochádzajúci z Ázie. Je veľmi žravý a jeho prítomnosť 
predstavuje významný problém pre všetky druhy vodných organizmov. Invázny charakter 
podporuje aj jeho spôsob rozmnožovania, ktorý nastupuje v 1 – 3 roku života, tiež vysoká 
reprodukčná výkonnosť, dávkový výter a starostlivosť o ikry. V niektorých prípadoch do-
káže zdecimovať pôvodné rybie spoločenstvo. 

Obr. 166: Býčko piesočný (Neogobius fluviatilis). Foto: 
Ladislav Pekárik

Obr. 167: Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semiluna-
ris) – samček. Foto: Ladislav Pekárik
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RAD: SKORPÉNOTVARÉ (SCORPAENIFORMES)
ČEĽAĎ: HLAVÁČOVITÉ (COTTIDAE)

Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus)

Ekologická charakteristika: reofilný, ikru ochraňujúci, speleofilný, potamodrómny, zoo-
bentofágny, nokturnálny.

Stavba tela: telo je vretenovité, dozadu sa postupne zužujúce bez šupín. Bočná čiara je ne-
kompletná. Hlava je veľká, sploštená so širokými koncovými ústami a výraznými perami. 
Na dolnej čeľusti sa odspodu nachádzajú dva póry. Chrbtová plutva je dvojdielna. Hneď 
za hlavou sa nachádzajú vejárovité prsné plutvy, pod ktorými sú umiestnené pásikavé 
brušné plutvy. Telo je tmavé, mramorované, hnedo-pieskovej farby, závislé od farby dna, 
z brušnej strany biele.

Obr. 168: Býčkovec amurský (Perccottus glenii). Foto: Ladislav Pekárik

Obr. 169: Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus). Foto: Igor Kokavec
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Biológia a habitat: obýva rýchlo tečúce, 
čisté a na kyslík bohaté potoky a rieky 
horskej až podhorskej zóny. Obľubuje 
štrkové až kamenisté dno, kde sa ukrý-
va. Nemá plynový mechúr, preto sa po-
hybuje poskokovými pohybmi po dne, 
pri ktorých si pomáha brušnými plu-
tvami. Potravu loví za súmraku a v noci. 
Neresí sa v jarnom období do jamiek 
pod kameňmi a samček stráži ikry až do 
vyliahnutia.

Potrava: larvy hmyzu, kôrovce, ikry a larvy rýb.

Rozmery a vek: priemerná dĺžka tela 11,8 cm, maximálna 15 cm, vek 8 rokov.

Ohrozenie: neohrozený (LC). Citlivo reaguje na znečistenie vody a má veľké nároky na 
kyslík. Je podstatnou zložkou potravy pstruhov.

Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) obýva podobný habitat ako hlaváč pásoplutvý, častejší 
je však v nižšie položených častiach a stretáva sa s ním len v krátkom úseku. Odlišujúcim 
znakom je u hlaváča bieloplutvého biele sfarbenie brušných plutiev, bočná čiara siaha až 
po bázu chvostovej plutvy a na spodnej čeľusti sa nachádza jeden pór.
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