Pseudorasbora parva
Synonyma: Leuciscus parvus, Pseudorasbora parvus, Fundulus virescens, Pseudorasbora
altipinna, Pseudorasbora depressirostris, Pseudorasbora fowleri, Pseudorasbora monstrosa
České jméno: střevlička východní, hrouzkovec malý
Anglické jméno: Stone moroko
Čeleď: Cyprinidae

Obr. 1 Střevlička východní. Foto: Tomáš Görner

Původ: Východní Asie (Japonsko, Korea, Čína)
Sekundární rozšíření: Do Evropy byla střevlička zavlečena roku 1960 do Rumunska
s plůdkem rostlinožravých ryb z Číny. Poté se šířila do okolních zemí, v roce 1974 již byla
objevena na Slovensku v zaplavovaném mrtvém rameni Tisy. Přirozeným šířením i dovozem
plůdku rostlinožravých ryb se dnes rozšířila do velké části Evropy.

Obr. 2 Střevlička východní v Evropě (www.cabi.org)

Rozšíření v ČR: Do ČR se střevlička dostala v letech 1981 – 1982 s plůdkem ryb
z Maďarska, prvně byla zjištěna ve výlovech na podzim 1982 na Jindřichohradecku a
Znojemsku, dnes rozšířena na většinu území (zjištěna na 215 mapových čtvercích) a lze ji
považovat za plně naturalizovanou, lokálně vykazuje invazní šíření. Údaje o početnosti
z volných vod prakticky neexistují.

Obr. 3 Výskyt střevličky východní v ČR – nálezová databáze AOPK ČR

Cesty zavlečení: jako nežádoucí druh v dovážené násadě herbivorních ryb. V několika
případech byla dovezena úmyslně a vypuštěna jako potrava pro dravé ryby či se s ní
obchodovalo jako s akvarijní rybkou. Z nově osídlených lokalit se následně spontánně šíří.
Popis: drobná rybka (8-11 cm) s protáhlým tělem, zaoblenými ploutvemi a vykrojenou
ploutví ocasní. Má velmi malá ústa, dolní čelist je mírně delší než horní, vousky nemá. Šupiny
jsou poměrně velké, postranní čára obsahuje 34-38 šupin a probíhá středem boků. Hrdlo je
kryté šupinami. Hřbetní ploutev je krátká a umístěná nad břišními ploutvemi, řitní ploutev je
také krátká a je posazena blíže k břišním než k ocasní ploutvi. Tělo je žlutozelené nebo
nahnědlé, hřbet je tmavší, břišní výstelka je stříbřitá, taktéž i dolní část skřelí. Všechny šupiny
mají na zadním okraji poloměsíčitou tmavou skvrnu. Především u mladých jedinců se po
bocích táhne tmavý úzký pás. Ploutve jsou světle žluté, hřbetní většinou s příčným tmavým
pruhem. V období tření samci ztmavnou do fialova.

Obr. 4 Mladí jedinci střevličky mají tmavý pruh na boku. Foto: Tomáš Görner

Obr. 5 Krátká hřbetní ploutev a poloměsíčité skvrny na šupinách. Foto: Tomáš Görner

U nás osidluje slepá ramena řek, rybníky a jiné uzavřené nádrže a jejich spojovací soustavy.
Žije v malých hejnech, zdržuje se u dna či v porostech vodní vegetace. V rybnících může
vytvářet velmi početné populace (i přes 40 kg/ha). Plůdek střevličky je planktonofágní
(perloočky), dospělci jsou především bentofágní (larvy hmyzu, vodní plži). Samec snůšku
jiker hlídá.
Rizika: potravní konkurent a fakultativní parazit některých domácích druhů ryb. Potravně
konkuruje plůdku ostatních ryb. Některé ryby se při soužití se střevličkou v prostředí hůře
rozmnožují, díky tomu např. poklesla populace slunky obecné (Leucaspius delineatus)
v Evropě. Střevlička se s ní totiž kříží, navíc je i hostitelem severoamerického parazita
Sphaerothecum destruens, který zamezuje dostatečnému rozmnožování a zvyšuje úmrtnost.
Patogen může představovat hrozbu i pro populace jiných evropských ryb. U střevličky byl
popsán fakultativní parazitismus, kdy v kaprových rybnících poškozuje kaprům ochrannou
slizovou vrstvu na těle, což má pak za následek jejich zaplísňování.
Možnosti záměny: Může být zaměněna s juvenilními jedinci jiných kaprovitých ryb. Při
určování si všímáme absenci vousků, počtu šupin v postranní čáře (do 39), vypouklého okraje
hřbetní ploutve, horních, příčně umístěných úst. Dobrým určovacím znakem je u mladých
jedinců obvykle zřetelný tmavý proužek podél těla, šupiny jsou lemované na zadním okraji
poloměsíčitou skvrnou a u samců je v době tření nápadné fialové zbarvení (podélný tmavý
pruh jim zaniká). Od podobné slunky (také s horními ústy) se liší zbarvením (slunka nemá
podélný tmavý pruh podél těla), větším počtem šupin v postranní čáře (slunka má v postranní
čáře jen 1-12 perforovaných šupin) a okrajem hřbetní ploutve (u slunky je tento okraj
vykrojený).
Likvidace: Menší rybníky a jiné regulovatelné uzavřené nádrže lze vypustit, nechat
vyschnout a vyvápnit. U větších rybníků (zvláště kde je malý spád dna) hrozí riziko přežití
střevličky v drobných kalužích, je tedy potřeba kontrolovat. V rybnících lze dále střevličku
prakticky zcela zlikvidovat nasazením obsádky okouna či candáta. V řekách střevličku
prakticky regulovat nelze, možností je opět zvýšit početnost jejích predátorů.
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