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Lekcia 5 

Zoznam druhov mihúľ a rýb III 

Úvod 

Vitajte v lekcii 5 

Milí študenti v tejto lekcii sa oboznámite s informáciami o radoch Gadiformes, 

Gasterosteiformes, Scorpaeniformes, Perciformes. Oboznámite sa s problematikou ich 

biológie, ekológie a rozšírenia. Osobitnú pozornosť budeme venovať ich pôvodu v 

našich vodách. 

Čo by ste mali vedieť? 

Kým sa pustíte do štúdia tejto lekcie mali by ste vedieť, že súčasné zloženie  

ichtyofauny vo významnej miere ovplyvnili jednak antropogénne zásahy do vodných 

tokov, jednak do druhového zloženia. Budovanie rôznych bariérových prvkov, regulácie 

tokov mali za následok jednak stratu kontinuity predtým súvislých migračných koridorov, 

jednak stratu vhodných reprodukčných habitatov - neresísk. Naopak rozšírili sa viaceré 

invázne (nepôvodné) druhy a eurytopné druhy bez špecifických nárokov na 

reprodukčné habitaty. Viacero geograficky nepôvodných druhov bolo z rôznych 

pohnútok vysadených do našich vôd človekom.    

Viete, že ...? 

Viete, že príbuzné druhy našich hlaváčov žijú v hlbinách morí, či koralových útesoch?   
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Rad Gadiformes - treskotvaré  

 Čeľaď Lotidae - mieňovité  

 

Typická je thorakálna poloha brušných plutiev (brušné plutvy stoja pred prsnými). Majú 

unikátne otolity (Miklós et al. 2008). Chvostová plutva je zaoblená. Na brade majú 1 

nepárny fúz. U nás žije 1 druh - mieň sladkovodný. Charakteristický je holarktickým 

výskytom v severnej časti Eurázie a Severnej Ameriky. Čeľaď Lotidae je u nás 

zastúpená jedným rodom (Lota) s jedným zástupcom, ktorým je mieň sladkovodný 

(Lota lota). 

 mieň sladkovodný (Lota lota) - charakteristický je 

pretiahnutým telom. Tmavosivým, tmavosivozeleným, až 

hnedavým mramorovým zafarbením. Brušné plutvy sú 

predsunuté pred prsné. Na spodnej strane hlavy sa nachádza 

jeden nepárny fúz. Tento druh je charakteristický svojou 

zimnou aktivitou. Potravu začína výraznejšie prijímať až pri 

teplote vody pod 10°C, preto ho rybári lovia najmä v zime. Je 

zoobentofágnym 

druhom, prevažne 

s nočnou aktivitou. 

Väčšie jedince sa 

živia i rybami. Cez 

deň sa ukrýva 

medzi skalami, 

alebo pod 

ponorenými 

koreňmi stromov. U 

nás žije v 

podhorských i 

nížinných riekach. 

Neresí sa v 

zimných 

mesiacoch, pri 

teplote vody 4-6 

°C. Ikra má veľkú 

tukovú kvapôčku, 

avšak klesá ku dnu 
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(nie je pelagická). Napriek tomu ho mnohí autori radia k 

litopelagofilným druhom. V poslednom období sa najmä v 

Čechách zaoberajú i jeho umelou reprodukciou a chovom 

(Hanel, Lusk 2005).  

 

Rad Gasterosteiformes - pichľavkotvaré 

 Čeľaď Gasterosteidae - pichľavkovité  

Pred chrbtovou plutvou sa nachádza v závislosti od druhu 3 až 16 dobre vyvinutých 

tŕňov. Telo je alebo nahé, alebo pokryté pancierom z laterálnych kostených doštičiek. 

Brušné plutvy majú torakálne postavenie a majú 1 tŕň a 1 – 2 mäkké lúče, v chvostovej 

plutve je obyčajne 12 lúčov. Patrí sem niekoľko morských, brakických i sladkovodných 

druhov s holarktickým výskytom. U nás s žije jeden nepôvodný druh - pichľavka sinná 

(Gasterosteus aculeatus). 

 Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus) dorastá do 40 – 60 

mm. Telo je vretenovité, mierne z bokov stlačené, oči sú veľké. 

Pred chrbtovou plutvou má zvyčajne 3 tŕne, niekedy až 4 tŕne 

(Goč, 2012). Telo je kryté kostenými doštičkami alebo holé. 

Druh sa vyznačuje výraznou variabilitou jednak v počte tŕňov, 

vo výške tela i spôsobe pokryvu 

kostenými doštičkami. Sfarbenie 

tela zvrchu je tmavé, olivovozelené 

alebo sivé, po bokoch striebristé až 

striebristo-zelenkavé. V čase 

neresu je predná časť tela samcov 

oranžová až červená. Žije v 

slaných i sladkých vodách. 

Vyskytuje sa skôr pri dne. Živí sa 

drobnými vodnými beztavovcami. 

Je ariadnofilným druhom - samec 

buduje na dne okrúhle hniezdo z 

rastlinného materiálu, ktorý zliepa 

výlučkom z obličiek. Potomstvo 

chráni až do rozplávania mlade. 

 

Zdroj: natureafield.com 
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Rad Scorpaeniformes - skorpénotvaré 

 Čeľaď Cottidae - hlaváčovité 

Tento rad je u nás zastúpený jednou čeľaďou - hlaváčovité (Cottidae). Prsné plutvy sú 

zaoblené, membrány medzi ich spodnými lúčmi sú vyrezané. Brušné plutvy majú 

thorakálnu polohu. Oči sú umiestnené vysoko na hlave. Brušné plutvy majú jediný tŕň 

a 2 – 5 mäkkých lúčov. Análna plutva je bez tŕňov. Dospelé jedince nemajú plynový 

mechúr. Väčšinou sa jedná morské (viac ako 200 rodov) ale aj sladkovodné druhy, 

prevažne s holarktickým rozšírením. Patria sem i niektoré bathypelagické druhy. U nás 

žijú dva oligostenotermné, reobiontné druhy rodu Cottus, viazané na horské a 

podhorské potoky. 

 Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus) - dorastá do 200 

mm. Tvarom tela sa podobá na hlaváča bieloplutvého, brušné 

plutvy však dosahujú po, resp. až za análny otvor. 

Charakteristické je zafarbenie brušných plutiev, škvrny 

splývajú v tmavé priečne pruhy. Vyskytuje sa v horských 

potokoch, kde vystupuje do horných úsekov. Spôsob života je 

podobný ako v prípade C. gobio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus) 
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 Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) dorastá do 150 mm. Je 

charakteristický širokou hlavou, ktorá je dorzoventrálne 

sploštená. Brušné plutvy sú krátke, nedosahujú análny otvor. 

Sfarbením sa prispôsobuje svojmu okoliu. Plutvy sú tmavo 

škvrnité, na brušných plutvách však škvrny nevytvárajú pásy. 

Urogenitálna papila u samcov je rúrkovito predĺžená. Žije pri 

dne bentickým spôsobom života. V prúde sa pohybuje 

krátkymi prískokmi. Vyskytuje sa v horských a podhorských 

tokoch s tvrdým prevažne balvanitým dnom. Aktívny je najmä 

v noci, cez deň sa sa ukrýva pod kameňmi. Je zoobentofágny, 

litofilný druh. 

 

Rad Perciformes - ostriežotvaré 

Je to najrozsiahlejší taxón stavovcov na úrovni radu a najdiverzifikovanejší zo všetkých 

rybích radov. Zahŕňa približne 1500 rodov s vyše 10 000 druhmi. U nás sú zastúpené 3 

podrady, spomedzi ktorých sme sa pre účely tohto kurzu podrobnejšie nezaoberali 

exotickými zástupcami podradu (Labroidei), čeľade (Cichlidae), ktoré boli introdukované 

do niektorých termálnych prameňov alebo vyústení odpadových chladiacich vôd 

atomových elektrární  a pod. 

 

1. Podrad ostriežoblížne (Percoidei) 

 

Pre podrad ostriežoblížne (Percoidei) je charakteristická prítomnosť tŕňov v chrbtovej, 

prsnej i análnej plutve. Chrbtové plutvy bývajú dve, niekedy sú i spojené. Brušné plutvy 

majú 1 tŕň s 5 mäkkými lúčmi a sú v torakálnom postavení. Šupiny sú typické ktenoidné. 

Hornú čeľusť lemujú premaxily. Ductus pneumaticus chýba. U nás je zástúpená čeľaď 

ostračkovité (Centrarchidae) s dvoma alochtónnymi (introdukovanými) zástupcami a 

čeľaď ostriežovité (Percidae) s ôsmymi autochtónnymi druhmi.   

 

 Čeľaď Centrarchidae - ostračkovité  

Z tejto čeľade k nám boli introdukované dva sladkovodné druhy pôvodom zo Severnej 

Ameriky. Jedná sa o ostračku lososovitú (Micropterus salmoides) a slnečnicu 

pestrú (Lepomis gibbosus). Oba druhy sú v našich vodách nepôvodné. V prípade 
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slnečnice sa preukázalo invázne správanie druhu, preto bola zaradená do zoznamu 

inváznych druhov rýb v povodiach Slovenska (Kováč et al. 2007). 

 

Príklad: slnečnica pestrá – Lepomis gibbosus 

 

 Čeľaď Percidae - ostriežovité  

Chrbtové plutvy bývajú 2, niekedy sú však spojené (napr. u rodu Gymnocephalus). V 

análnej plutve sú obyčajne 2 tŕne. Brušné plutvy sú v torakálnom postavení, majú 1 tŕň 

a 5 mäkkých lúčov. Sú charakteristické holarktickým výskytom. U nás žijú 4 rody 

Gymnocephalus, Zingel, Perca a Sander celkom s ôsmymi druhmi.  

 Rod Gymnocephalus - je u nás zastúpený troma sympatrickými druhmi s odlišnými 

habitatovými nárokmi. 

 hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni) je ekologicky viazaná 

na menej prúdivé habitaty, s obľubou sa zdržiava na rozhraní prúdnice. 

Obýva väčšie a hlbšie nížinné toky, ako sú Dunaj, Tisa, ich prítoky a 

prietočné či poloprietočné ramená. Telo je vysoké, podobne i dorzálna 

plutva. Preferuje habitaty so štrkovitým, piesčitým až ílovitým dnom. Je 

zoobentofágnym druhom. O jej biológii sa vie pomerne málo. Dorastá 

do dĺžky cca 130 mm. 

 hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser) je ekologicky 

viazaná na prúdnicu riek. Obýva väčšie i hlbšie nížinné rieky a 

prietočné ramená. Preferuje habitaty so štrkovitým, piesčitým dnom. Je 
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reofilným, zoobentofágnym druhom. Telo je nízke, žltkasto sfarbené. 

Dorastá do dĺžky cca 200 mm.  

 hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus) je spomedzi 

hrebenačiek toleruje najmenej prúdivé habitaty. Bežne žije i v stojatých 

vodách i rybníkoch. Operculum má jeden výrazný posteriórny tŕň, kým 

u G. baloni sú dva posteriorné tŕne. Dorastá cca do 200 mm. V 

poslednom čase jej početnosť poklesla.  

 

 

Príklad: Hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni) 

 

 

Príklad: Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus) 
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 Rod Zingel -  je u nás zastúpený dvoma zástupcami: 

 kolok vretenovitý (Zingel streber) obýva menšie prúdivé podhorské i 

nížinné toky, je viac reofilný. V porovnaní s kolkom veľkým má tenšie 

chvostové steblo a dorastá len do cca 250 mm. Škvrny sú v podobe 5 

výrazne ohraničených spojitých pásov prebiehajúcich diagonálne od 

chrbta smerom k brušnej časti. Bentický, zoobentofágny druh. 

 

 Kolok veľký (Zingel zingel) dorastá do cca 400 mm. Telo je 

pretiahnuté, hlava je zhora mierne stlačená, zakončená tupým 

rypákom, pod ním sú inferiorné ústa. Chrbtové plutvy sú oddelené. 

Brušné plutvy majú torakálnu polohu. Chvostové steblo je na priereze 

okrúhle, zavalitejšie ako u Z. streber. Sfarbenie tela je žltohnedé so 

škvrnami nesústredenými do kompaktných pruhov.  V čase neresu 

majú neresovú vyrážku. Je zoobentofágny, reofilný, litofilný druh. 

 

Príklad: kolok vretenovitý (Zingel streber) 

 

 Rod Perca - s jedným zástupcom:  

 Ostriež riečny (Perca fluviatilis) žije v tečúcich i stojatých vodách. 

Dorastá do cca 350 mm. Telo je vysoké zelenkasté až sivozelené. Na 

bokoch tela je cca 6 tmavých priečnych pruhov. Prvá chrbtová plutva je 

sivá s výraznou čiernou škvrnou medzi poslednými lúčmi, ktorá nikdy 

nechýba. Preferuje vodnými rastlinstvom porastené vody. Ikry ukladá v 

dlhých pásoch na konáre a korene. Živí sa vodnými bezstavovcami i 

menšími rybami. Bežný je kanibalizmus. 
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Príklad: Ostriež riečny (Perca fluviatilis) 

 

 Rod Sander - s dvoma zástupcami.  

 Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) dorastá do 1000 mm a 

hmotnosti 12 kg. Telo je torpédovitého tvaru. Na čeľustiach a podnebí 

sú tzv. psie zuby, horná čeľusť presahuje zadný okraj oka. Dve 

chrbtové plutvy oddelené medzerou, brušné majú thorakálnu polohu. 

Telo je zelenosivé, na chrbte a bokoch je 8 – 12 tmavých pruhov 

rozpadajúcich sa do oddelených škvŕn. Často sa zdržiava vo väčších 

hĺbkach. Preferuje tvrdé dno s kameňmi a rôznymi úkrytmi (napr. 

zatopené kmene, konáre). Je fytolitofilný hniezdič. Samec pred 

neresom čistí substrát od nánosov. Ako neresiská preferuje v riekach 

zaplavené iniciálne porasty na štrkových laviciach. Je dravý, živí sa 

prevažne rybami.  

 Zubáč volžský (Sander volgensis) dorastá do 250 – 300 mm. Ústa 

má menšie ako zubáč veľkoústy, dosahujú po stred oka alebo mierne 

zaň, nikdy však úroveň zadného okraja oka. Na čeľustiach 

a podnebných kostiach chýbajú "psie zuby". Drobné šupiny sú na 

rozdiel od zubáča veľkoústeho, aj na lícach. Chrbtová plutva je s veľmi 

výrazným páskovaním na blanách medzi lúčmi. Obľubuje hlbšie miesta 

s piesčitým dnom. Mladé jedince sa živia bezstavovcami, neskôr 

požierajú menšie ryby. Spôsob rozmnožovania je podobný ako v 

prípade S. lucioperca. 
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Príklad: zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 

 

2. podrad Gobioidei 

Podrad Gobioidei je zastúpený v naších vodách prevažne nepôvodnými inváznymi 

zástupcami čeľadí Odontobutidae - pôvodom z povodia Amuru a čeľade Gobiidae 

pôvodom z Pontokaspickej oblasti, presnejšie z príbrežných vôd Čierneho a Kaspické 

mora, ktoré dosiaľ z nie celkom objasnených príčin prenikli v priebehu posledných 

necelých dvoch desaťročí do nášho úseku Dunaja a dolných úsekov jeho prítokov.  

 

 čeľaď Odontobutidae – býčkovcovité 

Brušné plutvy navzájom nezrastajú. Systém kanálov bočnej čiary chýba. Je známych 5 

rodov a asi 15 sladkovodných druhov obývajúcich vody Ruska, Kórey, Japonska, Číny a 

severného Vietnamu. K nám prenikol druh - býčkovec amurský – (Perccottus glenii). 

 býčkovec amurský – (Perccottus glenii) - dorastá 140 – 250 

mm. Telo je robustné. Hlava je veľká, pri väčších jedincoch 

sploštená. Má veľké ústa s ostrými zubami. Postavenie 

brušných plutiev je thorakálne. Chrbtové plutvy sú oddelené. 

Sfarbenie je variabilné od hnedastého až po tmavozelené. Na 

hlave je tmavý pás od rypáka až cez oko. Vyskytuje sa v 

sladkých stojatých vodách s dobre rozvinutou vegetáciou, v 

jazerách, rybníkoch, močiaroch, predovšetkým v teplých a 

plytkých úsekoch. Je výrazne rezistentný voči chladu, 

znečisteniu a iným zhoršeným podmienkam. Prežíva v miestach 

nevyhovujúcich pre iné druhy rýb, znáša zamrznutie, v lete 
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vysušenie alebo nízky obsah kyslíka. Živí sa dravo drobnými 

bezstavovcami a rybami, negatívny vplyv má aj na 

obojživelníky. Pôvodnou domovinou je východná Ázia. Je 

zaradený do zoznamu inváznych druhov rýb (Kováč et al. 

2007). Je závažným konkurentom a predátorom niektorých 

pôvodných druhov, napríklad blatniaka tmavého (Umbra 

krameri). U nás je rozšírený zatiaľ na Východoslovenskej nížine. 

 

 Čeľaď Gobiidae - býčkovité   

Brušné plutvy, sú navzájom spojené a obyčajne tvoria prísavný disk. Šupiny sú zväčša 

ktenoidné. Existuje asi 210 rodov a najmenej 1850 druhov. Obývajú morské, brakické i 

sladkovodné biotopy. K nám prenikli proti prúdu Dunaja, pravdepodobne s balastnou 

vodou zámorských lodí. Jednou z pravdepodobných príčin ich rozšírenia, môžu byť i 

antropogénne zásahy do riek a vytváranie sekundárnych habiatov. Zatiaľ však žiadne z 

uvádzaných príčin ich šírenia neboli objektívne zdokumentované, resp. dokázané. U 

nás sa prvé nálezy zástupcov rodu Neogobius objavili v 90-tych rokoch 20-tého 

storočia. V súčasnosti sa u nás eviduje výskyt 4 druhov rodu Neogobius a 1 zástupca 

rodu Proterorhinus. Patria sem druhy: 

 býčko čiernoústy – Neogobius (Apollonia) melanostomus 

 Neogobius (Ponticola) kessleri 

 Neogobius fluviatilis 

 Neogobius (Babka) gymnotrachelus 

   

Z rodu Proterorhinus je u nás zastúpený 1 druh: 

 býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) 
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Príklad: býčko čiernoústy (Apollonia melanostoma) 

 

 

 

 

Príklad: býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) 
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Zhrnutie 

Zopakujme si 

 

V tejto lekcii sme sa dozvedeli niektoré informácie o 

zástupcoch radov Gadiformes, Gasterosteiformes, 

Scorpaeniformes, Perciformes a o ich biologických, 

ekologických charakteristikách a iných špecifikách.  

Odporúčame 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kurzu nebolo 

možné pokryť v plnom rozsahu všetky dostupné 

informácie týkajúce sa ochrany a hospodárskeho 

významu rýb. Čo sa týka  obsahovej náplne 

jednotlivých kapitol, táto slúži skôr ako výber 

podstatných faktov a informácií týkajúcich sa 

preberanej problematiky. Preto odporúčame v priebehu 

kurzu súbežne si doštudovať niektoré podstatné fakty i 

z odporúčaných zdrojov literatúry. 
 

 

 


