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STŘEVLIČKA VÝCHODNÍ (PSEUDORASBORA 
PARVA SCHLEGEL, 1842) V PARDUBICÍCH

The occurence of Pseudorasbora parva in the Pardubice town
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Střevlička východní (Pseudorasbora parva Schlegel, 1842) z čeledi kaprovití 
(Cyprinidae) je drobnou rybkou pocházející z Dálného východu z amurské oblasti. Do 
České republiky byla neúmyslně zavlečena z Maďarska v roce 1965 a 1971 do rybníků 
v okolí Pohořelic (WOHLGEMUTH et  ŠEBELA 1987). Do východních Čech se střevlička 
dostala v roce 1982 s násadou kapra do rybníkářství Kopidlno, kde byla 1.4.1983 při výlovu 
Komorního rybníka u Nouzova poprvé odchycena (LOHNISKÝ et OULEHLA 1993). Na 
Pardubicku byla nalezena v rybnících Labská u Sezemic (1986), Šmatlán u Chvojence 
(1989, 1991), Strašovský u Strašova (1991) (LOHNISKÝ et OULEHLA 1993).

Při odchytu drobných rybek na lokalitě Čičák (čtverec 5960d, nadmořská výška cca 
220 m n.m.) v Pardubicích dne 3. října 1998 byl chycen 1 exemplář střevličky východní. 
Lokalita se nachází na území města Pardubice při soutoku Labe s Chrudimkou a vznikla 
cca před 30 lety při těžbě štěrkopísku. Odchycený exemplář je uložen ve sbírce prvního 
z autorů.

Čičák je obhospodařován místním rybářským svazem. Střevlička se do těchto míst 
dostala pravděpodobně s násadou, kterou rybáři do lokality pravidelně vysazují.

Čičák nelze rybníkářsky využívat, proto i zjištění výskytu střevličky východní v této 
lokalitě je zcela náhodné.

Summary
On the 3th of October 1998 one speclmen of Pseudorasbora parva was trapped on the locality 

called Čičák in the town of Pardubice (mapping saure 5960d, altitude 220 m above sea level).
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