
 

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) 

 

Starý jinínský rybník - racek chechtavý na lovu 

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)  

Při nahlížení do vody z břehu nebo mostu se pozorovatel setká s menší rybou, která jej zaujme 

šedozeleným hřbetem a výrazně červenými ploutvemi. Není příliš veliká, tak do 30 cm. Vyskytuje se 

takřka všude. Je možno ji nalézt v rybnících, kde doprovází často invazní střevličku východní. Nebo 

žije v tůních, které mají třeba i občasný přítok vody z řeky. Najdeme ji v tišinách točící se vody u 

břehů. Někdy společně s ploticí obecnou. Od té se 

liší mimo jiné předsunutými břišními ploutvemi 

před hřbetní ploutev. Nebo žlutou duhovkou oka. 

V rybnících, kde je silná obsádka velkých ryb, 

dokáže přežívat vedle nich. Vyžije z bentosu, 

rostlinné potravy, ale zooplanktonem nepohrdne. 

Mezi jinými rybkami se ztrácí, takže je nutno dávat 

pozor na to, co vidíme. 

Při vysazení do akvária se stane vděčnou rybkou. 

Zejména, když do něj vložíme jedince menšího, 

který při pravidelném přikrmování dokáže pomalu 

růst. Že rybka nestrádá, poznáme podle plných boků, čilého pohybu a určitého druhu zvědavosti. Na 

potravu, třeba v podobě vloček či granulí, se vrhá ochotně. Při zakrmování v noci sbírá z hladiny 

krmivo s hlasitým mlaskáním. 

Ve společenství ostatních rybek je neagresivní. Např. do hejna střevliček východních snadno zapadne. 

Časem mladý jedinec v akváriu získá červenající ploutve a s nimi i určitý druh sebevědomí. Tak, že 

přestane být tolik bázlivý. A pokud není rušen, klidně proplouvá mezi rostlinkami. Starší rybáři tuto 

rybku nazývali červenopeřice, pro její někdy 

až rudé ploutve, které má zejména 

v dospělosti. 

Myslím, že je opět jedním z domácích druhů 

ryb, které mají vlastní, osobitou krásu a 

dokáží potěšit. Navíc ji snadno získáme. 

Možná pomůžeme dobré věci, když ji po 

výlovu sebereme z bahna, kde by zřejmě po 

delším strádání bez vody nepřežila. Na rozdíl 

od zmiňované střevličky východní, která 

vydrží daleko více. 

Že je tento druh rybkou přizpůsobivou, je 

možno doložit třeba tím, že se nechala nalézt ve vodních nádržích souvisejících s těžbou uranu při 

Katovsku. Historicky bych ji mohl vzpomenout třeba v malém rybníčku Brodýři, který je v Řepici. Cca 

před 50 lety se mohl pyšnit písčitými plotnami dna, na kterých se kromě zmiňovaných perlínů 

vyhřívali hrouzci obecní (Gobio gobio) nebo nefalšovaní karasi obecní (Carassius carassius) či ještě 

další druhy ryb. Jenže to je už také historie. 

Nyní perlíny můžeme pozorovat třeba z mostu Jana Palacha na soutoku Otavy a Volyňky, a to 

společně s kapry, ploticemi, jelci tloušti či parmami. Jaro je pro toto pozorování přímo příhodné. 

Vlastně ani nemusíme vycházet z města. Stačí se jen tiše dívat. 


