Mihule potoční (Lampetra planeri)
Za jednoho ze zajímavých druhů „ryb“, resp. kruhoústých je možno považovat tvora, kterého
nespatříme příliš často. Lidé přírodozpytem lehce políbení by mohli říci, že se jedná o úhoře říčního.
Ale při bližším prohlédnutí shledáme, že máme před sebou druh, který má trochu jinou tlamku.
Takovou kruhovitou a ne úzkou, šípovitou a snad i
nenasytnou. Dalším dobrým znakem je počet a rozmístění
žaberních otvorů. Mihule má 7 jemně dírkatých míšků
(otvorů s výstelkou) po každé straně. Úhoř jeden,
mohutný, po každé straně. Pokud se podíváme na hřbetní
ploutve, zjistíme, že mihule má hřbetní ploutev rozdělenu
na dvě části. Dobré je posoudit celkový vzhled. Mihule je
jemnější a menší. Okolo 15 cm. Vhodné je zhodnotit
okolnosti nálezu. Mihule většinou najdeme náhodně. Mně
se to podařilo většinou při náhlém snížení vodní hladiny
vodního toku, kdy živočichové uvízli v bahnitém či písčitobahnitém sedimentu. Jejich životaschopnost je podle
mého pozorování menší než u úhoře.
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Mihule osidlují naše řeky, ale i drobné potoky. Jen se o
nich většinou neví. Jejich larvární stádium, zvané minoha,
je živočichem, který aktivně přijímá potravu. Malé korýše,
měkkýše a jiné živočichy. Vysává je či oškrabuje. Po
dosažení dospělosti, ve 3-4 letech, se již potravou
nezabývá. Rozmnoží se a umře.

A kde je najdeme? Jeden starý rybář mně říkal, že mihule byly k zastižení v hojném počtu v místech
nedaleko lávky pro pěší na Barvínkově. Z vlastních zkušeností bych mohl uvést např. Smiradický potok
nebo obyvatelům Strakonic bližší Podskalí. Vhodné zákoutí u kempu a dále pod pomníkem F. L.
Čelakovského zde vytváří prostor pro tyto zajímavé živočichy.
Snad jen v posledních řádcích bych uvedl, že zmínku o jejich chovu jsem v knihách o akvaristice
nenalezl. Ani bych to vzhledem k tomu, že se jedná o živočicha kriticky ohroženého a chráněného ze
zákona (vyhláška č. 395/1992 Sb., příloha III.), nedoporučoval. Inu, časy se mění, dříve druh
používaný jako nástraha na rybí dravce se ocitl na opačné straně lidské pozornosti. Tedy pokud jej
mnozí lidé vůbec zpozorují a uvedou na informační tabule vedle dnes běžných ryb, které jsou
v popředí jejich zájmu. Většinou jako kus masa na talíři nebo trofejní kus naplňující touhu
pradávného lovce. Samotná „mihulí“ problematika je velice pěkně popsána v článku o jiných druzích
mihulí v časopisu Živa 5/2021. A to zejména zaměřeno na mihuli mořskou (Petromyzon marinus) a
mihuli říční (Lampetra fluviatilis). S těmi se však v našich strakonických vodách nesetkáme.
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